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4*80. Síndic de Greuges I 

INFORME AL, PARLAMENT DE CATALUNYA 
EMkS PEL SfNDIC DE GREUGES 

(ANY 1992) 
(Rcgs. 8994 i 9347) 

OFICIALIA MAJOR 

La Mcsa del Parlament, cn sessió tinguda cl dia 23 dc 
marq de 1993, ha pres nota de 1’Informe al Parlament de Ca- 
talunya em& pcl Síndic de Greuges (Any 1992) (Regs. 
8994 i 9347)’ presentat pel Sindie de Greuges, d’acord amb 
la tlei 1411984, del 20 dc rnarq, del Síndic de Greuges. 
D’acord amb I’uticle 144.1 del Reglament del Parlamelit, la 
Mcsa ha ordenat de publicar-lo en el Rutlleti Oficial del 
Parlament de Cutullanyu i dc trametre’l x la Comissió parla- 
menthria del Síndic de Greuges per al seu debat, prcvi al del 
Plc. 

. .  
Palau dcl Parlament, 23 dc marq de 1993 

Isrnacl E. Pitarch 
Oficial major 
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INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA EM& PEL S~NDIC DE GREUGES 
(ANY 1992) 

Han participat cn la redacció d’aqucst ínformc: 

Elies Rogent i Albiol 
Enric R. Barrtlett i Castell& 
Anna Fayos i Malct 
Josep Ramon Arbiol i Also 
Pilar Uusquicl i Soriano 
Mcrck Corretja i Torrens 
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Matilde Seuba i Martíncz 
Ramon Torrents i Rapparcl 

d‘@svis hrmini est errure, nullius, nisi insipientis, in 
ermre pet-,wverm-e.~j 

Cicero 

El Parlament em va confcrir fa  unes sctrnanes I’alt honor 
d’clcgir-me Síndic de Greuges dc Catalunya. fis en cxcrcici 
d’aqucsta responsabilitat quc presento aqucst inforinc de les 
actuacions corrcsponcnts a 1992, dc la Tnstituci6 quc fins el 
vint-i-trcs de novernbrc passat va dirigir i rcprcscntar I’i-la- 
norablc Sr. Frederic Rahola i d’Espona. 

LCS tneves primcres pnraulcs s6n d’horncn;itge ii la tasca 
que l’amic Frcderic Rahaln i d’kpona  va realitzar al capda- 
vant de l i  Instituci6. La seva gran qualitat humana i ei seu 
csforq persoiiai han fet possible quc avui Catalunya tingui 
consolidada i prestigiada la Instituci6 del Síndic de Greu: 
gcs. L’adversitat dc la seva mort, li va impcdir acomplir el 
mandat legal de rctrc comptes per riovcna vcgada de I’acti- 
vitat de la Tnstitucih. 

Aquest informe ha pretks scr fidel a l’cspcrit que va prcsi- 
dir I’actuaci6 de la Instituciij durant aqucsts anys, ates qtic 
cn definitiva 6s l’tiltim informe del scgon mandat dcF Síndic 
de Gircuges. Tant dc bo que ho haguem aconseguit. Es per 
aixh quc es manté l’cstructura dc dos llibrcs que es va adop- 
tar per primera vcguda en l’informe dc 1989. 

El llibre primer, dividit en tres parts, dóna compte de Ics 
actuacims. de la Institucici, sistematitzadcs en seccions tc- 
mhtiqucs, conclusions i anncxns estadistics. 

‘ 

Les seccions temhtiqucs corresponcn a les grans &rees clc 
classificaci6 de Ics queixes qiic els ciutadans ens plantegcn, 
aixb 6s: Adminislraciii General, Ordenació dcl Territori, 
Trihutbria, Sanitat i Consum, Pensions i Trcball, Scrvcis So- 
cials, Ensenyaincnt i Cultura, Justicia, Qucixcs privildcs o 
inconcrctcs i la Consulta Uihin. 

Com j a  sc sap per informcs prcccclents, aqucsta ciausifi- 
caci6 rcspon a I’ol)jccte de la qucixa, amb indcpendkncia de 
I’administració contra ia qual s’adrcqa. Aixi per exemplc, cn 
1’&rea d’Adtninistracici Gcneral, s’analitzen els assumptes 
que se’ns plantegen pcr raó d’cxpropiació forpsa,  tant si 
I’administraci6 cxpcopiant 6s la de la Generalitat com si ho 
és la local o l’estatal. 

EI iiiilre segon és enguany un rccui~ CIC les canciusions a 
que va arribar ia Instituciri durant el scgan mandat dei Sín- 
dic Rahola, exprcssades cn els informcs al Parlament de 
1989, 1990 i 1991. La scvil lectura rctrospectiva perrnct 
afirmar que I’Administraci6 ha corrcgit greugcs i situacions 
que cn generaven, posats de rnanifcst pel Sindic cn compli- 
ment de la tasca que, 1’Estattut d’htonomia li va conferir, I 

tasca que, corn en aquell apartat de I’Inforrnc s’asscnyala, a 
voltes cxigcix de criticar actiiacions de les administracions 
públiques, ajustades a una disposici6 gcncral, fins i tot amb 
rang de llci, perb contraries als principis que infarrncn, que 
estructuren, l’ordenamcnt juridic en cl scu conjunt. 

Aquests principis, com ara la igualtat davant la llei, la se- 
guretat jurídica, la responsabilitat i la intcrdicci6 de l’arhi- 
trsarictat dcls ,poders piihlics, que han catat elevats al mixini 
rang normatiu per imperi de la Constitucib, s6n algunes de 

’ 
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Ics eines que la Instituci6 ha utilitzat durant els darrers anys 
i continuwb utilitzant en la defensa de la dignitat dc la per- 
sona i eis drcts inviolablcs que li són inhcrents. 

L’any 1992 va comcnqar curull d’cspcrances, moltes be 
Ics quals es van veure acomplertes, corn ara mostrar al m6n 
i demostrar-nos a nosaltres mateixos que disposem d’unes 
administracions aptes per afrontar amb rigor i eficicia rep- 
tes de molta envcrgadura. Aqucst fet demostra que no és un 
somni, ans al contrari, 6s perfectamcnt possible, una subs- 
tancial millora en els estandards d’efichcia de 1’Administra- 
ci6 púb.lica i all6 que s’ha aconseguit en circurnsthncies 
excepcionals tarnbk es pot assolir en l’activitat habitual. 

Ei final de I’any, col-lectivament, ha estat: més aviat om- 
brivol, amb l’aparici6 d’una situacih dc crisi econhmica, 
quc no pas per anunciada no ha dcixat de colpir la conscihn- 
cia de la societat, acostumada els darrcrs anys a mirar un 
horitzó proper esplendorós, els csdeveniments del 92. Els 
fets quc ens semblen m6s rellevants de l’activitat del Sindic 
dc Greuges en aquest context, els sintetitzem seguint ]’ordre 
emprat cn l’informe. 

Els problcmcs relatius n. les notificacions en un procedi- 
ment sancionador als ciutadans absents del seu domicili i les 
dificultats per fer valer la responsabilitat patrimonial de 
1’ Administració, pels perjudicis irrogats als particulars, han 
evidenciat mancances a les quals tracta de donar rcsposta la 
nova llei de r2glrn juridic de les administracions p6bliques i 

. del procediment administratiu comú, que pret6n configurar- 
10s de forma harmbnica amb els principis constitucionals. 

El nombre d’objectors de conscikncia al servci militar ha 
crescut substancialment. Abstrami6 feta dc la valoraci6 que 
de les causes d’aiixb s’hagi de fer, cls scus efectes han estat, 
cntrc altres, de fer palesos els problemes de gestió de Ia 
prestació social substitutbria, dels quals es fa esment. 

La prevenci6 davant els qui són diferents, sovint latent en 
la conscihcia social, ha esclatat esparhdicamcnt en mani- 
festacions xenhfobes, sortosament minori tkries. L’informe 
es fa ressb d’algunes d’aqucstes actituds i de propostes per 
ai’llar-tes i eradicar-les. ’ 

Els poders p~hlics han adoptat mcsurcs per fer cara als 
greus problemes derivats dc Ics patologies estructurals en 
els edificis, corn ara l’alurninosi. Els serrells encara no re- 
solts d’aquest problema s’han posat de manifest. 

La garantia de la disciplina urbanistim ha tornat ha pre- 
sentar llacunes importants; perb, malgrat Ics innovacions 
nnmatives, els problemes semblen m6s de gestió que no 
pas de prcvisió legal. 

En rnatbria de medi ambient, hem dc fer ressaltar un any 
mes cl problema encara sense resoldre de Ics activitats cim- 
sificadcs i, en especial, dels sorolls. Molts ciutadans conti- 
nuen patint importants agressions acústiques. 

En l’hrnbit tributari s’observa la tensi6 existent entre unes 
necessitats financeres creixents de les administracions pú- 
bliques, neccssitats no sempre prou explicades, i de Ics 

quals l’informe és ple, i la prcssi6 fiscal, tarnb6 creixent, so- 
vint no ben xceptada pcls ciutadans. 

Els progressos en la prestació del servei públic sanitari 
s’han combinant amb mancrlnces com ara la reforma pen- 
dent dc la salut mental, que afccta un colkctiu cspccialmcnt 
dEbil. 

Els consumidors i usuaris han reclamat amb mes frcqiikn- 
cia i intcnsitat els scus drets, que tcncn una tutela legal en 
augment, pcrb que encara no s’ha traduit en una protecci6 
d’aquests drets substancialment més efectiva. 

La crisi econbmica es cobra les primeres victimes entre 
els mbs febles; cs plantegen els problemes dels beneficiaris 
dc les pensions mínims de la seguretat social i dels aturats. 
Fem algunes reflexions sobre la previ si6 assistcncial 
d’aqucsts cokctius i sobre el risc d’incremcntar el nombre 
dels marginats de la nostra socictat, si no s’afronta amb va- 
lcntia i esperit de solidaritat aquesta situacici difícil. 

Les disfuncions en la proteccici pdblica dels infants, els 
més feblcs entre els feblcs, també s6n comcntades. En 
aquest sentit, els problemes de l’adopció internacional de 
menors han posat dc manifest, corn ja ho havien fet els dcls 
immigrants expulsats del scu pais, per la fam o per la gue- 
rra, que en un m6n cada COP més intercomunicat i ,  pes aixb, 
mes intcrdependent, la protecció dels drcts .humans no és 
plcna si no és meu .  

L’aplicació de la reforma educativa ha plantejat i plante- 
jar& problemes quc s’hm encarat des dc la convicci6 que 
l’enscnyament d’avui 6s la clau de l’kxit o del frachs de la 
nostra societat de demh. 

La normalitzaci6 lingliística, a la qual cs dedicava el Hi- 
bre segon dcl darrer informe, ha tornat a ser objccte de con- 
sidcraci6, i s’ha palesat que segueix el seu carni; perb quc 
encara no és plena en alguns hmbits de les administracims 
p6bliy ucs. 

La Llei de mesurcs urgents de reforma processal és co- 
mentada des de la certcsa que, sense una administracib de 
justícia rapida i eficag, 1’Estat de Dret no es realitza amb 
plenitud. Per Últim, el m6n penitenciari ha scguit prescnt en 
les inquietuds de la Institucib. L’inhrme, vol fer ressaltar 
l ’ c s f q  esmergat per bona part de les persones que treballen 
en aquest Brnbit, dificil i sovint ingrat. 

Per acabar, vull aprofitar el marc d’aquesta prcsentsciri 
per rcconkixer la bona tasca del senyor Elies Rogent i AI- 
hiol, anterior Adjunt al Síndic de Greuges, al davant de la 
Instituci6 durant els mks de dos mesos que va haver d’as- 
sumir intcrinament Ics funcions de Síndic des dcl trasphs 
del titular fins a la meva presa dc possessih. Tambi: vull 
reconkixer púhlicarncnt cl suport especial que, en aquells 
difícils moments, cm consta que el Parlamcnt va atorgar a 
la Instituci6. 

h t o n  Cafiellas i Balcelis 
Síndic dc Greuges dc Catalunya 

E 
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LLIHRE PRIMER 

PRIMERA PART 

s~ccró I: ADMINISTRACIO GENERAL 

Com cs comprova cn consultat- En tipologia de la sccci6 
primera, l’krca d’ndministracib General inclou un scguit de 
subseccions temiitiqucs de gran diversitat. 

Enguany hcni posat un cspecinl kmfasi en les qüestions 
derivadcs dcls subgrups dc Funció PLiblica, Procediment 
Sancionador i Itesponsabiiitat Patrimonial dc 1’ Administra- 
ci6. També hcrn volgut posar cn relleu els prchleincs rccu- 
rrents dels objcctors dc conscikncia ai servei militar i cls 
dels estrangers. 

Pel quc ía a la prirncra qüesti6, s’ha tractat dc manera cs- 
pecial la manca de regdaci6 dc les guhdies mkdiques, yuei- 
xa presentada pcls mateixos professionals afectats. La 
segona qücsti6 tractacla, procedimcnts sancionadors, deriva 
dei rcssb social, rccollit i difcis pcls mitjans de comunicacib, 
quc va causar cl proccditnent scguit per infraccions de trhn- 
sit (multes). Aquest terna, pels difcrents vessants que prc- 
scnta, ha estat tractat, també, a la tcrcera sccci6 de 
1 ’ T n formc, 

Quant a la rcsponsabilitat patrimonial de i’Administritci6, 
ha cstat sclcccionada pcr les novctats introdui’dcs en ei pro- 
ccdiment per la nova llei dc I’Estat de Regim Jurídic de les 
AdIni nistracions Pdhliqucs i del Procedimcnt Administratiu 
Comú (Llci 301 i 992, de 26 de novembre, publicada al T30E 
de 27/11 /1992), quc entrarh en vigor transcorreguts trcs me- 
sos de la seva publicaciii. 

Cal recordar que, segons l’art. 149.1.18 de la ConstitucirS, 
1’Estat t@ cornpethcia exclusiva cn l’establirncnt dc aies 
hases del rkgim jurídic de Ics Administracions Pdbliques i 
dcl rkgim estatutari dels seus fmcianaris, Ics quals garanti- 
rau cn qualsevol cas als administrats un tractament com6 
davant aquelles; el procediment administratiu comfi, scns 
perjudici de Ecs cspeciallitats derivades dc I’organització 
prbpia de les Comunitats Authnomcs; (...) i cl sistcnia de 
responsabilitat de totes Ics Administracions públiques.)> 

La. Generalitat, per part seva, té conferida la cornpctkncia 
dc dcsplegament lcgislatiu i cxecuci6 pcl que Fi  il rkgirn ju- 
rídic i sistema de rcsponsabilitat, cn el marc dc les bases cs- 
tatals (art. 1 O. i. 1 dc‘ I’Estiltut d’htonomia). 

Per tant, una icctura de la llei dcs del punt dc vista com- 
pctcncial ens permet afirmar que, quant al rEgini LjLiriclic de 
I’AdministraciÓ autonr3rnica, la nova llei ha de tcnir la con- 
s¡ deraci6 de Mica.  

Pcl quc fd  al proccdirnent, rcsultwh d’aplicnció en la me- 
sura quc compleixi la fumi6 de garantia del principi 

d’igualtal dcls ciutadans cn Pcs scvcs relacions amb Ics ad- 
ministracions pÚbIiques, dcixant, pcr6, un marge d’actuaci6 
normativa a favor de Ics comunitats autimornes per tal que 
estableixin les especialitats prbpics de la seva organitzacici; 
i, en rnatkria dc rcsponsabilitat, cal considerar-la de fixació 
dels principis de1 sistema, que podran ser desplcgats per 
normes autonbmiqucs. 

Cal remarcar que el Parlament de Catalunya ja havia 
aprovat, el clescmbre clc l’ariy 1989, una Ilei innovadora 
quant rl procediment administratiu. La inversió dcls efectes 
dc la instituci6 dei silenci administratiu ja hi cm tractacla 
i es consagrava mes o menys corn a norma la virtualitat 
positiva (favorable a la petició del sol*licitani) de la man- 
ca de resposta de I’Administraci6. Amb la puhlfcacih de 
la llei estatal caldrh efectuar una revisió de la norma au- 
tonbmica per tal de verificar la scva adequaci6 rl les bases 
es tahlcrtcs. 

Pel que fa a la nova llei estatal són de dcstaca els punts 
scgüent s: 

- L’obligació imposada a l’Administraci6 de finalitzar els 
procediments amb uila rcsoluci6 cxpressa. Si 136 l’anterior 
Llei de proccdirnent Administratiu, dcl 1958, ja. contenia un 
preccptc d’aqucst tcnor, la innovació consisteix en una me- 
na dc penalitzaci6 per la manca de rcsalució, consistent a 
atorgar a1 silenci un valor d’cstimaci6 presumpta dc la peti- 
ci6 efectuada. 

- L’cstabliment (Disposici6 addicional tercera) de l’obli- 
gaci6 de rcglarnentar, en el termini de sis mcsm a partir cle 
I’entrada en vigor de la Llei, els cfectes estimatoris o deses- 
tirnatoris que ha de produir la manca de rcsoluci6 expressa, 
en els diferents procediments administratius. 

- La crcació d’un procediment abreujat per a. la reclama- 
ció dc la rcsponsabilitat patrimonial de 1’Adrn¡nistraci6, en 
determinats supbsits, així com la subrnissi6 a la jurisdicci6 
contenciosa administrativa, prkvia solkitud en via aciminis- 
trativa, de les reclamacions de rcsponsabi\itat que es puguin 
derivar dc relacions jurídico-privades dc 1’ Administració 
p6blica. Aquesta qücsti6 es dcscnvolupa amb mes cxtensih 
com a tema d’aqucsta secció. 

Els ternes d’abjeceió de consciencia i d’estrangcria hi s6n 
tractats, corn cada any, Sense gaires modificacions, no Q ~ S -  

tant slixb, la manca de novctats comporta e n  si mateixa l’ac- 
tualitat dcls temes. Les queixes d’objectors i d’cstrangers es 
rcpcteixen un any i un altrc, L a  qual cosa denota la disfu‘n- 
ci6 entre normativa i realitat. 
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11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

Personal - A C C ~  
- Drets 
- Deures 

Prestacions de 
carhctcr personal -Servei Militar 

- Objeccih de Conscikncia 

Contractaci6 
admi ni s trati vit - Concessi6 de béns del 

domini pcblic: 
Gcmentiris 
Equipaments comercials 
ús CIC platges 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES ILIAUS- 
TH ATIWS 

1. Personal al sesvci de 1’Administracih 

En I’informc presentat a aqucst Parlaincnt l’any 1991 
vitm fer refcrkncia, entre d’altrcs qiiestions relatives a la 
funciij pública, a la problcmhtica quc planteja el sisterna 
d’acces a aquesta condició. 

Dkiem I’ any I 99 1 : 
< < < S Q ~  conscients que davant d’una qualificació no satis- 

factbria l’opositor tendeix O fins i tot prefereix pensar que 
ha estat objecte d’una injustícia i quc, als ulls del profi, la 
discrccionalitat en qub es mou l’actuaci6 de I’brgan tkcnic 
csdcv6 arbitrarietat. 

~ P c r h  creiem que, quan aquesta sensacici deixa de ser una 
opinió davant cl’un resultat no satisfactori i passa a ser una 
opini6 Eeneralitzada, 1’ Administracih ha de reaccionar per- - 
quE els postulats de 1’Estat de dret no  sc’n vegin ressentits. 
Entenem, doncs, que cal posar els mitjans pcrque la Fre- 
sumpci6 de legalitat quc empara 1’ actuacih adrnini stmtiva 
sigui tarnbk sentida pel ciutadh. Crciern que la informaci6 
del ciutadh sobre els rcsultiits de I’oposició O del concurs en 
quE ha pres part atenuarien la sensaci6 d’indefcnsih i la des- 
corifijanqa en cl sistema a quk hem fet rckrhcia. L’espccifi- 

Coaccilj adrnini strativa - Compulsi6 directa sobrc 
les persones 

infraccions contra 
norrncs d’ús i circulacilj 
de vehicles 

- Sancions: 

Estrangeria i situació 
d ’ aphtrida 

Prestacions patrimonials 
no tri butkrks - Expropiació forgosa 

- Tran sferhci es econbmi qucs 
entre administracions 

Rcsponsabili tat 
patrimonial de 
1 ’ administraci6 

El proccdiment COM 
a garantia dc 
1’ administrat - AccBs a la informació 

- Lentitud-silenci 
- Defectes de forma 
-Vicis d’anwl-labilitat i 

- Incxecuci6 de resolucions 
nulal it at 

Manca de coordi naci6 
entre administracions 

Actuaci6 de les forces de 
se g u rc t at 

caci6 dc les qualificacions obtingudes, la resolució expressa 
i rhpida dcls recursos administratius que s’intcrposin con- 
juntament amb una resoluciri motivada, i, finalmcnt, la pus- 
sibilitat d’ohtenir una rcvisi6 d’examen, quc algunes 
convocatbries estableixen de forma exprcssa, poden scr cl 
sistema per aconseguir un multat positiu),. 

La concurrhcia en massa d’aspirants a les oposicions 
contribueix a fomentar aquella sensació d’indcfmsi6 de quk 
havíem fct csment en l’aspirant que ha estat declarat no apte 
i entre aquells que, superades Ics proves, no poden, perh, 
aconscguir p l a p  pequi5 no han assolit la puntuaci6 necessh- 
ria. PerquE. el ciutadh vcgi que el seu esforc; ha produi’t algun 
efectc; que no ha estat un n6mcro més en l’oposicilj en que 
ha participat, pcrqu5 senti que el dret a la igualtat reconegut 
a I’art. 14 de la Constitució matcrialitzat pel que fa el siste- 
ma d’acc6s a la funci6 pública en els principis d’chjectivitat 
rnhrit i capacitat recollits a l’art. 103 de la mateixa noma 
fonamental ha estat garantit i respectat en cl procés dc sclec- 
ció en quk ha participat, es fa ncccsshria la possibilitat d’una 
hgil informació sobre els motius dels resukts  obtinguts. 

Tal com vam recomanar a l’Administraci6 i també tal 
corn poshrcm de manifest en el darrcr informe, l’espccifica- 
ció de les qualificacions obtingudes; la rcsolució expressa i 
rhpida dcls recursos administratius que s’interposin conjun- 
tament amb una resolució motivada, i finalmcnt la possibili- 
tat d’ohtenir una rcvisió d’examen poden scr el sistema per 
aconseguir un resultat positiu, 

D’acord amb aquest criteri, mitjanpnt les queixes que 
han tingut entrada durant l’any 1992 en aquesta Institució, 
hem constatat qyc I’AdministracicT de la Generalitat cn la 
m+joria dels casos ha resalt de forma expressa i motivada 

-. . .. . . . 



els rcciirsos prcscntatts impugnant la yualificaci6 ohtinguda 
cn coricLirsos i oposicions. 

Creiem quc aixb 6s un pas important en la stdwci6 del 
pro h lcm il. 

Una scguna yücstili a tractar cn rnntkrin dc funció pública 
6s la relativa a I’estatut del personal dc determinats serveis 
(sanitari, docent), al qual iambe cns varn rcfcrir l ’my cmtc- 
rior. Enguany, cns centrarctn en el personal sanitari i, més 
concrctamcnt, a h prohlemhtica yuc afecta cls metges 
d’hospitals públics. La manca de rcgulacib dels torns dc 
gukrclia, juntamcnt amb cl constant creixement de la deman- 
da assistcncial i la manca d’una correlativa crcacici de pla- 
ces, provoca que cls facultatlius es vegin obligats n suportar 
una chrrega dc guhrdies cada cop rnks pesant. No hi ha cup 
normativa quc limiti el nombre de gukrdies quc el facultatiu 
pot fcr cn un tcmps detcnninat ni tampoc amb quina fre- 
qiikncin. Tampoc na hi ha una prcvisici normativa sobre un 
possiblc dret del rnctgc a qtiedar cxcmpt de I’ahligació de 
treballar en la jornada ordinhria immediata següent a l’acu- 
hnment dcl scrvei de guhrdia. 

A continuacili figura una queixa il-lustrativu d’aqucsta si- 
tuaci6. Entenem quc la trmscripció de la rccomanaci6 efcc- 
tuadn pel Sitidic de Grcuges resulta suficicnt pcr a 
I’cxposicili i camprensi6 del pro hlcma tractat. 

Qucixn I633191 
Torns de guhrdies hospitalhries 

La queixa núm. I63319 1 va ser prescntada per la Federa- 
ciii dc Metges d’ Hospitals de Catalunya (FAMIJOC). Amb 
aqucsta queixa, prescntada el 24 de desembrc dc 1991, cs 
pretenia aconseguir quc l’hdministrxi6 Sanifiria de Cata- 
lunya rcgulds el sistcma de torns dc guhrdies R I S  metges ads- 
crits al Scrvci Catal21 dc la Salut. 

Se sciklicit?~ l’ini‘orme oportú R la Cansellcria dc Sanitat i 
Seguretat Social dc la Generalitat. 

Rebut I’informe i estudiat el seu contingut, d Sindic de 
Grcuges va resoldrc la queixa formulant la rccornariaci6 yue 
repmdui’m fntcgrumeni : 

dionorable Conseller i amic: 
>>En rcl’acir‘l a la queixa nljm. 163391 formulada per la 

Fcdcracih d’ Associacions dc Metges d’ Hospitals dc Catalu- 
nya (FAMHOG) rclntiva it la manca de rcgulacici dcl nom7 
brc dc guArdies dcls metges d’hospitals, un cop estudiat cl 
vostre informe cmEs ai respecte fiixi com la resta de docu- 
mcntaci6, considcrcm necessari que es reguli i ;imb urghn- 
cia aquesta qiicstici, en base als següents arguments: 

>>L’art. 40.2 dc la Constituci6 Espmyola estableix que els 
poders públics garantiran cl descans ncccssari miljanqant la 
limitació dc la jornada laboral. El dret al descans 6s doncs 
un dret fonarncntal. 

>)D’altra banda ]’art. 43 de la mateixa noma fonamental 
rcconcix cl dret dcls ciutadans a la protecci6 de la salut. La 
prcstaci6 d’aquesta protccci6 6s do~ics un servei p6hlic que 
1’Estat ha dc prcsur al ciutaclh. 

>>La manca dc regulaci6 clcls torns de guhrdics i dcl des- 
cans dcls rnctgcs d’Hospita1 afecta aikí, no solamcnt cl dret 
al descans d’aquests i la seva dignitat professional, sin6 
també el scrvei públic quc presten, que aquesta qüestici 
repcrcutcix de forma immediata cn el rendimcnt. del inctgc i 
pcr tant cn la millor O pitjor prestacici dcl servei. 

nEn l’actualitat cxisteix un buit iegal sohrc la mnt@ria, 
quc ha constatat el mateix Tribunal Constitucional, que en 
la sentkncia 170i88, dc 29 de sctcmbrc, fa. referhicia Li ’ 1 ane- 
ccssitat que 1’Adrninistraciri sunithria cfcctui’ la seva regula- 
ci6. 

>>Sentkncia 170188, de 29 de setcmhre 1-7.3.4: 
>>“El Ministcrio Fiscal, dcspubs de examinar en sus alcga- 

ciones ia normativa especial a que cstán sujetos 10s Medicos 
al servicio de la Seguridad Social y admitir que las nnrrnas 
cstatutarias y reglamentarias que regulan cl sisterna dc guar- 
dias de presencia física, cl descanso semanal y la prulonga- 
cirili de jornada, aunquc se separm de las yuc, con cariictcr 
gcncral, establccc el Estatutu de 10s Trabjjadorcs o la Lcy 
dc Reforma dc la Ik~cicin Pública, esta justificada por la na- 
turalem peculiar dcl Servicio y, por tanto, ‘no parcccn con- 
travcnir el mandato del articulo 34 dc la Constitucicin tal 
como 10 vicnc cntcndikndo cl Tribunal Constitucional‘, for- 
tnulu, no obstante, la siguicnte observacih: 

>>’‘Como quiera que tal dcfinición (el rBgirnen de guardias 
y de descanso) queda reservada cn exclusiva, según hcmos 
visto, a cada Entidad Gestora  en Última cxtrerno, a la Di- 
reccirin dc la institución medica concreta y no existe marco 
alguno minimo de refcrencia, tan generalizada indefinicicin 
y tan absolut0 sometimiento jcrdrquizado puede suponcr dc 
facto -dicc el Minislcrio Fiscal- cl punto dc partida de con- 
cretat; si tuxioncs vulneradoras del principio de igualdad, 
corno pudicra ocurrir en el supucsto de autos.[ ...I Bntiendc 
por elio quc, de prospcrar el arnparo, habría dc circunscri- 
hirsc exdusivumentc cl probkma a1 de la incxistencia dc un 
marco minimo de rcfcrencia que aríicuic tanto cl predomi- 
nantc interés social de las prestaciones sanitarias de la Scgu- 
ridad Social, como 10s dcrechos al dcscslnso scmanal y 
lirnitwjón de jornada que indudablerneiite poscen 10s M M -  
COS que atienden aqucllos servicios. 

>>“El problema es cicrto y, corno dicc el Ministerio Fiscal, 
sc presta a abusos ‘como pudicra ocurrir en el caso de ali- 
tos’, pcro la soluci6n del misino no comcsponde a estc Tri- 
I~unal en su funci6n deeisoria del arnparo Constitucional 
que, CQUM) ya se ha dicho, est& limitada por las rmrmas que 
10 configuran y no pcrmite un juicio abstractu dc constitu- 
cionalidad de la leycs y, mcnm aún, suplir ornisiones Icgis- 
lativas o reglamentarias encomcndacias por lu Constitiición 
a otros 6rganos del Estado; por tanto, fiunque es accrtada la 
observacih dcl Ministcrio Fiscal, no puede tcner cczbidn en 
la dccisión del preskntc rcccurso de arnparo. Ser611 10s Pode- 
rcs Púhlicns (el Legisiativo y el Ejccutivo), quienes cstable- 
ciendo la normativa adecuada, el marco de rcfercncia quc 
cn matcria de jornada mhima y dcscansos ccha de mcnos cl 
Ministerio Fiscal, dchan resolvcr el problema, facilitando 
con e h  la labor de 10s ijrganos judiciales para corregir las 

’ 
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situaciones abusivas que se produzcan y quc, entrc tanto, 
pucdcn resolver cn términos dc legaiidad ordinaria -como 
YR sc ha dicho-, a través dc las compensaciones horarias ex- 
presamcntc previstas por el Regiamento, dcbc impedir 10s 
C X C ~ S O S  denunciados por el recurrente y a 10s que apunta el 
Ministeri0 Fiscal cn sus alcgaciones.” 

)>En virtut del quc s’ha exposat i d’acord amb les facultats 
quc ens atribueix E’articlc 27 de la Llci 2411984, de 20 de 
mar$, dcl Síndic de Greuges, us rccomancm quc en virtut dc 
les compctkncies quc teniu assumides d’acord amb l’article 
17 de ]’Estatut d’ Autonomia dc Catalunya doneu regulació 
al sistema deis torns dc guardies dcls metges d’hospitals.~> 

En el inomcnt de redactar aquest informe, restem a l’es- 
pera de la resposta del Departiment de Sanitat. 

2. Prestacions de caracfer personal 

En aqucsta secci6, seguint els criteris mctodolbgics 
d’anys anteriors, incloem aquelles queixcs que els ciutadans 
ens han adrept en considerar-se agreujats per I’actuació de 
l’Administraci6 militar, i les dels que, havent-se acollit a 
I’objecciG de conscikncia, considcren vulnerats cls seus 
drets. 

Durant aquest darrer any s’ha confirmat la tendkncia ja 
abscrvada altres anys en el scntit que els compareixents gc- 
neralment són personcs que prkviament j a  estan assabenta- 
des de la manca de compethcies del Síndic de Greuges en 
l’csfc‘era militar, perb que vcuen en la Institució un organis- 
me p6hlic idoni per palesar la seva disconformitat davant 
d’una decisi6 de l’autoritat militar que consideren perjudi- 
cial o desfavorable als seus interessos. En alguna ocasi6 la 
qucixsl tambi ens ha estat presentada pcr raons d’extrcrna 
urghcia. 

El motiu de queixa quc ha destacat mks durant 1’ any I992 
ha estat cl retard en la rcsoluci6 dcls rccursos prescntats pels 
ciutadans davant I’Administraci6 militar. En aquest sentit 
considerem quc s’hauricn d’ adoptar Ics mesures conve- 
nients amb ]’objecte d’accelerar la tramitaci6 dels recursos, 
ja que una resolució extemporhnia pot ocasionar uns perju- 
dicis irreparables als afectats. 

Una altra circumsthncia prou important que hem detectat 
tant a travks de queixes escrites corn per les consultes tclc- 
fhniques és un desconeixement quasi total per part dels 
afectats dels brgans de I’Administsacici a qui3 es poden adrc- 
Gas pcr cercar informació. En aquest sentit hem dc manifes- 
tar quc tenim consthncia de 1’exccHent servci d’informacih 
del Centre Provincial dc Reclutament de Rarcclona, com 
tarnb6 de la tasca del Negociat d’ntencions de 1’Estat de 
I ’  Ajuntament de Rarcclona, que mitjanqant un conveni amb 
cl Centre Provincial de Reclutament s’encarrega de facilitar 
tota mcna d’informaci6 relacionada ’amb el compliment del 
servei militar. 

D’uns anys enqh hem observat un augment de queixes i 
consultes que solkiten al Shdic de Greuges informació so- 
bre lcs gestions a realitzar per obtenir compensacions eco- 

nbmiqucs per malaltics psiquiqucs que havien aparegut o 
s’havien manifestat durant el compliment del servci militar. 
Norinalmcnt cls ciutadans quc ens han presentat aquestes 
queixcs ho han fet un cop transcorregut hastant de temps 
des del llicenciament de l’afectat* Aquesta qiiestib cns ha 
obligat a plantejar-nos la necessitat d’iniciar un estudi amb 
l’objecte de recomanar al Ministcri de Defensa, r2 través dcl 
Dcfensor del Poble, la convenikncia quc s’cfectui’n provcs 
d’aptitud psicolbgica per detcctslr possibles anomalies psi- 
quiques dc quk en rnoltcs ocasions ni els matcixos afectats 
són conscicnts, i evitar tant corn es pugui les possibles desa- 
gradables conseqükncies un cop iniciat el servei militar. 

Així, hem dc manifestar quc durant el darrer any  el Sín- 
dic de Greugcs, per raons d’cxtrema trrghcia, ha posat en 
coneixcinent de I’autoritat militar la situacici quc acahern 
d’exposar refcrcnt a dos joves que vam considerar l’cstada 
dels quals a I’excrcit contraproduent i fins i tot perillasa sc- 
Sons es desprenia dc l’actitud dels compareixents, en funci6 
de les seves prijpies afirmacions. En totes dues ocasions 
I’atcnció dispensada al Sindic de Greuges pcr les autoritats 
militars ~ Q U  imrncdiata i totalrncnt positiva. 

En relaci6 amb la problcmhtica quc planteja l’actuai llei 
reguladora de l’objecció dc conscikncia, dc la qual la nostra 
Instituci6 s’ ha fct ressb clurant els damers informes al Parla- 
ment de Catalunya, cal tornar a insistir en Iu convenikncia 
d’adequar-la al momcnt actual, tenint en comptc les noves 
creences que cornenccn a ai-relar entrc cls nostres joves, així 
corn les nccessitattts del pais a Ics que es podria donar respos- 
ta amb la seva prcstaci6 social substitutbria. En aquest sentit 
cal rccordar la proposició dc llci aprovada per majoria abso- 
luta del Parlament de Catalunya en el sentit dc modificar 
l’actual llei estatal quec regula l’objecció dc conscikncia, 
presentada al Congrés dels Diputats amb data 6 d’octubrc 
de 1992 i quc va ser rebutjada per la Cambra. Confiem que 
gradualment els lcgisladors cstatals trobin una fórmula adc- 
quada per donar sortida a la situació anunciada, considerant 
que segons dades recents el nombrc dc ciutadans que opten 
per acollir-se a l’objcccili de conxcikncia, m i x  significati- 
vament. 

Queixa 6/92 
Un legionari desesperat 

A principis de E’any 1992 es va rcbre a la Institució un es- 
crit de queixa totalment inintelligible. Solament sc’hi podia 
csbrinar el nom i domicili del signant. 

L’ecscrit constava de quatrc fulls i se’n desprenia quc a 
I’autor li havia demanat un csforg considerable de posar per 
escrit quelcom quc el tenia angoixat. La primera gcsti6 quc 
solem fer davant d’aqucsts casos 6s posar-nos en contacte 
per escrit amb els interessats, citar-Eos i determinar clwa- 
ment quin 15s cl problema. En aquesta ocasió no vam tcnir 
temps: el dia 8 de gcncr cs va presentar a Ia Instituci6 un 
home jove intcrpssant-se pcr la queixa quc havia prcscntat 
tres dies abans. 
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El jove ens va explicar quc s’havia incorporat a la ccmiti>~ 
el IUCS d’octubre anterior i es va apuntar a Ic?. Legi6 sirnplc- 
ment per una qiiesti6 cconimica, per<> cns digué que contí- 
nuament hi tenia problcmes amb cIs conipanys, que, segons 
ell, el maltractaven físicnmcnt. L’asscssor quc el va rebrc vil. 
constatar qiic veritahlcrncnt es tractava d’un noi amb moits 
prohlemcs. Durant l’entrevistzt, que va durar un parell d’ho- 
rcs, el jovc cs mostrava aicrnciri t ,  procedia d’una hmília dc- 
scstructuradu amb una mare afcctada de trastorns mentals 
greus. 

En diferents ocasions va mlznjfcstar que quan estava dc 
servei amb I’nrma a Ics inuns, moli sovint pensava trcurc’s 
la vida o disparar sobrc els companys que el tenien miutirit- 
zat. 

Finalment varn poder sahcr que cl dia quc va compa5ixcr 
a la Tnstituci6 havia d’cmprendrc el viatge per reincorporar- 
se a la scva unitat, attEs que havia esgotat el pccrnis de qui: 
gaudiil. Considerant Ics circumstancies i atesa la urgEncia 
dcl prohlcma exposat, d Sindic dc Grcuges va comunicar cl 
cas a la Capitania General de la RcgiÓ Pirinenca Oriental. 
Rhpidarnent es va acordar quc un assessor del Síndic de 
Greuges es traslladaria c? la dita Capitania per explicar pcr- 
sonalmcnt cl contingut dc la queixa i per aportar la docu- 
mcntació de quh dispoohvern, quc acreditava kfacntment cl 
pr&lerna. 

1,’autoritat militar va disposar el mateix dia que cl jovc 
ingrcssh il I’Hospital Militar pcr ser-hi reconcgut per un 
psiquiatrtm. Sirxlrrlthiarncnt cs van notificar a la scva unitat 
els esdeveniments. 

Dcls resultats de I’cxploraci6 cfcctuada es dcsprcnia que 
cl noi prcsentava alicracions, per la qual cosa fou reconegut 
pcl Tribunal MEdic Mi litar, quc scsolgué d’cxcloure’ I total - 
ment del scrvei militar, it causa dc trastorns ncurolhgics i 
psiquiitl-ics, acompanyats d’un coeficient intcl-lcctual que 
l’incapacitava pcr a ia preslaci6 del servei militar. 

131 Sindic dc Greugcs, un cop resolt aquest assumpte, va 
indicar al jove la convenihcia que s’entrcvistks amb I’as- 
sessora cncarrcgada de l’hrea de Serveis Socials, la qual, 
juntutncnt amh I’assistcnt social dc la Instituci6, van fer un 
scguimcnt del seu cas. A hores d’ara, 1’afcctat disposa. cl’una 
feina estable i segueix tractarncnt rnkdic. 

Qucixii 102XD2 
Cal fer un scguirnent acurat dels nois amh problemes 
psicolhgics 

La scnyora R.G. va comparkixcr davant el Síndic de 
Creugcs amb I’objcctc d’cxposar la pmblcm8tica que afec- 
tava cl seu fill, un noi de 22 anys. 

, La marc cns va explicar que abans d’anai- a la <<mili>>, el 
SCU f i l l  havia mostrat cn tot moment un comportament COT- 

recte amb bona prcdisposici6 familiar i social, i mai va pre- 
sentar cap símptoma d’ alteracions psíquiques. Un cop 
iniciat el servi militar, els parcs van cornenpr a percebre cn 
les car~cs que el fill els adrepva que cl cornportament i acti- 

tud del noi no era l’habitual, pcrb van atribuir aquesta situa- 
ció al lct que es trobava fora dc casa i en un ambient nou i 
desconegut. En la pnirncra ocasi6.m quk es va prescntm al 
domicili, adduint un permis, el noi cstava totalment alterat, 
fins al punt que ni va tornar a dormir, fcl inshlit en cls SCUS 

costums. La família desconeixia 1a.rcalitat fins que es va re- 
hrc una trucada tclcfi,nica de la scvn unitat comunicant als 
parcs que el seu till havia dcscrtat. 

Els parcs van pxlar amb el noi i cl van convhcer per@ 
es prescnt6s al seu destí (Gdícia) i fins i tot I’hi van acom- 
panyar pcr inanifcstar als comandaments mili tars les cir- 
curnsthncies del cas; aixi mateix, sol-licitarcn ia pcrtincnt 
rcvisió mEdica basant-sc cn el dictslmcn d’un psiyuiatrc pi-. 
vat al qual havicn consultat cl cas. Aquest facultatiu va dic- 
taminar que el noi patia trastorns csquizofrknics dc tipus 
pmmoic i trastoms esyuizoidcs de la personditat. 

La farnflia. del noi va tornar a Barcelona confiant que a la 
unitat scrirz controlat mbdicamcnt, perb la rcalitat fou bcn 
diferent. El jovc va ser acusat dcl delictc dc deserció en 
temps de pau, previst i pcnslt d’acord amb l’art. 120 in fine 
del Codi Penal Militar, pel qual fou condemnat a trcs inesos 
i un dia de presó; a la scntkncin es dcsestimh expressament 
la circurnstincia de trastorn mental transitori. 

Un cop finalitzat el servci militar 1’any 1990, el noi es va 
reinfcgrar al seu domicili fimiliar afectat d’uria greu dcprcs- 
sici quc li va impcdir tota mcna de relacib. 

Davant d’aquestcz situacici, cls pares volen inhrmaci6 per 
tal de sol-licitar una indkrnnitzacici a l’exkrcit. 

El Sindic dc Greuges cls va rccomanm cn primer’ lloc quc 
s’adreccssin a la Dircccici General dc Pcrsonal dcl Ministeri 
de Defensa amb I’objccte de notificar Iu situaci6 actual del 
seu fill, atks quc cn cap momcnt no s’hi havicn dirigit i, així 
mateix, cls aconscllkrcm quc, cn funci6 dc la rcsposta 
d’aquest brgan de l’Administraci6, podrien iniciar Ics ac- 
cions que considcrcssin pertinents. Encara, cls vam indicar 
que iniciessin davant cfc la Consellcria dc Benestar Social 
de la Gcncrilitat cls trhmits pcrtincnts a fi de sol-licitar una 
prcstaci6 no contributiva, segons dctcrrnfria la Llci 26/199U 
dc 20 de dcscmhre, per si I’hdministraciri Militar considcra- 
vit que la malaltia dcl scu fill estava exclosa de Ics causes de 
concessi6 de pcnsih o indemnització a q U C  dludeix el Reial 
Decret 1234/90 dc I 1 d’ociubre. 

3. Saficions de trhnsit 

S6n m~ltiples les queixes quc s’hhnn prcscntat cn aquesta 
Instituci6 sobre sancions de circulacib. En aquestes queixes 
cs planteja una diversa problemhtica sobxc la rnat5ria. 

Amb carhctcr general volcm en primer lloc recordar a 
l’Adrninistraci6 que’ les sancions de trhnsit no són un mitja 
secaptatori mks dels ingressos municipals, sinri la conse- 
qiikncin de la comissi6 d’un acte iHicit, i que en dret admi- 
nistratiu sancionador regcixcn cls matcixos principis que en 
dret penal: principi dc legalitat, tipicitat, responsabilitat, 
prcsumpci6 d’innockhcia, garanties de procediment scnsc 

’ 
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que es pugui produir indefensió, ctc. Així ho ha reconcgut 
de manera reitcrada la jurispmdEncia. 

A més a més, ara aquests principis tcnen un reconeixe- 
ment cxplícit en el Titol IX de la Llci 30192, de 26 de no- 
vembrc, de Rkgim Jurídic de les Administracions Públiqucs 
i del Proccdiment Administratiu ComL 

Retirada de vehicIcs de la via pública 

Davant l’is generalitzat que les diverses autoritats munici- 
pals fan d’aqucst procediment, cal tenir en compte que, 
d’acord amb l’art. 71 del Reial Dccrct Legislatiu 339190, de 2 
de maq,  pel qual s’aprovh el text articulat de la llei sobre T r h -  
sit, Circulaci6 de Vchiclcs de Motor i Segurctat Vihia, la reti- 
rada d’un vehicle de la via pública té el carhcter de mesura 
cautelar. Per tant, la seva finalitat 6s de garantir la seguretat i cl 
noma1 funcionament de la circulacici i no es pot utilitzar corn a 
mitjh per sancionar un estacionament prohibit. 

L’art. 71 estableix taxativament els casos segiients, en 
quk 1’ Administracib pot retiras un vehicle: 

a) Que l’apwcament incorrccte constitueixi perill o pugui 
produir greus perturbacions a la circulaci6, al funcionamcnt 
d’algun scrvci públic, o es pugui racionalment presumir que 
el vchiclc hagi cstat abandonat. 

h) En cas d’accidcnt que impedeixi continuar la marxa. 
c) Quan el vehide yucdi hmobilitzat pcr’ deficiencies 

tkcniqucs. 
d) Quan l’infractor no acrediti la seva rcsidkncia en terri- 

tori espanyol, l’infractor persisteixi en la seva negativa de 
dipositar o garantir el pagamcnt de ]’import de la multa. 

Fora dels casos enunciats, els vehicles, encara quc esti- 
guin mal aparcats, no poden ser retirats de la via plihlica. 
Pcr impedir els aparcaments indeguts i cls seus inconvc- 
nients, l’autoritat municipal pot imposar al responsable Ia 
multa que correspongui. 

Als municipis en quk la retirada d’aquests vehiclcs 
s’efectua per mitja d’empreses concessionhies de l’hdrni- 

. nistració, cal rcmarcar que, si bé la conccssi6 administrativa 
15s una forma de prestar un servei públic, no és menys cert 
que el rcsponsable de la prcstaci6 d’slquest servei 6s 1’Ad- 
ministracib. Per tant l’Administraci6 ha dc vetllar perquk 
l’actuació del concessionari s’ajusti al que preveu l’ordena- 
rncnt jurídic. 

Un cop retirat un vehicle de la via pdblica, els ajunta- 
ments exigeixen, per poder recuperar-lo, cl previ pagament 
de les despeses que hagi originat la retirada del vehicle. 

Les despeses produides pel transport del lloc on el vehicle 
estava mal aparcat fins al dipbsit municipal s6n a c h e c  del 
seu titular, el qual, perb, pcr retirar-10, no 6s forqosamcnt 
obligat a abonar-les dc manera efectiva, sinó que d’acord 
amb allb que estableix l’art. 71.2 abans esmentat també pot 
donar garantia d’efectuar aquest pagament. 

Pel que fa als aparcaments quc es produeixen davant de 
guals senyalitzats, perqui: ]’aparcament pugui ser conside- 
rat jl.licit caldrh que el seu titular es trobi al corrent dcl pa- 
gament dc la taxa corresponent. 

Si quan un particular demana la rctirada d’un vehiclc ha 
d’acreditar documentalment trobar-sc al corrent en el paga- 
ment de la taxa, tainbb cls agents municipals han d’asse- 
guar-se’n. Per aixb, quan observin l’aparcarncnt indcgut 
davant d’un gual en cl distintiu del gual no hi consti trobar- 
se al corrent cn cl pagament d c  la taxa corresponent, hauricn 
d’abstenir-sc dc procedir a la retirada del vehicle mal apar- 
cat mentre no comprovin si l’usuari del gual csth al corrent 
de pagament. 

No tificacians 

Han estat nombroses les queixes rchudes en aquesta Insti- 
tuci6 relatives al prnccdimcnt seguit per diverses adminis- 
tracions locals de Catalunya cn relaci6 amb c1 sistema de 
sancions per infraccions de trhnsit, en espcciai pel que fa a 
les notificacions, que calmlocava el ciutadh en una clara posi- 
ció d* indefensiri. 

En la queixa núm. 476192 cs tracten aquestes qiicstions. 

Queixa 476192 
Notificacions en >matiria de sancions dc trhnsit 

L’informe adrept pel Sindic de Greuges en data 30 de 
mar$ de 1992 a 1’A.juntament dc Barcclona durant la trami- 
tacili de la qucixa que ara reproduiim és un clar resum de la 
problcmhtica plantejada, recull les diverses gcstians realit- 
zades pel Sindic per resoldre el problema amb I’Ajuntament 
de Barcelona i fa saber cl parer d’aqucsta Institució sobre 
aquest assumpte: 

<<Excm. scnyor i benvolgut amic, 
nEntrc els dies 2 i 1 1 de  mar^ d’engumy, el grup Popular 

dc I’Ajuntament de Barcelona i dc la Diputaci6 de Barcclo- 
na, aixi com cl Reial Autombbil Club de Catalunya 
(R.A.C.C.), 1’AssociaciÓ dc Consumidors de la Província de 
Barcelona (A.C.P.B.) i l’Organitzaci6 de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya (O.C.U.C.) van presentar davant 
d’aquesta Institucili diverses queixes relativcs al proccdi- 
ment emprat per difcrents administracions Iacals de Catalu- 
nya en relació al procediment sancionador per infraccions 
de trinsit. 

>,igualment, nombrosos particulars se’ns van adrcqar 
qiies ti onan t 1 ’ esmentat procediment. 

%>En relació a 1’Ajuntament de la vostra presidhia,  sdn 
tres, bhsicamcnt, Ics qüestions que se’ns van plantejar i que 
rcsurnim tot seguit: 

>)a) la legalitat de la utilitzaci6 com a agent notificador dc 
personal quc no te una rclació de treball directa amb 1’AAjun- 
tarncnt, bisicament empreses de missatgeria. 

A) la validesa de la notificaci6 per edictes quan, intenta- 
da la notificació de la denúncia, el seu destinatari no es tro- 
ba cn cl seu domicili ni tampoc algú que pugui rehrc la 
notificaci6 en el seu lloc. 
>x) la presumpta vulncració del dret a Ja intimitat de les 

persones, provocada per una carta adreFada des de l ’ h m  
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d’IIiscnda, on cs dcmanaven entrc altres dades, el tclEfon i 
I’horari en quk es podia localitzar el dcstinatari de la carta, 
pcr resoldre problcincs en d a c i 6  rz l’impost de vchiclcs dc 
tracciri mEdica. 

>Com sabeu, en data 16 de mar6 varn sostcnir tina entre- 
vista amb els regidors de l’hmbii dc la. Via Pública i d’Hi- 
scnda, en el curs de la quai ens van fí-lcilitar divcrsa 
informaciri i cls vain demanar un seguit d’informclcions ad- 
dicionals per tal dc focmar cl llostre critcri sohre I’afer. 
Aquesta petici6 la vam conhmar per cscrit quc cs va lliurar 
el psissat dia 19. 

>)Els dies 25 i 26 varn rebre resposta escrita a les qües- 
tions plnntejadcs i, el matcix 26 w m  celebrar una nova rcu- 
ni6 amb el regidor dc 1’Lmhit dc la Via Pública, per acabar 
de conkixer cls criteris inspiradors de I’actumci6 municipal. 

~Fcta  aquesta cxposici6 sobre 1’itincrari dc la nostra ac- 
tuaci6 dcs que rcbem les primcrcs queixes el passat dia 2, 
passem a considcru les tres qücstions plantejades pcr l’or- 
drc en qui: les hcm enumerat. 

)>a} 
~~L’informc municipal posa de mmifcst, cncertadament, 

que la Llci dc Procediment Administratiu vigent no reserva 
als funcionaris la funcici de notificar i que e1 Decret 
I OOW1974, dc 4 d’ahril, (BOE núm. 97 de 23 d’zihrif), pel 
qual cs regulen cls contrswtcs d’assistbncia quc pot celchrar 
I’Adrninistraci6, prcvcu expressament al seu article 3.12) la 
possibilitat de contractar la realització inatcrial cfe notifica- 
cions. 

>>D’ficnrd amb aquests arguments, entenem quc cxistcix 
cobertura normativa suficicnt per a utilitzar els serveis 
d’ernpreses de missatgcria. per practicar les notificacions cn 
el curs del proccdimcnt sancionador per infraccions cle trhn- 
sit (notificaci6 dc la dcnúncia, dc la sanciii, ctc). 

)>No obstant aixb, no podem dcfugir el considerar alguns 
prnhlcmcs que la notiíicaci6 efectuada d’aquesta forma pot 
pr‘o v o c ar. 

 els empleats dc les empreses dc missatgeria no gaudci- 
xen de la presumpci6 rlc veracitat, dc la qual si que estan in-  
vestits cls funcionaris p6hlics cn l’exercici de Ics SCYCS 

funcions i que té la SCVR correlaci6 en un sistcma de selec- 
cisj envoltat de determinades garanties i en la tipificació de 
detcrmiiiades conductcs corn a punibles (Títol VIi del Codi 
Penal “Dcls delictes dels funcionaris p6blics en I’cxcrcici 
dels seus c&x”). 

>>L’al.lcgaci6 per part del destinatari de la notificaci6, 
d’un fet dificil o irnpossiblc de provar, com ara per exem- 
ple, que no va rcfusar lu notiricaci6 que turna l’agcnt, alk- 
Sant precisament aquest rebuig, col-locaria en una situaci6 
d’inoperativitat 1’Aclmi nistracib. 

))A manca dc l’esmentada presumpció dc veracitat del 
funcionari, que implica uila inversió clc la c h e g a  dc la pro- 
va, quc passa a recaure sohrc cl ciutadh, 6s l’Administraci6 
la que ha  de provar que va intentar lliurar la notificcaci6 i 
que aquesta va scc rebutjada. AI no scr possible aixa Últim, 
els aclcs posteriors, corn ara publicaci6 d’cdictes en cl Bwt- 
lleti Oficial que correspongui, esdevindrien i n d i c a p .  

’ 

. 

>> b) 
>)De la lcctura dels cdictcs publicats en cl ButlIctí Oficial 

de la Província de 29 dc febrer i posteriors, cns va semblar 
deduir quc s’cmprava el mccanisme previst per l’ordena- 
ment per tcnir per notificada una persona, en uns casos molt 
determinats, persones desconegudes i de dotnici l i  ignorat, 
en un cas diferent, el de pcrsoncs absents del seu domicili. 
fis a dir, que s’cfectuava una assimilaci6 de suphsits dife- 
rents i que l’ordcnament di€erencia. 

>,Les prcvisions legals pcrtneten afirmar quc no es pot te- 
nir per practicada vilidarnent, mitjant;ant la puhlicacicj en el 
Butlletí Oficial dc la Província, la notificació intentada en ei 
domicili conegut d’un titular o interessat qirc n’és absent i 
en el qual no hi ha cap persana que, acreditada la scva per- 
sonalitat i raó de pcrrnankncia, se’n pugui fer chrrec. 

>>A1 no estar practicada vilidamcnt la notificaci6 dc la  dc- 
núncia, no poden prosseguir els trhmits subsegüents dcl pro- 
ccdimcnt que poden conduir a la imposició de la sancici i a 
la scva exacciri posterior. 

>)En l’extens i ben argumentat informc municipal, cs re- 
coneix aqucst fct; per6 es sostb que els referits intcnts i la 
publicació jnterrompcn el termini dc prcscripció. A favor 
d’aquest qurnent hi ha raons poderoscs. 

>>L’Ajuntament td i’obligitció de sancionar les conductcs 
contrhfies a l’ordcnament, en conscqühncia ha d’csmerqar 
l’activiiat nccesshria per tal dc realitzar tots cls t r h i t s  del 
procediment sancionador, entrc ells i arn b carkcter rcllevant, 
el de notificar la dcnhcia. 

>>Quan I’Adrninistraci6 municipal intenta notificar pcls 
mitjans al seu abast i pcr tant, no li és imputable inactivitat 
i ,  per una causa que li és aliena, i’abskncia dcl dcstinatari, 
no h o  aconsegueix, sembla que haguem d’adinctrc que el 
compiimcnt dc les obligacions de. l’administraci6 municipal 
qucda, en bona mesura, fora dc I’Brnhit de les seves facultats 
i d’alguna manera, recondui’t a. I’atzar. Aixa Últim 6s difícil 
de conciliar amb el mandat constitucional quc ha rcbut 
I’ Administracic‘, d’ictuar d’acord amb el principi d’cfichcia. 

>>Al costat d’aqucsts raonaments fiivorablcs a la intemp- 
ci6 dc la prcscripció, n’hi ha uns altres quc permctcn posar- 
la en dubte. 

>,La prescripci6 6s una conscqühncia del principi de segu- 
retat jurídica, quc  posa a mantcnir indefinidamcnt en cl 
temps la provisionalitat d’una situaci6. En el cas d’infrac- 
cions administratives, la facultat de l’administraci6 de San- 
cionar cl ciutadh i correlativament, la possibilitat per a 
aquest de ser sancionat. 

>)Una institució que cs configura per a garantir Tn segure- 
tat juridica sols pot tenir unes cxcepcions tczxadcs, excep- 
cions que s’han d’interpretar rcstrictivament. 

nEls supbsits d’interrupci6 dc la prescripció de les infrac- 
cions de transit, els estableix I’art. 81.1 dcl Reial Decret Lc- 
gislatiu que va aprovar e1 text ,articulat sobre la llei de 
trhnsit, circdaci6 de vehicles a motor i seguretat vial. Entrc 
aquests supbsits no hi ha l’esmcntat de notificació intentada 
en absencia dcl destinatari, seguida de publicacici d’un edic- 
te en un butlleti oficial. 
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nPcr tal d’argumcntar quc la prcscripcid s’intcrromp, atks 
cl contingut dc l’article esmentat, 1’ Ajuntament cn fa una in- 
terprctacib extensiva. 

)>Entenem quc per tal que es pugui argumentar de forma 
indubitada que la prcsciipció en aquest supbsit s’interromp, 
cal una norma amb rang de llei que així ho estableixi. 

PC) 
>>Cal recordar que la valaraci6 que cl Sindic de Greuges 

ha de fer sobre l’actuació dc l’Administraci6 no és una valo- 
raci6 d’intcncions no explicitades, sin6 de fets quc es poden 
contrastar i, en el seu cas, d’intcncions que s’hagin fet pii- 
bliqucs o es dedueixin racionalmcnt d’actuacions adrnini s- 
trativcs. 

>,El document que es posa en qücstió, signat pel Coordi- 
nador de Serveis d’Hisenda assabcnta els ciutadans dc la 
possibilitat de resoldre per via telefbnica la correcció d’crra- 
des en relació al padr6 dc I’irnpost sobre vehicles de tracció 
mechnica. En una primcra aproximació, podem dir quc 
I’Adrninistració ofereix un servei amb vista a facilitar la re- 
lació del ciutsldh amb clla i permetreli la solució rhpida i 
cb ikda d’un problema. 

rCongruentrnent amb la queixa, caldria consideri si la 
dada dc romandre prcvisiblament localitzablc en un telkfon 
a una determinada hora pertany o no al cercle excloent dc la 
intimitat personal. 

>)Amb carhcter previ s’ha de determinar si la petici6 mu- 
nicipal és coercitiva o de compliment voluntari, at&s que, si 
fos de compliment potestatiu pcr part del ciutadh, no es pro- 
duiria una intrornissici ilkgítima en l 7  esrncntat cercle garan- 
tit d’intimitat personal, sinó, en el seu cas, una obertura 
volunthiria de l’ementat cercle. 

>>Entenem que de la redacci6 considerada no se’n desprh 
clarament que el ciutadh pugui optar per no facilitar la dada 
i acudir al procediment de rclació escrita o de cornparkixer 
personalmcnt en les oficines municipals, sensc quc d’aixb 
es pugui seguir cap perjudici per a cll, quan aprecia algun 
error cn cl padró municipal que se li fa avinent. 

uPer aclarir aquest extrcm varn demanar un informe ex- 
prbs els termes del qual considcrcrn oportú reproduir: 

)>“(..> posició municipal relativa a les dues qüestions se- 
güents: 

>)“- carbcter voluntari de la utilitzaci6 d’aqucst servci per 
part del ciutad8 o, dit d’altra manera, si es considera obliga- 
tari que el ciutadh faciliti el telkfon i horari de localitzaci6 
possible o si ’contrhiarnent aixb resta en el seu hrnbit de 
lliurc disposici6.’ 

>>“- hmbit d’utilitzaciii de la dada sobre a quines hores i a 
quin tel5fon cs pot localitmr un ciutadb, facilitada per tal de 
poder realitzar trhmits relatius a I’Impost sobre Vchicles de 
Tracci6 Mechica, 6s a dir, si aquesta dada es considera sus- 
ceptible d’ús per altrcs scrvcis municipals, en concret, per 
tal de notificar denúncies per infraccions de transit o la im- 
posici6 dc sancions pel mateix motiu (..).” 

>>La resposta del Coordinador d’Hisendst, de data 26 dc 
marq, 6s taxativa en afirmar eh caractar voluntari del servei i 
que prctenia facilitar al ciutadh la resoluci6 dc problemes en 

. 

. .  

. 

relaci6 amb I’irnpost municipal dc circulació, conseqübncia, 
b6 d’una transmissió, b6 dc qualscvol altre fet quc no cons- 
tds a I’Administracici municipal i evitar així, lcl presentaci6 
dc rcbuts en executiva. 

nL’infonne és igual de concloent cn afirmar que Ics da- 
des rebudes únicament i exclusiva sccan utilitzades per cz Ics 
finalitats enumerades, cn relació a aquest impost municipal. 

>>Essent el cas que facilitar la dada demanada pcrtany a 
l’imbit de lliurc disposicici dcl ciutadi, entcnem que 111) es 
produeix una intromissi6 illegítima en el seu ccrclc excloent 
d’intirnitat personal. 

>)No obstant aixb, sorn del parer que és convenient mati- 
sar la redacció del document per tul quc no hi hagi cap dub- 
te sobre els dos eícrncnts analitzats: quc facilitar la dada 
demanada és estrictament voluntari i que, cn el curs que cs 
faciliti, sols s’utiljtzarh pel servei en m b i t  del qual s’ha de- 
manat, I’actualitzaci6 del padrh de l ’hpost  municipd sobre 
vehicles de traccili mechnica. 

)>Amb aquestes considcracions fixem la nostra posició en 
relació als aspectes procedimcntals que se’ns han plantejat 
en les recents queixcs relatives a la imposici6 CIC sancions 
en rnathria dc transit a Barcelona i que convcncionalment 
hem enumerat corn a) b) i c). 

)Som conscients que aconscguir l’eyuilibri entre els drets 
del3 ciutadans i I’eficicia dc I’Adrninistr;3lcici cn les actua- 
cions sancionadores d’aqucsta sobre aquells no 6s una em- 
presa gens fhcil, la tasca de comptabilitzar-10s 15s un dcls 
grans reptes de la nostra Administraciii, 

>>Amb el prec que ens informcu de ia decisi6 que adopteu 
en relaci6 a aquest assumpte, tot agraint-vos la callaboració 
que ens heu prestat pel desenvolupament de la nostra mis- 
si6, us saluda ben cordialment>) 

La queixa finalitza amb I’assumpció per part de ¡’Ajunta- 
ment de les consideracions dcl Sindic de Greuges. En con- 
crct pel que fa a Ics notificacions pcr cdictes, aqucsta 
Instituci6 ha constatat el canvi de redacci6 de I’edictc adrc- 
Gat a presumptcs infractors denunciats per infraccib de la 
Llei sobre Trhnsit, CiculaciÓ de Vchiclcs de Motor i Scgurc- 
tat Vihria. 

4. Els immigrants estrangers 

D’uns anys en@+ la situació en quk es trobaven els immi- 
grants cstrangers que acudien a Catalunya ens va obligar a 
fer-nos ressb dc Ics diferents vicissituds, traves administ.rati- 
ves i tota mena de dificultats quc aquest co1.lectiu havia 
d’afrontar per poder intentar subsistir lluny dc la seva tema 
d’origen. 

Certament i maigrat que el Sindic dc Greuges no disposa- 
V R  ni disposa dc competkncies legals pcr poder solucionar 
els problemes d’aquest colkctiu, Iu realitat qubtidiana i el 
continu dcgoteig de queixcs i denúncies prcsentades davant 
la Institucici cns va mutivar a donar trasllat al Parlament de 
Catalunya, rnitjanqanc. els corresponcnts informes anyals, de 
quin era i continua esscnt el calvari d’aquests ciutadans cs- 
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trangers, quc la fam i Ics prechrics condicions de vida Cora- 
gitcn deis scus pohlcs. 

Durant I’any 1992, malgrat yuc un ntimbre considcra- 
lilc d’cstrangers van poder regularitzar la seva estacla al 
país, a I’cempara dc I’Acorcl del CansclI de Ministres de 7 
dc juny dc I clc) 1 , encara rcstcn malts priiblemcs pcr rcsol- 
drc, entre ells dcstaca el hrcu termini dc qu& van disposar 
aquests ciutadans per soldicitar la rcgulnritzacici dels scus 
familiars, o hd aquclls que no van podcr presentar un con- 
tracte dc treball o promesa dc trcbaI1, malgrat trobar-sc 
treballant. 

Tambk ens hcm de fer rcssb que I’any 1992 ha estat cspc- 
cialrnent trhgic quant al nombre d’imrnigrants ilblegals cluc 
han trobat la mart en volcr crcuar l’cstrct de Gibraltar a 
bord dc frkgils embarcacions, pcr tal de sortir dc la mishria i 
wnliiierriatw pcl sistema de vida europcu. Malgrat el perill 
que slixb cls comporta, aquests ciutadans prcfcrcixen jugar- 
sc la vida abans quc ramantirc al scu país on les expectati- 
ves no són rnillors. 

No podem silcnciar quc tai com acostuma R succcir, els 
csdevenimcnts socials s’anticipcn a Ics solucions lcguls que 
els prctcnen resoldrc, i els probicrncs que est& comportant a 
tot arreu dels pai’sos europcus la manca d’una politica cohe- 
rent davant la itnmigracii5 no ha trigat a czpar&ixcr. 

El Ccnomcn del’racisme cstb sorgint amb f oqa  a Franp, 
Alcrnanya, Austria i fins i tot a Espanya, on desgraciada- 
ment s’hm produil agressions mortrils on el compovcnt xe- 
nbtiih ha cstat I’clcmcnt detcrminant &aquests crims 
cxccra b Ics. 

La priincra conclusiij quc hom n’haurin d’cxtrcure és que 
COM mes cs trigui a afrontar mnh rigor i valentia aquesta si- 
tuwici, més lluny cns trobaren d’assolir solucions pacífi- 
ques. S’imposa scr tolerants i comprcnsius nrnb aquells que 
m@s ho necessitin. 

L a  tipologia dc Ics qucixes quc cls ciutadans estrangcrs 
ens han plantejat es pot concretar en miinca dc resposta de 
1’Administraciri il. la peticics dc regularitzaci6, considerable 
rctard cii la traniitaci6 del pcrmis de treball i residencia, de- 
negacions dcl visat ncccssari per poder r>htcnir el permís dc 
rcsidhcia i efectuar reagrupamcnts familiars, queixes m d -  
vades per Ics expulsions decretades pcr I ’AAdminislraci6, pe- 
ticions dc’rcvocacians d’ordres d’cxpulsid. ’rambe han estat 
considerables lek trucades tclcfhniqucs i compareixences a 
la Instituci6 amb la finalitat d’obtcnir informacici que facili- 
tés als cstrangers la possibilitat dc rornandrc legalment cn 
tcrrjtori espanyol. 

Dels motius dc queixa cspccificats, podcm constatar quc 
mdlgrat les conscqükncies quc de cadascun cs dcrivcn, cns 
sembla par&icularment grcu la situaciii d’aqueiis immigrants 
que tnt i trobar-se legalment al país disposant de mitjans li- 
cits de subsistkncia, és a dir d’un trclxdl remunerat, n o  han 
pogirt cncarii procedir al rcagmpamcnt Fimi liiir. 

El rcagruparnent familiar est& configurat a l’art. 7.2 del 
Rcghmcnt d’cxecuci6 dc la Llei Orghnica 7/85, aprovat pel 
Reial Decret 1 1  9/86 dc 26 de maig de 1986, dcterminant els 
supbsits cn q u k  es pot sol-~icitm visat pcr aquesta c ika ,  és a 

dir podran denimar visat de residencia en d a c i 6  a un ciuta- 
dh espanyol o estrangcr mident a Espanya, 
- El cbnjugc 
- Els fills incnors de divuit anys o majors d‘edat quc en 

- Els incn~rs  o incapacitats quan l’cstranger rcsidcnt o 

- Els asccndents o dcscendents. 
La disposiciii addicioriul 3a. dc l’csrncnlat Rcglamcnt 

atorga prcfcrhcics a les peticions de visats, permisos de rc- 
sicikncia i permisos de treball soHicitats pcr persones quc 
prctenguin el rcagrupnment d’algun membre de la scva fa- 
rnflia lcgaltncnt intcgrat al país amb suficicnts mitjans dc vi- 
da per al seu sosteniment. 

Tanmateix, l’csrnentadcia Disposició determina quc aques- 
tes peticions seran trarnitadcs pel procedimcnt cl’urgtmcia, 
no obstant hcin dc dir yuc en no quedar regulat cspccifica- 
nient cl procedimcnt es producix una total inseguretat t~ 

i’hora cl’obtcnir aquests visats o permisos, en nqucsi scntit 
hcm de maniícstar qiic s’han rebut sl la Instituci6 alguncs 
queixes quc denuncien tant la tnanca dc resposta c7. Ics peti- 
cions, i així resta totalment desvirtuat cl procediment d’ur- 
gkncia, com la cienigacici dei visat, argumcntitnt quc 
]’estranger que preth cl reagrupament té pac tcrnps de. m i -  
dkncia al país, amb la qual cosa la discrecionalitat 6s la re- 
gla quc prcsideix la conccssilj dels visats. 

Pcr tant, considerem quc s’hauria de clarificar i rcgular 
amb m@s concreció ei reagrupamcnt familiar, atks quc cs u11 

rnitjh idoni per procedir a la total integració dels cstrangers 
en la nostra societat. 

Un altrc aspecte que e1 Síndic de Grcugcs ha pogut cons- 
tatar durant aqucsts darrers anys h a  estat el creixement de la 
xenofhhin cntre els mcrnbres de la societat, actitud que es 
VCU fomcntada davant la por que compoda l’anunci d’una 
greu crisi econbinica il tots els pai’sos curc)peus, i les rctichn- 
cies cluc molts IIocs de trchail puguin ser ocupats pcr ciuia- 
dans cstrangers. La nostra expcrikncia ens dcmostra que els 
llocs de treball ocupats pels immigrants cstrangcrs s6n OCLI- 

pacions que els nostrcs ciutadans han rebutjat i precisament 
mA d’ohra cstrangera csth ajudant rz la rcqunlificzlcili dc certs 
sectors cconbrnics molt deprimits i mancats d’ajuda estatal, 
només cal veurc qui conrea els camps a moltes zones dc Ca- 
talunya o quins ciutadans majjorithriament integren Ics Ilotes 
dcIs vaixells dc pesca. 

Aquestes considcracions tampoc s’han cl’intcrprctar laxa- 
rncnt, 6s a dir cal facilitar l’intcgracici social dels cstrangcrs 
yuc realment es pugui assumir, perb al mateix temps cal 
prendre mcsurcs rcstrictivcs per tal cl’cvitw les onadcs in- 
controlades d’irnmigrants cstrangcrs. 

Un altrc aspcctc quc caldria comentar 6s la necessitat dc 
ser rcspcctuosos amb els costums anccstrals dcls mcmbrcs 
de! colkctiu d’cslrangers, en tat cas cal ser tolerant iins i tot 
davant de costums o prhctiques quc ens puguin sctnblar re- 
hutjnhles, un costum arrclat en una societat difícilment es 
dcstcrrarh amb un decret o amb una senthcia, possiblcrnent 
una gradual integració cn els hhhits i costums dc la societat 

dcpcnguin lcgalment o cconi>micamcnt d’un d’ aquells. 

ciutadh cspanyol sigui cl seu reprcscntant icgal. 
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cn quk els immigrants s ’hm d’integrar produir8 un resultat 
més benkfic pcr a tothom i contribuiri eradicar rnanifesta- 
c ims de violkncia. 

Queixa 475/92 
Dificultat per efectuar el reagrupament familiar 

El senyor A.A., ciutadh marroqui, va adrcqar-se al Síndic 
de Grcugcs amb la finalitat d’aconscguir el reagrupament 
familiar amb la sevil esposa i cinc fills. 

E1 compareixent va vcnir a Espanya l’any 1975 i des dcl 
primer moment va disposar dc la documentaci6 i els pcrmi- 
sos exigits per la llei. Un COP es va estabilitzar, va portar a 
la seva famnia. Pcrb un desgraciat accidcnt laboral el vit’ 
deixar invglid total per al treball, i les dificultats cconbmi- 
ques van obligar la seva csposa i eis scus fills a retornar al 
Marroc. Dcs de fa quatre anys ja percep la corresponent 
pcnsió d’invalidesa. Aleshorcs van iniciar els trhmits perti- 
nents amb la finalitat que la seva família pogués ohtenir cl 
visat dc residencia, COM a pas previ al reagrupament fami- 
liar. Perb Ics dificultats administratives al Consolat espa- 
nyol al Marroc no permeten que els familiars puguin venir a 

El Sindic dc Greuges va donar trasllat de la queixa al De- 
. Espanya. 

fcnsor del Poble i les darreres natícics són csperanpdorcs. 

Queixa 1 O49192 
Dificultats per contractar un estranger 

El scnyor AD. originari de Malli, va comparhixcr a la Ins- 
ti tuei6 amb I’objecte dc manifestar-nos que, cercant col-10- 
cació i havent-nc trobat, finalrncnt li fou negada pel fet dc 
ser estrangcr. 

El compareixent, de r a p  negra, residci x lcgalment al nos- 
tre país dcs de fa vuit anys, és casat amb una ciutadana es-. 
panyola i pocs dies abaiis de cornpar5ixcr a la fnstituci6 
havia trobat feina per un anunci a la premsa. Es va entrevis- 
lar amb l’cmprcsari, el qual, cn principi, no l i  va posar cap 
ohjecci6, aths que el scnyor A.D. disposa dc la clocumenta- 
ci6 i els permisos exigits. 

L’ernpresari va adreqar cl senyor A D .  al seu gestor admi- 
‘ nistratiu pcr tal que formalitds el contracte de trcbdl, que no 
es vit materialitzar per Ics travcs i dificultats que el gestor va 
anunciar a l’emprcsari; en principi cl gestor va sdlicitar la 
quantitat de 75.000 pessctes per poder donar d’alta el trebalia- 
dor a la Seguretat Social, i manifesta que aquest trhmit trigaria 
uns nou mesos a formalitzar-se, i en segon lloc, va anunciar a 
l’empresari que si contractava. un ciutadh estrangcr tindria pro- 
blemes amb la Inspeccih de Treball. Els arguments van frustrar 
la possible contractacici dcl senyor A.D. 

EI Síndic de Grcuges es va posar en contacte amb l’em- 
prcsari, el qual ens va confirmar tots cls fcts exposats. 

Arxivat l’expedient, vam explicar al scnyor A.D, les ges- 
tions fetes pcr aquesta Institució, que, un cop mbs, va poder 

acreditar que les manifestacions racistes continucn presents 
en la nostra sociciat i que dificulten la pacifica convivkncin. 

5, Rcsponsabilitu E patrimonial 
de 1’AdminEstraciil 

hqucsta qüestici ha cstat objecte d’atenci6 cn cls niistrcs 
darrers informes, on hem posat en rcllcu els retards cn el pa- 
gament de les indemnitzacions, fins i tot havent-hi sentencia 
fema, així corn cl fet que sovint el ciutadh es veu abocat a 
un procés judicial quan na li  6s reconegut aqucst dret en via. 
administrativa, i les dificultats a escollir la jurisdicci6 més 
hgil per ohtcnir l’efectiva protecció dd seu drct: penal, civil 
o contenciosa administrativa, 

En aquest sentit, la Elci 30192, de 26 de novembre, dc rE- 
gim jurídic de les administracions públiques i del procedi- 
ment administratiu comú, ha introdui’t diverses novctats en 
el sistcrna de responsabilitat que convi5 assenyalar. La. m6s 
important, cn relaci6 amb cl sistema de rcsponsabilitat de 
les administracions. publiyues, 6s la continguda a. I’art. 144, 
segons el qual les administracions públiques, quan actui’n en 
rclacioizs de dret privat, respondran directament dcls danys i 
perjudicis causats pel personal al seu ser;ei, tot considerant 
Ics actuacims d’aquest personal corn a actes propis dc 1’Ad- 
ministraci6 al servei de la qual cs trobin. D’aqucsta manera, 
s’iinifica el r&im de responsabilitat dc les administracions 
publiques, L’ús de la via civil o pcnal queda redui’t a l’cxi- 
ghcia de rcsponsabilitat dcl personal al servei de les admi- 
nistracions públiqucs en els casos previstos a la lcgislació 
civil o penal. 

Una altra ntivetat a destacar (art. 140) és la regulaci6 dels 
supbsits de responsabili tat que dimanen d’brgans col-lcgiats 
integrats pcr diverses administracions púhliqucs, les quals 
han dc respondre de forma solidhriria. 

La tercera innovaci6 que volcm subratllar és la prcvisió 
d’un proces abreujat (art. 143), quan cs donin les circums- 
thncics següents: inequívoca relaci6 dcl servei públic i la Ic- 
si& valoraci6 dcl dany i cklcul de la quantia de: la 
indcmnitzacid. La substanciacih del procediment abrcujat 
pot scr acordada per I’brgan competent, a fi dc recnnkixer cl 
dret a la indcmnitzaci6 cn cl termini dc 30 dics. Si no hi ha 
resoluci6 expressa, la sol.licitud d’indemnització s’ha d’en- 
tendrc dcscstimadn. 

Corn a darrera novctat, s’establcix que l’exigkncia dc res- 
ponsabilitat pcnal del personal a1 servei de les administra- 
cions pzibliques no suspEn cls procedirncnts de 
reconeixement de responsabilitat patrimonial que s’instruei- 
xin ni interromp el termini de prescripcici per iniciar-ne, lle- 
vat que la determinació dcls fets en l’ordrc jurisdiccional 
penal sigui ncccssihria per a la fixació de la responsabilitat 
patrimonial. 

Un cop entri cn vigor la llei, es podran valorar els resul- 
tats d’aplicar-la, cspccialment cn rclació amb cl procedi- 
ment abreujat, que caldrh desplegar rcglamenthriament, i 
veure si d h a  resposta a Ics expectatives creades corn a me- 

u 



canisinc generalitzat i eficq pcr fer cíectiu cl principi LJG 
responsabilitat patrimonial clc I’art. 106.3 dc la Constitució, 
o 1x5, si, per contra, qucda rclcgat c2 ut] segon tcrmc, atesa la 
irnpossihilitirt de complir cl brcu termini CIC temps prcvist 
(30 dies). 

Queixa 68/92 
La diíicil situacih dels afectats per I’atemptat d’IIiper- 
cor 

Els promotors de la qucixa, afectats per l’atcmptai d ’Hi- 
percor, cs van dirigir al Síndic de Greuges per tal de fer-li 
avinent la dificil situacirj cn qu6 es troben i l’escassa ajuda 
rehuda de 16s adrninisfracions. 

Transcorrcguts quatre anys i mig dcx que es vil produir 
I’attcmptat, scgucix iu manca d’rtcord cntre els diferents mi- 
nisteris responsablcs dc concedir Ics indeinnilzaciom co- 
rrcsponents i els afcctats no Ics poden percchrc. 

La situuci6 clcls afcctuts és divcrsa, j a  quc alguns tenen 
reconegut cl dret a scr indctnnitzats, pcr s c n h c i a  judicial; - 
altres tencn Irl scntkncia cn trirnit d’cxecuci6; cncara altres 
es trobcn penclcnts del rcctirs d’c?pcl.lacici interposat contra 
la senthicia davant el Trihunal Suprem, si bb en primera 
insthcia sc’ls ha reconegut cl dret; un alirc grup té cl cas 
pcndcnt de scntkncia en piirncra insthncia i ,  finalment, u t i s  

altrcs cstan pcndcnts clc formalitzar la demanda. Ca1 indicar 
quc s’han pmdtfit nombrosos retards i dilacions cn el trasllat 
de l’cxpcdicnt als deniandants per podcr cvacuar aquest tri- 
mi t processal. 

Dcsprh de tcnir una critrevista amb el poi-tavcu dels arec- 
tats, es va acordar trametre la queixa al Dcferisor clcl Poble, . 

per tal com es tracta. cl’una qücstiri dimanant dc Ics actua- 
cions d’brgaiis dc. I’ Administració dc I’Estat, dc confonnilat 
amb el quc disposa la I,ki Orghnica 318 1, tic 6 d’nbril, rcgu- 
tlzcfora d’ aquella Instituci6. 

Queixa 1223192 
Retard en la tramitacih d’un expedient dc danys i perjii- 
dicis 

131 promotor dc 1;) queixa es dirigí nl Síndic dc Greugcs 
pcr tal d’cxposar els fets scgiients: 

Amb motiu d’uncs obrcs d’urbanitzitci6 ;i dctcrminats ca- 
rrers dcl tcrmc municipal dc Manresa, pcr encimec dc 
l’hjuntament, sc li vim causar quantiosos danys en un‘ c l  .r‘ Inca 
dc la seva propictat. At5s quc les obres d’~urbanitzaci6 van 
comportu moviments de terres al voltant de la casa, es van 
causar csquerdes al paviment i a Ics parcts i l’assentameni 
de la favana. 

Tncostt cl corresponcnt cxpedicnt dc rcclamacisi dc danys i 
periudicis per rcsolució municipal de data 2 ci’octuhrc dc 
1989, cl promotor dc la qucixa va aportar un informc pcri- 
cia1 i una valorad dcls danys i dcl cost aproximat dc la rc- 
paració, efectuat per un arqui tccic tecnic. 

En I’expcdicnt, també ha pmcntat al.lcgacions 1 ’ crnprcsa 
contractista quc va í‘cr les obres. L’arquitcctc municipal ha 
cmks u n  intbrmc cn qualitat de director facultatiu de l’ohra. 

No obstant aixi) i malgrat el tcinps trmscorrcgut, encara 
no s’ha resolt l’expedicixt dc referencia. El trhnit d ’ a u d i h  
cia a l’interessat s’ha aturgai cn data 25 dc maig dc 1992. 

Un cop estudiats cls antecedents dcl cas, vani acordar 
sol+licitar inbrmc a ]’Ajuntament d e  Manresa. 
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I. INTRODUCCIO 

SECClr6 SEGONA.: ORDENACIi) DEL TERRITORI 

Dins l’enunciat d’ordenació del territori cs tracten, corn 
cada any, les queixes relativcs a l’habitatge, I’urbanisrne i cl 
medi ambient. 

En rnatkria d’habitatge, hem de fer referkncia, un cop 
més, a les dificultats per accedir a un habitatge, tot i que els 
poders públics han fet esforgos en aquest sentit. Una segona 
qüestió que centra l’objectc de Ics queixes és el problema de 
I’aluminosi i el cost de la seva reparació, la necessitat d’ob- 
tenir ajudes públiques, etc. 

Pel que fa a l’urhanisrne, dues qüestions concentren la 
majoria de queixes rebudes: les infraccions urbanístiques i 
les urbanitzacions il.legals o inacabades. En el primer cas, es 
denuncia la manca d’actunci6 dels poders públics compe- 
tents, i, en el segon, la nccessitat de cercar solucions per a 
aquelles urbanitzacions que no disposcn dels serveis essen- 
cials i que, amb el temps han esdevingut primera rcsidkncia 
de personcs grans o jubiladcs, amb la qual casa s’ha agrcu- 
jat, d’una banda, Ia manca de capacitat ecanbmica d’aqucs- 
tcs personcs pcr atendre el cost de finalitzaci6 de les obres 
d’urbanització ncccsshries, i de l’altra, els problerncs deri- 
vats d’habitatges que no reuneixcn les condicions ncccssh- 
ries (manca de telkfon, dificultats d’accés rodat, manca de 
subininistrament d’ aigua, etc). 

Altres qüestions que tarnbk han estat objecte dc queixa 
s6n la disconformitat amb modificacions del planejament 
(en d a c i ó  amb Irz qual, pcrb, si no es produeixen irregula- 
tats en la trarnitacid de la figura corresponent, cal tenir en 
compte que pertany a l’esfcra discrecional dcl’ Administra- 
ci6 urbanística actuant); execuci6 del planejament, mitjan- 
qant els instruments corresponents, i ,  en especial, el 
problema dels projectes de reparccl-laci6 aprovats j a  fa al- 
guns anys i que caldria revisar o actualitzar pel que fa. a la 
.viabilitat cconbmica; i atorgament de llickncies, qiiesti6 
que, malgrat el seu carhctcr reglat, continua essent objecte 
de polemica. 

Un aspcctc relatiu a I’urbanisrne per6 ,vinculat al medi 
ambient que ha estat objecte dc queixa és el disseny del tra- 
Gat d’algunes carreteres i el seu impacte en el medi, aixi 

‘ com les afectacions i reserves de shl previstes, en la mesura 
que modifiquen la destinaci6 i ]’Ús dels predis. La concu- 
rrkncia d’administracions actuants -en alguns casos el pro- 
jecte de carretera correspon al MOPT, mentre que les 
cornpetbncies urbanístiques corresponen al municipi i a la 
Generalitat de Catalunya- porta a situacions en les quals 
1’Administració que ha d’elaborar el projecte de traqat es 
troba limitada per decisions anteriors, recollides puntual- 
ment pel planejament, dc difícil execució. Els particulars es 
veuen afectats per reserves de sbl per a infrastructures quc 
mai no s’executaran segons el tragat inicial, mcntre els seus 
terrenys han perdut tot valor en la mesura que continuen 
afectats. ~n altres casos, es posa eh relleu la confrontacib 

’ 

entre cls interessos municipals i els d’hmbit supramunicipal 
en cl disseny dcls tragats. 

En rnatkria de medi ambient destacarem, C Q ~  cada any, 
les qucixcs relatives a activitats classificades i la nccessitat 
d’adoptiu mesures enkrgiques que posin soluci6 als proble- 
mes denunciats. 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

HRRITATGE 
Intervenció de 
4’ administració - Promoci6 d’habitatges ptiblics 

- Construccih 
-- Gestió 
- Promoci6 d’habitatges privats 
- Dificultat per obtenir subvencions 
- Retard en I’ahonamcnt d’ajuts 

Tutela administrativa - Lentituds en la tramita& 
d ’ expedients s an ci o n adors 

- L’ habitatge i els drets 
del consumidor 

URBANISME 
Planejament - Classificaci6 del sbl 

- Qualificaci6 del sbl 
- Ordcnaci6 de volums i 

alincacims 

Gestió - Crcaci6 de shl 
- Projectes d’obres 

píbiiques i d’instaI.lació 
dc serveis 

d’urbanitzaci6 i conservació 
- Finanqament d’obrcs 

- Dcnegacid de llichncies 
- Entitats urbanístiyucs 

col-laboradores amb 
1’ hdministraci6 

Disciplina - LlicEncics urbanistiqucs 
contra ordenament 

- Ús del si51 sense llickncia 

MEDT AMBIENT I QUALITAT 
DE ,VIDA 
Medi ambient - Forp major amb impacte 

- Activitats classificades 
(Decret 2414/1961, de 30.1 1)  

ambiental 
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- infrastructurcs i serveis 
arnh impacte arnbicntal 
rcgu lat (c meteres, 
embassamcnts, etc.) 

perillascs pcr carretera 
- Transport dc tnercaderies 

QuaIit:it de vida - Subminist~*ament de scrveis 

- Serveis púlrlics de 

- Activitats privadcs 

a l’habi tatge 

comunicacions i transport 

reguladcs per ordenances 
municipals . 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES XXA~US- 
TRATIVES 

1.  La politica d’habftatgc 

13’acord amb l’art. 47 de la Constitucici espanyola, els po- 
ders públics han de promourt: les condicions perquk tots cls 
espanyols puguin gaudir ~ ’ U I I  habitatge digne i adequat i 
hui1 de regular la utilització dcl sbl d’rzcord amb l’intwks gc- 
ncral 

L’abast d’aquest manrzmcnt constitucional r?ldrel;at als po- 
ders públics inclou des de la concurrkncia de 1’Administra- 
ció amb la iniciativa privada en la construccici, I’cxplotació i 
la venda d’habiiatgcs, passant pcr la protecció a la promoci6 
privada fins a 1’ adopcih de mesures per evitar l ’ h  d7 habitat- 
ges qLic no rcuneixcn Ics condicions mínimes d’higicnc i sc- 
guretat. 

Lcs queixes dcls ciutadans l’abjecte de Ics, quals fa rcfc- 
rkncia’ a qiiesiians relacionades arn h la política governa- 
mental en aqucsta matkria, com ja hem dit en dtres 
informes, s h  nombroses i poscti de manifest que cl pro- 
blema dc fons és cconbmic i TI‘IU en l’cncariment dcls ha- 
bitatges en rclaci6 amb el nivcll d’ingressos d’un ampli 
sector dc la població. 

Les llargues llistcs d’espera pcr a I’adjudicació &habitat- 
ges dc prornocih pública palcscn una oferta insuficient per 
atendre les necessitats d’un considcrable nombrc de ciuta- 
dans que, altrament, no reuncixcn la suficihci a econbmica 
rcqucrida per les entitats financeres per obtenir préstecs 
quaIiticatts d’acord amb cl Reial Decret 193211991, de 20 de 
desembre, sobre mesures de finanpmcnt d7 actuacions pro- 
tcgilslcs cn matbia d’habitatgcs de protecció pública. 

És un fct constatat quc a1 nostre país te mes adeptes la 
compra dels habitatges que no pas l’mendamcnt. La vigent 
regulació del contracte de Ilogucr, cn la qual concorren clucs 
normes que responcn a politiques diferents en matkria d’ha- 
bitalge -la Llci d’arrendamcnts urbans de 1964 i el més re- 
cent Reial Dccrct-Llei 2/1985, de 30 d’abril (Decret 
Boyer)- i el desenvolupament d’una politica. fiscal quc fo- 

menta la inversici en la compra del primcr habitatgc, s h  dos 
clels factors dcterminants. 

Amb la rcforma i unifiicaci6 dcl rkgim jurídic del contrac- 
te d’arrendamcnt, que es pretén dur a tem; mitjanqant la 
nova Llei d’Arrendamcnts Urbans, cl projecte dc la qual ja 
ha estat aprovat pcl govern ccntral, s’intcnta potenciar cl 
lloguer com a forma d’accés a l’hnbitattge. Ara b6, alguna 
d’aqucstes innovacions pot causar un increment del col~lcc- 
tiu de persones amb dificultats econbmiques que no podcn 
exercir llur dret a un habitatge dignc. En aquest scntit, hem 
rebut un nombre considerable de queixes motivades per In 
proposta del projecte de rcdiiir el nombrc de subrogacions 
admeses i del limit d’edat previst per als ddscendents quc, it 
la mort de I’arrendatari, poden succeir-lo en cl contracte de 
lloguer. Majorment, es tracta de llogaters subrogats en el 
contracte quc conviuen amb familiars afcctats d’aIguna dis- 
minuci6 física o psíquica o fills majors de seixanta-cinc 
anys, quc cns exprescn llur preocupacib. 

Quant a política fiscal, hem d’csincntar tambk la nova de- 
ducci6 per llogucr que va introduir la Llei 18/199 I ,  de 6 dc 
juny, de i’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
que consisteix cn el 15% -amb un m;h.xirn dc setanta-cinc 
mil pessetes anuals- de les quantitats satisfetes en concepte 
de lloguer dc I’habitatge dcl subjecte passiu durant el pcrío- 
de impositiu, sempre quc hi concorrin els scgiients requisits: 
- Que el subjectc passiu no obtingui rendiments nets su- 

periors a dos milions dc pcssetes anuals. 
- Que les quantitats satisfctcs en conccptc de llogucr no 

exccdcixin el 10% clcls rendiments ncts del subjcctc passiu. 
No s ’hm tingut en compte, perb, cls preus vigents actual- 

ment en el mercat dcl lloguer d’habitatgcs, per la qual cusa 
només poden fer Ús d’aquesta deducció aquellcs pcrsones 
qud paguin rendcs dc lloguer de les anornenadcs <congela- 
des,, Ics quals precisamcnt es preth actualitzar rnitjangant 
la reforma. de la Llci d’ Arrendaments Urbans. L’cspecifici- 
tat d’aqucsta mesura far& que aquest bcncfici no abasti un 
gran nombre de llogaters. 

Altrament, les anornenadcs pattologics cstructurds, . les 
conseqiikncies dc les quals es van posar tristament de mani- 
fest el novembre de 1990 amb I’ensorramcnt d’uun edifici 
afectat d’alurninosi al barri del Turó de la Pcira, s6n 1’amc- 
naGa que pcrtorba la tranqui1Wit dcls usuaris d’habitatgcs 
construi’ts als anys cinquanta, que tcmen per llur scguretat i 
economia. 

Lcs actuacions que el govern dc la Generalitat ha dut a 
tcrrne per tai dc contribuir a rcsaldre aquesta prohlemhtica, 
d’iicard amb un informe elaborat pel Departament dc Políti- 
ca Territorial i Obres Plihliqucs, a petició dcl Síndic de 
Greuges, s6n les següents: 

a) La signatura d’un conveni bilateral entre la Generalitat 
de Catalunya i el Ministeri &Obres P6bEiques i Transports, 
cl 4 d’octubrc de 1992, pcr a la constituciij d’un €om dotat 
amb 24.000 milions de pcssetes a dcstinw en cl pcriode 
1991-1 994, per atendre Ics sol-licituds d’ajuda quc formulin 
els particulars i reparar el parc d’hahitatgcs de promoci6 pú- 
blica. 
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b) L’aprovació dels Decrets 204191 i 185192 i dc 1’Ordre 
del Departament de Bencstar Social dcl 14 de febrer de 
1992, que regulen el prucedimcnt per a la tramitaci6 i con- 
cessió d’ajjuts. 

c )  La crcacici del Centre Tkcnic de la Rehabilitacib, ads- 
crit al Departament de Palitica Territorial, que disposa d’un 
Cornit& Asscssor integrat per representants de la Generalitat, 
de l’csmmtat Ministeri, de les associacions de municipis, 
dcls col-legis professionals, i de les associacions de vci’ns i 
d’usuaris i consumidors, per dcsenvolupar i executar el pro- 
grama creat pel Decret 7611992, de 2 de rnarg, amb la finali- 
tat de promoure i dcscnvolupar Ecs actuacions i mesures 
d’inccntivacib, assessorament, rcccrca i suport per a la con- 
servaci6 i rehahiIitaci6 del parc d’habitatges i ,  en especial, 
dels afcctats per problemes de patologies estructurals. 

.d) La formalització de convenis paraklels de fiinanpment 
amb les caixes d’estalvis per atendre la diferencia entre el 
cost de les reparacions i Ics subvencions rebudes. 

e) La formalització de convenis amb els col-legis profes- 
sionals i amb els gremis de constructors, pcr fixar un proce- 
diment reglat per a la inspecció, rcdacci6 de projectes i 
execuci6 de les obres de reparaci6 d’cdificis d’iniciativa pri- 
vada. 

e s  dc dcstacar l’atenci6 cspecial que ha prcstat la Genera- 
litat durant l’any 1992 al pmblcma de les pntologics estsuc- 
turals, pcrb el conjunt de mesures previstes s’oricntcn 
únicament a la rehabilitació d’habitatges i exclouen el supb- 
sit de nova construcci6 d’edificis enderrocats per raons de 
seguretat. Els ciutadans, la majoria pensionistes, que veuen 
reduyda la propietat del seu pis a un coeficient de participa- 
ci6 en el valor del shl, cs troben al carrer i víctimes d’una 
allau de despeses desproporcionadamcnt majors que llurs 
possibilitats econbmiqucs: des dc l’cnderrocament dc l’edi- 
fici a chrrec del propietari fins a fa nova edificaci6, tot pas- 
sant pcr I’allotjament provisional i I’crnmagatzenratgc de 
mobles fins a poder ocupar els nous habitatges, scnse comp- 
tar amb les pkrdues quc’s’originen pel tancament dc locals 
de negoci. 

En aquests C ~ S Q S  cal destacar la col-laboracih d’alguns 
ajuntaments, que cs fan carrec de Ics despeses derivades de 
I’enderrocamcnt, abonen les taxes que cs puguin meritar i 
hdhuc facilitcn provisionalment habitatges, en la mesura de 
llurs possibilitats. El Departament de Benestar Social hter- 
v6 subvencionant l’allotjamcnt durant sis mesos, termini 
que, atcnent les circumsthncies dels afectats, es pot prarro- 
gar fins il irn any. 

Quant al parc d’habitatges quc gestiona ADTGSA, heretat 
majorment de diferents cntitats estatals, mancat d’un mantc- 
niment acurat i forqa deteriorat en general, s6n de destacar 
cls esfoqos realitzats per planificar-ne les inspeccions, el 
manteniment i el seguiment en collaboració amb I’ITEC. 
D’acord amb Ics informacions trameses per ADIGSA, es 
pensa formalitzar un pla d’intervenció en el termini de tres 
mesos. No obstant, s’ha dc tenir present que el transcurs del 
tcrnps amciina els adjudicataris i llogaters dcls habitatges de 

promocid pública afectats pcr patologies estructurals, els 
quals senten la urgencia en la SCVR prbpia pell. 

Queixa 368193 
Patologies estructurals, resolució d’un problema 

A l’informc anterior ja vam comentar que la comunitat de 
propictaris de l’cdifici B A  dcl municipi dc Malgrat de 
Mar, afectat d’una patologia estructural anomenada piritosi, 
ens havien exposat cl seu cas, i quc estgvem pendents de la 
resposta de la Direcció General d’ Arquitectura i Habitatge a 
la nostra sol-licitud d’informe. 

E s  tractava d’un cdiflci de protecci6 oficial, la construc- 
ci6 del qual va ser promoguda per una cooperativa d’habi- 
tatges, i que va ohtcnir la qualificació definitiva I ’my 1973. 

El juny de 1988, la comunitat dc vei’ns va posar en conei- 
xcrncnt dc !’Ajuntament de Malgrat dctcrrninats danys 
constructius i soMiciti que s’hi cfcctu6s una visita. El 6 de 
setembre de 1988, es va tramctre als interessats I’informe 
tkcnic de I’arquitecte Municipal, que manifestava l’cxisthn- 
cia d’esquerdes que, segons cll, aconsellavcn un creforp 
dels pilars, amb carhcter d’urghcia, encara que els proble- 
mes dctcctats no revestien cap gravetat en un termini prb- 
xim. 

Els vei’ns, intranquils, van sol-licitar el descmbre de 1988 
a la Direcció General d’hyuitcctura i Habitatge que es re- 
visés I’edifici. 

L’Tnstitut TEcnic de Materials i Construccions (INTE- 
MAC) va prcparar un pla tkcnic d’actuació 1’objecte dcl 
qual cra la realitzaci6 d’una skrie d’inspcccims i assaigs so- 
brc dctcrrninats pilars de I’estsuctura resistent de I’edifici, 
en ducs etapes: la prirncra d’inspeccions en l’obra i assaigs 
sobre el formig6 cndurit, i la scgona de comprovacions so- 
bre la seguretat cstructural i la definició dcl procés de repa- 
ració i reforr;. 

En aquest informe de L’INTEMAC, i així mateix en els 
peritfitges d’altres tkcnics, es manifesta que l’edifici B.A. de 
Malgrat de Mar cstava afectat dc piritosi, patologia derivada 
de la utilització d’bids cxtrets de la pedrera de Mont-Palau, 
a Pineda de Mar, en la construcció de l’immoble. Els sulfurs 
de ferro que contenen Ics gredes dc l’esmentada peclrcrlz 
s’oxiden en cntrar en contacte amb l’aigua i produeixen sul- 
fats de ferro, quc en reaccirmar amb I’alurniniat del ciment, 
esquerdcn els pilars i les columnes de formigó. Per aqucsta 
raó el 1973 es va prohibir I’ús d’aqucsts hids que havien 
servit per construir dos-cents immobles de la comarca dcl 
Maresme a la dkcada dels seixanta i inicis dels setanta. 

Calia fer les reparacions necesshrics per asseguru l’cdifici, i 
atks que havia transcorregut amb escrcix el temini de cinc 
anys des de I’obtenció de la qualificació definitiva, l’obiigrzciij 
dc reparar no corresponia als promotors, sin6 a la mateixa co- 
munitat de propietaris, d’acord amb el que disposa la normati- 
va prhpia dels habitatges de protecci6 oficial. 

Tanmateix, els interessats considcravcn que 1’ Administra- 
ci6 havia dc respondre patrimonialiment si m6s 110 per haver 
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autoritzat la utilitzaci6 d’ aquest material en la cnnstrucció 
dc l’cdifici. 

La nostra lnstitucici els va informar dcls ajuts previstos 
pcr a la rehahilitacid dc Ics construccions dcctadcs d’nlguna 
patologia cstructural i que en tot cas podien acudir a la via 
judicial pcr exigir una possible responsabilitat patrimonial 
dc I’hdniinistraci6. 

Per6 el prohlcma es vit a p u j a r  r p m  l’hjunlamcnt de 
Magrat dc Mar, pcr raons de scgurctat, cl gener dc 1992 va 
acordar amb caritctcr cl’urgkncia, ordenar rals ocupants dcls 
habitatges dc l’cdifici ... cl SCLI cbsalhtjamcnt en un termini 
de set dics nmrals>> pcr raons de seguretat 4 posar rz dispo- 
sici6 dc totes les fainilies i persones afectades dc la finca, el 
magatzem municipal a efectes de dipositar b h s  moblcs i cs- 
triw. Posteriormenl, el Ple dc l’hjuntamcnt dc Malgrat dc 
Mar va declarar l’cstat de rui’na <<imminent i total>) de I’cdi- 
fici i vii ordenar dc demolir-lo i ajornar cl cobrament de les 
despeses originades que corresponen als propietaris afectats, 
pcrh yuc en aqucst cas finalment van scr a chrrcc dcl mateix 
Aj u n t arn en t. 

B I  Dcpartamcnt de Ehestar Social es va comprometre a 
subvcncionar els liogucrs deis allo-jamcnts provisionals du- 
rant sis mesos, tcrrnini que podia ser prorrogat en sis mesos 
W i S .  

121s afectats, rn+jormcnt pcnsionistcs i consegüentment 
amb redui’ts ingressos economics, van sol-licitar l’a-jut cle la 
Dirccció General d’ Arquitectura i Habitatge, que cn principi 
es limitava a oferir cl rkgirn cspecial dc protecciri oficial 
prcvist a la nomativa vigent, per a I’adquisiciij dels habitat- 
ges reconstrui’ts per I’TNCASOL en cl solar la propietat del 
qual, els interessats havien de ccdir-la a I’Ajuntamcnt, a. 
canvi de la indcmnització corrcsponcnt per expropiaci6. , 

Posteriormcnt, l’administracib va oferir una rebaixa cn el 
preu de compra d’un IS% en conccpte de vallar dcl sbl, a 
canvi de la cessi6 dcl terreny. 

Perd els majors de seixanta-cinc anys no podien accedir a 
l’adyuisiciij d’aquests pisos de prornoci6 pública, 1’6s dels 
quals en aquests casos es ccdia a lloguer. 

Pcr aquesta raó, la coinunitat CIC propietaris va optar per 
acccptar la protecció oficial dc 1’Administracici cn regim dc 
promoci6 privada, pcr la  qual cosa van acordar formar una 
cooperativa. 

Arribat it un acord, la nostra Instituciij va finalitzar la se- 
va intervcnci6 en aquest afcr i arxiva l’expeclicnt. 

Queixa 892192 
D’habitatge en habitatge 

L’any 1980 cs va ensorrar un immoble del carrer Joan dc 
Montjui’c, quc feia anys havia estat expropiat per l’h-junta- 
ment dc Barcelona i quc es trobava cn total estat de ruYna. 
L’ensorrainent va afcctar una finca propera on la senyora 
M.S. vivia amh la seva famflia, i que, corn a conseqüencia 
de l’accidcnt, no soiamcnt va pcrdre I’habitatgc, sin6 que no 
va poder salvar cap objecte del parament dc la llar. 

L’Ajuntamcnt es va comprornctrc a pagar unfi indemnit- 
zació i il reconstruir els habitatges. Mcntrcstant, cs va fer CA- 
rrec dels allotjaments provisionals de les familics afectadcs. 
Transcorreguts cinc n~csos, il la scnyom M.S. sc li vil oferir 
en precari un habitatge al carrcr Tarrantantana que dcs de 
feia vint anys cstava desocupat, cl condicionament dcl qual 
havia de fer el Patronat Municipal de I’Hahitatgc, que n’era 
el propietari. 

Efectivament, s’hi van fer nlgutics reformes, perb el pis 
continuava presentant molts problemes: cl lavabo cra. 211 

mcnjador, els dipbsits d’aigua no rcunicn condicions higih- 
niques i hi havia prahlcmes d’humitat. 

Al cap de cinc anys més, la scnyora M.S. va aconseguir 
trasltadar-sc a un altre pis del Patronat Municipal de 1’ Hahi- 
tatge, aquest al carrer del Rec Comtal, rcspectc al quaI se li 
va conccdir el dret d’6s i hahitaciij amb carhctcr vitalici. 

Enguany, finalitzades les obrcs de reconstruccih de I’im- 
nioble del carrcr Joan dc Montjuic, aril carrer Plateria, cl Pa- 
tronat ofereix a la scnyora M.S. el dret de compra prcfcrent 
cl’un pis. 

Segons diu la. senyora M.S.: 
<( ... pcdí el piso para mi hija, ya que ella cstií de alquiler 

y despues de tantos años el propietariu dcl piso en cl que es- 
t& 10 quiere para vivir, pucs residcn cn 1,ondres y Lt ‘ h ora 
mi hija se cncuentra que se ticnc que buscar vivienda y 
no tienc mcdios económicos para hacerlo pues ella paga 
13.900 pts. 

)>Todo csto 10 expusc en el Patronato pura que le dicran 
acccso rz la vivicnda cle Platcria y rnc dijeron quc no, que si 
queriamos ir a vivir todos juntos que podíamos haccrlo y yo 
dcjar la viviendlt de Rec Comtal.)> 

Pcr aquest motiu i pel ket que ‘a hores d’wn encya no ha- 
via cobrat la indcmnitzaciii de I’Ajuntamcnt, cns va tranc- 
trc el seu escrit dc queixa. 

Desprbs dc tenir’ una cntrevista amb la intcressada pcr 
puntualitzar alguns dctalls extrems dcl seu cas, ei Síndic de 
Grcuges va transmetre-li la scgiient oricntaci6: 

&es qücstions que ens heu plantejat poden rcsumir-se cn 
quatre punts bksics: 

M 1 .- L’habitatge situat ai carrer RCC Comtai n6m. 20, 4t. 
4a., propietat del Patronat Municipal de I’ I-iabitatgc de Rar- 
celona, I’ocupcu actualment en virtut d’uun contracte d’ús i 
habitaci6 vitalici, el qual en el pactc tercer prohibeix cxprcs- 
samcnt qua I sevol tipus de trmsmi ssió postcrior. 

n2.- Quant al pis que us ofereix el Patronat cn rkgirn dc 
compra a I’edifici reconstsuit al carrer Plateria, heu de dcci- 
dir sobre la scva adquisici6, ja que hi teniu drct preferent. 
En el cas que optkssiu per comprar-10, podeu informar-vos 
sobre les subvencions i préstecs qualificats quc atorga la Di- 
recci6 General d’ Arquitectura i Habitatge, adrqant-vos al 
carrcr Balmes, 236 i 238, dc 9 a 14 h o m  (tclfs. 21 7.11.08, 

~ 3 . -  Quant a la vostra filla, pot,a@qar-sc a I’Of’iciIia del 
Ciutadi, carrer CaFBbria, 129-1 31 (tel. 484.13.00), on rebrB 
tot tipus d’infortnltci6 sobre Ics sollicituds rl’habitatges de 
protecció oficial. 

2 18.20.03). 
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>,4.- Finalment, i pel que fa referkncia a les phdues que 
cs van derivar de I’accident succei’t al carrcr Joan dc Mont- 
jui’c, us aconsellem que us assessoreu prop d’un profcssinnal 
del dret, que podrb. defensar els vostres interessos interpo- 
sant Ics accions legals que creguessiu Q ~ O I ~ U I I C S .  

>bPcnscu que podeu soldicitar cl benefici de justicia gratui’- 
ta, per a la qual cosa us heu d’adrepr al Col-legi d’Advocats 
de Barcelona, carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona (tcl. 
487.28.14), on se us assignarh advocat i procurador d’ofici.>> 

Queixes 91 8/92 i 1036J92 
El dret a un habitatge digne 

La senyora A.H.S. i els seus tres fills menors d’cdat OCU-’ 
pen dcs de 1985, en virtut d’un contracte de lloguer, un pis 
d’un immoble situat al carrer Sant Rafael de Barcelona. 

L’any 3988, empesa per la manca de salubritat del seu 
habitatge, que es veia afcctat per problemes de filtracions i 
humitats degudes al deteriorament de la coberta de l’cdifici 
i pel Ect que els dipiisits d’aigua, bruts i de poc volum, no 
complien les mínimes nomes d’higicne, atesa l’absoluta in- 
hihicici dc la propiethria, la senyora A.M. va prcsentar uila 
den6ncia al Districte de Ciutat Vella. 

Fetes les inspeccions pcrtinents i constatats cls fets de- 
nunciats per la senyora A.I-J.S., els serveis tkcnics del Dis- 
tricte van requerir formalment la propiethria dc l’immoblc 
perqui: esmenés Ics dcficikncies que s’indicavcn cn i’infar- 
me tkcnic, i amb aquest efecte sc li  ittorgh un tcrmini de 
trenta dics. 

Aquesta resoluci6 de 1% 1 1 de gener de 1990 no va. ser exe- 
cutada pcr la propietfia. Mentrestant, 1’Ajuntament dc Rar- 
celona va adquirir la finca i va procedir a tapiar- ne els pisos 
que ja estavcn desocupats. El mal cstat de l’eedifici es va 
anar agreujant amb el temps i l’aband6, i la senyora A.H.S., 
que per manca de recursos cconbmies es veia obligada a ro- 
mandre-hi, va denunciar al Síndic de Greuges la inactivitat 
de 1’Ajuntament quant a les sevcs justes reclamacions. 

A la sol.licitud d’informc que el Stndic de Greugcs va tra- 
metre el 14 de juliol de 1992 a l’cntitat local respecte a la 
qual s’havia plantejat la queixa, aquesta. hi va contestar cl 
24 de novembre del mateix any, tot comunicant que Ics 
obres dc manteniment i scguretat havien estat fetes el mes 

‘ de juliol. Aixi mateix, se’ns informa que la senyora A.H.S. 
s’avenia a renunciar al seu contracte de lloguer a canvi 
d’una indemnitzaci6 quc invertiria en I’adquisició d’un pis 
dc protecció oficial, per a la qual cosa se l i  atorgarien les 
ajudes corresponents. 

És de dcstacar en la tramitaci6 i resoluci6 del problcma 
plantejat per la senyora R.T-I.S, l’excelknt cdaboraci6 que 
van prcstar tant a la intcressada com a la nostra Instiiuci6, 
els serveis socials de Ciutat Vella. 

Un problema similar ens vn plantejar la senyora J.L.L., i 
va motivar ]’obertura de I’expcdient 918192. 

La promotora de la qucixa, juntament amb la seva fami- 
lia, ocupa a precari un pis situat al c&er Nou de la Rambla. 

’ 

. 

L’cdifici on 6s situat va scr cxpropiat per I’Ajuntaineiit dc 
Barcclona l’any 1991, ates quc la finca estava afcctada, se- 
gons el projecte aprovat el 3 de dcscmbrc de 1953, dc parc 
urhh. 

La scnyora J.L.L. no possci’a cap títol que acredités la sc- 
vil condici6 de submcndatc2ria, per la qual cosa, d’acord 
amb I’art. 4 de la Llei d’Expropislci6 Forpsa, no es van po- 
der dur a tcrme amb ella les diiigkncics i resulta exclosa de 
la indemnitzaci6 que corrcsponia a 1’ arrendatari. 

L’cdifici, del qual alguns pisos desocupats, no tots, estan 
tapiats per manca d’ús i de manteniment no ofereix condi- 
cions dc scgurctat i higiene per ser habitat, pcr ‘la qual cosa 
la scnyora JLL. va sol-licitar un pis al Patronat Municipal 
de 1’Habitatge de Barcelona. Aquesta entitat considcrh que 
la promotora de la queixa ja tenia un lloc on viure, i, sense 
entrar a considerar-ne la idonei‘tat, es limith a inscsiure-la cn 
.una llista d’espera. Altrament, !‘Ajuntament no es decidia a 
cndcrrocar I’cdifici, tot i que la pcrmankncia del mateix edi- 
fici atemptava. contra la seguretat dels ocupants. 

Davant aquesta situaci6 d’incertcsa, cl Síndic dc Grcugcs, 
atenent la. qucixa de la senyora J.LL., va sollicitar informa- 
ci6 sobre el cas a I’Ajuntmcnt de Barcelana, que li va co- 
municar que tenint en compte Ics circumsthncics familiars i 
cconbmiques de la interessada, l’havia inclosa’cn una llista 
de possibles adjudicataris dels habitatgcs de la Promoci6 de 
Can Ferrero TT. 

2. Infraccions urlianístiques 

Una gran part de les qucixes que es reben en matkria 
d’urbanisme fan referhcia a la gestió i a la disciplina urba- 
nístiqucs. LCS infraccions, cn especial, dcs de diversos punts 
de vista, srjn la qiicstici més debatuda. 

Malgrat les declaracions del Deerct Legislatiu 1/90, dc i2 
dc juliol, pel que fit a imposició dc sancions, obligaci6 de 
,rescabalament dc danys i indemnització de perjudicis, aixi 
com a la restauració de I’ordre juridic infringit i de la reali- 
tat física alterada o transformada. a conscqükncia dc l’actua- 
ció il-legal, cl cert ks que davant cl’una obra cxccutada sensc 
Ilickncia. o quc no s’ajusta a la llickncia concedida, els ajun- 
taments s6n refractaris a 1’adopciÓ d’ordres de suspensió, o 
be, si en dicten, ho s6n a fer-les complir. Mentrcstant, l’obra 
iklcgal ha finalitzat i ,  mdgrnt haver-sc tramitat un procedi- 
ment sancionador, el qual pot acabar amb una imposici6 de 
multes i requerint el propietari de demolició, tot advertint-lo 
de la possibilitat de subrogació municipal, sovint s’opta per 
la legalització de l’nbra (fins i tot arribant a la modificaci6 
puntual dcl planejament), o bé per declarar prcscrita la in- 
fracci6. D’aquesta manera, el ciutadh denunciant, que, a 
mes, moltes vegades 15s el qui pateix la. infracci6, veu burlats 
cls seus drets i es troba indefens davant la passivitat rnwnici- 
pal. 

En altres casos, rn6s greus al nostrc entendrc, les obres 
s’executen amb fonament cn llicencies que no s’adiuen amb 
el planejament. Fins i tot, en casos de Ilickncics declarades 
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i1.Ieg.als pcr s enhc ia  judicial fcma, les dificultats per obtc- 
nir I’execuci6 de la sentencia són eiiormcs i topcn sovint 
arn13 modificacions de planejament produi’dcs mcntre cl pro- 
cés judicial seguia el seu curs i ,  pcr tant, sabcnt I’ajuntamcnt 
en yiiesti6 que I’assumpte cs dcbatin cn un plet. 

No obstant aixb, considerem quc cls mecnnismcs juridics 
existents per a fcr front les infraccions urbanístiques s6n su- 
ficients si s’crnprcn en el momcnt i en la forma adequats. 
L,’tinica objccci6 a fcr scria en relació a l’escassclat de mit- 
jans pcrsonals i inatcrials amb qui: compten cls ajuntaments, 
sobretot pel que fa aEs pctits ajuntaments, que es podria re- 
soldre amb la intervenció d’insthncics supramiinieipals +o- 
murcals o altrcs- que tinguin eornpetkncics cn matkria de 
suport tEcnic i financcr a aquests fijuntaments. 

Tornant al marc jurídic, I’art. 254 dcl Decret Legislatiu 
1/90 faculta I’ alcaldc o el Consellcr dc la Gcncralitit de Pe- 
litica Tcrritorial i Olircs Públiques, d’ofici o a insthncia del 
director general d’Urbanisnic, a disposar la suspcnsi6 irn- 
mcdiata dels actes quc s’cfectuih sense llicEncia o ordre 
d’cxccució o scnsc ajustar-se a Ics condicions que s’hi assc- 
nyalen. El termini per solalicitar In  Ilickncia o per ajustar-hi ’ 
les obrcs 6s de dos mcsos. 

L’art. 255 faculta I’iijuntainent a acordar 1:enderroc dc la 
construccilj si transcorreguts dos mcsos no s’ha instat la lii- 
ckncia o no s’han ajustat Ics ahres a les condicions assenya- 
ladcs, o be si la Ilicbncia. ha de ser denegada. Si 
I’ajuntament no cxccutn 1’acord cn el termini d’un mes, I ’ d -  
calde o el Consellcr de Política Tcrritorial i Obres P6hliques 
poden disposar I’cnrlerrocanient a costa dc l’intercssat. 
Pd que fa a les llickncies que puguin constituir una in- 

rracció urbanistica grcu, l’art. 257 prcveu la possibilitat de 
suspcndre’n I’exccucici. En aquest cas, I’autorilat que acordi 
la suspensi6 ha de procedir, cn el termini dc tres dies, a do- ’, 
nar trasllat dirccte del citat acord a la Sala Contenciosa Ad- 
ministrativa compctcnt, dc conformitat amb el que 
pfccceptuen l’art, 1 i 8 n6m. 2 i scgiicnts de la Llci de la Juris- 
dicci6 Contenciosa Administrativa. 

D’altra banda, pcl que €a al cmicter de les infraccions, 
!’art. 263.2 especifica cluc tcncn carhcier greu les que cons- 
iitucjxin incomplirncni de les normes rclativels B parce1.h- 
cions, l i s  del sbl, alqhria, volum i situnció dc Ics edificacions 
i ocupaci6 perrncsa dc la supcrficie de Ics parceltes. En 
aquest scntit, volem destacar que la majoria de denúncics 
que arriben a la nostra Instituei6 per presumptes infraccions 
fan rcfcrkncia a usos del sbl, al@rics i volums no conformes 
amb el plancjarncnt. 

En conscqükncia, creiem que cal instar Ics autoritats com- 
petents pcrquk apliquin els instruments jurídics al scu abast 
pcr rcspondrc a les infraccions urbanistiqucs. 

D’altra banda, també es prcscnten moltes queixes rcfcri- 
des it urbanitzacions inacabades o amb serveis deficients. La 
m+jori a d’questes urbanitzacions tcncn origen en parcel-la- 
cions de sbl urbanitzable no programat o no urbanitzahlc. 

En alguns casos, els adquirents, persones sense assessora- 
ment juridic, havien obtingut llickncies d’ cdificacid, per6 
els serveis i Ics obres d’urbanització mai no es van arribar a 

realitzar. Pcr procedir a l’oportuna legal i tzaci6, cal prhia-  
ment modificar la classificaciri dcl sbl i executar Ics obres 
d’urbanització, cl cost dc Ics quals resulta sovint excessiu 
per a aquests propictaris. Altres, quc es troben en la matcixa 
situació, havien adquirit les parccl.1~~ en sb>l urbanitzable 
programat, perb els promotors, dcspris de rctirar cls avals 
dipositats, no van finalitzar Ics obres d’urbanitzaci6 n no 
van mcrEixer mai la rcccpció municipal, a causa dc la defi- 
cient cxccuci6 de Ics obres. El problcma final 6s cl mateix: 
Ia incapacitat cconbrnica dels actuals propictaris per atendre 
les dcspeses d’urbmitzaci6. Cal tcnir en comptc, a més, que 
de vcgadcs els propictaris han anat ahonant unes quotcs du-  
rant anys i anys a juntes o cntitats quc han iictuat corn a en- 
titats urbanistiqucs, les quals ni estaven registrades ni han 
dui a terme Ics fiincions quc, segons la llci, tenen atribuides 
aquestes entitats. Les responsabili tats deis municipis tutelars 
s h ,  al nostre cntcndre, indiscutibles. 

No obstant aixii, creiem que 1’6nica via per resoldre cl 
conflicte jurídic derivat d’aquestes situacions és I ’  exigkncia 
de responsabilitats en via judicial. Tanmsteix, hem de dir 
que Ics actuacions municipals orientades a adaptar el plane- 
jamcnt cl situacions de fet produidcs molts anys abans, i fins 
i tot autorizacíes per consistoris antcriors, mitjanqant I’npro- 
vaci6 dels instruments urbanístics corresponents i coklabo- 
rant amb els propietaris afcctats en I’claboraci6 dels 
projcctcs d’obres d’urhanització, troba el seu liiiiit en l’ik 
de mecanismes eficnqos dc prevcncicj dc Ics infraccions ur- 
banístiques i dc sancid immcdiuta, sensc haver d’eespcritr 
una situació consolidada cn la qual els perjudicis que es 
causen i els presumptes drets generats són mds grans. Veu- 
rem a continuaci6 alguns exemplcs del que s’ha dit. 

’ 

Qucixa 1305192 
Cancurrhcia d’administracions i manca dc decisions 

El promotor dc la queixa cs va dirigir al Síndic de Grcu- 
ges pcr la manca de rcsposta de 1’Ajuntamcnt de Figucres n 
una denúncia per presumptes irregularitats en la construccirj 
d’un edifici. L’afectat també s’havia aclregai a1 Servei Temi- 
torinl de Girona de la Dirccci6 General d’Urhanismc. 

Sol-licitat informe a les ducs administracions implicades, 
el Scrvci Tcrritorial dc Girona ens va respondre cn el sentit 
que, pcs tal de comprovar la denúncia, s’havia solkitat in- 
fonnc a I ’  Ajuntament sense haver-nc obtingut rcsposta. En 
no disposar del prqjccte dc constiuccicj ni de la Ilickncia 
d’obrcs municipal, encara quc la Dirccci6 General port& a 
terme una inspecci6, no cs podria comprovar si les obres 
s’ajustavcn al prajectc aprovat. Finalment, considerava que 
I ’ actuació corresponia prcfcren t inen t a 1’ Ajuntament, atcscs 
les característiques dc la presumpta infracció denunciada. 

L’Ajuntamcnt, pcr part seva, cns informava que no cs po- 
dia pronunciar sobre la qüiiestih, a t h  quc la Comissi6 d’Ur- 
banismc de Girona, en l’aprovaci6 del projcctc de 
modificacions puntuais del Pla General d’Ordcnaci6 Urba- 
na, atorgat en sessi6 del 2 dc novembre dc 1989, havia in- 
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trodui‘t 1’acord d’autoritzar l’aprofitamcnt del satacobcrta 
dcls edificis (<sempre quc cl volum a inscriure s’ajusti dins 
d’una cohcrta continua, cn la qual no es pugui aterrassm. 
L a  definició csmentada resultava de difícil intepretaci6 i 
s’havia considerat necessari dcmanar a la Comissió quc la 
volgués aclarir, mjtjanqant Decret de 1’ Alcaldia de 25.6.42; 
aquest trirnit cncara esta pendent de resposta. Tal aclari- 
ment era determinant per decidir si hi havia infracci6 urba- 
nística en el supbsit discutit. 

En conseq~hcia, a la vista del que s’ha cxposat, ens 
adre!y&rcm a la Comissió d’Urbanismc de Girona en els te- 
mes següents: 

<<Es tramita cn aquesta Instituci6 la qucixa ndm. 1305192, 
promoguda pel senyor J.C.1, relativa a una presumpta in- 
fracció urbanística al carrer (...I dcl Municipi de Figueres. 

>Sol.licitat informe als Serveis Territorials de Girona de 
la Dirccció General d’urbanisme, cns han indicat que han 
forrnulat sol-licitud d’informe a 1’A.juntament de Figueres, 
que 6s I’ Administració competent en matteia de ElicEncics 
d’obres, i I’ha requerit ycrquk prengui Ics mesures oportu- 
nes en cas de tractar-sc d’una infracci6. 

>>Per la scva part, I’Ajuntament dc Figueres ens ha indicat 
que per a poder determinar si es tracta d’una infracci6 urba- 
nistica, cal prkviament quc doneu resposta al Decret de E’AI- 
caldia de 25.6.92, que us va. dirigir per tal que li siguin 
aclarits els temes de I’acord d’aquesta Comissi6 de data 
2.1 1.89, pcl qual, en rclació al Projecte de Modificació Pun- 
tual de Pla General d’Ordenaci6 Urbana va acordar autorit- 
zar l’aprofitarncnt de sotacaberta dels edificis sempre que el 
volum ii inscriure s’ajusli dins d’una coberta contínua, en la 
qual no es pugui atcrrassar. 

>),Ates el temps transcorregut, us recomanem que doneu 
resposta a l’esmentada petiei6 d’aclarirnent als efcctes que 
1’ Ajuntament pugui resoldre si les obres denunciades consti - 
tucixen o no una infracció urbanística.>) 

Fem constar, pcrh, que l’obra no s’ha paralitzat en cap 
moment, tot i els dubtes dels Serveis Tkcnics Municipals so- 
bre la scva adequació a la liormativa vigent. 

Queixa 632192 
InexecuciÓ d’una sentkncia judicial 

El senyor D.A. es va, dirigir al Sindic de Greuges per tal 
de denunciar la manca d’execuci6 d’una sentencia del Trj- 
buna1 Suprem de data 1.9.90, per la qual es va anulmlar la l l i-  
&cia d’obrcs concedida pcr 1’Ajuntarnent de Sant Pere dc 
Ribes en data 25.4.85 a favor del scnyor J.A.M., i prorrogada a 
nom del senyor J.G.M., per la qual s’autoritzava. la construcció 
d’una paret de més de cinc mctres d’alpda i garatge. 

De la documentació aportada per sehyor D.A., es podicn 
deduir cls fets següents: 

El senyor D.A. s’havia dirigit per escrit en múltiples oca- 
sions en el periode 1 990- 1992 a 1’Ajuntament. 

Aquest va prendre l’acord cn data 14.3.91 d’executar la 
sentkncia dictada (com no podia ser d’altra manera), i, per 

tant, d’endcrrocar les construccions que contravcnicn el Pla 
General (una. paret de mes de cinc metres d’aalqacla. i un ga- 
ratge), i rcyuerir el propictari de la finca perqu& volunthria- 
mcnt portés il terme l’cndcrroc, tot advertint-lo de la 
subrogaci6 municipal en cas de no fer-ho. Les obrcs s’ha- 
vien realitzat a 1’crnpara dc la Ilicimcia anul-lada per la scn- 
tBncia del Tribunal Suprem. 

Contra aquest acord, el propietari afectat va recGrrcr en 
reposicili, recurs que fou demtirnat en data 8,10.91. 

El 29 de navcmbre de 1991 I’Ajuntament comunich al 
proniotor de la queixa cl requeriincnt al propietari afectat 
per tal que procedis a endcrrocm, atorgant-li els terminis re- 
glamcnthrkmcnt establerts, i rcitcrant quc, en cas d’incom- 
plimcnt, 1’ Ajuntamcnt actuai a per subrogació. 

El 12 de marg de 1992,l’Alcalde cs va dirigir al promotor 
de la qucixa per tal de fer4 saber, en resposta a les seves 
reiterades peticions d’cxecuci6, quc havien sorgit diversos 
problcmes i que se’l citaria per tenir una reuni6 sobre la si- 
tua& actual del problema i les S ~ V C S  solucions. 

A la vista dcls fets exposats, el Síndic de Greuges es va 
dirigir a 1’A.juntarncnt de Sant Pere de Ribes per tal de sol.li- 
citar un informe sobre cls fets i, al mateix temps, rccordar-li 
els seus dcures legals en els termes scgiicnts: 

&I senyar DA.  ens exposa cn el seu escrit la manca dc 
compliment d’una. scntkncia del Tribunal Suprcm de data 3 
de seternbrc de 1990, per la qual s’anulda la Hichncia 
d’obres concedida pcr I’Ajuntament dc Sant Pere dc Ribes 
amb data 25 d’abril de 1985 a favor del senyor J.A.M. i pro- 
rmgada a favor dcl senyor J.G.M., per la qual s’autorika la cons- 
truc& &una paret de mes dc cinc metres d’alqada i garatge. 

,>Ates que la queixa del senyor D.A. complcix els requisi- 
ts establcrts per la Llei dc Catalunya I4/1984 de 20 dc mar$, 
ha estat admesa a t r h i t ,  sense que aixij prejutgi I’existkncia 
de cap actÚaci6 isregular. A fi de resoldre en la forma con- 
venient sobre aqucsta queixa i en mbrit de les funcions que 
ens encomana. I’&. 35 de 1’Estattut d’htonomia, us prego 
que doneu Ics ordres oportunes per tal que se’ns infcltmi so- 
bre la qiicstió plantejada i, al mateix tcmps, us recomanem 
que adopteu les mesures necesskries per tal quc cs procedei- 
xi a l’enderroc dc les construccions realitzades contravenint 
el Pla Gencral, d’acord amb ei quc estableix la Senthncia 
que anuMa la llichcia i dc conformitat amb l’acord munici- 
pal de 14 de mar$ dc 1992, pel qual s’acardava I’exccució 
de la. sentkncia i es declarava que havicn de ser enderroca- 
des les construccions realitzades contravenint cl Pla Gene- 
ral, al mateix temps que es requeria el propietari per tal quc 
realitzés l’enderroc i se I’advertia de l’cxecuci6 subsidihrin 
per part dc I’Ajuntament en cas d’iincompliment. 

>)Espcrcrn que ens infornieu de les mcsures adoptadcs en 
compliment de l’antcrior recomanaci6. 

3. El soroll com a agent contaminant 

E n  parlar de soroll s’ha de valorar que cstcrn davant d’un 
agent contaminant l’acció del qual resuita equiparable a la 
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produi’da pcls cragents contaminants tradicionals>> atmosfk- 
ries o d e  l’aigua. La contaminncici arnbicnt~l per soroll 6s 
cvitahlc -com hem constatat cn la tramitaciri de noinbruscs 
qucixes- en la majoria dc casos, pcrh 1.a realitat 6s que im- 
plica una dcspesa econbmica quc cl productor de sorolls, 
tarnM cn la majoria d’ncasions, no esta disposat a ntcndre. 

En tcnncs generals, cs valora cl soroll corn un so IEO de- 
sitjat, un so que produeix rnoli?stia. En aquest sentit I’AAsso- 
ciacih Francesa dc Normalitzacih (‘APNOR), qualifica dc 
sord I <<tota sensació auditiva desagradable o molesta, tot fe- 
nomen acktic que producix aqucsta sensaci6 i tot so que tk 
un cstrhci cr aleatori scnsc components tlcfinitw. La nostra 
Icgislacib, Rcglament d’ Activitats molcstcs, insalubres, no- 
cives i pcrilloscs, aprovat pcl Dccrct 241411961, de 30 de 
dcsembre en enclavant (RAC), cs limita a incloure --sensc 
cap definici6 mds precisa- els sorolls clins del concepte de 
molksties. 

Eti gcneral, 1’Estat espanyol és considerat un deis paisos 
més sorollosos c b l  mtin (tan sols precedit pel Japó). Els so- 
mfls que afectcn bhsicamcnt lcs grans concentracions urha- 
nes s6n iinputublcs en gran par1 al trhnsit, si bé s6n els 
anomenats <~somIIs vci’nals>>, espccialmcnt els procedents de 
locals cic divcrsi6 nocturna, cls que doncn lloc al mis  gran 
nnmbrc dc protestes. 

A titol d’excmplc, a Barcelona, en ei Districte dc I’Ei- 
xnrnplc, el 68 %I de la superfícic te valors compresos entre 
70dh i 80 db, i en horari nocturn, cl 65 o/o cst5 entre 65 db i 
75 dh. 

Una enquesta cliiborada per Iu Federacid Espanyola de 
Municipis i Provincics sobre problcmhtica mcdiiimbiental a 
escala municipal donava corn a resultat que aqucsta problc- 
mitica tcnia aspectes grcus en el 48% dels municipis dc mds 
de 100.000 habitants i molt grcus en ei 67% dels de més dc 
500.000 halritants. 

Els sorolls incideixen cn l’organismc hum& tant cn I’as- 
pectc físic (aparcll auditiu i transtorns cle la mcmhria), corn 
psiquic, i afectcn la qualitat dc vida dc Ics persones. No no- 
mks els sorolls d’alt nivell de decibelis, sinó tarnbe cls de 
nivel1 moderat pcrb constants. 

A més del drct a gaudir d’un medi ambient adcquat i del 
dret a la protecció dc la. salut (arts. 45 i 43 dc la Constitu- 
cici), els sorolls tcncn incidkncia en drets fonamentals, espc- 
cialmcnt protcgits, corn d dret a Iu intimitat i a la 
inviolabilitat bel clornicili Cart. I 8 del tcxt constitucional). 

Dcstaqucni una scntkncia dei Tribunal Superior de Justi- 
cia de Catalunya de 9 d’ahril de 1991, que afirma sobre la 
pol-luci6 acústica: 

rtconstituyc una introduccicin ilegítima cn el dcrccho de 
la intimidad dc las ciutiadsmos que se desarrolla en e1 cspa- 
cio privativo de su domicilio, garantizado por el articulo 18 
dc l a  Constitucih, incluidas las que pucdaii realixme sin 
penetracirin dirccta por niedio dc aparatos mechicos, clcc- 
trónicos u (mos andfogos,>> 

(<Se invoca al respecto l a  Sentencia del Tribunal Constitu- 
cional 2211 984, de 1 7 de fehrcro, reconociéndosc paraiela- 
mcntc la agresidn ambicntul que cl ruido supone contraria a 

10s dictados del articulo 45.2 de la Constitucih, como ha 
reconocido el Tribunal Constitucional en su Auto de 13 dc 
octubre de 1987 que ha tcnido refkjo en la Sentencia de la 
Rudicncia Tcrritorial de Zaragoza de 10 de octubrc dc 
1 9 8 8 . ~  

De l’cxanicn de les qucixes prcsentades I’any i992 es pot 
coiiclourc que malauradament I’aclitud de I’Adrninistraci6 
IIO ha variat substancialment rcspccte a anys anteriors. Els 
tipus de qucixes són cn moltes ocasions similars, Ics prohlc- 
rnhtiques es perllonguen durant mcsos, en moltes ocasions 
nl llarg dcls anys i és que l’aplicacili cfcctiva dc Ics normes 
no sempre s’cfcetua arn b el rigor que seria desitjable. 

Tot i uixi, l’cstat d’opinici que s’ha creat ha dctcrrninat 
una certa reacci6 per part d’alguns dcls municipis afectats, i 
ha crescut el nombre dcls quc disposen cl’ordcnances espc- 
cífiques. La regulaci6 pcrb, no és tan cxhaustiva i Brnplin 
com caldria, i cs constata, pcr les yucixcs rebudcs, que en 
molts d* aquests municipis, 1 ’ordenanqa rcguhdora de so- 
rolls no 6s compleix. 

El carhcter eminentment local i els efectes vci’nals que ha- 
bitualment tenen els sorol Is accentuen el protagonismc mu- 
nicipal en aquesta materia (potser aixb explicaria quc la Llei 
General de Sanitat assigni cxprcssament als giuntaments cl 
control sanitari dels sorolls i vibracions i que en aplicxi6 de 
l’art 26.1 d) de la Llci 7/85 LBRL, cls ajuntaments amb po- 
blaciri de m& dc 50.006 habitants, hagin dc prestar el servei 
dc protccci6 de medi ambient. 

En la proteccici contra els sorolls la nornirttiva del drct 
privat es va anticipar a Ics recents rcgulucions administrati- 
ves, aquesta normativa 6s constitui’da sohre la basc dc la dis- 
ciplina dc conductes vei‘nals. fis cert peri, que si b@ el dret 
privat s’anticipk al dret administratiu, no ho va,fcr d’una 
forma prou completa, i aixo ha motivat que la jurisprudkn- 
cia ci vi 1 sobre aquesta rnatkria sigui tambL escassa. 

Citarem tan sols l’art. 1902 del Codi Civil com a,norma 
dins de la qual s’han d’incloure cls sorolls com a causa de re- 
coneixement dc danys en cas de culpa o ncgligCnciu privada. 

Curiosament la defensa civil contra els sorolls queda més 
reflectida cn la Llei d’arrcndamenls urbans que no pas en el 
Codi Civil. L’art. 114 parhgraf Si: dei contracte d’arrcnda- 
ment d’habitntge o local estrzhlcix quc quan es producixen 
actuacions quc de forma notbria rcsultin perillosos, inchrno- 
des o insalubrcs podrh resaldres el citat contracte. 

El que podricm denominar d u i t a  contra cl soroll>> dcs dc 
un punt de vista jurídic reflcctcix les mancances i dificultats 
amb qui: es troba aquesta problemitica davant de I’ordcna- 
ment juridic ambiental, cl qual resulta cschs i imprecís. 

De Ics actuacions emanades dc les administracions a Ics 
quals s’adreccn els ciutadans qucixant-se pcr Ics molkstics 
que els ac.i.lsioncn determinades activitats industrials o dc 
serveis sembla üeduir-sc que els sorolls s6n una ckrrega o 
<<perill)> reiativament menor per a la salut i el dret a la tran- 
quil-litat; és per aixb que s’aprecia. vna major resistkncia dc 
les Administracions en aplicar mesurcs rigoroses quc pu- 
guin comportar seriosos perjudicis econiitnics o’ determinar 
la clausura de l’activitat. 
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El soroll en la nostra comunitat 6s considerat una pertar- 
bació ambicníd més, i per tant les conductcs quc cl determi- 
nen queden sotmeses a I’irnperatiu de l ’x t .  45 del text 
constitucional. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tri buna1 
Suprcrn quan diu: 431 sistema juridico dcl rncdio ambicntc 
sc integra cn divcrsos subsistcmas entre ellos el dc la lucha 
contra la contaminacibn de cualquier t i p ,  incluido la acús- 
tica>>. 

Pcr l’expcricncia viscuda amb les qucixcs rebudes a1 llarg 
dels anys -i un cop més el 1992- aquesta Instituci6 creu que 
cal una decidida i complcta intervenci6 pwbiica que imposi 
mesures correctores, a judici dels cspecialistes, per a fer 
front a la problematica dels sorolls. 
6s fonamental en opini6 del Síndic de Greugcs, l’existkn- 

cia d’un conjunt normatiu que respongui a les cxigkncies 
socials actuals que vingui a pacificar els conflictes intorsub- 
jcctius i que salvaguardi els intcrcssos colkctius, de manera 
que els ciutadans no es vegin necessiuislment abocats a 
solkitar la tutela judicial. 

La Norma bhsica que en l’actuahtat rcgula la prohlemhti- 
CR dels sorolls és el Reglament cl’ Activitats Classificades 
(RAC), ]’art. 3 de1 qual disposa: &rán calificadas como 
molcstas las actividades que constituyan una incornodidad 
por 10s ruidos o vibraciones que produzcan ... >) La classifica- 
ció d’aquestes activitats pcr l’incidkncia exclusiva dels SCUS 
efectcs cn les pcrsones, es dedueix de la referbncia exclusi- 
va i complcmenti~ria de l’art. 11,  quc regula les condicions 
del seu crnplapnent, pcr tal d’evitar rnolksties als wci‘ns>>. 

La gualificaci6 de molesta 6s determinada, a més a més, 
per aquestes activitats en la, mesura quc produeixin moles- 
ties a Ics persones, gcnerin sorolls i vibracions. Resulta difí- 
cii, perh, establir la línea divisbria cn aquestes mathies, atks 
que legislativament no resulta prou perfilada. Aquesta tasca 
ha cstat exercida per lajurisprud&ncia. 

La manca de sensibilitat del IZcglament d’hctivitats Clas- 
sificadcs va ser palpabk en el seu moment, i en el decurs 
dcls anys (des de 1961) aquesta rnancanqa ha motivat que la 
legislació, escassa, es veies des bordada d’una forma. crci- 
xcnt i rhpida, fins al punt quc cls sorolls constitueixin avui 
un authtic problema no resolt per I’Administració. Tant és 
aixi, que set anys dcsprks de la publicació del Regliiment la 
problematica dels sorolls havia csdcvingut prou grcu perquk 
es dictks el Dccrct 2107168, fent el recordatori als ajunta- 

‘ ments de la seva capacitat pcr aprovar ordcnances de pro- 
tccció dcl medi ambient. 

L’efecte que ha causat aquest Decret cn la prhctica ha es- 
tat dc desplapr als ajuntaments la correcci6 dcls problcmcs 
generats pels sorolls, així han passat a ser les ordenances la 
principal font normativa (tota una altra qücsti6 6s que les 
corporacions locals estiguin en primer lloc sensi bilitzadcs 
per rcgular l’activitat rnitjangant ordenances, i en el cas quc 
n’hi hagi, que resultin prou operatives i es facin complir). 

En tot cas, per les queixes rebudes any rera any, consta- 
tem quc la legislaci6 actual 6s clarament insuficient i que no 
resol en moltes ocasions els authtics i grans problemes deis 
sorolls. 

* 

Atcsa la necessitat d’elaborar U D R  normativa aclualitzada, 
bbsica, cluc ompli les llacunes i les imperfeccions d’una nor- 
ma rnda quc caduca com 6s cl Reglament d’nctivitats Clas- 
sificades, cal plantejar-se quin rang normatiu haurii dc tenir 
la nomativa en qüestió. 

Les activitats classificadcs s’inscriucn en la matkria de 
medi ambient, les competkncies sabre In qual s6n compitrti- 
des entrc 1’Estat i Ics comunitats autbnomes, d’acord amb 
1 ’ esquema hascs-EstsltJdesplcgamen t legisl~tiliu-comunitat s 
au t bn o rn c s. 

En aquest scntit, la Generalitat 6s competent per a orde- 
nar la matkria amb rang legal i respectant les bases estatals, 
les quals actualment, es dedueixcn del Reglamcnt d’ Activi- 
tats Classificades, sens perjudici perb, que sigui convenient 
I’actualítzació i adequaci6 al text constitucional dc I’esrnen- 
tat Reglament. 

I La intcrvcnci 6 municipal en Ics Activitats Classificades 
dcriva del reconeixement del dret del municipi a excrcir 
cornpetkncies cn la c4pmtccci6 del medi ambient>,, quc li re- 
coneix l’art.25.2.f de la Llci Rcguladora dc Bases del Rkgiin 
Local. Aqucst reconeixcmmt no fa. rcs més que concrctar en 
un cnunciat material, aspectes d’interh de les entitats muni- 
cipals. D’aquesta manera cl lcgisiador fil cfectiu el principi 
constitucional recollit cn els arts. I 3  i 140 del iext.constitu- 
ciond. En ei bencntks, perb, que i’exercici de les c o m p c t b  
cies atribuides restar& condicionat al principi de capacitat 
cconbmica i de gest% de l’entitat local. 

Ara be, aquesta adaptaci6 de la competkncia R la capaci- 
tat de gesti6 del municipi no pot servir pcr negar la prbpia 
compcthcia o pcrquk els municipis amb cscassos recursos 
s’inhiheixin de funcions que els hi siin prhpies; ben al con- 
trari, entenem que exigeix dotar les corporacions locals dels 
instrumcnts i mitjans idonis per adquirir la capacitat de ges- 
tió ncccssiria. 
, En definitiva, no existeix en la rn%j,joria de les administra- 

cions una conscikncia que els sorolls són un rigcnt contmi- 
nant més. 

Com a conseqükncia d’aqucsta manca dc conscienciaci6, 
gran nombre de Municipis, quc s6n ies administracions m@s 
directarncnt cridadcs a. protegir els drets dcls ciutadans en 
aquest Bmbit, estan mancats dels instruments lcgals adicnts 
per actuar. 

Fins en aquells Municipis, cle gran concentraci6 urbana 
com Bnrcclona o de característiques específiques com són el 
Municipis estiuencs amb gran nombre dc locals que generen 
molesties, que poden disposar df Ordenances reguladores 
d’aqucstsl matkria, s’aborden Ics reclamacions de molts ciu- 
tadans d’una forma cncara un tant <<pintoresca>> i de les se- 
ves actuacions se’n deriva quc I’activitat prcventiva i dc 
control sobre aqucstes activitats possiblement molestes 6s 
en molts casos escassa, irregular i inconcreta. 

Es constata, a la vista. de les qucixcs i informcs rebuts, 
que fins en el cas que l’Administraci6 es pronuncii’ dc forma 
cxprcssa i adopti resolucions concloents amb vista a pal-liar 
o elimiiar les moi*sties, moltes d’aquestes rcsolucians no es 
compleixen o esdevenen inopcrants perquE la normativa ha 
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qucdat obsoleta (per cxcrnple una sanci6 de 25.000 pcssetes 
a un local dc fcstcs amb gran activitat csdevé ridicula i to- 
talment incfectiva). 

Pcr tot cls motius exposats, aqucsta Instituci6 rccornana i 
insta, d’una. banda a l’Administraci6 autonhica per tal que 
dicti en l’hmbit de les seves cornpetbncics una normativa re- 
guladora dels sorolls en el tcrritori. 

D’altra banda entenem que els Ajuntaments han de dictar 
ordcnances no tan sols reprcssorcs sinó també preventivcs, 
intensificar els controls i Ics inspeccions i ncoiiscguir quc 
els mesuraments sonors no esdevinguin mers trhrni ts sense 
conseqiihncies prkctiques, sinri I ’antecedent thcnic ncccssari 
dcls actes administratius que posen punt final a la tortura 
que pakixcn molts ciutadins com a conseyihcia dc sorolls 
insuportables. 

Qucixa 39919 1 
Obertura d’un expedient pes possibles rnolbsties sonores 

Aportem al present informe la qucixa de rcfeerhncia, attEs 
que, malgrat haver-se obert I’any 1991, pel que fa a la tra- 
mitaci6 s’ha perllongat tot I’any scgüent, i encara quan re- 
dactem cl present inforrnc, 1’AdrninistraciÓ no ha dictat cap 
rcsoEuci6 que s’hagi imposat i fet complir efectivarncnt a 
]’activitat que gcnera les molksties. 

El senyor J.M.R es va adrepr a I’Ajuntamcnt clc Barcelo- 
na (Districte Saria  - Sant Gcrvasi rnanifcstant el scgüent: 

<<EXPONE: 
BQUC cJ 19 de octubrc de 1940 present6 en el A.juntamcnt 

dc Rnrcelonrt Distrito V Sarrii - Sant Gcrvasi el cscrito refe- 
rido a las molestias por Ruidos y Vibraciones quc producen 
las instalaciones dcl Depoilivo Arsenal y de la tienda dc de- 
portes CuylAs, cuyo fotocopia se acornpañia, así como de la 
ducurnentaci6n citada cn el mismo, dandose aqui por repro- 
ducción su contenido. 

>>Que hasta la fecha no ha rccibido ningún t i p  de cornu- 
nicación verbal, ni por cscrito dcl Ajuntament dc Barcelona. 

>)Que la primcrit denuncia que cfcctu6 por escrito al cita- 
do Ajuntamcnt, la entrcg6 el dia 16 de octubrc de 1987 y 
origin6 el expedient número 88-05-0009. 

>>Que: eh la Dirccci6n GcncraI de Medi Arnbicnt, Depar- 
tament dc Polítida Territorial i Ohras Plibliqucs dc la Gene- 
ralitat de Catalunya, se instruylj cl cxpedientc de denuncia 
identificado con el númcro 112/88. 

>>Que actunlmcntc sigucn cxisticndo las mi smas moles- 
tias. 

>>Por tndo ello, 
>) S OLICITA: 
>,Que tcnga a hicn admitir cste cscrito con sus anexos, y 

prcvios 10s t rh i t c s  pcitinentcs de curso a la presente queja, 
a fin dc que: se indiquc, por iwor al que subscribe que trá- 
mites dcbe seguir piua que rnediante la intcrvencilin de La 
Administrncih Pública, sc aislen adecuadamente íodas las 
instalacioncs y maquinarias cspecificadas en la instancia dc 
fecha 3 9 de octubre de 1990 antes nicncionada, para quc dc- 

saprzrezcan las molestias por las ruidos y vi braciones que 
pro duc en. 

>>Tamhi&n solicita que la resolucicin que se adoptc sc rc- 
inita por cscrito, 10 antcs posible, al dorniciiio al principio 
i n d i c ad o, N 

L’escrit quc e1 senyor J.M.B. havia adrept a ]’Ajunta- 
ment rcfcria els fcts següents: 

&XPONE: 
~ T r a s  haber demostrado que siguen exisiiendo las inolcs- 

tias producidm par el Bcportivo Arsenal, situ en Via Augus- 
ta, nlirn. 39-43, que fucron dcnunciadas en su dia en esc 
Ayuntamiento, sc dirige nucvatnente al rnismo cornu res- 
ponsahlc y poseedor quc es de las competencias nccesnrias 
pam hacer dcsapareccr tales molestias quc se cstRn padc- 
cicnclo desde marza de 1987 y quc a continuación se rcla- 
cio n an : 

>$- Ruidas y vibrxioncs producidos por: 
>)-- Motores 
W- Instalaci6n aire acondicionado 
W- Lavadorus 
N- Secadoras 
i>- Pelotas dc squahs que golpean la pared del dormitaria 
>>- Clientes y entranadores gritando cn la pista de squahs 
W- Golpcs bruscos que da cl vigilante noctumolfestivo 
>>- Radio quc conecta el’vigilante nocturno 
>)-- Golpes al conectar las maquinas 
>>- Ventilador gigantesco colgado dcl techo dc rejiIla ex- 

terior 
D- Las vihracioncs son perceptibles a traves de1 suelo, las 

paredes, las sillas, las carnas dc 10s dormitorios, cualquier 
punto del piso, c incluso llcgan a scntirsc en el interior dcl 
cuerpo humano 

12- Intcrferencias en la telcvisirin 
>>Tumhién cxistc un niido suavc pero canstante acornpa- 

Bado de vibracidn, quc proviene dc la instalaciiin del aire 
acondicionado de la tienda de dcportes llarnada C . ,  que ocii- 
pa las plantas sotano, haja y cntrcsuelci de estc m i m o  edifi- 
cio y quc cs propiedad del scñor D.C.E., al cua1 se Ic ha 
comunicado la cxistencia de ese ruido S U ~ V C  pero cons- 
tante. 

>>Se remite fotocopia del informe ticnico rcalizado por el 
Dr. Ingcniero Industrial J.A.M., ctilegiado núm. X, de fccha 
10 de octubre de 1989, visado el m i m o  día por cl Col-legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya C Q ~  el n6m. x 
cn el que figura: 

>>Las medicioncs obtenidas dcl ruido que produce el gol- 
pear de las pelotas de squahs, sicndo bstc de hasta 55dB. 
Dado quc dichas mediciones se efectuaron en dorrnitorio y a 
unas horas quc se consiclcran dia, seg6n cl Anexo 11, Tabla 
I, dc les Ordenances sobre la Protecció dc I’Arnbient i In 
Qualitat dc Vida dc I’Ajuntarnent dc Barcelona - Titol HI: 
Sorolls i Vibracions, el nivel sonoro máximo establecido cs 
de 30dB, lo que quiere decir quc ese nivel mgximo se sohrc- 
pasa en hasta 25dB. mhs. 

>>El scñor.A. también hace constar en su informe que cl 
niido de las secdoras llega hmta 34dU. 
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)>Aunque las fuentes, es decir todits las instalaciones del 
Dcportivo Arsenal, no se han padido desconectar totalrnentc 
sc ha mcdido un sonido de fondo ambiental de 25, 26dR. 
osca 1 dB. mis del nivel sonoro rnixirno para un dorrnitorio 
durantc la noche, que es de 25dB. con 10 cua1 aplicando la 
regla 1 del Ancxo 11 antes referido y cuya fotocópia se 
acornpafia, son 5dB. 10s que estan por encima dcl límite 
considcrado molesto. Se ha dc tener en menta quc si el so- 
nido ambiental que se ohliene al parar todas las fuentcs del 
Dcportivo Arsenal cs de 25dR o rnenos, la molestia no esta- 
ria marcada por 10s SdB. anteriores sin6 por 9dB. 

>> SOLI CITA : 
>) 1) Quc consten y sc den por dcnunciadas todas las mo- 

lestias relacionadas y expuestas antcriorrncntc. 
>>2) Que se haga 10 nccexario a fin de quc dcsaparezcan 

dichas molestias, tanto las ocasionarlas pur cl Deportivo x 
corno por la tienda de Deportes x. 

~ 3 )  Que cn el caso de que se tcngan quc tomar medicio- 
nes dc 10s ruidos y vibraciones, éstas se rediuen cuando las 
instalaciones, maquinarias y motores esth funcionando 
norma1ment.c y 10s jugadores dc squahs que lanzan las pelo- 
tas contra la pared del domitorio s e m  10s habituales. Asi- 
rnisrno que el sanido de fondo ambiental se abtenga tras 
parar todas las instalaciones, maquinarias y motorcs dcl De- 
portiva Arsenal asi como de la tienda Cuylás y durante c’l 
horario riocturno que va de la 1,OO a las 6,OO horas, por scr 
&te en el que sc obticnen niveles de sonido más bajos y 
cualquier foc0 de mido o vibración puedc perturbar el des- 
canso de las personas. 

~ 4 )  Que se ordene el paro inmediato dc todo 10 quc pro- 
ducc molcstias, al rnenos durmtc eI horari0 nocturno, para 
lluc se pueda dormir y descansar, rnientras dure la adecua- 
ci6n y si una vez terminada ksta siguen habicndu molestias 
por la nochc, que se prohiba indcfinidnmentc el funciona- 
rniento de aquell0 que las produzca durantc cl horario de 
22,OO horas de la noche a. 8,OO Iioras de la rnafiana. 

>>5) Que se conccda al firmantc entrevista con el Conceja1 
del Distrito V S a r d  - Sant Gervasi. 
>6> Quc cualquicr fotoc6pia, escrita, papel, resolucicin, 

acucrdo, ... o documento que sc relacione, nazca, produzca u 
origine con o por motivo de la prcscnte instancia sea rcrniti- 
do, entregado, enviado,.,. al que subscribc en o al domicilio 
indiicado al principio.>) 

En l’escrit dc referencia cs fa esmcnt -per part del rccla- 
mant- que les molksties es vcinien produint des de 1987. De 
I’exarncn de la docurnentaci6 dc la que disposa aquesta 111s- 
tituci6 arran la petici6 d’informació efectuada a I’ Ajunta- 
ment dc Barcelona, s’en dcsprh que efectivament des de 
novembre de 1987 aquest expedicnt ramon oberl, quasi bé 
sis anys, de tramits burocrhtics, de Resolucions (<ordenant>, 
l’acondicionament del local c<advertin l’imposici6 de multes 
en cas d’incompliment i de precintes del local)). 

Dctallar tot el proc6s administratiu que ha seguit I’expe- 
dicnt dc rcferbncia resultaria poc prhctic per assolir la finali- 
tat quc cl Shdic de Greuges vol aconseguir en exposar 
aquesta queixa. Si que volem dcstacm alguns aspectes quc 

hem analitzat en I’cxposicili del tema relatiu als sorolls i que 
no sijn res mes que el reflex dc la realitat quc viuen molt 
ciutadans afectats en un grau més o menys alt per una con- 
taminaci6 ambiental mai prou ben definida per 1’Adminis- 
tracib. 

1r.- El senyor J.M.B. va sotlicitar -com hcin comprovat 
en malts altres casos- que un professional indcpcndent deis 
serveis tkcnicx de 1’ Ajuntament cmetEs un informc tkcnic 
sobre rncsuramcnts sonors respecte a les activitats que li 
ocasioncn molksties. 

2n.- L’exhaustivitat amb qu5, a mesura quc transcorren 
els mesos i els anys sense obtcnir cap rcsposta definitiva dc 
l’Adminktraci6, clctalla el nombre, tipus i caractcristiqucs 
de les rnolkstics, pot fer pensar quc ens trobem davant una 
persona que vol viurc, tal com en ocasions s’ha dit, en una 
iighbia dc vidre insonoritzada>,. 6s difícil ernetrc una valora- 
ció pondcrada d’on cornenccn i .  acabcn objectivament unes 
molksties sonores, perb el que no té dubte es quc la dilatació 
en cl temps d’un expcdicnt d’aqucstes característiqucs no fa 
res mes que aguditzar la problemhtica inicial, de tal manera 
que cl deteriorament de Ics parts intervinents en el conflictc 
(Administraci6 i administrat) es fa patcnt d’una forma mes 
que evident als tercers que podem examinar el problema 
procurant adoptar la posició més imparcial i equitativa. 

3r.- A l’administrat Ei sembla una burla que cls brgans 
competents dc I’ Adrninistracicj hagin anat adoptant rcsolu- 
cions -quc semblaven obrir una viu dc solució (com dkicm 
anteriorment, ordres dc condicionament, advertiment de 
sancions etc.)- i que encara avui es mantingui la pol&rnica. 

La darrera resolució adoptada pcl Districte dc Sarri5 - 
Sant Gervasi 6s cle data 2011 1 I1 992 i s’adrc~h al titular de 
l’activitat comunicant-li el segiicnt: 

<(En data 20/1 111 992 cl Regidor-President del Districte, 
fent ús de les facultats delcgades per Decret d’Alcaldia dc 8 
de juliol de 1987, ha disposat: 

,>CONFERIR VISTA de l’cxpedient per un termini de 10 
dies de conformitat al prvist SL I’arL 91 de la Llci de Proccdi- 
ment Administratiu. 

>>.>PRECINTAR la pista dc squash núm. 11 el proper dia 
22 dc desembre d’enguany a Ics 12 hores per incomplir 
]’Ordre dc Rcsoluci6 de data 17.06.92, aiixi matcix se li or- 
dena que no posi en funcionament cap rnaquinhria ni ele- 
ment industrial fora de ]’horari dc l’activitat, advertint-li 
quc en cas d’incomplimcnt d’aquesta. Ordre es portar‘ a a ter- 
me el precinte del local en la data que oportunament li ser& 
comunicat.,> 

Doncs, bé el 20 de gener de 1993 l’afectat, scnyor I.M.B., 
s’ha adrept de nou a aquesta Institució en els scgiicnts tcr- 
nies: 

(<EXPONE: 
,>Que con relaci6n al expedientc núm. 399/91 comunica: 
BQUC habiendo transcunido más de un mes, desde que el 

personal del Deportivo Arsenal recibió la notificaciónlorden 
relativa al expcdientc 88-05-004-1 del Ajuntament dc Barce- 
lona, cuya fotncópia sc acompaña, y dado que hasta la feecha 
se siguc oyendo ruido y vibraci6n por 10s golpes de las pe- 
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lotas dc squahs; y lavadoras, secadoras, rnuquinarias y mo- 
tores que concctan durantc las holas nocturnas, impidicndu 
el poder dormir. 

>> S OLTCITA: 
>>Que haga lo necesario para quc dcsaparezcan dcfinitiva- 

mcntc las molestias por ruidos y vibrxiones quc producen 
las instaladones del Dcportivo Arsenal dcsde hacc casi 6 
añias. 

OQUC se conccda ;i1 quc suscribc dia y hora parra una en- 
trevista, con cl fin dc informar dctulladamcnte sobrc la mag- 
nitud del problema, 

nPor favor, i Ay Údenos ! >) 
Recentment ci Síndic de Grcugcs ha €et gestions con- 

duents a esbrinar quin es I’autbntic estat de la qiiesti6. Les 
sespostcs obtingudes no s6n gens cncuratjadores i si ni& no 
fan pensar que, per a determinades activitats, hi ha un rkgim 
de tolerhncia difícilmcnt comprensible. 

D’altra banda, al Sindic de Grcuges li multa  dificil valo- 
rar -després CIC sis anys de tramitacit-5 administrativa- quina 
és la realitat objectiva d’aquestes rnolksties i on cornenpi el 
component subjectiu quc Ics parts necesshriarnent hi han 
irnpds, perqui.. si hi ha un motiu pcr denunciar aquest tipus 
d’actuacions administrativcs, és indiscutiblemcnt la demora 
injustificada rz donar una rcsposta ddinitiva a l’administrat. 
No entrcm a valorar si aquesta solució havia dc scr favora- 
ble o no, en tot, en part, o en res, pcrh cn cap cas no es justi- 
fica que després de sis anys el districte no hagi adoptat cap 
acord €erm. 

Instem canseqüentrncnt yuc els responsabics dcl citat 
Districte cnictin un informc definitiu i adoptin al hora la per- 
tinent resoluci6, i comuniquem al reclamant que, a la vista 
dc la soluci6 quc s’adoptarh, pugui cxercir Ics accions que 
en drct consideri oportunes. 

Queixa i 670192 
Sorolls i mo15sties: 6s possible trobar vies per nconse- 
guir-nc la supressiri o l’ntenwaciri? 

El mes d’agost de i992 la Comunitat de Propietaris B.L. 
dc Salou, s’adreqh al Síndic sol~licitunt la sevil intervcnci6 
per tal que finalitzessin les rnolhstics quc: 

<<... es producixen repetidament cn cls carrcrs Murillo i 
adjacents del municipi de Salou, attes quc hem csgotat tots 
els trhmits adients dnvant I’ Ajuntament de Salou, brgan 
competent sobre els fccts que s’cxpmcn en l’qscrit quc s’ad- 
junta, i no hem obtingut cap tipus de resposta ni multat.>, 

Amb anterioritat al present escrit, I’csmen tada comunitat 
s’havia adrqrat a 1’Ajuntament de Salou dcnunciant el se- 
gijent: 
i( 1.- Que se han abicrtu y siguen alxibndose nuevm bares 

en la calle Murillo y czdyacentcs, suponcmos que con la l i-  
cencia que Ud. firma, cuando en 50 metros de la citada calle 
Murillo hay m8s de una docena dc “locales musicales” con 
terraxa yuc no cuinplcn las mínimas exigcncias rcqucridas 
por la vigente legislación sobrc actividades molestas, insalu- . 

bres, noc iva  y peligrosas, asi conio sanitarias y Inunicipa- 
Ics, amén de la normativa sobre mínimo de cdad para la 
vcnta y consumo clc alcohol. 

~ 2 . -  Que cada dia durantc el periodo estival y 10s fincs de 
scmana durante ei rcsto del año seguimas píídccienclo, como 
cn añios anteriores, cl cscindalo callejcro en las calles Muri- 
110 y adyaccntes que irnpidcn cl descanso al que tencmos 
derecho. A partir de las 24 horas y hasta las 6 de la madru- 
gada, la rncncionada cdle se hace intransitahlc: cochcs 
aparcados en doblc fila y cn las entradas de 10s gamjes co- 
munitarios, clicntcs bcbidos, vasos rotos,cristales por cl sue- 
10, gritas, chnticos, pclcas, jucrgas, vomitem, mcadas, 
bombillas y globos de alumbrado rotos, dcstrozos en las zo- 
nas de comunidades de vecinos y en vehiculos correctarnen- 
tc estacionados, motos a cscape librc, y rnuchos otros mtos 
de vandalismo. 

~ 3 . -  Estos hechos se producen repctidarnentc ante la pasi- 
vidad de la Policia Municipal, a pcsar de las m6ltiples de- 
nuncias verbales y escritas efectuadas antc cse 
Ayuntamicnto. 

>>4.- La citada Policia Municipal ni siquicra inipidc la cir- 
culnci6n en contra direccih dc vehiculos por la c a k  Muri- 
110, de acuerdo con la señaiizacihn del propio 
Ayuntamiento. 
NS.- Quc no se han curnplido 10s compromisos adquiridos 

por Ud., Sciior Alcalde, en las reuniones llcvadas a cabo el 
año i 991 con representantes de cstas rnisrnas Comunidades 
dc Propietarios. 

>,Por todo 10 expucsto, 
>>EXIGIMOS : 
)>Que DE ZNMEDIATO se tornen las medidas oportunas 

para que sc cumpla la normativa vigente y 10s dcscirdencs 
citados acabcn de una forma radical.>> 

Un cop admesa it trhmit la queixa cn qiiestiri, cl Síndic de 
Greuges s’adreqh ii’I’Ajuntrment de Salou i li sollicith un 
informe sobre la prabicmktica dcl carrer Murillo, alhora que 
es posava cn relleu cl malestar dc la comunitat de propieta- 
ris. Aixi el Síndic de Grcugcs manifcstava aqucsta prcocu- 
pació en els termes següents: 

<4!hhstancialment l’esmentada Comunitat es queixa. dc la 
inefichcia del vostrc consistori davant dels constants al da- 
rulls, sorolls i melhties quc patcixcn en els m c m  d’cstiii 
els vei’ns dels carrers Murillo i adjacents, corn a conscqiib 
cia de la passivitat de la.Po1icia Municipal davant el com- 
portament incívic d’alguns usuaris dels bars de zona.,, 

En Ics dates actuals els resultats de Ics gestions iniciades 
per la Institució són els quc a continuació detallem. 

L’Ajuntament de Salou ha donat trasllat a aquesta Institu- 
ci6 del conjunt d’acords, actuacions i contactcs que ha tin- ’ 

gut amb el col.] ectiu d ’ afectats a 

La Secretaria’ dc I ’Ajuntament elaborh un informe de re- 
capitulacid de totes les actuacions iniciades a partir de la 
nostra intcrvenci.6: 

hEn relació a l’expcdient húm. 1670192, de queixa de la 
Comunitat de Propietaris R.L. clcl carrer Murillo, davant el 
Síndic de Greugcs de Catalunya, aquesta Secretaria informa 

. .  
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que les actuacions realitzades per part de la Policia Local i 
de la Regidoria dc Governació al respccte shn les scgüents: 

>>PRIMER.- L’informe quc s’adjunta dc la Policia Local 
justifica totes les actuacions realitzades a nivell policial, que 
consistcixcn bhsicament en la installaci6 d’aparells limita- 

cions, vigcnt des de la seva publicaci6 al Butllcti Oficial de 
la Província dc Tarragona, núm. 290 dc i 7 de desembre de 
1992. 

)>d) Actualitzaci6 d’ expedicnts amb rcvisions tkcniques 
cspccífiques per garantir la insonoritzaci6 dels locals. 

dors de so, mesures preventives de servci sense uniformc, 
serveis ordinaris especials per les activitats amb música arn- 
hicntal, mesurcs coercitives (requeriments, sancions), amb 
el conseqüent resultat obtingut. 

>>SEGON.- Com a mesures m6s significatives en la lluita 
contra cl soroll provinent d’activitstts musicals cal destacar 
les següents actuacions: 

>,a) Estudis continuats de la prohlemhtica del soroll d’ac- 
tivitats musicals, amb thcnics dc soroll i seguiments poli- 
cials. 

nb) Aprovació dc. la implantació de l’obligatorietal dc la 
instal-laci6 dei limitador de so a totes Ics activitats amb miisica. 

)>c) Aprovaci6 de l’orclenanqa municipal per a la protcc- 
ci6 del medi ambient contra l’cmissi6 de sorolls i vibra- 

>>e) Aprovaci6 del Nou Pla Gcneral d’Orclenaci6 Urbana 
quc prohibeix la nova obertura dc bars amb rnlisica al casc 
urhh de Salou i prcvisi6 d’executar una zona llidica per 
aquest tipus d3 activitats fora del casc urba. 

>>f) Finalment el dia 26 de novcmbrc de 1992, es va man- 
tenir una reunió amb cls afectats on es va acordat formar 
una Comissió de seguirncnt entre les 3 parts i tractar de veu- 
re UDR alternativa pcr insonoritzar les tcrrasscs dels locals 
afectats i d’altres mesures a estudiar.)> 

L’adopci6 de les mesures dcscrites en I’informe dc la Se- 
cretaria, aixi com el dihleg obert entre Ajuntament i coinis- 
.si6 d’afectats fa pensar que si mes no s’han posat les bascs 
pcr cradicar unes molksties sonores i cíviques quc havien 
esdevingut insostenibles. 



6100 nUT1,LETf OFICIAL, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nlim. 99 I 3 1 dc marq de 1993 

L’any 1992 s’han presentat un conjunt de qucixe.s quc pcr 
les característiques que prcscntavcn i pel nombre de ciuta- 
dans que podien afectar han motivat quc aqucsta Insti tu& 
Ics hagi valorades de mancra cspccial. 

Sc’n destaquen Ics queixes degudes a disconformitat amb 
. la forma en qu2: les administracions utilitzen determinades 
prerrogativcs Iegals previstes en Ics nomes tributbries per 
fer efectiu el cobrament dels seus crkdits: concretament, 
aqucstes reclamacions van referides a 1 ’embargament de 
comptes cor-rcnts, qiiestili hmpliarnent dclmuda, tant doctri- 
nalment corn en lajurisprudkncia i que. en Ics dates que sorn 
no s’ha malt d’una manera definitiva. 

A més R més, cal destacar també quc els ciutadans, alhora 
contribuents, es queixen i rnanifcsten la seva disconformitat 
amb els rctards amb quk I’AdininistraciÓ tributaria fa efccti- 
va la dcvaluci6 d’ingressos indeguts. 

Cal destacar aixi mateix Ics queixcs cn qui: es posa dc 
manifest la inseguretat jurídica que producix al contribuent 
la inici aci6 de procediments de constrenyiment -que arriben 
fins i tot a l’cmbargainent dc b h s -  quan els dEbits ja han cs- 
tat satisfcts en periode voluntari, prcscindint que cls titulars 
dels citats bdns no siguin subjectes passiu.; de l’impost en 
qiicsti6. En dcfinitiva, actuacions que no fan sinh posar cn 
cvidhcia cluc es continucn produint manques de coordina- 
ciri entre brgans gestors i recaptadors de 1’Adrninistracici. 

Un assumptc quc seri ahordat cn aquesta sccci6 i que re- 
sulta innovador rcspecte a exercicis antcriors 6s el relatiu al 
cobrament per primera vegada I’any 1992 dcl denominat 
m x h e c  sohrc 1’Impost de Béns Itntnablcw estszblcrt per 
I’tlntitat Metropolitana dc1 Transport. Aths que s’han rebut 
un nombre coiisiderahlc de queixes manifestant la discon- 
€ormitat sobre la citada exaccici fiscal pcr ra6 dc les possi- 
bles infraccions Iegals en que ha pogut incórrer la citada 
Entitat en cl procedirncnt d’aplicaci6 clel reckt-rec en qücs- 
ti6, aquesta Tnstitució cs fa ressi> de Ics reclamacions pre- 
sentades én aqucst respecte. 

Finalment cal’ indicar que s’han reiterat qucixcs per la 
manca de rigor d’alguncs administracions cn notificar els 
períodes de pagament dc determinats tributs (de forma espe- 
cifica els dcnominats de cobrament peribdic). Altres recla- 
macions que s’han rcprodui‘t així mateix en el prcsent any, i 
que j a  van scr abordades en I’Tnformc corresponent a I’any 
1991 , són Ics disconformitats que els administrats exposen 
davant la imposició de contribucions especials pcr part d’al- 
gunes corporacions locals, com també I’arbitrarietat que a 
judici dels consumidors-contribuents significa el fort incre- 
ment tributari cn el rebut de l’aigua, la qual cosa rnothh quc 
el Sindic inici& una actuació d’ofici soldicitant un seguit de 
dades a les administracions local i autondmica que tcncn 
cornpctkncies en aquesta matkria. 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

Tri hu t s es tatals - Impost sobre la renda de Ics 
pcrsoncs .fisiclucs 

- 1.V.A. 

Tributs autonbmics - Tributs cedits: 
Impost sobre transmissions 
patrimonials 

- Impost general de succcssions 
- T ~ X C S  

Imposici6 laca] - Impostos 
- Taxes 
- Contribucions cspecials 
- Preus pliblics 
- Multes circulaci6 vih-ia 

Gestió tributiria - Organitzaci6: 
Dcscoordinació entre 
administracions 
DupIicitats en padrons 

Dcvnlució d’ingressns indeguts 
Inapliacnció dc bonificacions 
Inobservhncia del proccdiincnt 
lcgalmcnt establer pcr 
notificar els ingressos dc 
Dret Piiblic 
Utili tzacici dc criteris 
distints en la valoració dels 
hhs immobles 
Tnobscrvaqa dc prescripció 

Especial rcferkncia cl la 
recaptaci6 de &bits 
mtinicipals en procediment 
cxecutiu pcr via de ddegdci6 
IndefensilS del ciutadi per 
notificacions dc 
cons tsmyim ent incorrectes 
Manca d’observancia de l’ordre 
de prelaciti dc l’ernhnrgarnent 
de b6ns en el procedirncnt 
executi u 

- Liquidació: 

- RccaptaciB: 
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ITT. TEMES SELECCIONATS 1 QUEIXES ILLUS- 
TKATJVES 

rigor, l’einbacgslment de la nbmina o dc la pensió en qiies- 
ti6, i no tan sols uns fons o dipbsits cn efectiu. 

1, L’emhargament dc comptes 
corrents: ordre de prelaciii 

de bens crnbargahlcs per fer 
efectius cls ingressos de dret públic 

La Llei 3311 987, de 27 dc dcscinbre de 3 987, reguladora 
dels Pressupostos dc I’Estat per a 1988, va introduir mitjan- 
qant el seu art. 1 10 una novetat Icgishttiva dins la Llei Gene- 
ral Tributhria, pel yue fa als béns quc poden ser objecte 
d’embargament per part de 1’AdministraciÓ quan resulta 
crcditora d’un &bit tributari. La modificació a qui: ens refe- 
rim és la que va possibilitar quc dins I’ordrc de preiaci6 dc 
b@ns cmbargables s’introdui’ssin en primer lloc, juntament 
amb els diners cn cfeeetiu, els comptes abcrts en entitats de 
dipbsit (art. 130.3 I I-. dc la Llei). 

El fet que 1’ Administració TrihutBria pagues actuar exc- 
cutivament rcspccte als comptes corrents no ha cstat mai 
una qüestió pacificament admesa, ja des dc la puhlicaciij de 
la citada modificació legislativa i el cert 6s que al llarg 

’ 

Volem significar quc respectc a la ~-~roblernhtica dels 
comptes corrents i el seu embargament, s’han tingut contac- 
tes amb ]’Organisme Authnom de Gestici Tributhrh de la 
Diputaciii dc Rarcelona, pcrqui: té dclegadcs les fizncions 
recaptadores dels ingressos dc bona part dels municipis de 
l’bmbit territorial de la Diputaci6, sense que aixb vulgui dir 
quc s’hagin rcbut queixes molt especifiqucs sohrc aqucs- 
tn situació respectc a altres corporacions locals. 

Acceptades a trrirnit les queixcs prescntadcs i un cop feta 
una prirncra aproximació al cas, el dia 4 de mar$ del 1992 
t i n g u h m  unit 1*curii6 amb e1 Diputat Presidcnt de ]’Arca de 
Regim Tnterior, Hisenda i Planificaci6 de la Diputaci6 de 
R arcclo n a. 

Poc després, paralklament a les gestions que efcctuava la 
Instituci6, el Tribunal Suprem dicth, el 17 dc mar$ del 1992, 
en el recurs n h .  301/91-R, incoat per I’Asociaci6n Espa- 
fiola dc Ranca Privada contra determinats xticlcs del Reglu- 
rncnt General de Recaptacib. (RGR) (aprovat pcr Reial 
Dccrct 1684190, de 20 dc dcscrnbre) un acte pel qual s’acor- 
dii la suspensiij cautelar d‘alguns dels articles referits, con- 

d’aqucsts anys, des de 1988 fins avui, han cstat molt nom- cretament els scgücnts: 
broms els intcnts de l’Administraci6 per coordinar amb les art. 113.5), art. 118.3), art. 120,2), art. 120.3.a). art. 
entitats banchies un sistema quc dones authtica efectivitat 1 20.5) i art. 1 2 I . 1 .a). 
al mandat legal esmentat. Publicada aqucsta resolucih judicial, el Síndic dc Greu- 

Lcs queixcs rebudes pcr aquesta Institució respccte als ges, d’acord amb l’art. 16.2 dt: la scvil Llei rcguladora, 
procedimcnts utilitzats per 1’ Administracih per embargar s’abstingue d’entrar a considerar les qüestions a les quals es 
comptes corrcnts fan pensar que el quc seria desitjable, és a referia. 
dir, fer h d’un precepte legal sense vulncrar eis drets quc cl Examinades en dcfinitiva Ics reclamacions presentades i 
ciutadii t6 com a contribuent, en moltes ocasions no s’ha els punts dc confiictc assenyalats, cl Síndic dc Greuges 
produi’t, sinó que, ben a1 contrari, s’han produ’it disfuncions s’adreqh, en carta de 30 dc juny de 1992, al president de 
cntrc la mateixa Administració i les entitats bancaries, Aixb I’Organisme Awtbnom Local de Gest% TributBria de la Di- 
fa pensar que manquen rnccanismes dc comunicació i d’in- putació, exposant-li, cntrc altres aspectes cls següents te- 

. .  

foorrnucici prou depurats o complets, i aixb acaba repercutint 
d’altra banda de formil negativa sohrc el contribuent que és 
subjectc d’un procediment executiu. 

Les queixes presentades R I  llarg dc l’any 1992 respecte a 
aquests casos han provingut tant dc ciutadans particulars 
corn d’entitats i associacions divcrscs, C Q ~  ara el Reial Au- 
tombhil Club de Catalunya, I’Organitzaciri de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya o I’Associació de Consurnidors clc la 
Província de Barcelona. Les qüestions que plantegen els re- 

mes: 
<<Quant al limit exempt d’embargament, cal rccnrdar quc 

l’arl. 114 dc RGR estableix que no s’embargaran els bens 
cxccptuats d’embargarnent ‘amb carhcter general p m  Ics I leis 
processals o altres. En aquest sentit cal atenir-se a a l b  que 
disposen els slrticlcs 1449 i 1451 dc la Llci d’Enjudiciamcnt 
Civil, (LEC), que esrncnta expressament 1’articlc 123 del 
RGR. 

)>Aquests preceptes de la llei processal civil estableixen la 
clamants al Sindic de Grcugcs es refcrcixcn als conflictes 
derivats dc la retenci6, parcial o total, del dipbsit d’un 
compte corrent, prhvia ordenaci6 de I’organisme recaptador 
a l’cntitat br-mcbia corresponcnt, arran dc la incoaciij de la 
via de constrenyiment per a l’cfectivitat dels ingressos p6- 
hlics. 

Aquests conflictes o problemes s6n bksicamcnt els se- 
giien t s : 

a> Oportunitat o correcci6 de I’embarganient quan en el 
compte corrent cn qüesti6 S’ingressa una nbrnina o una pcn- 
si6 (de vidui’tat, de jubilació, d’invalidesa, etc.), 

b) A conseqühcia del fet antcrimor, I’embargarnent del 
compte corrent pot comporta, si no s’actua amb precisi6 i 

incmbargabilitat del sou, salari, pensih, etc., que no cxcedei- 
xi el salari mínim intcrprofessional; i que la retcncici 
d’aqucsts conceptcs que siguin superiors al salari rninirn 
legal cs regeix pcr l ’cscala prcvista a l’articlc 1453 de la 
LEC. 

>,La majoria dcls treballadors i pensionistes ccibrcn els 
seus sous, salaris i pensions mitjanqant el scu ingr6s en un 
compte corrent, cosa que els vc prkticament imposada pel 
pagador que, a aquest efecte, cs troba expressament habilitat 
pcr 1’Estatut dels Treballadors cn el seu art. 29. 

)>Si el salari o la pensió es percep mitjanqant la transfe- 
rkncia al compte corrent, I’emhargamcnt del saldo d’aqiiest 
pot afcctar quantitats que corrcsponen al salmi O a la pcnsici. 
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)>La posieifi quc sostd quc i’ctnbargamcnt de sous i salaris 
t6 lloc exclusivanient quan nqucst embargament es produeix 
abans quc tingui lloc cl scu pagament, mitjanqant la retenciii 
a c h ~ c c  dcl pagador i, 110 quan, corn en el cas que cxami- 
nem; s’cmharga el saldo del compte comnt, ens sembla una 
posici6 molt formalista. 

>)Un criteri hermenkutic com aqucst no ens sembla c1 mes 
escaicnt en una rnathria que la conceptua d’ordrlra: plibiic en 
cl scu x t .  1.452 i quc té cl scu fonament en raons hurnnncs i 
socials tan evidents com no deixar cl deutor sense all13 qiic 
6s imprescinclihle per a la scva subsisthciu. 

uAquesta intcrpretaciii quc hcin titllat de formalista ens 
sembla coiitriria a l’csperit i a la finalitat de Ics normes Cs- 
rncnttzdcs de la JAC, pcrquC, en conseqiihcia, vulncra Ics 
dcterminacians del Codi Civil en cl seli article 3, en relaci6 
al mbdul interpretatiu íonatnental quan disposa quc las 
norrnas sc inlcrprctarhn atcndiendo hndanrcnta Imen tc al cs- 
piritu y finalidad de aqucllas”. 

>>Corn sczbcu, l’wt. 6.4 del Codi Civil disposa que “LOS 
actos rcalizados al arnparo del tcxto de una norma que pcrsi- 
gan un resultado prohibida por el ordenamiento juridico, o 
contrario a 61, sc considcrariin ejecutados en fraude de lcy y 
no irnpcdiriin ifi debida aplicación de la norma que se hubie- 
rc tratado dc ciudir”. 

>)Pensem quc una interpretació que avali I’embargatncnt 
dels diners procedents del pagament de sous i pcnsions in- 
gressats en el compte corrent, slrgiiint que no cs tracta dc 
SOUS i pcnsions, si116 de saldos en cornptcs de clipbsit, inco- 
rrc cn l’csmmtat frau a la Llci. 

nBntencm que una intcrprctacih carn la dcscriia ve a ser 
cl mateix quc sostenir, tractant-se dcl vell sistema de paga- 
ment pcr finestreta, que el recaptador no pot xlregar-se, a . 

1’empresu-i els tíitims dics dcl mes per. cmlsargar cl sou dcl 
treballador; perb quc si pot situar- se a la finestreta cl dia dc 
pagament i ,  així que el trdmllador ha rebut el salari, ernhar- 
gar-l’hi, perqui: llavclrs embarga diners i no salaris. 

~ f s  per aixb quc cntctrcm quc el criteri interpretatiu que 
s’hha cl’aplicar en aquest cas ha dc tenir present aquesta cir- 
curnsthncia. No obstant, no se’ns escapa la compkxittit de 
determinar la influhcia de la rctrihuci6 pcr concepte dc sa- 
lari o dc pensi6 en cl saldo dcl compte. 

nSc’ns ocorre quc un possible critcri podria ser cl RC- 

giient: 
wonsiderar saldo la quantitat romanent tot just abans dc 

pcrcebre la nova paga, quantitat que, cn transformar-se cn 
estalvi, deixaria de scr salari inernbnrguble. 

uconsidcrar que els chrrccs quc es van produint en el 
cornptc s’irnputcn en primer tcrrne sobre el salari inernbar- 
gahle i ,  en canvi, que els ingressos que cs van produint en cl 
coInpte, amb indcpendhcia de la retribució, són part em- 
harrgablc. )) 

El 23 de seternbrc del 1992, la Diputacici ens va rcrnetre 
una cornunicaci6 en que cns manifestava entre d’altrcs les 

<<L’Últim aspecte 21 analitzar cs refereix a l’ernbarg dc 

C &  

scgücnts qiiestions: 

compks corrents receptors de SOLIS i pensions. 

NDCS dc la rcforma mitjanpnt la Lici I O/ I985 dcl tcxt dc 
la Llei Gciicral Tributhria, que modifica per aquest Bmbit 
I’ordre de prelació d’embarg dels béns, determinmt en pri- 
mer lloc cl diner cfcctiu en comptes corrcnts, no s’havicn 
qiicstionat les administracions públiques, si cstrictamcnt per 
aqucsta via S’ cstnvcn embargant salaris, als que carrcspo- 
nien altre lloc en la. p l a c i 6  de bdns. 

>>Quan cn dates rcccnts la doctrina cornen$& a plantejar-sc 
aqucsta qiicsti6, les primercs conclusions apuntxics venien 
a entendre que la prclació no qucdava alterada, j a  que el sit- 
Iari, a I’ingrcssar-se cri compte corrent en virtut CIC] contrac- 
tc existent a I’cfecte amb Z’entitat banciria, modificava la seva 
niituralesa juridica passant a intcgru uns fons innominats. 

),Mis endavant i l~mal~lclament altres autors han vingut a 
mantenir la tesi que subscriu aquesta Instituc%, respecte a 
I’obligaci6 incxcusablc d’cxceptuar d’ayuest embarg el salari, 
en els tcrrncs regulats en els art. 1.449 i i -451 de h I,EC. 
nNo ens oposem a aquesta interprctaci6 que, encara que 

no consolidada per la jurisprudkncia ni pel dret positiu, sem- 
bla garantir i tutclar més cfícaqment els intercssos del con- 
tribuent, quc en tot cas vcurh exceptuat de I’iicció d’ernharg 
cl salari intcrprofessional, i la resta del mateix amb subjcc- 
ció a ies limitacions percentuals que estableix la Ilci. 

>)Possihlcrnent i de mantenir-sc aquesta posicici, les admi- 
nistracions p6bliques ens trobarem davant el repte dc dcfinir 
el mode cn que aquestes actuacions hagin de portar-se a ter- 
me, ja quc la seva obscrvanqa rcquereix I’cstabliment d’uns 
criteris complcxos als quals hagin de subjectar-se les cnti- 
tats banchies, degut a qúk cn la prhctica, la principal chrrc- 
ga de control comptablc recauria sohrc aqucstcs entitats, 
quan menys pcl deure d’informar i acreditar els inoviments 
dels comptes, a fi dc determinar la seva proccdkncia i el ro- 
manent que cada mes rcsta, cl qual passaria n conceptuar-se 
corn a cstalvi i pcr tant emb~~rgable en la seva lotalitat. 

>>Possiblemcnt una solucicj a aquesta qiiestió que rcspecti 
la legalitat i al mateix temps sigui prhctica, podria consistir 
cn comunicar al contribucnt en la notificaci6 d’cmbarg de 
comptcs corrents, cl~seu dret a cxpecturtr, cn cl seu cas, el 
salari en els tcrrnes previstos legalment, prkvin cornunicaciri 
i acrcdi t aci 6 davant 1’ Rdmi n i s traci 6 d’ aqucstu ci rculns thn- 
cia. 

)>Tais són CES arguincnts i les raons que han servit a 
slqucst Organisme per a fonamentar cl procediment scguit. 

>,Per finalitzar ens qucda manifestar la nostra conformitat 
amb les observacions i les suggerkncies d’ay uesta Institució, 
en ordre a una major clarificació als contribucnts dc les ac- 
tuacions seguides.)) 

I-Xem de fccr esment dcl fct que per un altre acte del Tribu- 
nal Suprem, de 30 dc sctembre dc 1992 es confirmh l’actc 
antcriar, sobrc suspensió de dcterminats articles del RGR, 
dictat corn a resoluciri del recurs de súplica , .  interposat pcr 
I’advocacia de I’Estat, i 110 podem dcixar de destacar par&- 
grafs del citat acte com siin cls següents: 
i...) 
4 3 1  quinto motivo del rcciirso de súplica se basa cn que el 

Auto recurrido dcsconocc el axioma bhsico de la suspensidn 
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segtín el cual es prioritario sobre cl exarncn dc 10s daños y 
pcrjuicios que puedan causarse al recurrente, la considera- 
c i h  de la medida cn que el intcrés público cxija la ejecu- 
cicin. 

>>El interes público alcgado por cl rccurrente no coincide 
con la rcnlidad. Naturalmente, si corno dicc “la simple lec- 
tura del Auto recunido, o 10 informada por 10s mcdios de 
cornunicaci6n”, haccn llegar a la cunclusicin de que han sido 
suspendidos todos 10s embargos de cucntas corrkntcs de to- De l’examcn del conjunt de qucixes rebudes en el Síndic 
dos 10s deudnrcs, en este caso, cl interks públic0 resultaria de Greuges al llarg de 1992 pel que respccta a la sccció tri- 
afectado. Pero la redidad no es @sa. Lo cicrto y 10 verdadc- buthria, cal significar aquellcs que van rcferidcs a la problc- 
ro, (y así resulta de la lectura del Auto) es que el Auto im- mhtica que plantcgcn al cinta& dcterrninades actuacions en 
pugnado no suspcndc 10s embargos del dinero dcpositado en el si dels proccdiments d’implantació dels tributs i que cn 
cucntas de dcpbsitos, las cualcs podrán seguir siendo em- scntit ampli englcibcn tot el proc@s compres pcls acords 
bargadas por deudas tri hutarias por 10s Recaudadores dc d’irnposici6, Ics liquidacions, les notificacions, la recaptacici 
Hacicnda, al arnparo del articulo 1 20.1, pihafos 1 y 2 del i en cl SCU cas la devolució d’ingressos indeguts. 
Reglamento General de Recaudacih. Si el recurrente anali - La manca d’inforrnacici que pot patir cl ciutadh -cn tant 
za el articulo citado cornprenderií la improcedencia de su ar- I que contribuent- es fa patent en CRSOS corn el del cobrament 
gumento y ver que el interds público no pucde safrir del rechrrcc que 1’Entitat Mctropolitana dcE Transport ha 
pcrjuicio alguno, cuando 10s Reacudadores puedcn cmbm- aplicat sobre el rebut dc 1’Irnpost dcls héns immobles de 
gar todos 10s saldos dc 10s deudores a la Hacienda Pública l’any 1992. Dc les qucixes rebudes se’n dcspckn arn13 tota 
cxistentcs cn una oficina de entidad dc depósito, sem o no claredat que el contribuent que procedia a abonar l’impost 
reconocidos por la Aciministración. Lo que el Auto recuni- referit, dcsconcixia totalment l’origen, raó d’hscr i fona- 
do suspendc, como medida cautelar, y por lo tanto de forma ment legal del citat rechrrec, ei qual es troha efectivament 
provisional, son 10s embargos de todos 10s saldos dcl dcudor redollit cn la Llei 3911988, reguladora de les Hiscndcs Lo- 
existcntcs en todas las oficinas de una m i m a  entidsld cual- cals. No ens estenem en aquest punt en altrcs objectes rcfc- 
quiera quc sea el importe de la dcuda tributaria -art. 120.2- rits al procediment de liquidació i recaptaci6 del citat 
y 10s embargos de ia tota1idad.de 10s saldos dc cucntas in- rcchcc  i s i  volcm deixar constancia Q U ~  en tot cas cl ciutcz- 
distintas, aunque el deudnr a la I-Iacicnda Pública sca uno dh s’ha vist obligat a satisfer aqucst nou conccptc tributari 
sola de 10s titulares de dichas cuentas. Es decir, suspende amb una escassa O nulla informaci6 tant pel que fa a la seva 
10s etnliargos de cucntas de “no deudores” a la I-Iacienda obligació de pagament com als drets quc I’assisteixen en cas 
Piíblica. de no estar d’aeord amb el pagament. 

)>Es evidentc que en este caso, el perjuicio para 10s intcrc- Altre cxcmple de possible infomaci6 insuficient en la li- 
ses pdblicos no pucde ser alcgado: Kl conflicto interks p ~ -  quidació d’ingressos dc dret públic s6n Ics queixes referides 
blicolintcrks privado y la prevalencia de una sobre otro ha a la forta imposició sobre els rebuts de I’aiigua, Aquest tema 
dc quedar limitado a una rclación juridica tributaria, esto es j a  va bsscr tractat pel Sindic de Greuges en 1’Inhrme de 
a la relación Hacicnda Plihlica acreedordwjeto pasivo deu- 1991, per¿) al llarg de l’any 1992, s’han rebut noves queixes 
dor. Pero qucdan excluidos de ese conflicto 10s quc prctcn- amb aqucst objecte. 
den invocarse y que son inexistcntes, entre la Hacicnda Cal destacar també que l’Adrninistraci6 no acaba de tro- 
Piiblica y un titular de una cucnta que ni es sujeto pasivo, ni bar cl punt bptim de coordinaci6 entrc els brgans gcstors i 
deudor, y cntre 10s cuales no ha nacido una relación jurídica els recaptadors, la qual COM és susccptible d’originar a al- 
tributaria, ni por 10 tanto una dcuda tributaria, ni puede alc- guns ciutadans situacions de greuge. Aixi en determinades 
garsc por 10 tanto derecho alguno de la Iíacicnda Pública ocasions, que un conccptc impositiu ha estat recorrcgut i 
sobrc 10 que, scgún el propiu RcgIamento General de Re- avalat, aquest fet no s’ha comunicat als hrgans recaptadors 

neri els drcts clcrncntals dels contribuents contra els quals 
se segueix un proccdiment de constrenyiment. 

2. Prohlcmes recurrents en el procedimcnt 
de gestiri, liquidaci6 i recaptació 

dels tributs 

. 

. .  

caudación, pcrtenece a un no deud0r.k) 
L’ embargament dels dipbsits romanents en entitats ban- 

ciries com a mecanisme per fer efcctiu el cobrament de 
dcutcs tributaris resulta actualmcnt una qiicsti6 objecte de 
debat jurídic, i així ha confirma el contenciós obert en 
aquest respccte i las resolucions dictades fins al rnomcnt pel 
Tribunal Suprem. 

D’altra banda i pel quc respecta als articles del Rcglst- 
mcnt que no han quedat suspcsos, creiem que és procedent 

els quals prossegueixen amb cl procediment de cobrament 
d’aqucll tribut, arrivant-se inclús al cas (te que s6n embar- 
gats béns, dins d’un procediment de constrcnyirnent, que 
posteriorment es veu anuklat, en via de resolució del rccucs 
interposat pes 1 administrat.& evident que aqucsta possible 
manca dc coordinaci6 pot produir perjudicis en el patrimoni 
del contribuent, at5s que I’Admínistració est& fcnt ús d’unes 
prerrogativcs legals extraordinirics que s’ han d’utilitzm 
amb !a mhxima cura i amb la mhxima ccrtesa que s6n pro- 

recomanar a les administracims que actui’n amb la mhxima 
rigorositat a l’hora d’aplicar el citat !procediment d’cmhar- 
gsmcnt per tal que I’csmentada prkctica recaptadora no vul- 

ccdcnts. 
Finalment, quan l’Administraci6 ha timcat el cicle cuhra- 

tori, integrat pcr Ics fases de liquidaci6 i dc rccaptacih, el 

http://tota1idad.de
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ctmtribuent en ocasions es pot veure obligat a reclamar, at&s 
quc valora que ha ingressat indegudaincnt una quantia quc a 
1’Adrninistraciri no I i crirrespon pcrcehre. 

El procediment dc devoluci6 d’ ingressos indeguts est& lc- 
gal ment prcvi st, pcrb el temps quc utilitza I ’Administració 
scgons sigui creditora O deutora del conlribuent 6s substm- 
cialment diferent. E n  rnaltcs ocasions els procediments de 
devolució d’ingrcssos indeguts esdevcncn injustificadament 
pcrllongats cti cl temps amb els pcrjudicis ccanbmics que 
ocasiona al contribuent que vcu corn li és retornada un 
quantia quc, al cap d’un, dos o incllis més anys, que la in- 
grcssb a I’erari públic. Si I’Adrninistració quan el contri- 
bucnt dcpussa els tcrminis en voluntkia per pagar els seus 
impostos cngcga la rnacyuin~rria Icgalment establerta -que 
implica quc a la quota inicial s’hagin d’afegir rechrrccs, in- 
tcrcssos de demora i en el scu cas costes de proccdirnent, 
quan la situaci6 escfcve a I’invcrsa i s’ha produiit una errada 
administrativa quc ha motivat ~ i n  ingrks indcgut cal que 
l’Administraci6 cl’ofici resarccixi al contribuent al qual se l i  
han ocasionat determinats perjudicis cconbmics. 

Qucixcs i 1 90192, 1s 1 1/92 i 1 556192 
La disconformitat en I’aplfcuci6 del rechrrec dc l’entitat 
del transport sobre el rebut de 1’IHI 

Queixa 1190192 

La senyora L.I.1,. s’adreqh al Sindic en els termes sc- 
giients: (<Lc ad-junto fntocbpia clcl rccibo de la contribucih 
urbana donde me hacen pagar unit cantidad por transportes. 

}>Considero que esta wntidacl no la debcmos pagar y me 
dirijo a Ull. 1-1 Cin de exponerlc mi qucja contra el Ayiinh- 
rnicnto a la vez que pido su asesoramiento sobre las accio- 
ncs quc puedo hacer a f i t i  de no pagar la cantidarl 
mencionadaa}) 

Queixa 3 5 3 1/92 

En similars termes s’exprxava el senyor P.M.R., el qual 
mami fes tava: 

d o ,  P.M.R, de 70 anys, jubilat, amb domicili il I’Hospita- 
Ict de Llobregat, hvg.  del C h l c t ,  224,3r. 3a., tinc n c2rrec 
meu, ja que el seu estat aixi ho requereix, la meva marc 
R.R.M., dc 99 anys, vidua i pcnsionista. És propiethria 
d’una casa de planta baixa, amb bigues de fusta, al C~VTCT 

Miquel Romeu, 19 de I’Hospitalct, que li va deixar cl scu 
marit al morir, i no té cap mes propietat. Aquesta casa ha si- 
gut revalorada pel carfastre diverses vegades cn poc temps, i 
actualment paga un import de b h s  irnrnobks de 42.745 
pessetes l’any. Ara I’Entitat Metropolitana del Transport hi 
ha afegit un altrc import que puja a 3.128 ptcs. Tenint en 
comptc que la meva mare cobra una pensió de 45.060 ptes, 
mensuals, se li  va fcnt impossible de suportar. Com que ella 
no  LIS^ cap mitja de transport, j a  que no es mou dc casa, crcc 
quc 6s injust que pagui aquest import. Si I’Entitat Mctropo- . 

litana dc Transport te dhficit, cl més lbgic és que augriicnti 
el billlct, i aixi pagaran els que cn fan Ús, I-Ic scntit la ncces- 
sitat d’explicar-li aquest cas, perqu@ suposo que deu hnvcr- 
n’hi d’altres com aquest o similars, i pcrquk actui’n com 
creguin mis convenient. B 

Queixa 1556192 

AixÍ mateix, el senyor R.R.G. rnoslrg la Seva discanfor- 
mitat respecte a l’actuacilj de I’Entitat MetropoIitana dcl 
Mcdi Ambient. L’interessat s’expressava de la scgüent ma- 
n em: 

<<Com a contribwcnt de l’T.R.I., adjunto fotocbpia 
cl’aquests 3 rebuts. Vaig fer tatnhk la domiciliació d’aquests 
imports amb I’imprks quc tambe acompanyo cn fotocbpia. 

>>Pcrh jo com a contribuent em vaig donar d’alta d’aquest 
Impost de 13kns Immoblcs, i I’administració m’cfcctuh la in- 
congrukncia dc fer-me cl chrrec dc Transports Urbans, cls 
quals: 

>> 1r.- Jo no me n’he donat d’alta. 
n2n.- fis una incongruencia semhntica als B6ns Immobles 

carregar-hi un impost als I3éns Mobles, corn s6n els mctros i 
autobusos quc cs mouen. 

>)3r.- Em fim el chrcc sense haver fet cap previ avis 
abans dc donar-me d’alta o fer la domiciliaciii. 

}>4t.- Com quc no em diucn en virtut de que cm fan 
aqucst chrrec, suposo que 6s anticonstitucional. 

nri} Per@ no se sap cn quina base legal cs fonamenta. 
nb) No haver-ho comunicat 
>)c) No havcr-ho autoritzat en la domiciliaciii. 
)>Per tant, pregunto: 
>>A) Com puc pagar 1’1.13.1. sense pagar aquest ipipost so- 

bre Transports Urbans?. n) es  legal aquest c%rrec i C )  Com 
el puc impugnar?,> 

Cal significar cluc siin més Ics qucixes rebudes en aquest 
sentit, pero n’hem transcrites tant sols trcs pcrquk creiem 
quc ildustren prou les inquietuds i disconformitats quc I’ad- 
ministrat manifesta davant unit actuacih dels poders pdblics 
que pot ser no ajustada (cn determinats aspectcs) a la Icgdi- 
tat. 

Les qucixes presentadcs pels ciutadans no fm sin6 reflcc- 
tir Ics mancances i Ics cventuals irregularitats administrati- 
YCR comeses pcr I’Entitat cn aplicar per primera vegada el 
citat rechrrcc. Amb mes Q menys prccisió juridica (cosa que 
n o  es pot exigir als conttibucnts) totes les seves manifesta- 
cions dc desacord tenen un just principi que les regeix: e1 
sentit comú. 

LCS qucixes presentades per rad de la irnposicilj d’aqucst 
rechec  tcnen en comti que el contribuent no entén pcr quk 
s’incorpora al rebut de I’I.B.1. un reckrcc de <<Transports 
Urbans)). 

La primera i elemental pregunta que s’cfcctua el ciutadh, 
és: per quk ara CM vcig obligat a sati-sfcr rcs per aqucst con- 
cepte? Evidentment que el rechrrec t6 la Seva basc legal i fo- 
namentació, perd l’czdministrat es veu obligat a pagar sense 
haver rebut prkviarnent cap tipus d’informaci6. 



BUTLLETÍ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I N6m. 99 I 32 de mar$ de 1993 61 05 

D’aci ve que un cop m& hagucm de posar un kmfasi es- 
pccial en rccordar quc en el proccdiment de liquidaci6 de 
conceptes tributaris de nova ímposici6, no és que el ciutadh 
tingui un drct gcnkric a ser informat, sin6 quc és obligació 
cxprcssa de I’Entitat haver liquidat aquest rcchrrec de con- 
formitat amb la Llei General Tributhria; havcr cxplicat quin 
fonament iegal té perquk pugui obligar el ciutadh a satisfer- 
10, i finalment, cal haver informat de les vies legals opartu- 
nes per rccórrer contra I’actc administratiu dc liquidació. 

El Síndic cle Greuges ha recollit la sensibilitzaci6 que 
aqucst afer ha produi’t cti els contribucnts. Les scvcs protes- 
tes ens semblen justificadcs i és per aixb que ho reflectim en 
cl present informc. 

En conclusió, ens permetem recomatlar a I’Entitat que re- 
consideri les actuacions dutcs a terme cn el procediment 
d’aaprovaci6 i implmtaci6 del recarrec sobre l’impost de 
Béns Immobles, esmenant la manca d’informació als ciuta- 
dans quc ha patit. 

Queixa 1907192 
Seguiment d’un tema polgmic provinent de l’cxercici sn- 
terior: 4 preu de l’aiguan 

En 1’Infomc em& pel Sindic de Greuges corresponent a 
l3  any 199 1,  es va abordar una qücsli6 quc va suscitar gran 

. nombre de qucixes i una controvbsia de la que se’n van fer 
rcssó els mitjans de comunicació. Es tracta d’allb que col-10- 
quialment ha rebut el nom de <cel preu de l’aigua)}. 

En el dccurs de l’any 1992 la problemhtica esmentada 
s’ha mantingut, tant pel que fa a les queixes rebudcs pel 
Síndic dc Greuges, com per la trascendkncia en ck Bmbits 
social i parlamentari. EI Síndic de Greuges, tot valorant la 
situació va creure oportú efectuar un seguiment dc la qiies- 
tió, i per aqucst motiu es va endegar una actuaci.6 d’ofici. 

En I’any 3 992, cn diverses scssions parIament&ries, s’han 
abordat alguns aspectes de In citada qiiesti6. 

El Sindic de Grcugcs ‘va rnantcnir a corncnqament cl’any 
algunes reunions amb col~lectius, rcpresentants d’associa- 
cims dc veins i de consumidors, per tractar d’ayuesta pro- 
blemhtica i va efectuar una primera valoració tot entenent 
que la situació no havia variat substancialment respecte a 
l’any anterior. 

Per aquest motiu i per tal de disposar d’una informaci6 
mes completa, el Síndic dc Greuges va adrqar-se a Ics dife- 
rents administracions que tenen atribuides compcth5es cn 
materia d’aigües, concretament es va recaptar informaciri 
del Departament de Medi Ambient, del Dcpartament de Politi- 
ca Territorial i Obres Ribliqucs i de 1’ Entitat Metropolitana 
dcls Serveis Hidrhulics i tractament dc Residus Industrials 

El Sindic de Greuges va solkitar a ’les Entitats csmenta- 
des que se’l informés sobre les funcions que cada una tenia 
atribui’dcs respecte al rccjclatge dc l’aigua, cl seu subminis- 
trament i les exaccions de drct públic que percebien i quc es 
reflectien en el rebut de I’aigus, així corn de la destinacio a 
que estan afectades les quantitats recaptadcs. 

El Departament de Medi Ambient i I’Entitat Mctropolita- 
na dels Serveis Hidrhulics han trames senglcs inforrncs i el 
Dcpartamcnt de Política Territorial i Obres Públiques, ha 
proposat celebrar una reunió R I S  efectcs d’analitzar amb dc- 
tall cl tema en qücsti6. 

A finals de gencr, els mitjans de comunicació han puhli- 
cat novament Ics divergkncies que tant sindicats com asso- 
ciacions de wins i de consumidors presenten davant la 
imposició que es mant6 cn els rebuts de l’aigua. Aquest 
conjunt d’entitats ha rebutjat cl nou modcl de factura que va. 
ser recentment aprovat per 1’Entitat Metropolitana dc Ser- 
veis Hidrhulics, la qual ens ha fet arribar un cxcrnplzr. El 
nou model incorpora set tributs, dels quc n’especifica cl 
concepte, el perceptor i el destí. 

A ]’espera de celebrar una reunit5 amb 1’Adrninistració 
que ho ha sol-licitat i amb les Entitats i Associacions que 
també ens ho han demanant, hem dc fcr palks quc entenem 
que s’ha avanpt poc cn l’apropamcnt de les posicions de 
les parts enfrontades i que els problemes quc s’ens prcscnta- 
ren quan varem tractar per primera vegada la pressi6 fiscal 
sobre t’aigua, encara romanen, malgrat els esforps quc cns 
consta han fet les administracions implicades. 

Queixa 1 165/92 
Un embargament incorrecte 

El senyor J.C.M es va dirigir al Síndic de Greuges expa- 
sant la scva queixa en els segücnts terrncs: <<Voldria posar 
en cl vostre coneixement, el que segons el meu parer em 
scmbla un greuge que estic patint per part de la Tresoreria 
de la Generalitat. Fent una brcu cronologia dels fets que 
m’estan succeint. 

)>Primer, ei dia 20 de febrer vaig rebre una providhcia 
d’emhargamcnt de la Delegació d’I-Iisendn, de la qual ad- 
junto cbpia. Em deien que 6s una reclamaciri que em fa la 
Tresoreria de la Generalitat. 

uScgon, em dirigeixo cap ai Carrer Vergara on cstava i 
em diuen que és un impost de luxe de I’any 83, sense tenir 
cap notificaci6 de I’esmcntat deute, al-legant que jo era autb- 
nom i corn a tal estic excmpt de tal impost. 

>>Faig un recurs al senyor Trcsarer el dia 3 de rnaq de 
1992. 

)>,Tcrccr, esperant que tot aixb no passés a mks, per6 no, 
el dia 24 d’abril arriba una diligencia d’embargamcnt a 
1’Escola de Policia de Catalunya que és on ireballo, fet quc 
m’ks molt molest. 

>>Quart, em dirigeixo al meli gestor i em diu quc si aqucst 
deutc que em reclamen i que tinc avis de rebut no ha cstat 
publicat al Butlletí Oficial de la Provineia en els cinc anys 
que marca la Llei Tributkria, ha prescrit. 

>>Cinquk, Em poso en contacte amb el senyor X, respon- 
sable de í’arxiu, i em confirma que no ha estat publicada 
aquesta reclamació que fi 1’AdministraciÓ sobre mi. 

)>Per tot aixb demana que tingui a bé acceptar aqucst re- 
curs contra la Trcsoreria de la Generalitat)), 
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El Síndic de Grcugcs va admetre a trhmit la queixa i 
s’adrcgh a la Tresoreria Territori al del Dcprtarncnt d’Bco- 
nomia i Finances, sololicitant informació. 

El resultat de les gestions cfectuadcs cs concrcti en que el 
scnyor J.C.M* va rcbre contcsta exprcssa de I’administracih, 
la qual va estimar parcialment cl seu recurs, i va decretar la 
nul4it;it dc la providkncin de constrcnyiment i conscqüent- 
rncnt va aixecar l’crnbargamcnt efcctuat. 

En dcfinitiva, dcl citat expcdicnl sc’n deriva I’existhcia 
de determinades errades adrninistrativcs prou frreqiients cn 
moltes entitats de drct públic, actes administratius incorrcc- 
tarnent notificats, disfuncions entre els brgans gestors i els 
recaptadors, que invalidaven GI proccdiment cxccutiu cnde- 
gat contra el patrirnnni del senyor J.C.M:, errades per6 que 
de forma encertada foren reconcgudes per la prhpia admi- 
nistraci6 cn resolcIrc el recurs del reclamant.. I 

Qucixa 19/92 
Devoluci6 d’ingressos indeguts 

La scnyora C.G.B. s’adrqh al Síndic de Greuges en els 
scgücnts tenncs: <<Honorable Sr.: Debido a que tengo ya 85 
años y no me queda tnucho para disfrutarlo, iiiucho lc agra- 

decer6 que intcrceda para que el Ayuntarnicnto dc Barcelo- 
na mc devuclva pronto las mas de 400.000 pts. quc me 
adcuda segun consta en las fotocopias adjuntas. Primero me 
di-jeron que me las devolvcrían a prirneros dc dicicmhre, 
luego en octubre, luego más tardc y ahora me diccn que 10 
m6s pronto cn marzo. Así no sc cuando mc las dcvolvercin y 
cl 29 de mero hará un año quc present6 la reclamación.)> 

La reclamant sol-Iicitava la nostra intervenció en rclaci6 ii 
una devoluci6 d’ingressos indeguts, atbs quc havia satisfet 
el 6 de novcmbre dc 1990 in quantia de 681.746 ptes. en 
concepte d’autoliquidaci6 de l’irnpost municipal sobre I’in- 
crement d d  valor dels terrcnys corresponent a 1’ Ajuntament 
de Barcelona i sc’n va adonar amb posterioritat a haver 
efcctuat el citat ingrh, que s’havia proclui’t una crrada mate- 
rial, en relaci6 a1 cocficient dc propietat aplicat (era un 
14,471% i s’havia calculat sobre un 41,471%), en conse- 
qiihncia va adrqar una sol-licitud dc dcvolucici a la citada 
Carpormi6 Municipal, als efectes quc li sigui reintegrada la 
quantitat que va satisfer crrhniarnent (475.552 ptes.). 

Admesa a trhrnit la. queixa i efectuades les aportuncs ges- 
tions per past del Síndic CIC Greuges davant els brgans cnm- 
petents de I’Ajuntamcnt de Barcelona, la quantia 
indcgudament ingrcssadn a I’administració li fou rcintegra- 
da a la intcressada al compte corrent pcr ella indicat. 
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SECCIi) 4: SANITAT I CONSUM 

SANITAT externa a la Segurctat Social, ja sia per dcsassistkncia medi- 
ca, derivada d’error de diagnbstic o de mala actuaci6, o bé 
per urgkncia vital; la mala practica professional i la recla- 
mació dels danys i perjudicis causats; problemes derivats 

I. TNTRODUCCI~ 

En aquesta sccció s’incloucn els expedients dc queixa i 
les actuacions quc fan referkncia al sistema públic de salut. 
Per tant, el dret afectat és el reconegut a l’art, 43 de la Cons- 
titucici, de protecci6 de la salut. 

Correspon als poders públics organitzar i tutclar la salut 
pública per mitja dc mesures preventives i cle les prestacions 
i els serveis necessaris. Controiar el capteniment de i’Adrni- 
ni straci6, denunciar les actuacions irregulars i disfuncions 
que hagin pogut vulnerar els drets dels ciutadh, i rccomanar 
la seva esmena rnijanqant les corrcsponents resolucions, ha 
estat, un cap més, la tasca de la nostra Xnstituci6 durant 
I’any 1992. 

del canvi o de la lliure elecciij de rnetgc; la lenta, encara quc 
progressiva, implantació de la reforma de l’atenció piirnhrja 
i el poc aveng en matkria d’atenci6 psiquihtrica; Ics llistcs 
d’espera que continuen perjudicant un gran nombre dc ma- 
lalts; les restriccions en el transport sanitari; la manca d’in- 
forrnaci6 al ciutadh i la vulneració dels drets del malalt; 
l’esch control de les mesures sobre prcvenci6 en rnatkria de 
substancies que poden gcnerar depcndhncies, entrc d’altres 
problemcs ja denunciats en informes anteriors i quc no han 
deixat de ser objecte dc preocupació cn les qucixes que con- 
tinucm rebent. 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES L a  font principal de conflictes s’ha derivat dc I’escassa 
potcnciaci6 dels serveis sanitaris, cn relacíii amb el clrct de 
tot ciutadh a l’assistkncia sanithia i els drets que Iegalment 
t@ reconeguts com a usuari de la sanitat. 

SANITAT La Llei 14/86, del 25 d’abril, Gcncral de Sanitat, establi . .  
que 1’assistEncia s a n i t ~ a  pública s’cstendria a tota la pobla- 
ció i quc l’accés a les prestacions sanithrries es faria en con- 
dicions d’igualtat efectiva. L’ardenacid del sistema sanitari 
públic de Catalunya, regulat per la Llci 15/90, del 9 dc ju-  
liol, també preveié la universaIitzaci6 a tots els ciutadans re- 
sidents a Catalunya dels serveis sanitaris de caracter 
individual O coblectiu, corn un dels principis informadors dc 
la protccci6 de la salut, entre d’altrcs corn els d’integracid 
de serveis, de simplificació, racionalització, cficicia i efi- 
cikncia de I’organitzaci6, concepció integral de la salut, des- 
centralitzacio i desconcentració de la gcsti6, sectoritzacih de 
1’ atenció sanitbia i participació comunithria. 

Amb el Decret 17811991, de 30 de juliol, i un cop consti- 
tui‘t el Servei Catali de la Salut, quedh completada i garanti- 
da la universalitzacici de I’assistkncia sanithria a tots els 

Salut P~blica 
- Gestió dc l’administració 

- Actuació m5dico-profes sional 
- Negligkncics rnkdico- 

professionals 
- Rcsponsabilitat 
professional 

- Inspecció 

Deficikncies Sanithr¡es - Assisthcia p r h & r h  
- Prestacions 
- Obligacions del beneficiari 
- Hospitals 
- Prestacions extra-hospi talhies 

ciutadans residents a Catalunya. 
Malgrat els drets i deurcs que assisteixen tots cls ciuta- 

dans i usuaris considcrats a la Llci d’Ordenaci6 sanitisia de 
Catalunya i n la Llei General dc Sanitat, el Sfndic ha hagut 
d’intcrvenir en la diversa prablemhtica plantejada pels ciu- 
tadans cn les S ~ V C S  queixes, que, com els darrers anys, acu- 
sen i denuncien les mancances de l’estructura sanithia 
pública, I’cscassetat de serveis i la manca de centrm, sobre- 
tot per a malalts crbnics. 

S’ha denunciat i recomanat, perb, el canvi de les actua- 
cims irregulars i que podien perjudicar el ciutadh; s’han co- 
rrcgit les particularitats de Ics dcficihcics i s’han acceptat 
les recomanacions que hem dirigit a. la Conselleria de Sani- 
tat i Seguretat Social. 

Els problemes que s’han suscitat enguany han estat cls re- 
tatius als criteris de l’administraci6 sanithria sabre el resca- 
halament de ICS despeses produi”des amb motiu d’assisthcia 

Personal Sanitari - Relacions de treball 
- Condicions 
- Rkgim jurídic 
- Personal 
- Metgcs 

111. TEMES SELECCIONATS 3 QUEIXES IIJLUS- 
‘I’RATIVES 

1 

1, Els serveis sanitaris 
i la salut pública 

Els nostres corncntaris no tenen altra pretensi6 que ser 
una mostra de les prcocupacinns dels ciutadans que s’han 
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adrcqat al Sindic durant ]’any 1992 i CIC les dcficikncies mes 
punycnts de 1’ administració sanithria. 

Lcs finalitats del nostre Infmmc són dc contribuir tant 
com cs pugui a la satisfaccic5 dels drcts i Ilibcrtats fnnamcn- 
tals i al mateix temps, incidir en la revisi6 dc les possibles 
irregularitats de l’administració que podcn resultar contrh- 
ries als drets dels ciutadans. 

Scguint sobm una metodologia, com cada any, ernincntrnent 
respectuosa amb la matcria objectc dels expaients dc qucixa, i 
amb la prcocupació de la societat, conjugucm aqui cls temcs 
arnb Ics queixes mEs rnpmscntatives i paradigrnhtiques. 

La univcrsalitmció dc I’assisthncia sanithria a tots els ciu- 
tadans, el progressiu cnvellimcnt de la poblaci6, 1’ aplicaci6 
de I’altsl tecnologia, les yrcstacions socials, l’augmcnt de les 
patdogies i l’aparici6 de noves malalties, tant com una ma- 
jor demanda assistcncial entre eh ciutadans, han estat les 
cczuscs bhiqucs de i’incrcment dc la dcspcsa sanitliria, la 
qual crciern que no ha tingut cl corresponent augment dels 
recursos econbmics, clarament insuficients. 

Aquesta Imtituci6 ha denunciat en divcrses ocasions, i 
també ho  ha fet la mattcixa administraci6 sanithjii, la insufi- 
cikncia d’uns pressupostos poc realistes. 

L’hcterogencitat clels criteris de finangamcnt a Ics Aife- 
rcnts comunitats mtbnomes no fa sin6 distbrcer i debilitar 
els objectius que fixa la i h i  Gcneral de Sanitat, aixi com 
impedir I’cfichcia, I’cficikncia i l’equitat del sistema sanita- 
ri. Enguany hem rebut diverses queixes de ciutadans cata- 
lans que, havcnt necessitat scrveis sanitaris d’altres 
comunitats, han topat amb greus problemes de Pinnnqamcnt, 
per causes quc els mateixos afectats o aquelles comunitats 
autbnomes atribui’en a manca de pagament. 

Cal dir quc Catalunya també 6s rcccptora de pacients de 
la resta dc 1’Estat i aixb provoca un augment en la despesa, 
suposadarnen t cornpcusabic amb la dels pacients catalans 
yuc es dcsplaccn i es tracten fora de Catalunya. 

La prohlemitica d’aqucsts fluxos interterritorials dc pa- 
cients i la no facturaci6 dels serveis va motivar la intervcn- 
ciii’dc la  nostra Xnstitucici i ens feu reflexionar sobrc fa 
solidaritat i equitat dcls pacients i dels servcis. 

&’art. 3 de la Llei Gcnerd de Sanitat dctermina que l’ac- 
cés a I’assisthcia i Ics prestacions sanithies es faran cn 
condicions d’ igualtat efccctiva, oricntant la política de salut 
cap a la superaci6 dels dcscquilibris territorials i socials. Aih 
xi mateix, 1’a-t. 82, en relació amb I’art. i 2  de l’esmentada 
Ilci, estableix que el finanprncnt dels servcis transferits ha 
de seguir el criteri de poblaci6 protegida, perb corregint Ics 
possibles clcsigualtats sani thries i garantint la igualtat d‘ac- 
cks als scrvcis públics a tot el territori espanyol. 

Impera doncs el criteri d’eqiritat en la dcspesa sanithria i 
en l’acces dels ciutadans als serveis, pcrh encara cal resol- 
dw cls problemcs derivats dcls divcrsos models de f i n a n p  
ment dc les difercnts comunitats autbnomes. Cal doncs, 
insistir als poders públics autonamics i estatals perqu@ bus- 
quin i trobin solucions per millorar el finanprnent nutonb- 
mic quc satisfaci tothom i s’ndigui amb cls principis i 
criteris legals corresponents. 

Aixb no obstant, cls criteris lcgals dc finanpncnt (art. 8 1 
i 82 de la Llei General dc Sanitat) nomiis consideren l’indcx 
de població, malgrat quc al nostre entendre hi ha altres fac- 
tors a tenir cn comptc per tal com incidcixcn cn l’cquitat del 
servci, com ara el fet que els esmentats ciutadans malalts 
quc s’han de desplaqar n d’altrcs comunitats autbnomcs. 

Per tant, cl conccptc d’eyuitat, considcrnt com a igualtat 
d’acck a les prcstacions i scrvcis, d’stcord amb les neccssii 
tats de caclascú, esdcvk rigjd i restrictiu, sobretot pcr a les 
comunitats autbnomcs que reben molts malalts dcsplagats 
d’nltres zones, o també quan no es tenen en coinptc altres 
factors i variables corn I’cnveliimcnt, la morbiditat o el ni- 
vel I tecnaliigic sanitari í de demanda assistencial, 

Per aixb, entenem quc cal obrir un proeh de corrcsponsa- 
bilització, potser fiscal, que garanteixi la suficiEncia finan- 
ccm de cada comunitat autbnoma, per poder prwtar un 
servci públic sanitari suficient i digne, d’acord arnb Ics cxi- 
gEncies dels ciutadans. 

Un cop més, la nostra activitat s’ha orientat a resoldre Ics 
queixes rebudes, individuals o coldectivcs, i hcm intcntat, 
amb la col-lahoraci6 dc la Conselleria de Sanitat, corregir 
amb equitat les actuacions irregulars que afcctnven deterrni- 
nats ciutadans. 

Aixb no obstant, comprenem Ics dificultats per corregir 
algunes situacions deficients, que resten subjectes cz la man- 
ca de l’adcquació dels recursos sanitaris a les demandes as- 
sistencials actuals. 

La reforma sanitbia iniciada al nostre país amb ’la publi- 
caci6 de la Llei estatal 14/86, de 25 d’abril, general de sani- 
tat, configura un nou mode1 sanitari basat CII un sistema 
integrat de protecci6 dc la salut anomenat Sistema Nacional 
de Salut. L’esmentada reforma s’adaptj al manament d’allh 
que disposa l’art. 43 de la Constitució Espanyola, cn cl sen- 
tit dc protegir la salut, amb la prcstaci6 d’un servci sanitari 
públic per a tothom j amb la protecciti integral de la salut cn 
tcrmes d’igualtat. 

No obstant aixb, es respccth la integració dc les respecti- 
ves estructures sanithies públiques de les diferents comuni- 
tats autbnomcs i la reforma ha dc perrnetrc abandonar la 
infrastructura vigent fins alcshorcs, basada en un sistema 
d’asseguranp social pública derivada dcl trchall del ciuta- 
dh. 

L’any passat propugnhvcin un sistcrna mixt en l’ofwtu 
dels serveis sanitaris, atcses les característiques dc l’assis- 
tkncia. sanithia a Catalunya, i amb aixb no pretenicm pas 
eludir el problcma dc la socinlitzaci6 o la privatització de In 
sanitat, perquh ens scrnbla indiferent veient el nostrc entorn 
europeu, on tenim sisterncs més privats o libcrals, com els 
de Franqa i Alemanya, o altres de més pliblics, a la Gran 
Bretanya i Ithlia, uns i altres amb la responsabilitat de ga- 
rantir l’cquilihri entrc la universalitat en la cohcrturu, igual- 
tat en l’accés i solidaritat de2 sistema sanitari d’una banda, i 
I’efkhcia, eficikncia, gestió i fiinnn,Gament dels serveis, dc 
l’altre. Tot aixb, per aconseguir i garantir dc forma cficui la 
protaxi6 integral de la salut de tots cls ciutadans, en condi- 
cions d’igualtat, principi cncara no del tot aconseguit. 
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La progressiva i lenta implantació dels Equips d’Atenci6 
Primhria dificulta l’assistkncia integral; tanmateix cal espc- 
rar que es compleixin els objectius de la Llci d’Ordenaci6 
Sanithrlria de Catalunya i cls terininis quc s’hi preveuen. 

Aixi, cl procés d’irnplnntació es preveia cn 10 anys i la 
mateixa LOSC ratifica aquest termini, que fincix I’any 
1996. El pla anual d’Arees Bhsiques dc Salut per a 1992 i la 
previsi6 del ritme d’implantaci6 cs van complint, Aixi les 
previsions pcr al 31.12.92 s’han complert, i it la Rcgiri Sani- 
tkria. dc Lleida, amb 17 les ABS en funcionament, dóna ser- 
vei a una poblaci6 de 217.648 habitants (61.8%); a la RcgiÓ 
Sanithria de Tarragona, les 14 ABS atenen 137.714 hahi- 
tants 434%); a la dc Tortosa, amb 6 ABS, els beneficiaris 
scin 79.1 82 habitants (66.8%); Ics 6 ABS de la RcgiÓ de Gi- 
rona cn tencn 145.423 (293%); la Regi6 Scmithrh Costa de 
Poncnt t6 36 ABS i 674.848 habitants (62.4%); la del Barcc- 
lonks Nord i el Maresme, amb 15 ABS, a t h  275.397 habi- 
tants (41.4%); la Regi6 Sanitbia Centre, amb 40 ABS, 
scrvcix 676.965 habitants (58%); a la Regió Sanitbria de 
Uarcelona hi ha 22 ABS per a 487.661 habitants (28.7%). 
Per tant de Ics 335 ABS previstes per a I’any 1996 en fun- 
cionen 162 (48.2%), dc Ics quals es poden bcneficiar 
2.694.83 8 habitants (45%)- 

Amb la potenciaci6 de les ABS i dels hospitals comarcals 
es va aconseguint tambe la descentralitzaci6 dels grans cen- 
tres hospitalaris i la millora del nivell assistencial de la po- 

Com que sempre oferim una seSecci6 de queixes m@s o 
menys representatives de la divcrsa problemhtica, titmbk 
aquí ens cal ancorar-nos en l’cnumeració, si m6s no, dels te- 
mes i problemes que han anat dcnunciant els escrits dels 
ciutadans quc s’han adreqat al Sindic dc Greuges. 

Hi ha molts factors que podcn incidir en la salut dels ca- 
talans. L’abshcia de malaltics nn vol pas dir tenir salut: cal 
també gaudir d’un complet benestar fisic, mental i social. El 
graó fonamental, com hem dit scmprc en cls diversos infor- 
mes al Parlament, residcix cn I’atenció primkria -a la qual 
s’han abocat molts esforgos i en la qual no es pot abandonar 
l’obra d’educaci6 i prcvencih neceasbia- i en la participació 
dc l’usuari en la sanitdt. Participació representativa i indivi- 
dual, la qual cosa no pot cxcloure I’~uto~spons~ilitz~~clci6 dc 
l’ususlri en el dihlcg tripartit del professional, l’usuari i l’admi- 
nistració que semprc hem defensat. 
- Un cop assegurada 1’assistEncia sanithria it tots els cata- 
lans, cal assegurar-nc la rnhxirna qualitat i tendir a una cfi- 
caF prevenció de les malalties i habits pac saludables. 

És important insistir en ei clzractcr fonamental de la pre- 
venció, tant pel seu aspcctc educatiu com pel participatiu. 
La integracili del ciutadk cn la sanitat permetrh una eficar; 
promoció de la salut, i alhora augmentara la seva educació, 
informació i millor participaci6, per evitar i corregir moltes 
malalties i dolors innecessaris. La lluita contra la sida, l ’d-  
coholisme i la drogaaddicció scricn objectius impensables 
sense la plena intcgració dcl ciutadi, condicid indispensable 
per a l’cstabliment i el correcte funcionament dels scrveis 
de prcvenci6. 

I bla& aixi com la desconccntració de l’estructura sanithia. 

La destina& de millors dotacions a la inspecci6 i del 
control de la sanitat podria cvitar els escassos, pcri, greus, 
perjudicis pcr a la salut dels usuaris. S’ha dc millorar cl sis- 
tema dc control de la notbria degradaci6 amhicnlrzl, amb 
rn6ltiplcs factors de malalties i dc riscs, d’indubtahlcs rcpcr- 
cussidns pcr a la salut fisica i mental dels ciutadans. L’Ad- 
ministraci6 no pot restar desbordada o mancada de la més 
elemental forqa de gesti6, control i inspecci6 cficac;, j a  quc, 
si ho permetia, no tant sols serien impuncs C E S  fraus i il-lega- 
Mats, sin6 que esdevindrien supkrflues o buides les exigh- 
cies legislatives, Per aixb, cl Síndic ha de recomanar als 
podcrs p~blics, com cs dcsprh d’alguna qucixa ben reprc- 
sentativa, la intcrvenci6 cficaq dc l’Administraci6, amb tot 
cl rigor que la legalitat exigeix, en la rcprcssi6 dels fraus i 
Ics sancions quc es puguin imposar, scmprc utilitzant-los en 
un scntit positiu i efectiu i dins del principi de legalitat. 

Persisteixen dcticikncies quc obstaculitzen la resoluci6 de 
les llistcs d’espera. 

La cirurgia sense ingrés, que comenthvcm fa dos anys, 
s’ha consolidat com una mesura sblida per rcduir les esperes 
cn els hospitals catalans. 

Certament, I’expcriEncia assolida per 1’ Hospital de Vila- 
decans ha ratificat el desccns de les llistes d’espcra per a 
operacions quirhrgiques dc sis mesos a una. mitjana d’un 
mes i mig, dcs que s’implanth cl denorniiiat sistcma de ci- 
nirgia sensc ingrks. 

La reducci6 de la dcspcsa és evident i I’aprofitament dels 
recursos ha estat un objectiu complcrt que cal estcndrc a tots 
els hospitals en intervencions quinírgiques com cataractes, ve- 
getacions o hh ic s ,  cn Ics quals els pacients poden abandonar 
E’hospital un cop desapareixen els efectes de l’rvlcst&sia 

Cal, per tant, emprendre Ics rncsures neccssbics per su- 
perar l’actual situacici i establir un sistcma d’informacib so- 
brc Ics Elistcs d’espcra que permeti conEixcr eJs tipus dc 
patologies i el rcspcctiu temps d’espera. Cal implantar sistc- 
mcs d’actualitzaci6 dc Ics llistes quc permctin I’actuaci6 
preferent de Ics mds llargues, concertant els servcis ¡.els rc- 
cursos necessaris pcr atendre, a part de les urgkncies deriva- 
des dels criteris dels facultatius rcsponsablcs, Ics demores 
que poguessin significar una denegació injustificada d’assis- 
tEncia. En dclcrminats casos, la jurisprudkncia del Tribunal 
Suprcm ha considerat quc la permankncia durant molt dc 
temps en llista d’ espera es pot considerar dencgaci6 injusti- 
ficada cl’assisthncia, amb la consegüent rcsponsahililat ad- 
ministrativa per mal funcionament del scrvei públic de 
salut. 

La prhctica clínica, sobretot la dc l’atcnci6 primhia, con- 
tinua necessitant una plena comunicació entre rnetgc i pa- 
cient per resoldre cls problemes que poden ser contraris als 
drets dels malalts. 

Saber escoltar el pacient i informar-lo de la manera m@s 
senzilla i comprensiva continua essent tan fhcil com difícil 
d’assumir en I’evident practica dihria, segons cs dedueix 

Cal, pcr tant, consolidar l’aproximaci6 dcls serveis sani- 
taris a cada ciutadh i la practica d’una atenci6 intcgrd que 

d’algirna de les queixes quc hem rebut. 5 



61 1 0  BUTTLETf OFICZAL DEL PAIU-AMENT DE CATALUNYA I N6m. 99 / 3 I de marc de 1993 
-- - - 

pugui prevenir les malalties i 211 hora rehabilitar i promoure 
la salut, cducant i informant tota la pohlaci6. No és pas un 
infreqüent que. la inanca d’informacici al pacient, en casos li- 
mit, consti com un fet en la majoria de demandes judicials 
quc s’interposen contra cls facultatius pcr mala praxi mbdi- 

Enguany també Ics possi hlcs ncglighncies mkdiqucs o 
mala praxi han estat objcctc de rcflexici. Scmbla que la po- 
tenciaci6 en l’actuació de la inspccci6 sanit(kia vulgui dis- 
suadir la mala prhctica profcssionul, perti scguei x pendent 
una rcgulaci6 acurada dc Ics r*esponsczbilitats contrctcs pcr 
i’administraci6 sanithria en Ics diverscs actuacions medi- 
ques, com a prestadora de serveis, que causcn perjudicis 
greus i irrevcrsibles a les víctimes o familiars dels afcctats. 

L’any passat vam indicar quc vkicm dk bon ull la propos- 
ta de directriu del Consell dc les Comunitats Buropccs sobre 
la responsabilitat dcl prcstudor dc serveis, la qual pretenia 
introduir la tEcniea de la invcrsici dc la chrrega de lw prova, 
favorslblc n la víctima, en cl scntit que la chrrcga de la prova 
dc I’absbncia de culpa concerniria el prcstador de servcis. 
La jurispruclkncia cspanyola, pcrb, pel que fa R la responsa- 
bilitat rnkdica, sempre ha rugit de l’ol-jcctivxilj d’aqucsta 
responsabilitat, i la doctrina .mklicu ha manifestat que origi- 
naria una prhctica de la medicina dcfensiva ainh els conse- 
giicnts perjudicis per als avenps lhcnics i cn definitiva per 
al tractament dels malalts. 

Dcsconcixcm el trhmil dc l’esrnentada proposta dc dircc- 
triu, pcrb observem la passivitat de ia legislació espanyola il 
1’hora d’nbordar cl problcma. 1311 aquest scntit, enguany hcm 
de fcr referkncia ;.i iin projecte de proposicilj dc llei a la Re- 
pdblica Franccsa, relatiu a la responsabilitat rnbdica i a I’as- 
sistkncia a Ics víctimes d’accidcnts terqht ics ,  cl qual 
trobem molt positiu. 

Així, l’csmentat projcctc de proposicih dc llei prevcu un 
dret a la reparaci6 dcls danys i pcrjudicis causats al mallalt, 
sdrnprc quc el prcstador de serveis na hagi actuat d’aeord 
amb la-dilighcia i el comportarncnt normals. niu aiixi: (<Tot 
dany rcsultant de l’agreujczrnent CIC l’estat de salut anterior 
d’un malalt quan sigui imputable, n Franp, ja sigui al fun- 
cionamcnt defectuós d’un servei on hagi cstat aies, ja sigui 
cn l’cxccuci6 o omissi6 d’un actc de carzrhctcr mkdic, confc- 
rcix ai maiall: ei circt a irl reparació, en CI cas que ia pcrsona 
“qüestionada” no provi que ha actuat amb diligkncia i com- 
petkncia normals, tcnint en cornptc ICS circuinstiincies, apre- 
ciats cn cl cas par t icuh del malalt,>> 

El malalt quc hagi estat víctima d’un accident terapbutic, 
en el sentit abans csmentat, es trobar& assistit per un fons 
d’auxili i d’assistbncia. Aquest fons 6s dotat de personalitat 
civil, i provcit d’ingressns divcrsos que provenen de con- 
tractes d’assegura~~ccs, amb Ics condicions cstablertcs pcr 
l’Adrninistraci6, i de 1Tstat; aquest fons servir& per ajudar 
les víctimes i cls seus familiars o possibles afectats. Espe- 
rem quc iniciatives corn aqucsta s’adoptin hen aviat al nos- 
tre país. 

ca. 

. 

El Pla de Salut de Catalunya 

El Títol 5 dc la LIci 15/90, de 9 de juliol, d’Ordenaci6 Sa- 
nithria dc Catalunya defineix cl Pla. de Salut dc Catalunya 
com l’instrumcnt indicatiu i el marc de referbcia pcr a totes 
Ics actuacions públiqucs en la materia, cn I’kmhit dc Icl Gc- 
nemlitat CIC Catalunya. LCS línics directives i dc desplega- 
ment de Ics activitats, els programcs i els recursos del Servci 
CatitalB de la Salut pcr assolir les seves finalitats canstituej- 
xen el Pla de Salut de Catalunya. 

La Disposició Final scgana de I’csrncntada tlci cstablcix 
el termini d’claboraci6 del Pla de Salut de Catalunya, ei 
qual fini cl mes de juliol de 1991. 

Malgrat haver finit el termini indicat cn I’esrncntat prc- 
cepte, no podcm considerar quc hi hagi hagut irregularitat 
del Departament de Sanitat, ja quc I’art. 64 dc la prbpia llei 
faculta al Deparlament de Sanitat i Seguretat Social d’csta- 
blir-ne la metodologia i el termini per a I’elaboraci6 del Pla, 
cii contriidicci6 amb la irnposicici lcgal. 

El Departament de Sanitat, pcrb, ha elaborat un anomenat 
document marc pcr a l’elaboracih dcl Pla de Salut, cl qual 
cont6 Ics bases sobre Ics quals s’haur8 d’clahorar el clcfifini- 
tiu Pla de Salut dc Catalunya, de carhctcr triennal. 

L’esrnentat document hu de ser la rcfcrhcia bhsica dc to- 
tes Ics actuacions que dcsplcguin els sectors sanitaris per a 
la confccci6 del Pla dc Salut del Sector i consta dc trcs 
parts: la primcra, referent als principis generals yuc inspira- 
ran la política sanithria del Scrvci Catal& dc la Salut; la se- 
gona estaldeix la politica dc salut, des d’un conceptc 
positiu, analitzant l’actlral estat de salui dc la població cata- 
lana i estableix cls criteris per graduar, seleccionar i priorit- 
xar els principals problemes de salut, bo i fixant-ne cls 
objectius Iligats als programes CI, intervencicj dirigits a mini- 
mitzar els cfectes nocius dels principals factors de risc; fi- 
nalment, en la tcrccra part es dctcrminen els principis 
generals i les prioritats inspiradores dc la politica dels scr- 
vcis sanitaris en l’atcnció primhia, I’cspeciiditzada, l’hospi- 
taliria, la sbcio-sanithia i la dc salut mentaI. EI document 
acaba amb un annex quc recull Ics principals dadcs dcrno- 
grhfiques dc Catallunya. 

Aquest document marc fou tram& a les diverses regions 
sanitarics i aquestes el tramctcren als sectors pcr tal que 
ayucsts elaboressin els plans respectius dc salut, previs als 
quc claboraran les Regions Sanithies. 

El document marc estableix, en dcfinitiva, un model dinh- 
mic per continuar avanqant en la implantaciri dels principis 
fixats en la Llei Gcncral de Sanitat i en la Llei d’OrdenaciÓ 
Sanithria de Catalunya, i rcmarca la dcsccntralitzució i la 
desconcentraci6 dei sistema sanitari, la participaci6, la qua- 
litat dels scrveis, la consideraei6 de l’usuarj com a client 
d’un servei sanitari assistencial pliblic, amb una gest% hgil, 
cficaq i eficient quc aprofiti tots els recursos existents. Scm- 
bla, per tant, que rec1111 allb que indichvcm en el nostrc dar- 
rer Inforrnc, arriln d’uns comentaris sobre les conclusions de 
I’anomenat Informe Abril, pcl que fa als aspectes d’organit- 
zació, gestió i finanqamcnt. 
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Els objectius, quc en s6n molts, dos-cents scixanta-trcs, 
parteixen de les directrius de I’Orglznitzaci6 Mundial dc la 
Salut i cncarnen la f i loSQh del I3-ograma de Salut pcr a 
Tothom I’Any 2000, amb I’csperanqa de poder complir les 
premisscs d’afegir vida als anyw i <afegir salut a la vidan, 
les quals esperem quc cs conjugin amb la <<d’humanitzaciÓ 
dc I’assishcian, per contribuir it la satisfrzccici global de 
tots els ciutadans i de la societat en general. 

Ja s’han elaborat els Plans de Salut d’alguns secturs sani- 
tuis, corn tambk ja existeixen comunitats autbnomcs que 
han prescntat els seus, on s’analitzen els problemes exis- 
tents a través de dades i opinions d’institucians, dels prbkes- 
sionals i dels usuaris, adequant-sc a Ics directrius establertes 
pel Departament de Sanitat al respecte. ’ 

Un cop analitzats pel Conscll de Direcci6 del Servei Ca- 
tal& dc la Salut els divcrsos plans es presentar& davant del 
Departament I’avantprojecte dcl Pla de Salut, el qual s’hau- 
14 d’adcquar a la política sanithria catalana per tal de ser 
liprovat. 

En rhplica ii les queixes que el Síndic de Greuges ha rc- 
but, cls objectius dc salut s6n lloables. Aixi, seguint l’estra- 
tkgia rcgionai europea de I’OMS de la Salut per a tothom 
l’any 2000, cal reduir la mortalitat per malalties atribuibles 
a l’alcoholismc i pcr reacci6 adversa al consum dc drogues. 
Cal estabilitzar la prevalenp d’infecció per VIFI i la de la 
sida en un pcnbde equivalent al d’incubació en cls lisuaris 

. dc’drogues pcr via parenteral, incrcmcntant la mitjanu de su- 
pervivhcia dcls malalts de sida i disminuint la incidkncia 
de la infecció en tots els grups de trammissib. Cal també 
quc la majoria dcls malalts terminals de sida quc hagin de 
morir ho puguin fer de la manera m6s digna possible, a casa 
seva o cn centres sanitaris adequats, entre molts d’altrcs 
propbsits quc poscn el llistó molt alt. 

La informaci6 i l’cducaci6 sanitkrics destinades a evitar o 
protegir adequadament Ics conductes sexuals de risc, corn ja 
indicbvcm en altres informes, en relació amb la prmtituciii, 
la dctccci6 i la vigilhncia cn la prevencib i el control dc Ics 
malalties dc transmissili ‘scxual, han de reduir també aquest 
greu problema de salut p6blica. Cal doncs quc es coneguin 
aquestes malalties i les mesures pcr evitar-les, d’acord amb 
el Programa dc Prevenciii i Control de MTS creat per 1’0r- 
drcdc4dejuliolde 1991. 

Les infeccions hospitalhies o nosocomials quc apareixen 
i s’slgreugcn durant l’haspitalització del pacicnt i que aquest 
no tenia en el moment de F’admissi6 cn el centrc srjn també 
un problcma que allarga l’cstada dels malalts en els hospi- 
tals; per tant, cal reduir-ne la prevalenp en els centres hos- 
pitalaris, evitant-ne el contagi i protegint els drets del 
m al alt, 

Cal cndurir les accions orientades a reduir l’hhbit de fu- 
mar i intensificar les intervencions amb mesures antitabh- 
quiques a tots els centres pdblics i promovent I’activitat 
física. 

Cal reduir la prevalcnqa de consumidor d’alcohnl i de dc- 
’ pcndEncia dels opiacis, ampliant cls serveis assistencials 

adcqeats per a drogadcpcndents. 

S’evidencia quc continua mancant una coordinacici i 
collahoraci6 suficient entre Ics difercnts administracions pd- 
bliques i I’brgsln Tkcnic de Drogdependkncies a fi d’asso- 
lir els objcctius establerts i completar els ja establerts en cl 
Programa de Drogodepcndhcies; tambk continua mancant 
rigor cn Ics activitats d’inspccció i d’obertura d’expedients 
sancionadors malgrat P’aprovació del rcforqament de mcsu- 
rcs establert amb la Llei 10191, de 1 O dc maig. 

Trobem encertada la politica del Departament dc Sanitat 
en colkboraci6 amb cl Departament dc Justicia, pel quc fa 
als diversos programes en la lluita contra les toxicomanies 
en els scctors de mes risc i tamb6 a les presons. Són diver- 
sos cls programes quc ja funcionen a Ics presons catalanes, 
corn ei del Departament d’Atcnci6 Especialitzada (DAE), 
els programes espccifics de cada ccntre penitenciari, cntrc 
els quals el de rnantenimcnt amb metadona, implantat re- 
cciittiicnt a la Pres6 Model de Barcelona ¡ que cal fer cxtcn- 
siu als altrcs centres penitcnciaris. 

Malgrat no haver rebut queixes datives al que exposem, 
considcrcm importants els esforgos fets pcr reduir les conse- 
qüEncics del consum de drogues i la millora de la qualitat dc 
vida dcls drogodependents. Aixi I ’  brgan Tkcnic dc Drogo- 
dcpenchcies irnplanthja fa anys cn els centres dc la Xarxa 
d’Atcnci6 a les Drogodependkncies un protocol d’interven- 
ció destinat a la. prcvencili, detecciri i control dc diverses 
malalltics d’implantació elevada entrc cls consumidors dc 
drogues per via parcntcral. Aquests programes incloucn la 
dctccci6 i diagnosi de l’hepatitis B, Ics malalties dc tram- 
missió scxual, la tuberculosi i la infeeccio pel virus de la si- 
da, i s’cduca els malalts amb mcstlrcs destinades a la 
prevenci6. D’acord amb el resultat de l’esrncntada deteccici, 
s’ofereix als usuaris dels centres de la xarxa la possibilitat 
dc ser sotmesos a. vacunaci6 antiticpatitis B o, si s’cscau, la 
clerivaci6 a centres especialitzats per al tractament de Ics 
mala1 ties. 

La sida 

La propagaci6 d’aquesta cpidhia  és una prcocurpaci6 
constant i important dcls poders públics en general. 

Ja  indickvcm en informes antcriors que cl Consell d’Eu- 
ropa, en col.aboraci6 amb 1, OMS i la Creu Roja Intcrnacio- 
nal, ha establcrt programes com el d’fiuropa. contra la 
sida>> o d’altrcs pcr a la prepnraci6 d’unn vacuna europca, 
per trobar solucions a la malaltia. 

La taxa d’incidkncia de la sida augmenta i els malalts, 
sortosament, cada vegada viuen m@s. Aixb produeix un im- 
pacte sanitari que implica més recursos per atendrc mds dig- 
nament aquests malalts. 

El Departament dc Sanitat ha considerat la possibilitat dc 
dcshospitaiitzar en put els malalts, ingressats, sobretot cls 
que tenen cl VIH, negatius o positius, amb l’objectiu que els 
equips d’atcnció primhriu sc’n facin cirrec en ccmrdinació 
amb els hospitals on hi ha els cquips especialitzats. Rixb pe- 
rb comporta una major formaci6 dels profcssionals de 
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I’atcnció primkia a fi de podcr cornenqar a tractar cls afec- 
tats. 

Per tant, cal considerar, ja 110 els costos de l’hospitalitza- 
cib, sin6 l’eestabliment de rncsures altcimatives a I’ingrh o 
complcmcnthries d’assistkncia en ccntres de dia o d’atenci6 
R domicili, amb l’intent de satisfer les necessitats dels aicc- 
tats, pcr evitar la marginaci6 i potenciar l’acallivnent i rein- 
scrcici , 

56, m6s dc quatre mil cls casos de sida declarats a Cata- 
lunya dcs CIC l’any 198 l i malgrat quc s’ha detectat unii esta- 
hilitznci6 en la progressi6 de l’epidkrnia, segons ies dades 
de la Conselleria dc Sanitat, no cs pot deixar d’adoptar el 
m h i m  de mcsures preventives, sobretot a les prcsons, on 
s’acccntua cl problcnia pel fet quc molts dels presos s6n 
drogaaddictcs infectats pel virus. 

Per aixb s’han d’invertir tots els esforpi cn I’infwnaci6, 
educaci6 sanithia i en la. dispensació dc tota incna de mit- 
jans a la poblnci6 reclusa. 

D’acord amb Ia resposta donhda pel Conseller clc Justicia 
a una pregunta sobre la sida i1 les presons, Ics actuacions es 
concretcn en les mesures següents: 
- Atenc%, seguiment i control sanitmi de tots cls interns 

seropositius a partir de l’ingrés en un centre penitenciari. - 
Indusi6 en el registre sanitari del Dcpartnrncnt dc Sanitat de 
tots cls malalts que compieixin criteris CDC (OMS) de dc- 
senvolupar la malaltia i incorporació al protocol específic de 
tractarncnt dc la síndrome. - Accés lliure a la informació i 
als mitjans preventius (profilictics, llcixiu, etc.), 

Desenvolupament dels programcs en coklaboracib, parli- 
cipaci6 i coaduccici dels interns seropositius entrc tots els 
professionals sanitaris dcls equips dc les infermeries peni- 
tcncihries, la xarxa d’atenció hospitakia i la rcsta de scr- 
vcis dc la comunitat, tot afavorjnt la participaci6 d’Or\TG 
tant dins com fora les presons. 

hixb no obstant, cal no deixar de vetllar per l’atcnci6 a 
aqucsts malalts empresonats i amb ple dret a la salut i a utla 
vida digna, sobretot als malalts en fase terminal, per als 
quals les consclleries de Sanitat i Justicia crearcn no fa gaire 
un ccntrc, amb els servcis propis clc c u m  pal-liatives. Ens 
congratulem doncs d’ aquesta mesura d’ ajut social i psicolb- 
gic, complementllria i nccesshia als malalts terminals pcr 
tal d’evitar-los la marginacici. 

La salut mental 

La Llei d’OrcIenaci6 Sanitbia de Catalunya prcvcu, entre 
Ics activitats que ha úc dur a termc el Servei Catalh de la Sa- 
lut, I’atcnció psiquiktrica i promoci6, protecció i millora de 
la salut mental. Així, es fixa la. integraci6 de la salut mental 
al sistema sanitari catalh. 

Els problcmcs cn la transfcrkncia de serveis entrc la Di- 
putaci6 de 13amelani-i i la Generalitat han endurcrit la refor- 
ma dc la salut mental i la intcgraci6 real dc I’attenció al 
malalt mental amb la resta dc recursos sanitaris, assisten- 
cials i cornunitais del sistema sanitari gcneral. 

La realitat 6 s  que no s’hn avanpt gaire dcs dc l’elabora- 
ci6 de S’Tnforrnc de la Comissi6 Ministcrial per a la Iicfor- 
rna Psiquiitricn dc l’any 1985, o n  es fixcn cls criteris i cs 
dcfineixcn els principis bisics quc han de constituir e1 mo- 
del comunitari d’assistkncia psiquihtrica i salut mcntal. 

En l’csnrentat infonne es proposava un model comunitari 
integrador, amh la creacib de recursos alternatius a I’hospi- 
lalització, juntament amb una política que desinccntivi 
l’hospitalització i dcsinstitucionalitzi el pacicnt. Preveu cl 
desplcgament de programes de prevenci6, palhtius i dc re- 
habilitaci6, i posa Emfasi a fomentar els programes d’atcn- 
ci6 mental infantil i juvcnil i la psicogcriatria. 

Més cndavant, la Llei General de Sanitat.de 1986 positi- 
vitzii la mijoria dels esmentats principis cn l’art. 20, perb la 
Generalitat continua mancada d’un pla de salut mental, mal- 
grat I’existhncia de dispositius assistcncials, la prcocupacici 
per a la crcaci6 d’unitats infantils i juvenils, cl desenvalupa- 
ment conjunt de la picogeriatria <amb cl Programa <<Vida 
als anys>> i la creació d’unitats de psiquiatria i salut mcntal 
en l’hmbit de i’atenci6 primkria. 

No tcnirn Pla dc Salut i dcs dc I’Ordrc Catalnnn dc 3 
d’octubre de 1983, pcr la qual es crch e1 Canscll Assessor 
sobre Assistkncia PsiquiRtrica i Salut Mental a Catalunya, 
s’hhsln proposat programes, constitui’t comissions i signat 
convenis entre ei Departament dc Sanitat i les diputacions 
de Catalunya, per millorar i planificar Pa salut mental. L’ I 
de juliol dc 1992 es dicth una Ordrc per la qual sc’n deroga- 
va una de 19x3, de crcació del Conscll Assessor sobre Rs- 
sistkncia Psiquihtriccz i Salut Mental a Catalunya, i cs regulh 
de nou la composici6, les funcions i el rkgim de f‘unciona- 
ment dc l’esmcntat Consell Assessor, el qual actuar& corn a 
brgan consultiu dcl Servei CatnIB de la Salut i del ComitE 
Directriu del Programa de Salut Mental creat I’nny 1990. 

Esperem que la gcrkncia d’Atcnci6 PsiquiBtrica i Salut 
Mcntal instauri, d’ acord arh b Ecs compethcies del Servci 
Catalh de la Salut, la reforma sanithria dc salut mental, i quc 
cl Departarncnt desplegui un marc normatiu quc reguli- de 
forma global la integracici, I’organització i e1 funcionament 
de tota la xarxa assistcncial. 

Cal rccordar, finalment, la moc% aprovada pe1 Plzrlarncnt 
dc Catalunya cl 27 de novembre dc 1992, en La qual s’insta 
el Consell Executiu a: 1 .  Prosseguir la integració de la Xar- 
xa dc Salut Mcntal en el Servei Catal& dc la Salut, augrnen- 
tiir progressivament la dotació dc recursos de la xarxa 
provinent de les diputacions i integrar funcionalmcnt els 
equips de salut mental. 2. Establir una col.laboració pcnna- 
ncnt entre el Dcparíamcnt de Benestar Social, de Trchall, de 
Justícia, d’Enscnyament i de Sanitat i Seguretat Social per 
podcr donar una rcsposta mds integrada i dc major qualitat a 
les necessitats dels ciutadans de Catalunya en salut mental. 
3. Estudiar les dificultats que tenen les persones amb pro- 
blemes crbnics de salut nicntczl per accedir a un lloc de tre- 
ball i proposa les mesures oportunes pcr Facililar-nc la 
plcna inscrci6 laboral. 

Per tant, cal fer efectiva la integració de La salut mental en 
cl sistema sanitari catal8 i resoldre. definitivament Ics trans- 
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ferhicies de scrveis entre Ics administracions, en cls termes 
previstos cn I’esmcntada Llei d’Urdenaci6 Sunithia de Ca- 
talunya. 

Les mesures pressupasthrics urgents 

Controlar la despesa i el sobtat increment dcl d2ficit pí- 
blic fou el motiu que obliga el Govern de I’Estat a dictar el 
Reial-Decrct Llei 5/92, de 21 de juliol, de Mesures Pressu- 
posthies Urgcnts, i a t¡ pificar corn a infraccid adminis trati - 
va l’abús o desviacili a tercers de les prestacions 
farmacbutiques de la Seguretat Social it jubilats i d’altrcs 
collectius que hi tenen dret i que gaudien CIC gratuitat cconb- 
mica per obtenir medicaments o productes sanitaris. 

El Síndic dc Greuges havia citat en alguna ocasió la utilit- 
zació possiblement fraudulenta dels servcis sanitaris pli- 
blics, ja sia pel sector privat o per ciutadans que, amb afany 
privat, desviaven a tercers sense dret dctcrminadcs presta- 
cions sanithies. Aixb ha situhvern en els problerncs de mnn- 
ca de cornunicaci6 en la rclaci6 dels ciutadans amb els 
facultatius, o dels usuaris amb I’administracici sanitiria. 

Atesa l’csrnentada situmi6 i amb motiu de l’cxcessiva 
despesa, l’art. 5 del citat Rcial Decret-Llei establi: 

<I I. EI Ministerio dc Sanidad y Consumo y las dernás Ad- 
ministraciones Públicas cornpetcntcs adoptarhn las disposi- 
ciones y medidas ndecoadas para Ea inspcccih y control de 
la utilizacih de las recetas de in Seguridad Social destina- 
das a pensionistas y otros colectivos excluidos dei debcr de 
aportar cantidad alguna por la dispensación de medicamen- 
tos o productos sanitarios, con el fin dc evitar la desviacien 
I) utilizaci6n abusiva de las misrnas y con cspccial atcnción 
a aqucllos casos cn que se produzcan acumulación o rcinci- 
dencia dc dicha actuación. 

)>2. Se considerarh infracción muy grave cualquier forma 
de dcsviítci6n Q utilización abusiva de dichas recetas y en 
concreto 10s siguientes supucstos: 
. M 1 ,  La prescripcihn de medicamentos o productos sanita- 
rim en modelos de recetas dc la Seguridad Social que no 
obligan a aportaciiin alguna a la misma, para uso o consumo 
dc personas que no sem titulares dc dicho derccho a la gra- 
tuidad en la prestación farmacbutica de la Scguridad Social. 

,>2. La tolcrancia o la connivencia dc las personas titula- 
‘res de dicho especifico dcrccho a la gratuidad, para la utili- 
zación dc sus cartillas o documentas de la Seguridad Social, 
con la finalidad dc facilitar su utilizacih desviada o abusi- 
va. 

n3. La dispcnsación de rncdicamentos o productos sanita- 
r i o s  de Corma gratuita y con cnrgo a h  Scguridad Social, a 
personas que no tengan este derccho a la gratuidad, median- 
do talermcia, cornplacencia o complicidad con la desvia- 
ción o el abuso. 

~ 4 .  La obtcnción gratuita de medicarnentos o prductos sa- 
nitmios con cargo a estas recetas por tcrceros no titulares de 
dicho derecho a la gratuidad. 

~ 3 .  La ohligacihn de resarcir 10s perjuicios econ6rnicos 

ocasionadus a la Seguridad Social por las anteriores infrac- 
cioncs scrá dcclzada y cuantificada en la corrcspondientc 
resolucih administrativa y será exigible solidmiamentc a 
todos aquelles declarados rcsponsablcs dc la infraccih. 

>)4. Las sancioncs correspondicntes a las infraccioncs an- 
teriomente dcscritas, sin perjuicio de las responsahilidades 
pcnales en que pudicra incurrirsc, serhn las siguientes: 

B I .  Para las actuacimes descritas en el apartado 2.1. ante- 
rior, las previstas cn el apartado C del articulo 67 dcl Dccrc- 
to 3 1 h011966, de 26 de diciembrc, por el que sc apnieba CE 
Estattuto Juiidico dcl personal medico de la Scguridad So- 
cial. 

~ 2 .  Pam las actuacimes descritas en 10s apartados 2.2. y 4 
antcriores, la pérdida dc la gratuidad tatd o parcial de la 
prcstaciiin farinaceutica, clebicndo ademis abonar la totali- 
dad del irnporte del medicamento o producto sanitario pres- 
crito por 10s pcríodos previstos en el apartado 1.3 del 
wtículo 46 de la Lcy 811988, dc 7 de abril, sobre infraccio- 
ncs y sanciones en el orden social. 

>>3. Para las actuacioncs descritas en el apartado 2.3. ante- 
rior, las previstas en el articulo 109. I .c de la Ley 25J1990, 
dc 20 dc dicicmbrc, del Medicamento.>> 

L’evoluciri de la despesa dc la prestaci6 farmackutica 
s’hn duplicat cn els darrcrs anys i ,  corn que podia afcctar ir- 
rcvcrsibiement tot el sistema dc prestacions, ha dut a adop- 
tac mesures molt mi s  restrictivcs, alhora. que cs racionalitza 
la despcsa. Aquest conjunt dc mesures no hauria d’afectar la 
llibertat de prcscripci6 facultativa ni els drets dcls malalts 
crbnics i dels malalts dels scctors més dcsvalguts dc la so- 
cieíat, 

Per aixb, tal vegada caldria quc el Departament de Sanitat 
iniciés una campanya informativa sohrc cl finangament se- 
lectiu. dels mcdicaments yuc el Govern dc 1’Estat ha previst 
amb la finalitat d’cxplicar la racionalitzacih prqjectada, 
i’actuaci6 dc la inspccció i evitar malentesos cn la relaci6 
entre l’administració sanitkia i cls pacicnts. Aixb facilitaria 
tamhL la conscienciacib i la corresponsabilitmci6 dc l’usua- 
ri amb I’Rdministraci6. 

Qucixa I4 1 8/92 
La reforma dc! I’ntencib primhria 

La progressiva reforma dc 1’ atenci6 prirnhria ha de contri- 
tiuir a millorar el tractament dels usuaris i facilitar la lliurc 
elecci6 dc metge, entrc altres drets dels usuaris, sense 
atemptar contra els drets dcls facultatius. 

Amb motiu de l’esmcntadsl reforma, va comparhixcr a la 
nostra Institució cl representant dei Sindicat de Metges dc 
Catalunya, el qual denuncih, en nom i rcprcscntaci6 dc l’cs- 
mentat Sindicat, un seguit dc possibles irrcgularitats en cl 
procés d’implantació de la reforma sanithria dc E’Atenci6 
Primhria (Dccret 84/85, de 21 de rnarq), les quals poden le- 
sionar, segons el seu criteri, els drets dcls usuaris dc la sani- 
tat i dels matcixos metges. 

La concepci6 dcscentralitzadora de la reforma i les pcrs- 
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pcctivcs d’un model d’atteiicici primhria integrador fcrcn qiic 
molts professionals, confiant en cl IIOU sistema, s’hi intc- 
gressin dc forma voluntiria i desintcrcssadamcnt. 

Amb cl pas dcl tcrnps, aqticsts proícssionals consideren 
que la rcforma, malgrat ser un dels primers objectius del 
Deputament clc Sanitat, 6s lenta i d’escassa irnplantacici. 

L’intercssat manifcsth quc, scgons cl scu parer: els met- 
ges de mes dc 35 anys i els APD no cstan a favor dc la re- 
forma; la rcglamcntacih dcls Equips d’Atcnci6 Priin&ria és 
escassa o prhcticament nul4.n, millgrat havcr-se desplegat 
l’csmentat Ilccrct 84/85, dc 21 de rnarq; el ciutadh amb més 
ncccssitats esta condeinnat que la reforma li arribi 1116s tard; 
els sanitaris locals continuen dcpcnent dc I’alcalde, dcl 
coordinador i dcl juige; i, finalment, una manca d’invcrsions 
i d’clements matcrials i personals impedcix dur a termc Ics 
funcions que la reforma atribucix als dits professionals. 

El desencís dcls professionals dc la mcdicina, pcrh, es ba- 
sa en cl segiient: 

1 .  Quc cl lcgislaclor 110 inclogué ics mesurcs mínimes ni 
cls mitjans ncccssaris per garantir la prhctica dihria de la 
Rcrorma d’Atcnci6 Primbriu. 

D’arpií ve quc eis professionals sanitaris no puguin com- 
pl ir  les scvcs responsatditats i hagin d’assumir I’incompfi- 
ment dcl contractc subscrit amb 1’ Administració sanitliria. 

2. La possible actuxi6 arbitriria dcls directors dels scctors i 
dels gerents, quant a I’atorgarncnt dc mesurcs i mitjans. 

3. L’incomplimcnc dc la nortnittiva vigent cn relació amb 
la participacili de les corporacions locals en la concepei6 
dels scrveis santaris, pel quc fa a l’oberturu dc partits tan- 
cats, corn el lloc on rcstcn les competkncics en qui: aqucstcs 
corporacions tcncn responsabilitat (art. 68 de la Llei 15/90, 
CIC 9 dc juliol, d’ordcnaci6 smithria de Catalunya). 

1,’intcrcssiit tamb6 rnanifcsth quc s’lian rcglamcntat les 
obligacions tic dedicaci6 hor8ri.n i les fiincioiis dc l ’ l M P . ,  
així coni I’cstructuracici del Scctor, dc 1’Ari.x de Gcstici i 
Rcgi6 sanithria, pcri, no s’han reglamcntat I ~ C S L I ~ C S  tan es- 
sencials, al seti cntcndre, cotn: 

.- Ics necessitats d’cspai físic minirn, imprescindi blc per 
dur a termc Ics funcions encomanades als profcssionalx. 
- cís mitjans tkcnics ncccssaris pcr al cornplinicnt dc tkc- 

niqucs dc tipus curatiu (rccomanacions dcl mateix I.C.S., 
sobrc material fungible, medicaments dc primeres cures i 
instrumental achseliat. pcls difcrents tipus de centres de la 
xiux a. a s sis t cn ci al 1. 
- el mitjans tbcnics i administratius necessaris i imprcs- 

cindiblcs pcr rccollir la informació sanit2ria i de gesli6, cab- 
dal per 8 la confccciij dcl cliagnbstic dc de salut, amb 
1’cstahlirnent de programes i el foment dc la prioritzacid 
deis futurs plans sanitaris. (Qüestions tan senzilles corn do- 
cuments per rcgistrar la histbria clínica, mitjans d’arxiri i re- 
gistre dc l’ activitat dcl nou sistema, na han estat resoltcx). 
- cl pcrsonnl no sanitari que cornpleix les seves obliga- 

cions a 1’A.B.S. no cs considera rlotaci6 dc la matcixa 
A.R.S., sin6 del Sector. 

Per contra, 121 responsiililitat recau en I’EAP, i concreta- 
ment e11 el coordinador mhdic, al qual corn l’adjjunt d’infer- 

meria, membres de I’EAP, tcnen cstablert u11 nou grup espe- 
cífic d’obIigacions i resporisahilitats. 

Keiterw l’itltercssat yuc no s’han donat mitjans al coordi- 
nador pcr dur a terme ia S C V ~  missi6, ni potestat pcr pocicr 
complir Ics seves obligacions. 

Pcr aixb, sollicita: 
a> JA incidkncia dc mesurcs normativcs a fi d’impedir la 

inseguretat i la indcfcnsici dcls professionals, prEvin a 
1’obcrtura dc cada A.R.S. 

h) Quc es dictin i complcixin Shnules clc reavaluació de 
Ics A.B.S. en funcionament, 

c) Que cs verifiqui el cornplimcnt dc la Llci cn tots els 
seus hmhits, especialment pel que fa a la crcació i funciona- 
ment dcls hrgans dc participacih comunithiia. 

d) Que es revisi o desplegui la Idci en allb quc aíecta cl 
procés dc la refnrma i no s’hagi portat a termc. 

Pcr tot aixb i sens perjudici que les manifestacions de 
I’inicrcssiit suposessin cap actuaci6 irrcgular, vani admctrc 
la qucixa ii trAmit, i ,  cn virtut d’allh que cstablcix Llei 
14/84, de 20 de mar$, dcl Sindic dc Greugcs, demankrem al 
Conscller de Sanitat quc, ens fos tramks un inforrnc sobre 
1’actual situacili dc la rcfurma, el ritmc ci’implaiitacici de Ics 
Arecs BRsiques dc la Salut i els habitants atcsos, com tamh@ 
sobrc Ics situacions i els nspectcs objectc en quE el nostrc 
corjlunicrltit basa la seva qucixn. 

La Consellcria de Sanitat contestk R 1;~ peticiii d’informc 
indicant-nos que: 

1 .  El procés dc 1 ; ~  Reforma dc I’Atcnciii PrirnLria a Cala- 
lunya es va iniciar el mcs de dcsembre dc I’any 1986 i és rc- 
gulat per dos decrets i un conjunt d’ordrcs i circulars yuc cls 
dcsplcguen. 

Els objectius hksics d’ aquesta reforma s6n incorporar les 
funcions atri bui’clcs u 1’AtcnciÓ Primhrj a per l’Organitzaci6 
Mundial de la Salut cn referkncia a la prevcnci6 de la rnald- 
tia, la promocili ric la salut, l’assistbncia i la rchahilitaci6 
tant de l’individu com de la comunitat, a rnks dc les fun- 
cions de reccrca i dackncia prhpies dcl primer nivell issis- 
tencial. 

La normativa esmcntnda q u i n  la crcació d’una cstructu- 
ra organitzativa que faciliti el treball en equips multidisci- 
piinaris i permet dimensionar els rccursos necessaris 
(humans i materials) en funció dc la poblaci6 i no pas de Ics 
cartilles familiars. 

El procés d’implantació cs vil preveure en un horitxó dc 
dcu anys, i la Llci d’Ordcnaci6 Sanilliria a Catalunya Cixa, 
cn el mateix sentit, que haurh de finalitzar al cap dc sis anys 
comptadors dcs de la scvit promulgacih, 6s a dir, el 1996. 

El procés a v a n p  al ritme que cl Departament considera 
carn raonablc per complir el mandat de la Llei d’Oidenaci6 
SanitAria a Catalunya, i emmarcat en uns condicionmts can- 
crets: 

a) les disponibilitats pressuposthries. Cal tenir cn ctmptc 
quc el procés genera un incremcnt de rccursos humans su- 
perior a~ ti00/0, i un incremcnt dk despeses de Euncionamcnt ’ 

superior a1 1 I)O%. Per tant, requereix una aportacilj de i*ccur-. 
sos econbmics elevada. 
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h) la millora de lcs infrastructures nccesshries (construc- 
ci6 i remodelaci6 de Centres d’Atenci6 Primhria i consulto- 
r i s  locals, a l’hrea rural), 

c) quc cs reordena cn profunditat un sistema assistencia- 
lista per un altrc d’atenció integral, la qual cosa requercix cl 
temps suficient pequi3 es vagi produint una mcionalitzacid i 
millora de I’assisthncia en prirncr lloc, i sobrc aixb, una in- 
corporaci6 gradual de Ics noves funcions. 

Tot plcgat no ks, doncs, una simple qüestió de rccursos, 
sino tamb6, sobretot, d’hhbits i actituds de tots els implicats, 
cls professionals, la població i la mateixa Administraci6. 

La creaci6 del Servei Catal& de la Salut potencia la Refor- 
ma de 1’Atenció Primhia perque fdcilita la introducció de 
conceptes mes eficients de gestió i una inccntivaci6 dels 
professionals. 

Un altre aspccte cabdal de la Llei d’Ordenaci6 Sanithria a 
Catalunya 6s la directriu d’eiaboraci6 del Pla de Salut de 
Catalunya, que es duu ZL termc amb un procés marcadament 
participatiu que, sens dubtc, millorarh la pcrcepci6 dcl per- 
sona~ assistencial en referkncia als objectius i cl contingut 
de la scva tasca professional. 

2. Consideracions sobre els slltrcs punts que fonamenten 
la queixa. 

En prirncr lloc, el Departament vol comentar et que fa re- 
fcrkncia a la sensació d’indefensió davant I’ Adrninistracici. 
El procBs d’irnplantaci6 de la RAP a Catalunya es fonamen- 

I ta,‘a diferhcia d’altrcs llocs de la rcsta de l’Estat, cn la vo- 
luntarietat dels actuals professionals amb plaga en propietat 
pcr incorporar-se al nou model. 

Si l’actual propietari de la p lqa  de ]’ICS esta disposat a 
incorparar-s’hi, se li facilita I’accks directe a Ics noves pla- 
ces, rnitjanpnt un mecanisme perfcctament regulat. En el 
cas que no opti pcr la integració, es <<bloqueja), la plaqa co- 
rrcsponent de I’EAP (no surt a concurs en cap cas) i el pro- 
pietari conserva cls drets i les obligacions -dc la plqa 
anterior; per a l’organitzacib de la scva tasca, dcpbn del 
coordinador mbdic de l’equip (...). 

Les dades corresponerits a la integraci6 dcls professionals 
amb plaqa en propictat al nou model s6n elevadcs, excepció 
feta de la ciutat de Barcclona. La normativa, en aqucst cas, 
tarnb6 preveu que en el cas de no estar interessats en la in- 
corporació, els propietaris poden participar en un acobla- 
rncnt (trasllat dins de la mateixa poblaci6) restringit, que els 
permeti anar a una plaga encara no afectada pel procés: 

Tenint en compte els jndcxs d’incorporaci6, no podem 
estar d’acord amb l’afirmació que els metges de mes de 35 
anys i els APD (funcionaris sanitaris locals, professionals de 
I’krtrea rural quc poden integrar-sc als EAP sense perdre la 
sevil condició’ de funcionaris) no estiguin interessats en la 
reforma. 

L’edat pot ser, i ho 6s, un factor cbndicionant, per6 no 
s’ h a  demostrat exclocnt, perqu2 molts professionals trobin 
alguns avantatges en l’ofcrta. Quasi tothom esta d’acord que 
el model permet superar el clllssic ai’llamcnt del metge rural, 

’ perquk facilita un marc territorial mis idoni (I’ABS) que, 
sense allunyar l’assistbncia directa de cada població quc la 

. 

compon, permet cl treball cn cquip i I’establiment dc torns 
de guhdia per a la prcstaci6 de l’atcnció continuada de 24 
hores prbpia dc 1’AtenciCi Prirnhia. 

<<La reglamcntaci6 dels EAP és escassa o prhcticament: 
nu 1.1 au. 

El desplegament bel Decrct 84/85 de rncsurcs per a la rc- 
forma de I’atenció prirnhria de salut ii Catalunya ha conside- 
rat cl següent: 
- La crea&$ territorial dc les ABS, proc6s caracteritzat 

per la participació dels municipis i altres corporacions 10- 
cals. 
- L’assignaci6 de recursos humans: determinaci6 de ra- 

tim per a l’aprovació de Ics plantilles. 
- L’accds a les placcs, en un conjunt d’ordres quc pre- 

veuen totes les situacions (drct d’opció, concurs restringit, 
trasllat, concurs lEiurc, accés dels APD, dels metges lliures, 
del personal dcls Serveis d’Urgkncia). 

- El sistcma retributiu. 
- Lcs funcions dcls professionals dc 1’EAP a través del 

Reglament Marc de ftrncionarnent dels EAP. 
No estaríem, per tant d’acord amb l’afirmació que la re- 

glamentacici sigui escassa O nulla. D’altra banda, el contin- 
gut professional que delimita el Reglamcnt Marc, entenem 
quc 15s el mhxim que I’AdministraciÓ pot fixar sobre el con- 
tingut d’una profcssiri tan complexa i tan rica corn és la sa- 
nithia. 

Tampoc entenem ajustada a la realitat l’afirmaci6 quc al 
ciutadh amb més nccessitats la reforma li arriba mds tard. Si 
analitzem, per exemple, la implantacih de la RAP a la ciutat 
dc Barcelona, on hi ha més dificultat per al seu avang (man- 
ca d’infrastruciures adcqwades, menys nivell d’incarpora- 
ció dels professionals) la distribució dels equips de 
funcionarncnt, palesa la. voluntat de donar servei prefe- 
rentment a Ics zones amb unes necessitats sboia-ssnith- 
ries més elevadcs. 

D’altra banda, si analitzcm un &rea rural corn la regi6 sa- 
nitkria de Lleida, veiem que el nivell d’atcnció de poblacici 
6s superior a la mitjana dc Catalunya. 

En rcferkncia a la dcpcndkncia dels sanitasis locals, és 
prevista la reforma d’aquest cos cn el marc de la reestructu- 
r a d  dc les funcions de salut pública, a partir del fet que la 
Llei d’Ordenaci6 Sanitbia de Catalunya dehe ix  la concep- 
ció d’un model integral. No obstant, la dependEncia d’un 
funcionari p6blic amb funcions de vetllar per la salut pfibli- 
ca, de I’ajuntament de la població on presta servei, no pot 
semblar-nos lesiu per a aquest funcionari. Així, tampoc no 
es pot considerar lesiu que depengui del coordinador mkdic 
de I’EAP pel que fa a I’arganització de les seves tasques as- 
sistcncials. La dcpcndhcia del jutge afecta tots els metgcs 
de la xarxa, atks que tot jutgc pot demanar suport i coklabo- 
ració de qualsevol metgc, sigui APD o no, per a Ics actua- 
cions judicials que i’afectin. 

No trobem fonamcntada una afirmwi6 tan greu corn quc 
1’AdministraciÓ impedeix complir d contracte subscrit, per- 
qui: entenem quc les mesures i els mitjans ncccssaris hi són i 
estan posats al servei dels professionals i de la població. 
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Podcrn considerar possible que el nive11 no sigui estricta- 
rncnt hornogcni i bplim a tot arrcu, perque els punts de par- 
tida solen ser molt diferents, pcrb els recursos hhsics hi són 
scmprc, tant a nivell normatiu com dc la distribucici dels es- 
nicntats recursos. 

L’organització del sistcrna sanitari públic a Catalunya 
s’hu ajustat a una voluntat de dcsccntralitzacili de la presa 
de decisions per afavorir la seva cfichcia i eficibncia. Tan- 
mateix, el Dcpai-tarncnt vetlla per mantenir I’equilibri en la 
distribució de recursos, a travks de l’anhlisi i aprovaci6 de 
Ics propostcs pressuposthies, a través dc I’aprovació dc les 
plantilles dels EAP, de Ics inversions anuals i tarnhb amb de 
la seva funció dc control i avaluació dcls rcsultats i Iu quali- 
tat dels serveis. 

Considerem inapropiat i cxcessiu que s’mibucixi arbitra- 
rietat als gestors dei sistema, cn cl desenvolupament de les 
S C V ~ S  compcthcies. 

El Decret 84/85 reconeix la necessitat d’adaptar els antics 
partit mkdics nl nou Bmbit territorial de I’ABS. En tots cls 
casos cn quk s’ha dut a t eme la recstructuraci6, el procedi- 
ment scguit s’ha ajustat cscrupolosament al que preveu la’ 
normativa, quc inclou la consulta prcceptiva a les Corpora- 
ci ons locals. 

D’altra banda, tarnbE cal fer esment quc cl conccptc de 
partit tancat afccta el lliure exercici de la medicina, no pas 
l’ampliació del nombrc de metges dc la xarxa pública quan 
6s justificat pel nombre d’habitants o de cartilles. 

En rcfcrkncia a altres aspectes no reglamentats: 
- mecessitats d’espai físic mínim...>>: Són rcglamentadcs 

mitjaqant el 1l)ocument de directrius dc Centres d’Atenci6 
Prirnhia i Consultoris Locals dcl Departament de Sanitat. 
6s possiblc que en alguns casos la prioritat dc pesar en mar- 
xa un cquip scgons la motivacid dels professionals afectats’ 
o les necessitats sbcio-sanithrics dc E’A’I3S hagin prevalgut 
sobre les condicions idbnies d’wn centre detcrminat, pcrb en 
aquests C ~ S O S  la situació s’ha considerat provisional, i tot se- 
guit. s’ha iniciat cl recanvi del centre. 
- <mitjans tkcnics necessaris...>>. STin regiamcntats, com 

rcconeix l’cscrit, pel mateix ICS, en els scus aspectes bh- 
sics. 
- amitjans tkcnics i administratius ... >r: La dcfinicid dcl 

sistema d’infortnació i posterior infonnatització de I’ atenciri 
primhria a través dcl Pla Gcneral d’lnformattització de 
1’Atcncici Prikhria a Catalunya, el qual s’esth duent a terme 
de manera progrcssiva. Es previst que finalitzi en un periodc 
de cinc anys (1 995). 

- KL’HCAPB: El Departament té un model d’I-Tistbria Cli- 
nica d’Atenci6 Primha, elaborat per una comissi6 d’cx- 
pcrts I’any 1982. Ha estat sotrnks a revisi6 perihdica. El seu 
nivcll d’utilització és dcl 100% en els EAP i prbxirn al 45% 
a la xarxa no rcformada. 

Altra documentació normada com it. imprescindible (Re- 
glament Marc) 6s la filxa d’cdat ¡ scxc per identificar els 

- aregistrc d’activitatt>: Pel que fa al registre de I’activi- 
tat, I’ICS ha claborat conjuntament amb les rcgions sanith- 

gmps de risc. 

ries Ia llista d’indicadors i dadcs a recallir de forma sistemh- 
tica dins dcl sistema d’indicadors dc gcstici en I’hmbit de 
I’atcnció primhria. 

- <<cel personal no sanitari no es considera de I’cyuip, sinó 
de1 sector,>: El pcrsonal sanitari, atenent a la lcgislació vi- 
gent (Decret 84/85), 6s personal de I’EAP, i aixh es demos- 
tra fefaentmcnt perque en l’aprovaci6 dc la plantilla dcls 
EAP hi consta. el personal sanitari i el no sanitari, i hi E s  de- 
finit el nombrc d’auxiliars administratius i zclariors quc han 
de formar part dc I’EAP. 

Per tant, la responsabilitat de la important tasca dc suport 
administratiu i d’atenció al ciutadh que ha de donar el pcrso- 
nal no sanitari recau en l’cquip i 6s per aquest motiu que 
sc’l dota d’aquestes categories professionals, i recau en el 
coordinador medic, corn a m h i m  responsable de I’EAP. 
- <<no s’han donat mitj;ins al coordinador mEdict>: La fi- 

gura dcl coordinador t% una figura nova en I’hmbit cie 
I’aknció primhria. Equivaldria al cap de servei d’un servei 
hospitalari. El seu pcrfil és ben definit en cl Reglament 
Marc de funcionament dcls EAP. L’assumpcih d’quest rol 
per part dels profcssionals mkdics tamhé entenem que ha de 
scr progressiva. i il. mesura que avanci cl proces de desccn- 
tralitxacie en la presa de decisions des de scrvcis ceri- 
tralslregions cap a Ics unitats assistencials. 

La manca de mitjans es pot produir en la mcsura que al- 
guncs decisions encara s6n excessivament ccntralitzadcs, 
perb pel que fa  a la potestat dc complir les obligacions, tam- 
poc no hi estaríem d’acnrd. EI que si que es delimita 6s la 
ncccssitat de suport per assumir el nou rol (íormaci6 aclc- 
quada i suport des del sector). 

Així doncs, cs realitzen tant mbduls de formació pcr in- 
corporar les noves funcions, com mbduls dirigits a coordi- 
nadors i adjunts dels RAP, amh un contingut dc gcsti6 i 
dirccci6 de recursos. 

Finalmcnt, en rcfcrhcia a les sol-licituds concretcs: 
1 .  Entenem que el desplegament normatiu és clthaustiu cn 

tots els aspectes, i quc objectivament no es poden delimitar 
situacions d’indefcnsi6, ni en els aspectes estrictament labo- 
rals ni en eis de contingut professional. Amb tot, si cn al- 
guns casos es produeixen situacions quc gcncren 
insegurctat, es poden manifestar o dcnunciar davant els di- 
versos hrgans dc participació sindical existents, centrals o 
pcrifcrics (ICS i Arees de Gestibi). 

2. El Departament avalua peribdicament els equips en 
funcionament, tant en els aspectes de ]’activitat Li’aquests 
cquips corn en els de l’opini6 dels ciutadans, que és en ge- 
neral fawrable, corn tarnbe entre els mateixos profcssionals. 

Amb cinc anys d’cxperiencia d’implantacici i dins del 
marc m6s idoni del Scrvei Catal& de Salut, cs preveu la in- 
troducci6 de mesures que vagin millorant els aspectes millo- 
rables i canviant aquells aitrcs que no funcionen bé. Aixll 
6s propi de qualsevol procés de reforma, que s’hagi anat 
duent a tcrrne de manera continuada. Scns dubtc tindrem 
en compte també el cantingut dc la queixa, i seguircrn 
col*laborant com fins ara amb el Sindicat ,de Mctges de 
C ata1 un ya. 
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3. Els brgans de participaci6 ctimunithria que determina 
la Llei d’Ordcnaci6 Saniehria de Catalunya s’estan desplc- 
gant cn l’nctualitat. El proces es va iniciar I’any 1991 i aca- 
bar& praximament. 

Amb posterioritat es dcsplegarh el Consell de Salut dc 
I’ABS, darrera n o m a  pendent de la RAP, puhEicaci6 quc es 
va veurc interferida per la mateixa dinhmica prkvia dels br- 
gam de participaci6 del Sector i la Regih. 

4. Entenem quc el procés de reforma s’esti duent a terme. 
Tanrnatcix, alguns aspectes s6n facils d’introduir a curt tcr- 
mini (millorar l’assist&ncia) i altres requereixen un desple- 
gament progressiu pcrquh la intraducci6 6s més. lenta 
(I’atenci6 comunithria pcr exemple). No obstant, la creació 
del Servci Catal5 de Salut permet fórmules noves de provi- 
si6 dc serveis, i l’oricntacih de la planificació d’acord amb 

. cl Pla de Salut tindra especial repercussi6 en 1’Brnbit de 
1’Atcnció Prirnkria de Salut, en cl sentit d’orientar els ser- 
veis de ia manera mds adequada als intcressos professionals, 
tant dels metges com d’altres professionals assistencials i de 
la població, 

Vist que de ¡’esmentat informe es desprenia la voluntat 
d’avanpr gradualmcnt, com cs fa, cn el procks de reforma 
que finirh 1’any 1996, i vista també la pretensi6 de valorar 
Ics diverses consideracions objecte de la queixa, algunes de 
les quals van motivar diverses rcvisions administratives; 
vista la predisposició del Departament de Sanitat a mantenir 
una fluida coElaboraci6 amb el Sindicat que formul8 la quci- 
xa, així com amb els altrcs sindicats que participen en la rc- 
forma per a la millora de l’atenció prirnhria, vam trametre 
l’esmentat informe al denunciant de la queixa, a fi que, si 
fos del cas, hi objectes el que consideres oportú, entenent !e- 
gítirna l’actuació de I’administració sanitbia, sens perjudici 
de rebre Ics oportunes objeccions en un tcrmini de temps 
prudencial. 

Tamb6 indichem a I’esmentat Sindicat que In possible 
disconformitat o desacord amb c1s criteris d’osganització i 
funcionament dels serveis piihlics sanitaris no pot, pcr si so- 

. la, motivar la nostra intervenci6. 
Corn que no hem rebut cap objccció del Sindicat dcnun- 

ciant que pugui motivar la prossecuci6 del present expe- 
dient, varn donar pcr adequades i normals les actuacions de 
I’administració i vitm procedir a arxivar el present expedient. 

Queixa 562192 
Les condicions assistencials dels centres hospitnlaris 

Amb motiu d’una hornogeneYtzaci6 adequada de les pres- 
tacions i dels serveis assistencials o h t s  al ciutadi, es crea- 
ren diverses nomes d’acreditaci6 dc centres hospitalaris, Ics 
quals són requisits indispensables pcr formar part de la xar- 
xa hospitalbria d’utilitzaci6 pública. 

La darrera norma d’acrcditacili dels centres hospitalaris 
fou regulada per 1’Ordrc de 10 de juliol de 1991, amb I’ob- 
jcctiu de millorar la qualitat dcls ccntres hospitalaris que te- 
nen concert amb el Departament ‘de  Sanitat i Seguretat 

Social, mitjanqant 1 ’anhlisi de la seva estructura física, orga- 
nitzativa i funcional, de tal rnancra que, a m i s  dcl vessant 
sanitari, cs prevegin cls aspectes relatius a la seguretat, I’cs- 
tructura i el manteniment dels edificis. 

Aixi, l’csmentada Ordrc especifica detcrminats criteris 
d’acrcciitació en relaci6 amb la dircccici i l’organitzacih gc- 
nerals, l’atenció i assistkncia a1 malalt, la seguretat, I’estmc- 
tura física i les instal-lacions, les unitats assistencials, ei 
suport assistencial i les unitats d’hotekrin. 

Vam rebre la queixa rcssenynda a I’cncapqalament, mit- 
janqant la qual la senyora N.U. cxposa la denúncia formula- 
da davant del Departament de Sanitat i Scgurctat Social i 
del Collcgi de Metges, sobre les possibles deficikncies dc 
les condicions assistencials dc la Clínica X i l’actuació m L  
dica dcl doctor X, respcctivament. 

En síntesi, diu: 
<<Ante la situacicin que vengo padeciendo con motivo de 

la attenci6n sanitaris quc cn la Clínica X. sc dispensa. a mi 
madre, y al rnargcn del resta de denuncias que contra el ci- 
tada Centro estoy haciendo, tants a las Institucioncs, corno 
a la Rdministraci6n y Prcnsa, me clirijo al Colcgio de Médi- 
cos con el fin dc dcnuneiar a1 médico responsable de mi ma- 
&e, Dr. Y. por 10 quc considero una grave actitud 
neghgente e irrcsponsable del mencionado medica.. 

)>(a I .  ) 
)>>En esta clinica cxisten importantes deficiencias higi6ni- 

cas y dc cscascz: de personal, tanto mkdico, como sanitaiio y 
auxiliar, cuyos detalles sc mnplian en las otras denuncias 
cluc menciono al principio. 

N (. * * 1 
)>En rcpetidas ocasioncs rnc he quejado dc la falta dc hi- 

gicnc en el lavado de mi madre. Sirvc la comida la misma 
persona que carnbia las s h n a s .  Ropa sucia arnontonada en 
10s lavabos, suciedad de tiempo tras el inodoro, bolsas de 
qrines de 10s enfermos sondados, colgadas de un clavo y 
con el extremo de la sonda introducido en el inodoro para 
vaciarsc, terrazo suclto y roto con las agujcros Ilenos de su- 
cicdad, paredes sucias y con humedad. Todo esto, unido a 
que en repetidas ocasioncs 10s farniliarcs nos hemos encon- 
trado las pastillas del med icanho  dc la mañana o tardc sin 
tomar, la cornida fría cncima de las mesas, el sondado, por 
falta de personal, de 10s enfermos que sc pucdcn valer 
para corner y yuc no ticne un familiar, o persona pagada 
aparte, para darles la comida, falta del historial del enfcrino 
que oriente a 10s múltiples medicos que casi de continuo ha- 
cen suplencias, y un largo etc. 

. 

)> (. . . > 
)>Al comprobar quc con el tratamienta dado a mi madrc, 

ésta no mejoraba, sino que cada vez su estado era peor, co- 
ment6 con cl Dr. X. quc creia conveniente hacer una explo- 
ración miis amplia de su estado clínico y tornar las accioncs 
nccesarias. Su respueita fuc quc no me prcocupam puesto 
que en una persona de su cdad tal si tuacih era normal, ya 
que tardan m6s cn responder al tratarniento. 

>)No convencida con sus explicaciones, y ante el alaman- 
te deterioro que yo obscrvaba, decidí pcdir permiso para 
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4‘llevarmc unos días il mi rnadre a casa”, sc acccdi6 rlipida- 
mcnte, sin ningún problema. Yo,  10 que en rcalidad hice, fue 
que en la rnisma ilrnbulancia con la quc en teoria lIevaha R 

mi madre a casa, la trasZad6 directamcntc desdc la clinica a 
otro centro m6dico. Tras el examen que se Ic hixo bajo la di- 
rcccihn del Dr. X, sc confirmaron inis teorías sohrc su esta- 
do. 

>) (* * * 1 
>>Actualrnentc, cstoy a la espera dc quc mi rnadrc sea da- 

da dc alta por el equipo médico quc la atiende cn otro FIOS- 
pital y me sca enlregada cl informe médico carrespondicnte. 

>>Espero que trus la investigacicjn correspondientc, se to- 
rnen las mcdidas para que cada vez rcsulte más difícil que 
centros rnédicos privados como la citada Clinica X. encuen- 
tren profesionalcs fnBdicos que sc prcsten a calahorar con 
tan macahro negocio, consistcnte en cl “est~ci~niitniento” 
de ancianes. 

.(. . ,) 
>>PID. Desdc que inici6 esta carta cn la fecha de 12 de fc- 

hrcro de 1992, hasta quc he podido cntrcgarla. personalmcn- 
tc, clebo lamcntar el facellimicnta de mi rnadre, ociirrido en 
el Hospital X.n 

El Sindic de Greuges va udmctre a tritmit la queixa i 
s’adr~qh a. la Conselleria rccomanant una investigació de Ia 
prcchria situaci6 dcls serveis assistencials de I’esmcntada 
clinica i que, un cap verificat el compliment dc les condi- 
cions existents s’adoptessin les mcsures oportunes per mi- 
llorar la qualitat assistcncial del centre sanitari: Tamhk ens 
vam adrcqar al CoNcgi dc Mctges, amb motiu dc la dentin- 
cia quc la intcrcssada hi va formular, a fi que la Cornissi6 de 
Deontologia dcterminks les eventuals responsabilitats del 
facultatiu responsabk i s’adoptessin, si fos el cas, les pro- 
postes dc rcsoIuci6 pertinents. 

La Consclleria dc Sanitat cns contesta informant-nos quc 
els mctgcs-inspectors de la Divisió d’Aviiluaci6 i Inspccció 
sanithia del Servei Catal& de la Salut van practicar diverses 
visitcs a la Ciínica X i es confirma l’existhcia de difcrcnts 
irregularitats cn el fimiunament de l’esmcntada Clinica, per 
la qual cosa es procedi a incoar el cnrrcsponcnt expedient 
sanci onador. 

Tanmateix, no hem rcbut cap rcsposta del Col-Icgi de 
Metgcs sobrc les cvcntuals rcsponsabiii tats del metge afcc- 
tal pcr la denúncia, per la qual cosa s’ha reclaniat en ducs 
ocasions a l’esmmtat Coldcgi la rcsposta i I’informe que hi, 
varn sol.licilar. 

. 

Qucixn 1495192 
La capacitat sancionadora 

L’aplicacici dc la Llci 20/85, dol 25 dc juliol, de prcven- 
ci6 i assistkncia cn tnathia dc substancies que poden gene- 
rar depcnclkncia, comport& 1’ adopci6 de inesurcs 
encaminades a la presenraci6 de la salut pública. 

Amb la Llci lW91, de 10 de maig, es replantejaren cls 
postulats dc la Llei dc l’any 1985, per tal d’inicim una ac- 

tumi6 més ferma i efectiva en la lluita contra les dcpcndkn- 
cics i llurs cfectes. En aqucst sentit cs modifica el rkgim 
sancionador i s’adoptarcn noves mesures limitatives de 1’6s 
del tabac i dc les begudes alcohbliques, amb l’objectiu 
d’aconseguir un major efecte dissuasori pcr als casos d’in- 
compliment dc la norma. 

Finalment, el Dccrct 266191, d’l 1 dc dcscmbre, rcgulh la 
capacitat sancionadora que prcvcu la Llci 20185, de 25 dc 
juliol, dc prevcnciri i assistkncia en rnatkria dc substiincies 
quc poden gcnerar dependhcia, pmialmcnt modificada pcr 
la Llei 1 OI9 I , de 1 O de maig 

Amb data 10-7-92 vam rebre un cscrit de yucixn, cl qual 
exposava la possible desatcncili de la Direcció Gcneral de 
Salut PiibIica dcl Departament de Sanitat i Scguretat Social 
dc la Generalitat, en no atendre satisfacthriainent una de- 
núncia que s’hi va cursar per codsum de tabac als locals 
dels jutjats Socials dc TLmagona, on treballa el denunciant. 

De la junta de personal de I’administracjó de Justicia de 
la dcmarcacici de Tarragona s’adrqh a la Direcci6 Gcncral 
dc Salut Pública un nou escrit de denlincia, que va ser repro- 
duit i tornat a enviar, en no haver-se’n rehiit rcsposta, 130 i 
reiterant els escrits anteriors, demanant I’oportuna inspecci6 
i exigint el compliment’de la normativa vigent en la matkria. 

Per fi, amb data 30 de mar$, la susdita Direccici General 
va contestar en el sentit d’hwer acordat <<el simple envia- 
ment d3 un escrit itI Presidcnt de I’ Audihcia Provincial, tant 
sols per rccordx la normativa, deformant aixi la S C V ~  actua- 
ció, ja minsa dcs del cornenpmcnt>>. 

Indica I’intcressat: <<Cal fer pali% que aquest tipus d’es- 
crits a quk limita l’actuacici la Direcci6 Generat s6n del tot 
incficaqos corn es va comprovar amb el dc fa tres anys, re- 
sultat d’una anterior denúncia, quc no va arribar enlloc. 

>)Denuncio la inoperhncia i incompetbncia de la susdita 
Direcci6 General dc Salut Pública en dcixar el problcma de- 
nunciat sense resoldre desvirtuant i’csmentada normi-ttiva, 
Ics compethcies de la qual per al seu complimcnt t@ tras- 
passades al nostre país.)> 

El Síndic de Grcuges admeté la queixa a trhmit i s’adreqh 
al ConscIler dc Sanitat i Scguretat Social indicant-li, en sín- 
tesi, que l’interessat, malgrat haver denunciat el conSLini de 
tabac als locals dels Jut-jats Socials de Tarragona, considera 
insatisfacthi-in i desatesa la scva pcticici, per manca d’una 
actuació ferma, decidida i efectiva de la Dirccci6 General 
de Salut Pública. 

Ccrtarnent, segons indica I’ijntercssat i com es despren de 
ki documentaci6 quc envia, l’incomplimcnt dc la normativa 
vigent, problema objecte de la present queixa, no fou consi- 
dcrnt corn a infraccih, ni s’iniciik cl corrcsponcnl procedi- 
ment sancionador, d’acord amb all6 que prevcu la Llei 
20/85, de 25 dc juliol, modificada per la Elci I 0191, de 10 
de maig. 

Per aixb i amb motiu de la modificaci6 de la Llei 20185, 
dc prcvenci6 i assistkncia en rnatkria CIC substhcics quc po- 
den generar depcndkncia, es prc& al Conscller quc dones 
les ordrcs oportunes perqui? es recordés als organisrncs corn- 
pctents una actuació més ferma i cfectiva en la lluita contra 

’ 
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les depcndhcics, d’acord amb allb que estableix la Llei 
1 0191, de 1 O de maig i el Dccrct 26619 1, d* 1 I dc dcscmbre, 
a fi de preservar la salut dels n o  fumadors i aconscguir, corn 
dcstaca el prehnbul dc I’csmcntada llci i els objectius de la 
reforma, <<un major efcctc dissuasori per als casos d’incorn- 
plimeiit de la norman. 

Espcreni doncs, que en propercs denúncies s’actui 
d’acord amb I’esnicntat recordatori de deures legals i s’ini- 
cii’n cls corresponents expedients sancionadors d’acord amh 
la normativa vigent. 

La Consellcria ens va tramctre ]’informe elaborat pcr la 
Direcci6 General de Salut Pdblica, del qual es desprbn que 
l’esmentada Dirccci6 General csth assabentada del consum 
dc tabac a les oficines del jutjat abans esmentat, <<ja que 
aquest fet ha estat denunciat pcl scnyor X en reiterades oca- 
sions>>. aper aquest motiu, es va considerar adient informar 
el Magistrat rcsponsablc i el President de 1’Audihcia Pro- 
vincial de la normativa vigent cn aquesta materia, Llci 
10/1991, dc 10 de maig (DOGC núm. 1445, de 22 dc maig), 
Llci 2011985, de 25 de juliol (DOGC núm. 1572, de 7 
d’agost) i Reial Decret 19211988, de 4 de marq (BOE ntím. 
59, de 9 dc mar$). 

>>Dc conformitat amb el que anteriorment s’ha exposat, 
s’hn considerat que és el president de 1’Exccl~lcntissima Au- 
dikncia la mimima autoritat per prendre Ics rncsures encami- 
nades a l’cfectiu compliment de la normativa vigent.)) 

Vist l’informe rebut de la Conselleria i atks quc no s’adiu 
plenament amb I’objecte de la nostra resoluci6, hem cregut 
convcnient reiterar al Conseller dc Sanitat i Seguretat Social 
el recordatori de deures legals que li vam fer. 

Queixa I250192 
Fluxos intertcrritorials de pacients 

L’assistknciu sanithia s’ha estEs a tots els ciutadans, que 
hi han de poder accedir en condicions d’igualtat efectiva en 
,qualsevol de les comunitats authomes, dins d’una concep- 
ci6 integral de la salut. 

El president de la Federaci6 Nacional ALCER (associa- 
cions per a la lluita contra les m a l h s  del rony6) s’adreqh 
al Síndic de Greuges exposant la preocupant situació, que 
podia afectar els malalts renals en gencsal i els de Catalunya 
en particular. 

<<Existen multitud de Centras de Diálisis en todo el terri- 
tori0 cspafiol, que hasta hace poc0 tiempo, rccihian a 10s pa- 
cientes catalanes desplazados y que tenían ncccsidad de 
diglisis, sin ningun problema, sin embargo, al no haberles 
sido abonados estos scrvicios prestados por 10s Centros dc 
Diálisis, por parte de la Generalitat de Cataluña, en 10s 61ti- 
mos añas, estos centros han ido acumulando dcudas, y se 
ven en la necesidad de no admitir bajo ning6n concepto a 
pacientes quc vengan de Cataluña. 

)>Por cste motivo, COMO representante de la mayoria de 
10s Enfemos Rendes españoles, me veo en la necesidad de 
rccurrir a V.E., asi como al consejero de Salud, al senyor 

Dircctor Gcncrnl del Servicio Catalán de Salud, y al senyor 
Viceconsejcro dc Acci6n Social de h Generalitat dc Cattalu- 
ña, para ver si de alguna forma se pucdc solucionar este pro- 
blcma, donde C O ~ Q  siempre, el principal perjudicado cs cl 
Enfermo Renal, en cstc momento, tiene que cargar con su 
problema de diálisis, 3 vcccs por scmana, todas las scmnnas, 
de todos 10s rncses, dc todos 10s años, todos 10s años dc su 
vida, para quc además le encorscten cn su propia casa, cn su 
propi0 centro, y cn su propia Ciudad, no pcrmitiéndolc via- 
-@, al mcnos una ver! al asio, a cusllquier provincia de todo 
el territorio nacional. 

>,Por cllo, esperando que V.E., procedsl a solucionar este 
gravisirno problema, problema que estli afectando principal- 
mente a ciudadanos de esa Cotnuniclad Autónoma, lc doy 
mis más sinccras gracias, cn nornbrc dc todos 10s Enfermos 
Renales en gencral y dc la Comunidad Catdana en particu- 
.Iar.n 

El Síndic dc Greuges va admetrc la queixa a t r h i t  i tras- 
lladi a 1’IZblc. Consellcr dc Sanitat i Segurctat Social la 
preocupaci6 sobre la problcrnhtica dels malalts catalans que 
necessiten tractament en centres d’ hcmodihlisi dc fora dc 
Cat alun y a. 

Vam destacar els greu perjudicis quc podia ocasionar cl 
retard cn cl pagament dels deutes i obligacions ~conbrniques 
amb els ccntres esrncntats i varn suggerir que s’arloptessin 
les rncsures necesshries pcr evitar una eventual desatenció 
rnkdica als pacientes que havien dc desplaqar-se fora dc Ca- 
talunya. També indiciurem quc calia paldiar la dcsigualtat as- 
sistencial quc patcixcn certs malalts, cls quals es troben 
allunyats dels centres d’hemodihlisi, la qual cusa incideix en 
una desvinci6 del bon criteri d’aproximacitj dels scrvcis als 
ciutadans. 

De I’infnrme< que-vam rebre de la Conselleria, cl qual es 
féu cxtensiu al Defensor dcl Poble, amb motiu d’havcr-se 
plantejat la mateixa queixa des de Madfid, sc’n dcsprkn e1 
següent: 

<<<En el momcnto cn que el Departamento de Sanidad y 
Scguridad Social dc la Genernlidad de Catalunya tuvo cono- 
cimicnto de que a enfcrmos residentes cn Catalunya con in- 
suficicncia renal crónica sometidos a hemodiálisis, al 
dcsplazarse a detcrminadas comunidadcs autónomas, sc les 
negaba el oportuno tratamiento, aducihdose para cllo la 
falta de pago de estos scrvicios por partc dcl Servicio Cata- 
liín de la Salud, sc iniciaron acciones cn dos sentidos. Par 
una parte, sc hicieron 10s trhmites administsativos necesa- 
rios para garantizar que a las enfermos Ics fucsc prestado el 
tratamiento requerido durante sus desplazainicntos en el pa- 
sado período estival, con lo cua1 se solucionaban los casos 
concretas que se habian planteado. Par otra parte, reprc- 
scntantcs de cste Departamcnto y yo mimo, instamos a las 
autoridades sanitarias del Gobicrno central a quc articulasen 
unalsoluci6n global y definitiva a esta prohlemática. 

Aeglin nos consta cste tema est6 cn vias de resoluci6n, 
cn cualquicr caso el Departamento de Sanidad y Scguridad 
Social, en tanto no sc concrete esta solucih, continuará rc- 
solviendo puntualmcntc 10s casos quc lc, plantcen, para de 
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esta manera garantiznr quc 10s eniermos que requieren de 
hemodiilisis puedan continuar su tratamicnto en cualquicr 
lugar del tcrritorio del Estada. 

)>Al fiinaliza esle escrito deseaiía haccr una rcflexicin. 
Entienclo quc cl desatendcr a un cnfermo y ncgnrlc cl dere- 
cho constitucional yuc tiene cualquicr ciudadano cspañol dc 
dcsplazmc Iibscmcnte por el territori0 del Bstado aleghndo- 
se para cllo uiiii situacihn hurocr~~itico-administr~tiv;l, es una 
circunstancia muy gravc. Por todo dlo, y expresando el rc- 
conocimiento quc tiic merece el rigor y la indepeiirlencia clcl 
trabajo que realiza la Institucilin dcl Defcnsor del Pucblo, 
considero que no cs esta adrninistmcih la responsd~lc de la 
situacih descrita, ya que han sido sus administmclros 10s 
li ni cos pcrj u d i c ado s )> 

AtEs que s’insth kl Govern Central a trobar la possibilitat 
d’artictillzr una soluci6 global al problema, sens perjudici dc 
rcseidrc puntudment els casos d’hcmodihlisi, perquk es pu- 
gui continuar el tractament dcls malalts en qualsevol lloc 
dcl tcrritori de I’Estat, així ho varn comunicar a ]’interessat i 
praecdircm a donar pcr finalitzades les nostres actuacions. 

CONSUM 

En aquesta subscccih es tramiten Ics queixes cI contingut 
de les quals fa rcfcrhcia a qücstions I) problcmcs relatius a 
l’adquisici6, Ú s  o gaudi de h&ns, productes o serveis facili- 
tats tant per persones privades, fisiqucs o jurídiques, corn 
per ia mateixa Administraciri pública. 

L’incrcmcnt del nombrc de queixes que en mat&ria tic 
c~nsi im rep la Instituci6 cns pemet deduir que els consumi- 
dors van prenent consciEncia de llur papcr actiu en 1a defen- 
sa dels drets i legitims interessos als quals es refercix cl 
principi de protecci6 definit a I’art. 51 de la Constituci6 Es- 
panyola. 

Tanmateix, hem dc rciterar un cop mes que la varietat dc 
contingut dels escrits que ens trameten els consumidors difi- 
culta la tasca. de resumir-nc en poques paraules els motius. 
Ara be, cal remarcar que enguany dctcrrninats tcines dcls 
quals s’han ocupat abastament cls mitjans de comunicació 
han aglutinat unit bona part de les queixes rebudes. Ens re- 

abast pcr reclamar-nc la satisfacci6, cn compliment del deu- 
re de promoure la informaci6 dels consumidors i usuaris 
cluc I’article 51 de la ConstituciTi imposa a tots els poders 
priblics. 

Quant a les queixcs contra l’Adininistraci6, hcm de dife- 
renciar-nc clos grups: Ics motivades pcr actuacions d’brgans 
de tutcla dels consumidors i usuaris cn les relacions juríili- 
co-privades, i Ics relatives a I’ Administració corn a subjecte, 
titular de serveis gestionats dircctament o indircctament. 

Pel que €a al primer. grup de queixes, hem dc destacar que 
majoritkiament es tracta dc desacords amb Ics resolucions 
adoptades pcr 1 ’Aciministraci6 quant a dcnúncies en mathic?. 
de disciplina dc mercat, i que palesen cl descoiieixemcnt 
dels interessats sohre les competencies dels difccrents brgans 
administratius que concorren en la dcfcnsa dels consumi- 
dors i usuaris. 

Eh conflictes derivats de la prestnci6 de scrvcis reservats 
per llei a l’Administraci6, i que integren el segon grup al 
qual ens hem rcfcrit abans, constitucixen cl motiu que més 
sovint empeny cls usuaris a tramett-e’ns llurs queixes. 
Q’aquests scrvcis, el subministrament domiciliari d’aigua 
potablc és el quc planteja més problemes entre l’entitat que 
cl gestiona, el consumidor i I’ajijuniamcnt titular. 

Durant aquest any 1992, la prcstaci6 del servei telefhnic a 
I’extraradi, quant a retards ‘i despeses que s’hi originen, i els 
desacords amb facturacions de consum, alguns d’clls rela- 
cionats amb 1’6s de nOrneros amb prefix 903, continucn es- 
sent I’objccte de les queixes que cls abonats dc Tclefónica 
de España, S.A. cns trametren. 

Pel que fa a Correus, tornem a constatar quc no s’ha re- 
solt la probiemhtica qvc cs genera al voltant del reptwtimcnt 
de la correspondkncia a les zones rurals o en els polígons in- 
dustrials allunyats de les oficincs locals de corrcus. Tanrnu- 
teix, els retards que es producixen en la rcccpci6 de les 
trameses i Ics pkrdues i espoliacions de la corrcspondkncia, 
compcnsadcs amb minses indemnitzacions, ;tboncn la mal- 
f iaya  del ciutaáb rcspecte als scrvcis postals, que gradual- 
ment van perdent usuaris a ravor de les ernlircscs privadcs 
de transport. 

Aquests shn, a grans trets, els diferents assumptes sotme- 
sos al Sindic dc Greuges durant aquest any 1992. Cal nnalit- 
mr, a patir dc la tramitaci6 dels expedients, I’aplicaci6 que 
fa l’Administraci6 pública dcls drcts, bhsics i instrumentals, 

* 

ferim al contingut i les greus rcpercussions econbmiqucs dc, 
la posada cn funcionament dcls serveis prestats rnitjangant 
ei prefix telcfbnic 903, la gestió dels serveis fúnebres, o 
I’aplieacilj de la normativa vigent en rclacic‘, amb les ins- 
taHwions rcccptores de gasos combustibles, a tall tl’exern- 

Freqiicntmcnt, els consumidors ens adrecen rcclamacions 
contra cstabliments privats, ignorant que, d’acorcl amb I’art. 
1 r. de la Llei 1411984, de 20 de mar@, en concordanqa amb 
I’art. 35 dc [’Estutut d’Autonarnia, el Sindic de Greuges no 
pot intervenir cn Ics qüestions derivadcs dc relacions jurídi- 
qucs entre particulars. No obstant, en aquests casos s’infor- 
ma I’intcrcssat sobre els seus drets i les vies legals al scu 

als quals cs rcfereix l’art. 5 I dc la Constituciri cspanyola. 

plc. 
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11, TIPOLOGIA DE LES QWTXES 

CONSUM 

Dcfensa Salut i 
Segurctat dels 
Consumidors 
Defensa legítims 
intcrcssos cconbmics 

- Efichcia procediments 
- Silenci administratiu 
- Coordinxii entre 

d m i  nis tracions 
-- Znspeccionh 

Irlformació i educaci6 
del consumidor - Publicitat 

- Oficina Municipal d’Inlbrmaci6 
al consumidor (OMIC) 

Organitzacions 
consumidores - Fomcnt 

- hudihncia 

Rkgirn corncrq interior 

III. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES ILLUS- 
TRATTVES 

1. L’efichcia de la protecció 
dels consumidors i usuaris 

Els parkgrafs lr.  i 2n. de I’art. 51  dc la CE formulcn el 
principi dc protecció dels consumidors i usuaris amb la se- 
güent rcdacciú: 

<< 1 .  Els poders piiblics’garantiran la defensa dels consumi- 
dors i usuaris, i en protcgiran amb procediments eficaps la 
seguretat, la salut i els legitiims interessos econbmics. 

>,2. Els poders públics promouran la informació i l’educa- 
ci6 dels consumidors i usuaris, en fomentaran les organitza- 
cions i Ics escoltaran en les qüestions que puguin 
afectar-los, en la forma que la llei estableixi.>> 

L’actuació dcls poders pfiblics en compliment d’aquests 
deures ha de ser presidida per un criteri exigit espccifica- 
mcnt al text constitucional: l’efichcilz, qualitat d’allb que té 
la virtut de produir I’efecte volgut. 

L’cficicia dels mecanismcs de protecció dels consumi- 
dors i usuaris 6s de fet la p q a  cabdal de I’aplicaCi6 del prin- 
cipi recollit a l’esmcntat art. 51 de la’ Constituci6, la qual 
ens permet jutjar si aquest acompleix la seva funci6 tu‘itiva 
envers els ciutadans. 

Les queixes i consultes que rep el Síndic de Greuges dels 
consumidors i usuaris tot sovint posen de manifest una certa 
manca d’efichcia, tant d’algunes normes com d’alguns pro- 

cediments tutelars, que obstaculitza I’exe~ici dels drcts o la sa- 
tisfacci6 dels leg’tims interessos cconbmics dels consumidors. 

Nn hcm d’ohlidar que I’art, 5 I dc la CE s’inclcm entre els 
principis rectors de la politica social i econbmica; conse- 
qüentment i d’acord amb l’art. 53 del matcix text constitu- 
cional, el seu reconeixement, rcspecte i proteccih han 
d’informar la lcgislaci6 positiva, la practica judicial i I* acd 
ruaci6 dels poders piíblics, cncara que només poden ser a l b  
gats davímt la jurisdicci6 ordinkria d’acord amh allb quc 
disposin les llcis que eis desenvolupin. 

L’excrcici passat ja vam remarcar l’csforq dels poders pii- 
blics per promoure les condicions necessaries perque cl ciu- 
tadB gaudcixi de la millor qualitat dc vida possible. Per6 
tambk recordivcm que alhora que es dicten noves disposi- 
cions tendents a la protecció del ciutadh com a consumidor 
o usuari, cal que l’Rdrninistraci6 vctlli per l’efichcia de les 
ja vigent i hi dcstini els mitjans necessaris. 

En aquest sentit, hem de destacar l’cntrada en vigor en- 
guany del Decret 29111991, d’ I 1  dc descmbre, sobre 1’apIi- 
caci6 de la normativa vigent cn relaci6 amb les instaHacions 
receptores de gasos combustibles, que complcta i aclareix 
<<els criteris aplicables a les inspeccions, les revisions i cl 
manteniment de les instat-lacions i cls aparclls~, per tal 
cd’incrementar la seguretat en la utilització dels gasos com- 
bustiblcs i uniformar les actuacions de ics entitats i les per- 
sones implicades en aquest c a m p .  

Tarnbe cal referir-se a ]’Ordre dc 25 dc juny dc 1992, so- 
bre documents de control de transport de viatgers per carre- 
tera, que desenvolupa l i  Llci 12J1987, de 28 de maig, i cl 
Qecrct 3 1911990, de 2 1 de desembre que n’aprova cl Regla- 
ment. No obstant, aquesta Ordre no va entrar en vigor fins 
el proppassat octubrc. 

E1 Decret 20611 992, d’ 1 de setembre, que no cntrarh en 
vigor fins el mart; de 1993, regula el Llibre dc l’cdifici, al 
qual es refereix el capítol V de la LLci 24/1991, de 29 de 
desembrc, dc !’Habitatge, la qual va entrar en vigor el mar$ 
de 1992. Es tracta d’un document cn el qual es recull la in- 
formaci6 quc permet conkixer les característiques tkniqucs 
(instal.lacions, plhnols, i instruccions d’ús i dc manteniment) 
i físiques de ]’edifici i el scu rt5girn juridic, i que permetrh 
que els usuaris tinguin concixcment de les seves obligacions 
per evitar la pkrdua dcls nivells d’habi tabilitat i segurctat cn 
els edificis, com també permctrh als adquirents la constata- 
ci6 del compliment d’aqucstcs obligacions. 

Altrament, encara no s’han desenvolupat reglamenthria- 
ment algunes dc Ics altres mesures puntuals en la protecci6 
dels consumidors com adquirents o arrendattaris d’habitat- 
ges, previstes a l’esmentada Llei catalana dc I’Habitatge. I?s 
el cas de les garantics que cls promotors han d’atorgar a fa- 
vor dels adquircnts per atendre la reparació dels defcctcs de 
la construccid i dels danys que derivin directament sobre 
l’hahitatgc, Ics condicions de les quals hauran dc ser cstcz- 
blcrtcs reglstmcnthriament, d’acord amb les disposicions 
normatives comunithies que, per cert, a conseqükncia dels 
desacord entrc els estats mcmbres de la Comunitat Econb- 
mica Europea, són ben lluny de scr aprovades. 

Fascicle segon 
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E1 17 dc Fcbrer passat es va aprovar la Llei de ]’Estatut 
dcl Consumidor, d’acclrd amb cl SCLI prchmbul, <<Aquesta 
Llci estableix els principis i Ics nomies que han dc rcgir per 
tal de millorar la vidq dels ciutadans dc Catalunya cn tant 
que consumidors i usuaris, i compromct directament els po- 
ders públics cii la tasca dc vctllar pel seu compliment, en 
l’itmbit dc Ics scvcs competkncicm. ks de destacar la supc- 
racio de I’rtbast subjectiu i objectiu de l’art. 51 de la Consti- 
tucih, en parlar, ja no dc consumidors i usuaris, sinij de 
ciutadans i dc la satisfacció dc llurs ncccssitnts rclacionadcs 
arnh 1’entorn on l’individu dcscrivolupa la seva vida. Scin els 
drets quc corrcsponeti al ciutadh en tant quc consumidor i 
usuari, l’ob-jcctc dc prclteccici del projecte de llci. 

El contingut de ]’Estatut dei Consumidor rcspon al con- 
tingut dc ia Llci General per a la Ddensa del Consumidor 
dc 1984, de cíwkter interdisciplinari que pret6n cngloba to- 
ta la iiorrnativa relacionada amb la dcfcnsa dels consumi- 
dors en un sol cos legal, pcr la qual cosa la seva firialitat, 
més que regular mesiires concretes dc protccció als consu- 
midors i usuaris, 6s dc cargctcr prograinhtic. 

Si bé 6s lloablc l’interks del legislador per desenvolupar 
I’art. 5 I dc la CE, s’ha de tenir cn compte, i I’expcrikncia ho 
demostra, que l’elahoracici d’una llei de carhctcr tan general 
obstaculitza I’efichcia d’una bona part de les mcsurcs pro- 
tectores que s’hi contencn. Al trment, és d i f k i l  integrar 
aquest tipus de normcs en l’arrlenament juridic vigent, que 
regula rclacions cntrc particulars, pcr manca dc coherkncia. 

Fóra almcnys desitjable una reforma dcl dret privat inspi- 
rada cn el principi de protecció als consumidors i usuaris. 
Tres són Ics rams cluc avalen una iniervenci6 de legislador 
en la regulaci6 dc Ics relacions jurídica-privades: 
- Pcr seguretat jurídica, cal unificar el drct privat, vist 

que hi ha contractes regulats per normes civils i contractcs 
regdats per normcs inercantils i no hi  ha acord sobre quina 
6s la rcgulaci6 juriclica aplicable, la qual cosa dificulta la in- 
forrnaci6 dels consumidors. 
- El Codi de Comerq, dncara que pugui scr aplicat als  

consumidors, és un conjunt dc normes elaboradcs pcr a co- 
merciants, en atenció a llurs interessos i hasadcs en ei prin- 
cipi d’igualtat entrc les parts i llibertats de pactes. 

- El trBfic d’cmprcscs ara 6s cl trkfic econbmic en genc- 
ral, del qual també formen part cls consumidors. 

D’altru banda, l’efickist dc Ics normcs consisteix cn la 
conformitat dc la conducta dels seus destinataris amb el mo- 
del prescrit. L’oobservnnqa ú’una norma ha dc comptar amh 
l’csponthnia adhcsici d’aquests destinataris, perb així matcix 
ha de ser dotada d’un aparell coercitiu que commini ii com- 
plir-la í *ha dc prcveure determinades sancions aplicables 
contra els transgressors. 

Per6 s’csdcvé cl ’cas que determinats capteni ments, quali- 
ricats d’infraccions pcr la Llei 111990, dc 8 de gener, sobre 
Disciplina de Mcrcat i Dcfensa dels Consumidors i Usuaris, 
són tan dificils dc provar pel consumidor denunciant, que la 
sanci6 prevista no aniba mai a ser aplicada. A tall d’excm- 
ple podem citar l’articlc 4 de l’esmentada llei, que es refe- 
rcix a la negativa injustificada a ssltisícr les demmdcs dcl 

consumidor, dc I’uslzari, dels cxpcnedors i dcls distt’ihui’- 
dors, i tota mena de discriminaci6 respcctc a Ics demandes 
referides, quc pot ser qualificada de greu 0 molt greu en rc- 
laci6 amb la sevil influkncia cn cl mercat. En aquests supb- 
sits la satisfaccid dels legitirns interessos dels consumidors 
d c p h  tnés de la bondat del comerciant i de la seva col.lsibo- 
raci6 que no pas de I’efickia de la mesura coercitiva, 

Altrament, determinades sancions hauricn de ser revisa- 
des, at@s que pel transcurs del tcrnps han perdut l’cfickia 
coerciiiva. 6s CI cas, per exemple, de la multa prevista per 
sancionar l’incomplimcnt dels preccptcs cstablerts, en ga- 
rantia dels abonats, al Reglament dc Verificacions Elkctri- 
ques quant a ta suspensió dcl suhministramcnt d’cncrgia. La 
quantia d’aquesta multa va dc i O0 a 1 .O00 pcssetes i ,  cn cas 
dc reincidkncia, dc 5.000 a 25.000 pessetes. Lbgicamcnt, 
aquesta sancid no comporta cap arncnaqa per a Ics compan- 
yi es su brnini s tradores. 

Quant als procediments per a la dcfcnsa dels drets i dcls 
legítims iiitercssos cconbmics, ja es va fer constar a l’infor. 
me 1991 quc la via judicial cra totalment inopcrant per re- 
soldre discrcphncics, majorment cntre abonats i grans 
companyics subministradorm, per raons dc Icntitud, forma- 
lisme, i la desproporci6 cntre Ics despeses i la quantitat ob- 
jccte cle reclamclcici. 

Amb tot, el sistema arbitral tampoc no ha gaudit, en cl 
nostrc país, de l’kxit quc calia esperar-nc. Aquests n’ han es- 
tat els factors determinants: 

- La manca d’una authtica voluntat dc participzlcici pec 
part d’algunes ernprescs. 
- La. preskncia d’un representant dc l’administraci6 públi- 

ca en les juntcs arbitrals plantcja greus problemes en cls su- 
pbsits dc rcclamacions contra l’administraci6 pliblicn. 

- La pluralitat a nivell cstatal d’insthncies arbitrals sccto- 
rials amb compcthncies per eoncixcr de reclamacions quc 
en d’altrcs casos serien compcthcia de les juntes arbitrals. 
- I, finalment, hi ha establertes detcrminades vies de rcso- 

luci6 dc conflictes en rnatkria de consum pcr part dc deter- 
minats sectors del trhfic juridico-mercantil. 

Pcr tant, hem de reiterar cl que ja dbicni a l’informe dc 
199 1 : cal habilitar un proccdimcnt judicial cficaq, tal, vega- 
da simplificat, pcr a la tramitació dc les reclamacions de 
menor quantfa en d casos en quk no sigui indicat el praccdi- 
mcnt arbitral. 

Només ens resta rccordar a 1’ Administració quc l’cxigh- 
cia d’cfichcia en la protccció dels consumidors i usuaris en- 
tronca amb el que ha de ser h caractcrística fonamental dc 
la seva actuació, d’acord amb l’art. 103 dc la Cwnstitucib 
quan estableix: <<L’AdministraciÓ pública serveix amb oh- 
jcctivitat cls interessos generals i actua d’scord amb els 
principis d’efickcia, (...I i coordinacirin. 

Concloem resumint que In consecucib dc la funció tu’itiva 
dcl sistema jurídic, vcrtcbrit a I’entorn dc i’art. 51 de la CE, 
6 s  condicionada per I’efichcia tant dc Ics normes com dcls 
proccdimcnts tutelars. 

Quant a l’elaboraci6 dc les nnrmcs orientades a protegir 
al consumidor cn el tshfic mercantil, per tal de preservar 
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l’efichcia dc Ics mesures protectores quc s’hi continguin 
s’hauria de tenir en compte que: 
- Cal superar cl concepte prograinhtic d’aqucstes normcs 

i concrctarnent articular, no tan sols els drets i els legítims 
intcressos econbmics objccte de proleccib, sind també els 
mecanismes de protecció. 
- Atesa la varietat de rclacions jurí’diques cn quE cs troba 

implicat el ciutadh en tant que consumidor i usuari, cal evi- 
tar la prolifcracici de lleis intcrdisciplinhries, difícils de de- 
senvolupar rcglamenthriamcnt i d’integrar amb coherbncia 
cn 1’ ordenament jurídic. 

-- Quant a Ics normes sobre disciplina de mcrcat, la tipifi- 
cació de les infraccions nomes és cficq -i per tant nom& es 
pot parla dc defensa dels drcts i dels legitims interessos 
econbmics del consumidor- si s’actualitzen les sancions i es 
concreten al m k i m  les conductes sancionables, cs doncn 
mitjans al consumidor per poder-Ics provar i ,  a la vegada, si 
s6n eficaps els procediments d’inspecció. En cas contrari, 
I’apareli coercitiu es superflu. 

Pel que fa als procediments de dcfcnsa dcls legitims inte- 
ressos econbmics, el sistema arbitral complementa la via ju- 
dicial. La protecció del consumidor i usuari no Es e f i c q  si 
aquest no pot confiar en una resoluci6 rhpida i poc costosa 
dc Ics qüestions que es puguin suscitar amb establiments co- 
mercials. En aqucst’scntit, 6s aplicable l’art. 24 de la CE 
quant al dret de tothom <<a obtenir la tutela efcctiva dels jut- 
*ges i dels tribunals en l’exercici dels seus drets i interessos 
lcgítims, sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensi6.n 

Queixa 790192 
Discriminacions 

’ EI Moviment d’Objecci6 de ConsciEncia, el Colkctiu 
Mili KK, el Front d’Allibcramcnt Gai dc Catalunya i el 
Gmp dc Lesbianes Feministes de Barcciona, ens van tramc- 
tre un escrit de queixa en els termes següents: 

<<Els documents que us adjuntem fan referhcia als codis 
d’incidkncies utilitzats per la Gerkncia dc Segurctat de Bar- 
celona (Direcci6 de Seguretat Coorporativa). El codi núm. 
54 cs refereix als “Individus grups dc risc”. “identificats o 
cxpulsats”. Més cndavant, especifica i concreta quins són, a 
parer dc l’cmpresa RENFE, aquests grups dc risc que ‘( ...) 
con su actitud pcrturbe h tranquilidad entre 10s viajeros y 
perjudiquc la irnagen de la Empresa’. 

>>Davant de la gravetat: del seu contingut, abans de fer-los 
públics, la prudhncia ens acotzscllh d’ernprendre algunes rc- 
cerques al respecte. Hem de dir, perb, que durant dues set- 
manes no hi haguk cap nova informaci6 quc aclaris 
I’assumpte. Per aquest motiu vhrem convocar una roda de 
premsa cl passat dijous dia 2 d’abril (n’adjuntcm comunicat). 

*Un parell d’horcs abans de la roda dc premsa ens vhrern 
reunir amb el senyor G.N., Cap de Relacions Institucionals 
de la companyia, per tal de comunicar-li la nostra intenció 
de fer públics els documents a traves dcls mitjans de comu- 
nicació i demanar explicacions sobre la seva existhcia. 
Aquest senyor no en tenia concixcmcnt i es va posar en con- 

tacte amb el scnyor I.G.P., Gcrcnt dc la Seguretat dc Rarcc- 
lona. EI scnyor GP,  confirmh l’autcnticitat de la documentaci6 
i explica quc era una nova codificwici, actual i en Ús. 

)>Hem dc comunicar quc l’existencia d’ aquests docu- 
ments, la seva classificaciij i codificaci6 representa una fla- 
grant situacici atcrnptrltbria contra la Deelaraci6 Universal 
dels Drcts Humans aprovada I’any 1948 pcr les Nacions 
Unides i ratificada per 1’Estiit espanyol. A mks d’esdevcnir 
un gravíssim precedcnt per part d’una crnprcsa p6blica cuni 
6s RENFE al contradir tot un seguit d’articulats que confi- 
guren els mis  bhics drets fonamentals de la Constituci6 es- 
panyola, entre ells l’article n6m. 14. 

>>La Dirccci6 de l’ernprcsa RENFE va emetrc un camuni- 
cat, el mateix dijous 2 d’abril 1-1 la tarda, disculpant-sc pcr 
l’afer i manifestant la intenci6 dc rectificar aquesta coditica- 
ci6 quc formava part, deicn, d’un document intern. 

>>Tot i així, queden algunes preguntes a resoldrc: 
w- De no haver-nos arribat, d’una forma. anbnima, aques- 

ta documcntaci6 encara scguiria cn ús ja que era, tal i com 
diu l’empresa, una codificació intcma? 

i>- Quina seguretat tenim de la seva. celiracla? Soldicitem 
que es faci pública la nova codificació i també les antcriors. 

)>- Aquest fet ha. portat a la llum piíblica l’cxistkncia d’un 
doble discurs, l’oficiallextcm i cl rcallintern; d’una doble 
moral. Quants “codis núm. 54” cxisteixen en altres empre- 
ses p6bliques o privades o, fins i tot, dintre dels organismcs 
oficials i dc 1’Adrninistracici pública? 

>)- Constatem la manca d’clcments de control pcr part de 
les institucions politiqucs que evitin l’existhcia de docu- 
mentaci6 quc contenen elements clarament racistes, discri- 
minatoris i que atempten contra el sentit cornli i contra. totcs 
Ics lleis hhsiques de la convivhcia humana. 

B SOTA ,TC I TEM : 
>)La vostra intervenció en el cas, davant la gravetat de 

l’afer, per tal que es facin totes aquelles gestions quc dcs de 
la Institució quc representeu es considerin oportunes i que 
apartin un coneixement real de com s’ha csdcvingut questa 
situació, així carn, quc es resolgui d’una mancra satisfxtbria.>) 

L’esmcntat codi d’incidhcics dc RENFE tipifica amb el 
núm. 54 el yuc considera format pcr dndividuos. Grupos de 
ciesgos>,, que defincix aixi: 

r<Delincucntes comunes, asi como drogadictos, mendigos, 
homosexualcs, prostitutas, objetorcs, vigabundos, piinkics 
y, en gcncral, cualquier individuo que con su actitud pcrtur- 
be la tranquilidad entrc 10s viajeros y perjudiquc Ia imagen 
de la Ernpremn 

EE Síndic de Greugcs es va posar en contacte amb REN- 
FE, yuc va trametre a la nostra Inslituci6 cbpia dcls escrits 
de disculpa adrcqats als collectius promotors de la queixa, 
que tot seguit reprodui’m: 

<<En relaci6 amb llur escrit del proppassat 3 d’aliril, quc 
ens ha arribat mitjanpnt aqucsta Organitzacici, cls comuni- 
co el següent, amb el prec yuc ho tras1l;idin a la resta dc les 
Organitzacions signants de l’esmcntat cscrit. 

PRENFE a través del seu Gcrcnt de Relacions Institucio- 
nals a Barcelona va demanar públicttmcnt disculpes pel con- 
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tingut dc l’escrit cluc va originar l lur protcsta als rnitjans de 
comunicac5 

>>Per altra banda cl Director C I C  Seguretat Corporativa va 
cnviar amb data IS d’abril iina altra carta, la fotocbpia. de la 
qual els hi adjunto, en qui: quc rnostruva tamb6 el seu greu 
pcl desafortunat contingut d’aquella nota, que cimsistia en 
un simple apunt sensc cap valor o k i a l  ni oficicis que va 6s- 
ser enviat al 1990, no hnvcnt cxistit mai a la nostra empresa 
cap allusici i1 grups o pcrsoncs per la scva ideologia, activi- 
tat o rnancra de pcnsar. 
>>Finalment 6s coneguda la incva actitud cn contra dc 

qualscvol tipus de discriminació, i 6 s  per czixb que compar- 
tcixo plcnamcnt llur nialestar i hc prcs Ics rnidcs corrcctores 
ncccsskt-ics pcrqui: fets d’aqucsta mena no cs tornin a produir.>> 

El contingut de la carta del director dc Scgiirctat Corporli- 
t i w  és literalrncnt cl scgiient 

(<<En rclaciijn a las inanifcstaciones realizadas el pasado 2 
de abril en rcuni6n Jnantenida mire ustcdes y el Gcrcntc de 
Relaciones Institucionalcs J.E.G.N. y en postcrior nieda de 
prensa con las rnedios de cornunicativos, descaría manifcs- 
tar lo  siguicnte: 

)>>La Direcci6n de Seguridad Corporativa es la primera cn 
rcconocer las mativaciones y íiindmicntos de la protcsia re- 
alizada por uslcdcs, así como la ;irbilrariedad reulizridrt al in- 
corporar al coIcctivo de personas que reprcscntun como 
susccptihlcs dc causar problemas de scguridad en las insta- 
laciones de RENFE. 

)>Por ~ 1 1 0  dcsearía sumiirm a las disculpus quc en nom- 
hrc dc la empresa ya prcsent6 nuestro Gcrcnte de Rclacio- 
ncs Institucionales cn Catttaluña, 1 amcntando 10s pcrjuicios 
qiie este documento intcrno hayn poclido causar. 

>>Fin&nente quieru resaltar quc cl documento en cucstión 
cra un sirnplc apunte cnviado por un trahajador nucstro a 
otro de Barcelona sin niiigún valor oficial ni oficioso y que 
desde lucgo no reprcscnth en inodo aiguna el scntir dc esta 
Direccih de Seguridad ni el de RENFE. 

>>Por otro lado dcsdc hacc dos años, kcha de redaccilin 
del desafortunacio cscrito, no existe en nucstra emprcsa nin- 
g ~ n  documcnlo que haga alusi611 o rcfcrcncin alguna ii gru- 
pos dc pcrsonas sea cual h r c  su actividad o forma de 
pcn s ar. >) 

Queixa 543192 
Reservat cl dret d’admissih 

El scnyor F.M. vii cienunciar al Sínclic de Grcuges la dis- 
crirninaci6 de que va ser objecte cn ser-li irnpcdida 1’eritr;ida 
:i un bar f o r p  conegut de Barcelona pcrquc anava acompan- 
yat d’uns amics, d e l s  quals dclatavr-1 la seva condici6 d’es- 
trangers la pell iiiorcnil de treballar a i’extcriorb>. 
Dcsgraciadament no cs tracta d’un fet ayllat, sinó que crm cls 
últims mesos s’han rcpctit situacions cani aquesta dc les 
quals s’hu fet rcssb la prcmsa. 

La rcguluci6 dcl dret d’adinissiii 15s continu& cn la Elci 

tivitats recreativcs i cls estaldimcnls piiblics, l’art. i 6 de In 
qual estableix que <<correspon al Govern dc la Generalitat, a 
proposta del Conseller dc Govcmació, rcgulr-lr per decret>>., . 

... ~ 4 .  Les condicions objectives cn qui: es pot exercir cl 
dret d’admissiri han cl’6sser públiqucs i conegudes pcr tal 
que el drct d’accks als locals i als establiments dc púhIica 
concurrhcia soimcsos a ayuestn Llci no pugui ésscr negat 
dc inaticril arhitrhricz c) improcedent), ... 

Er1 aquest sentit, l’ilrticlc 24 i) del matcix tcxt normatiu 
qualifica de falta greu ~<I’incornpíimcni dc la normativa rc- 
glamentiria sohrc cl dcct d’admissió,>. Conscqiientment, po- 
d r i  sancionar-se a m b  inulta de fins a un mili6 de pcssctes 
i, quan cs tracti de locals o cstablirncnts, podcn tumhd @sscr 
sancionades, altcrnativarnent amb la sitncih pecuniliria o, 
con.juntanicnt amb aqucs ta, amb el tancament provisional 
per un període mhxiin dc sis mcsos.~ 

Ara bé, mentrc el Govern de la Gcncralitiit no faci ds dc 
les facultats reglnmenthrics cstczblcrtes per aqucsta Llei, 
s’han tlj aplicar Ics normes reglamcntkrics vigents, i suplctb- 
riainent Ics disposicions gcnei.als de l’Adrninistraci6 dc 
1’Fhtat en aquesta rnalbia, en especial el Rcial Decrct 
28 1 fd1982, de 27 d’agost. 

L’act. 59 del Reial Dccrct 28 1613 982 enfoca l’afer, no pas 
dcg dcl punt de vista dcl drct dc I’usuari a acccdir als locals 
de pliblica concui-rkncia, sinh des dc la pcrspcctiva dels deu- 
ES que compctcixcn al pilhlic, que no podsh <<<entrar cn d 
recinte o local scnsc complir els requisits als quals I’cmprc- 
sa té condicionat el dret d’adrnissi6 mitjanqant la scva pu- 
blicitat o rnitjanpmt cartells, bcn visiblcs, col-locats cn cls 
llocs d’accks, fcnt constar clarmcnt aquests requisits>>. Pcrb 
no es tipifica com ii infraccih I’Ús arbitrari dcl dret d’admis- 
sih. 

El Sh,dic de Grcugcs, a part de ttramctrc aquesta informa- 
ció a. I’interessat, va adrcpr-lo al Departament de Govcmii- 
ci6 perqui: hi formulés la scva denhcia. 

Per(> davant dc l a  proliferacici de situacions com la quc el 
senyor F.M. cns ha plantejat, cal cl dcscnvolupatiicnt regla- 
mentari dc la Ilci catalana corrcsponent, per tal de delimitar 
el dret d’accds de I’usuari als cstablirnents de pfiblica con- 
currkncia i paral-lelamcnt el drct d’admissi6 dels propi,etaris. 

Queixa. i 3/92 
A la recerca d’an ob-jecte oblidat en un taxi 

L’Associaci6 d’Usuaris de Gossos Pigall ens va tramctre 
una chpia de l’cscrit quc cl senyor J.M., cn rcprcsentució de 
I’esmentada associaci6, havia adrqat a ]’Entitat del Trans- 
port de 1’Arca Metropolitana dc Barcelona, cxpnsant cl SCU 
prohlcma en els termes següents: 

... &i dia 16 dc Diciembre dc 1992 cogimos un laxi de su 
compañía en Via. Augusta / Travcscra dc Gracia con dircc- 
ci6n a Ia callc Calahria n h .  129- 136 (Oíicina dcl Ciutaclk) 
a la cua] llegamos a las 18’ 15 h. Dcspu6s de pedirlc ‘un 
camprobantc nus apcamos clcl taxi, dejiíndonos cn el asiento 

1 OI1 990, de I5 cfc juny, sobrc policia de I’espcctaclc, les ac- dchntero del cochc una holsa clel Cortc Ingl6s que contenia 
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una caja con una figura de un Pcrro-Guia dirigida al Molt 
Honorable President de la Generditfit Sr. Jordi Pujol. Inmc- 
diatamcnte llamamos c?. su cornpañía y entonccs nos dimos 
cuenta de que el comprobante d o  llcvaba la fecha, el pre- 
cio y la firma dcl taxista, sin llevar ni la cédula de idcntifi- 
cación ni la matricula del cochc. Su compafita nos di6 un 
n6rnero que corresponde a Ob,jetos Perdidos, al que hemos 
llamado repetidas veces sin que dicho objeto se haya dcpo- 
sitado en esa oficina hasta la fecha de hoy, ni tampoco en la 
Oficina del Ciutadh. 

>>A traves de Onda Ccro Radio se hiza un Hamarniento di- 
rigido a todos 10s taxistas para que quien tuviera la figura la 
dcvolviese, sin que hasta la fecha nos haya rcspondido na- 
diem)> 

L’Entitat del Tranport va trametre a petici6 del Síndic de 
Greugcs l’informe següent sobre Ics actuacions dutes a ter- 
me quant al cas plantejat: 

... c a l  Director de Scrvcis del Taxi va adrepr-se immedia- 
tament al scnyar per comunicar-li que 1’Entitat no tenia co- 
neixemcnt que cap taxista haguds trobat I’ohjectc que van 
oblidar en un taxi, i que en no disposar de les dades del ve- 
hicle ens resultava impossible localitzar el conductor que va 
prestar el servei. 

>,Per aquest motiu, afegia que s’adrccessin a 1’Ajunta- 
ment de Barcelona, ja que els professionals taxistes tenen 
l’obligació de dipositar qualsevol objccte abandonat en el 
scu vehicle a 1’Oficina de Troballes.>> 

El Síndic de Greuges va cmsidemr oportli suggerir a 
1’Entitat dc Transport quc: 

... cs’adopti un sistema d’individualitzaci6 dels rebuts o ti- 
quets que faciliti o abreugi al taxista l’opcraci6 d’ernplenar- 
los, reduint el nombre de dades que aquest hi ha de 
consignar, i tanmateix pcrmetf a I’usuari la identifica36 del 
titular de la Ilickncia a efectes de posteriors reclamacions. 

>)La qual cosa bendiiciaria no solarncnt aquells passatgers 
que afectats per qualsevol tipus de disfuncici física o psíqui- 
ca que dificulti la identificaciii del número dc matrícula o de 
llickncia, i la comprovació de la correcta extcnsió del rebut, 
sinb que tamb6 sers una garantia més del respecte als drets i 
interessos econbmics dels usuaris en gcncral, d’acord amb 
la Llci General per a la Defensa dcls Consumidors i Usua- 
ris, Llei 2011 984, de 19 de ju1iol.n 

En relació amb aquest suggeriment, el Director de Ser- 
veis del Taxi, va emetre el següent informe 

... <<lr. Que actualment segons l’artick 43 del vigent Rc- 
glamcnt Metropolita d’ Autotaxis, els conductors dels vehi- 
cles esthn obligats a estendre un rebut de I’import del servei, 
quan aixi els ho sol-iicitin els usuaris. L’esrnentat rcbut 
s’haurh d’sljustar al model oficial quc facilitar5 I’EMT, on 
han de fer constar les següents dades: 

n- Identificació de l’autotaxi: Número de matricula i Ili- 
ckncia 

)>- Identificació del conductor: NIF i signatura 
N- Dades del Servei: Recorregut, data import 
)>h. Que aquesta Entitat esth introduint, i subvencionant 

la instal-laci6 als autotaxis de, maquines de cobrament per 

targeta de crhdit, que estén el rcbut encara quc I’usuari no 
pagui arnb targeta. Actualmcnt uns mil taxistes han incorpo- 
rat aquest sistema de pagamcnt. 

)>3r. Que, el Conscll Mctropolith de data 17 de setembre 
de 1992, va aprovar definitivament la normativa referida a 
les condicions que han dc reunir cls taxírnetrcs per a la seva 
aphicacici als autotaxis emparats en Ilickncics de 1’Entitat 
Metropolitana del Transport, la qual, en la seva disposi- 
cici transitbria tcrccra estableix que a partir dc I’ 1 de ge- 
ner de 1994, els taxiinctrcs hauran de dur incorporada 
una impressora expenedora del rebut dc la carrera scgons 
el model autoritzat per 1’Entitat Metropolitana del Truns- 
port.>> 

Amb motiu d’aqucsta resposta de l’Administraci6 al nos- 
tre suggeriment, vam donar per finalitzada la nostra intcr- 
vencili cn aquest afer. 

2. Els serveis piiblics i els usuaris 

De les queixes tramitades enguany en aquesta subsccci6, 
les que tenen pcr objecte la prestacici de serveis públics s6n 
Ics que constitueixcn el grup més nombrhs. 

Quant als serveis la titularitat dcls quals correspon a Ics 
enfitats locals d’acord arnb la Llei 711985, de 2 d’abril, Re- 
guladora de les Bases del REgim Local, la qiiestih dc fons 
quc resumeix els diferents problemes que ens plantegen els 
usuaris en llurs escrits de queixa 6s el control que I’adrninis- 
traci6 titular del servei ha d’excrcir sobre I’entitat, pública o 
privada, que el gcstiona. 

L’art. 25 de l’esmentada Llci autoritza el municipi a pro- 
rnourc, per a la gestió dels seus interessos i en I’hnbit dc Ics 
seves compcthcies, tota classe d’activitats, i a prestar cls 
serveis pdblics que contribueixin a satisfcr Ics neccssitats i 
aspiracions de la comunitat vci’nal. El mateix tcxt legal esta- 
bleix quincs s6n les kees en qui: cl municipi pot exercir les 
seves compethcies, els senreis mínims quc s’han de prestar 
d’acord amb ei nornbrc de la pobla% municipal, i a l’6ltim, 
els scrveis essencials, rcscrvats per Llei a favor de l’cntitat lo- 
cal, els quals poden ser monopolitzats. Els serveis locals podcn 
ser gestionats directament pcr la mateixa cntitat ‘local, rnitjm- 
p n t  un organisme authnom, o initjanpnt societat mercantil, el 
capital social de la qual ha de perthnyer Íntegrament al munici- 
pi. També poden ser gestionats indirectament, exceptc cls que 
impliquin exercici d’autoritat, rnit&pnt qualsevol de les for- 
mes establertes per Part. 85.4 de la mateixa Llci de Bases, la 
més usual de les quals és la concessih. 

Independentment del servei del qual es tracti i de la forma 
de gestici per que es decanti cl municipi, cal tenir present 
que el ciutadh, cn tant que administrat, és usuari dcls ser- 
veis pfíblics, i consegüentment, s’inclou dins l’abast sub- 
jectiu del principi de protecció recollit a ]’art. 51 de la 
CE. Els poders públics han de garantir i defensar els drets 
i els legítims interessos econbmics dels consumidors i 
usuaris, i cl coqpliment d’aqucst deure no se circumscriu 
nom& a la tutcla deis particulars en les relacions jurídi- 



63 26 13UTLTB‘rÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA J Ndm. 99 1 3 1 dc mmq de 1943 
I 

co-privades, sin6 que tainbd incidcix en la prestacid dels 
scrvcis públics. 

Per la qual cosa, compctcix cz t’administracici local vetllar 
pcr 1’usua-i dcl servei, i controlar la gcstió que sc’n fa, so- 
hrctot quan & confiada a particulars. 

En cl suphsit cluc u n  servei local cs gestioni dircctament 
rnitjiinpt un organisme rtuthnom, és a dir quc cs produeixi 
u n a  personalitmci6 dcl servei en qücstió, un rnenibrc dc la 
corporacici municipal ha dc presidir cl consell d’arlrnini stca- 
ci6 de l’entitat autbnoma, i a proposta del mateix consell, 
l’alcalde a prcsidcnt designa el gcrcnt, segons disposa l’arti- 
cle I O1 del Reial Dccrct-Legislatiu 78 1/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova cl tcxt refós dc Ics disposicions lcgals vi- 
gents en matcria dc rkgim local. 

Aquest control dc cairc orghnic pot ser recolzat en els es- 
tatuts de crcaci6 dels organismes autbnoms per altres nor- 
rncs mitjanpnt les quals es dcfincixi la potcstat tui’tiva de la 
corporaci6 sabre I’ens, de rnancra que es constitueixi aixi un 
control funcional sobre la gesti6 del servei. Adhuc, els 
acords del consell d’administr;ició i les resolucions dels al- 
tres brgans dc govern i aciministraci6 cle I’organismc autb- 
nom s6n susceptiblcs, en tot cas, 3c recurs en via 
administrativa davant 1’ alcalde. Corn p d c m  cornprovar* cl 
municipi compta amb diversos mccanisrncs de control, perh 
no scrnprc s’utilitzen cn dcfcnsa dcls usuaris. 

Aquesta manca de control efcctiu s’agrcuja quan es tracta 
dc scrvcis gestionats indircctament per pcrsoncs físiques o 
juridiqucs, cn rkgim de concessió. En aquests casos, 1’Ad- 
ministraci6 no es pot descntendre d’un contlicte que afccta 
l’organització del scrvei pShlic concedit, atks que en conscrvii 
la titularitat i consegiicntmcnt, la direcciij i el control de les 
condicions en qui3 cs produeix la prcstaci6 als usuLlris, corn es 
dcsprkn de l’art. 242.2 de la Llci 8J1987, de 15 d’abril, Munici- 
‘pal i dc R&im Local dc Catalunya, quan diu que <(L’cns local 
no pot renunciar a la fiscnlitzxici del servei, llurs modifica- 
cions, al rescat, al scgrest o a la dcclaraci6 d’utilitaths,. 

Altrament, d’acorcl amb l’art* 23 I de la Llei catalana es- 
mcntada, els cns locals han d’acordar de manera expressa la 
creacilj del servei públic i procedir, si s’cscitu, a regular-lo 
per rcglament abans dc cornengar a prcstar-10. Així matcix, 
han dc determinar les modalitats dc prestacili i cl rEgim es- 
tatutiiri dels usuaris. Val a dir que en la trtLmitaci6 de quei- 
xes motivades pcr conflictes entrc usuaris i cmprcses 
concessionhies de serveis locals -i ens rcfcrim concreta: 
ment al subministramcnt domiciliari cl’aigua potable- hcm 
constatat que la manca d’un regiament cspecífic que cl rc- 
guli origina nombrosos problcmcs quc siin conscqühcia, b@ 
de I’aplicació per analogia del Reglaincnt de verificacions 
clkctriques i regularitat cn el suhministramcnt cl’energia, bé 
dc l’aplicacici d’uiia norma tan anacrhnica corn cl Decret de 
comptadors d’aigua dc l’any 1907. 

Una altra nicsura dc proteccio a l’usuari prevista en la 
Llei 811987, a. tenir en compte pels ens locals, 6s el deure 
quc cleriva de ]’art. 232: <<Si les característiqucs o la natura- 
lesa del servei ho pcmeten, els ens locals han d’establir Ics 
tEcniqucs dc participaci6 dels usuaris en el desenvolupa- 

. 

ment dcls serveis pliblics per tal dc garantir 
ment adequat i llur millora>). 

Altrament, cl ciutadh tambk cs queixa de 
prestacici dc determinats scrveis a les zoncs WI 

lur funciona- 

la manca de 
11s allunyadcs 

del nucli mtinicipal i a les urbanitzacions, si b6 cs tracta de 
ducs problemitiqucs difcrents, ja que en cl cas dc les urhanit- 
zslcions de vcgadcs hi concorre l’agrcujant de la il.1cgalitat. 

A la manca en determinats municipis d’alguns serveis lo- 
cals, corn el de rccollida d’escombrarics i d’eliminaciri de 
residus, a tall d’excrnplc, el quals es tractcn en una altra sec- 
ció d’slquest Informe, s’afcgcixen els problcmes d’incomu- 
nicaci6 que comporta la incxistkncia dc servei tclcfhnic en 
les zoncs d’extrmdi, i un insuficient scrvci de COITCUS. 

Els retards i les elcvades despeses quc deriven dc la ins- 
tal-laci6 dc linies telcfhniques fora dels nuclis urbans, scin 
els motius nies freqücntmcnt alkgats pels promotors de les 
queixes contra Tclcfbnica Espanya, S A .  

EI sol-licitant d’una línia d’cxtraradi, si en cl termini de 
sis mesos comptats dcs dc la formnlitzaciii de la soI-licitud, 
no ha estat donat d’alta del scwei, pot demanar la devoluci6 
del 20% abonat de In quota de constituci6 de la línia, sem- 
pre que no hagi fct efectiu cl 80% restant. Aquesta mcsura, 
tanmateix, no ofereix -cap soluciij cficag del problema si 
comporta la reSCissi6 de la sol-licitud. D’altra banda, 6s 
usual que el termini cstahlcrt se superi després i tot dc sig- 
nar el contracte i havent pagat la totalitat dc la quota, encara 
que a les condicions del contracte d’ahonament s’estiibleixi 
que cl 80% rcstant de la quota, el requerir8 la companyia te- 
Icfhnica quan estigui en disposiciri d’iniciar Ics ohrcs d’ins- 
t al.1 ac i 6. 

No obstant, hcrn de remarcar la decisiva col~laboració que 
I’Oficina d’Atenci6 a 1’Usunri de Tclcfbnica it Barcelona ha 
prestat a la nostra Instituci6 en la rcsolucici rl’aqucsts i d’al- 
tres problemes rcfcrcnts a desacords amb facturacions. 

Quant al scrvci cle Corrcus, la manca de rccollida i de re- 
partiment domiciliari de corrcspondkncia 6s  una qüesti6 que 
agrcli-ja l’a~llament el sector, de poblaci6 resident cn zones 
no urbanes. 

Si be segons es dedueix de 1’Ordcnanqa Postal aprovada 
pcl Decrci I 9  de maig dc 199 1 (art. 22) i del Rcglarnent dels 
Serveis de Corrcus, Decret 14 dc maig de 1964 (art. 
25 I .1.2.), la corrcspondkncia s’ha dc repartir dihriatnent a 
domicili, el Reial Decret 77211980, dcl 29 de febrer, pcl 
qual es dicten normes sobre els servcis de comunicacions cn 
el medi rural, ha capgirat aquest principi consagrat a la Ic- 
g i s 1 ac i 6 ant cr i or. 

Ja I’csmcntat Reglamcnt dels Serveis dc Correus al scu 
art. 192 núm. 1 i 2 hahilita la Direccici General dc Correus 
pcr poder autoritzar un servci d’intercanvi dc corrcspondkn- 
cia ordinhtia a favor dcls usuaris beneficiats, rnitjanqant ca- 
selles i bústies, installades en cascs o en casetes postals quc 
cs construcixin en llocs cstratkgics del mcdi rural nn con- 
vcrgeixin camins, o d’altres vics de cornunicaci6 i pels 
quals transitin emplcats de Correus D conductors clc corms- 
pondhncia. Els ajuntaments, entitats, persones o associii- 
cions de vei’ns quc vulguin obtenir la utilitzaci6 d’aqucst 
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servci l’hhauran de sol-licitar a la Direcci6 General de Co- 
rreus. 

En aqucst scntit cl Reial Decret 77211980, en el seu art. 
2n. diu: 

<<Articulo segundo.- En aquellos núcleos de poblaci6n di- 
seminada cuyo trafico no jus tifiique el establecimiento de 
una Oficina Auxiliar o su inclusión en el recorrido dc un 
Enlacc Rural, podrin prestarse 10s servicios de entrkga y re- 
cogida dc corrcspondencia orcharia siempre que 10s usua- 
rius establezcan por su cucnta “~asctils postalcs” o “buzones 
mralcs” cn lugares apropiados dentro de 10s sectores de re- 
parto o puntos de recorrido de servicios ya existcntcs, tal 
como se previene en el vigente Reglamento de 10s Servicios 
de Correos. 

>>La prestaci6n de 10s scrvicios dc Cornunicaciones en du- 
chos n6cleos de población tarnbih podri hacerse por medio 
de Agencias y Enlaccs colaboradorcs por cuenta de las Enti- 
dades, agrupacimes dc vecinos o usuarios que 10 solicitcn, 
sin retribución alguna con cmgo it la Dircccih gencral de 
Correos y Telecornunicaciones y de acuerdo con las norrnas 
quc al cfccta se cstablczcan. 

,>Las agencias colaboradoras de Correos y Telecomunica- 
ci6n podran autorizarse tarnbih para atender a cstos 
servicios en Empresas, Entitades o Corporaciones pli- 
blicas O privadas, incluso en zonas urbanas cuando asi 
mejor conv’cnga al Servicio y a la propia Entidad cola- 

La instaklaci6 d’una oficina postal cn una determinada lo- 
calitat s’efectuarh cn funcici del nornbrc d’habitants i del 
moviment o volum dc correspondhcia, circumsthncics que 
s6n consideradcs pcr l’Administraci6 dc Correus a la llum 
dels seus iimitats mitjans personals i materials. 

Correus és una ernprcsa pública de cairc estatal i, consc- 
giientment, la supervisi6 dc la scva actuació corrcspon a la 
Tnstitucib del Defensor del Pucblo, en virtut de 1’article 1 de 
la Llci Orghica 3/1981,.dc 6 cl’abril. Amb motiu de l’infor- 
mc annual que aquella Institució ha dc prescntar a les Corts 
Generals, des de l’any 1988, i arran d’un estudi exhaustiu 
sobre el funcionament dels serveis de Correus, sc suggerei- 
xen cls següents punts, quc la nostra Institució subscriu ple- 
n ament : 
- Que cs clarifiquin o objectivin els drets dels usuaris de 

correus quant a la seva residkncia, la qual cosa implica una 
definició normativa del concepte (medi ruralu. 
- Anar equiparant progressivament el tracte dels ciuta- 

dans residents en zoncs urbancs i z r m s  rurals quant al scr- 
vei de correu. 
- Que s’estudii’ l’oportunitat de dotar I’adrninistraci6 de 

Correus dels mitjans suficients per atcndre el servei del co- 
rreu en zones rurals i urbanitzacions, per tal d’eliminar l’es- 
tnrctura actual. 

Cal doncs, que l’hdministració faci un esforc per aconse- 
guir una aplicació efectiva del principi de protecció al con- 
sumidor i usuari, recollit a l’articlc 51 de la CE, als scrveis 
públics. 

. boradora. )> 

’ 

I 

Quci xa I 739192 
Les linicls ~ 9 0 3 ~  

La Plataforma de Opinirin Rcivindicativa, en rcprc- 
sentaci6 dels seus associats, ens va tramctrc la. scva queixa. 
motivada per la implantació de Ics noves linics tclcfhniqucs 
identificades amh el prefix <<903,,. 

D’acord amb l’escrit trames per la promotora dc la quci- 
xa, cls anuncis dels scrveis, de contingut divcrs, quc cs pres- 
taven rnitjanpnt les <<línies 903n, podicn ser qualificats de 
publicitat enganyosa d’acord amb la Llei Gencral dc Publi- 
citat, Llei 34J1988, d’ I1 de novembre, per rad dels fets se- 
g iicnt s : 

1 .- Hi manca una rcfetkncia explícita al nom de l’ernprcsa 
que ofereix el servei, al seu domicili social i a I’origen II 

proccdkncia gcogrhfica del servei, la qual cosa produeix in- 
defensió a T’usuari, el qual, en cas de dencncia, no pot iden- 
tificar el denunciat. 

2.- Aixi mateix, o bé no s’informa I’usuari sobre el preu 
dcl scrvci, o be, en altres casos, aqucst s’cxprcssa amb lletra 
petita, i no s’ajusta a les tarifes que facilita Tclefbnica ni fa 
referEncia cz la quota de connexih, que és un valor afegit al 
cost total. Altranient, la valoració del tcmps es fx en frac- 
cions tan petites, quc confoncn l’usuari. 

3.- La publicitat d’aquests serveis no o€ereix cap informa- 
ció als possibles usuaris sohre les condicions jurídiques i 
cconbmiqucs de la prestació, quc cztcsa la scvn novetat, tam- 
poc no es troba regulada cnciira per cap norma espccífica. 

Altres ciutadans també ens van manifestar la seva queixa 
pels efectes que podien tenir en els menors els serveis de 
contingut erbtic (Queixes núms. 1804192 i 1993192). 

Ates que aquesta problernLtica s’inser’eix dins un hmbit 
d’actuaci6 de I’Adrninistraci6, la supervisi6 de la qual la 
Llei Organica JA 981, de 6 d’ abril, atribueix al Defensor del 
Poble, li varn trametre les queixes csmcntadcs. 

EI 23 cf’octuhre de 1992, el Defensar del Poble ens vil tra- 
mctrc un cscrit informant cl Síndic de Greuges sobre Ics sc- 
ves actuacions en els scgiients termes: 

... d o n  fccha 17 de scptiembrc de 1992 esta institucih 
dirigi6 un escrito a Telefbnica de Espafia solicitando infor- 
mación en relacidn con 10s problemas ocasionados por la 
irnplantaci6n dc las nuevas líneas quc sc idcntificm can cl 
prefijo 903. 

>>El cscrito que cntonces sc dirigia a Tdcfónica de Espa- 
i a  recogía la preocupacih de las cornparecientes, cornpar- 
cida por csta institución, únicamente por el elevado coste 
quc puedc supancr la utilizacióin de cste scrvicio sin el con- 
sentimiento de 10s titulares del tcléfono o incluse cn contra 
del mismo, sino, en mayor medida, por el problema que en 
la actualidad suponc la auscncia dc un control cfcctivo quc 
impida el libre acceso de 10s menores a este servicio, cir- 
cunstrtncii esta quc, dados lm contenidos quc ofcrtan algu- 
nas de las líneas 903, pudiera entrar en ctilisiljn con 10s 
artículos 20.4 y 39 de la Constitucihn. 

>>En este scntido, intcrcsaba conoccr cn esta institució11 si 
sc había previsto por esa Compaiíía modificar el sistema dc 



acceso dc talcs concxioncs de forma quc el misino sólo se 
re;ilizxa a peticicin cxpresa cle liis dwnados, o bicn si Csios 
podrim impedir o suprimir la conexión de su tclefono con 
diclia rcd del 903 miiiiifcstaiido su dcscii a la Compañh. 

d o n  postcrioridad il nucstrr? inicial petición dc informe, 
han scguido recibiéndosc cn esta institucicin nuevas quejas 
cn rclaci6n con el asunto pluntexio. 

... >>Estas quc,j:jus, adem5s dc abundar en 10s xrgumcntos 
expucstos con antcriorictad, haccn rdcrcncki a ot ros aspcc- 
[os dcl problema, cspecialrncntc a la forma y modalidadcs 
en las quc sc est6 in.r;crtnnclo fa puhlicidad de estos servicim 
y ii la necesidad dc adaptar el reginien dc protecci6n del 
consumidor a relaciones corncrciales novedosas, fruto de 10s 
avances tccnol6gicos. 

>)A cstc rcspecto, 10s firrniintes consideran insufieicnte la 
ini‘ormacihi de que clispone cl consumidor por cuanto gene- 
ralrnentc no contcmpla la raz6n social dc las sociedades quc 
prestan el servicio, ni dc forma suficieritcmcnte clara el prc- 
cio del mimo ,  circunstuncias quc pucdcn ilciwrcar la inde- 
fcnsi6n del uswario y que, usirnismo, dificultan cl control 
administrativo dc estas emprcsas cn materia de protccción al 
consumidor. A esto se s u m i  cl hecho dc quc sea la propia 
Cornpniíía Telerbnica h que, utilizando 10s privilegios que 
le conficrc el ordenmiento jurídico en su condición dc 
prcstadora dc un scrvicio pLiblico cn régimen de monopulio, 
actde cmno recaudadora para estas cmprcm rncdian te un 
procedimiento que podria culminar en la suspcnsió~i del ser- 
vicio telefónico por irnpago de unas cantidades que no co- 
rrcspondcn propiamente a la prcstacilin del mi smo, 

,>Mecliante oficio de fcccha29 de scpticmbre de 1992, con 
cntrada en esta institucih el 14 de oclubrc, Tclcfhica de 
Espada rcspondc a la solicitud de informe del iT)cTcnsw dcl 
Pueblo. 

>>En cl mcnci onado cscrito, Tclcí’cinica de España rniicstrn 
SLI disposicih a cxigir dc las empresas quc han contratada 
la prcstacih dc estos servicios cl cumplimienio dr: las obli- 
gacioncs de ini‘orrnación al p6hlico sobre precios y caracte- 
risticas de 10s mismos corno ‘partrte insepmible de su 
piiblicidad. 

>,Na nbstantc, dcl contcnido cle su infnrmc sc clcsprendc 
quc Telefrinica dc EspaAa no ha conlcmplado la posibilidad 
de modificar CII tnodo alguno cl sistema dc acccso a talcs 
concxioncs, rcmitiendo, en todo caso, ii la utilizacih por el 
usuario dc alguno dc 10s equipos limitadores del acccso al 
trfiffico teicf‘cinico cuya homologacih es compctencia de ese 
Dcpartarncnto. 

}>Por todo 10 anterior, cstn institución ha considerado con- 
veniente elevar a V.E. cstns qucjas de acucrdo con el art. 
15.3 dc la Ley 3 1/87, de 18 dc Diciembre, de Ordcnuei6n de 
liis Tclccomunicaciones y la Claúsula decirnoicrccra dcl 
Contrato regulrdor de la concesicin para la prcstacih dc 10s 
scrvicios finalcs y portadores cntrc la Adtninistracih del 
Estado y Telefhica dc Españu, y dc conformidad con las 
previsioncs quc contempla el mt. 30.1 dc la Ley Orginica 
3/1981, dc h dc Abril clcl rkfel~sor dcl Puchlo, se ha acorda- 
do formular a V.IL la siguicntc 

>>II~.ICOMBNDACI~N 
~ Q U C  por cse ,Dcpart;tmcnto se adoptcn las inedidas nccc- 

sarias a fin dc quc Telefdnica dc España, S A . ,  limitc cl sis- 
tema dc accew a 10s servicios Rdicionales dc informacihn 
tarifada, o líncas 903, dc fornia que cl m i m o  s d o  se realicc 
mcdiantc solicitud exprcsa CIC los abonaclos, o quc, CII todo 
caso, se procluzca la dcsconcxión dc i n  rccl que prcsta estc 
scrvicio a pcticicin del titular de la línca, sin un coste adicio- 
nal para el mismo. 

Queixa 663192 
L ’ahast arnen t domiciliari d’aigua potable 

El scnyor J.C.C., a I’escrit dc queixa yuc va adrcqar al 
Síndic de Grcugcs, exposi els fcts scgüents: 

+- quc des de juliol dc 1988 1’Ajuntament dc CaIafell és 
propietari legal dels pous i totes les canonades i instalila- 
cions dcl suhministrtmcnt d’aigua a la urbanitzacili de Cala- 
fcIl-Parc, on viuen més dc 1513 persones tot I’any pcrb quc 
d’aquí a dos anys n’hi viuran més de 2.000. 

N-- quc des d’octubrc de 1940 la companyia subministra- 
dora de I’aigua, Suministros Pcnedks S A .  ha abandonat 
prhcticamcnt el servei i no €a gens dc mantminient ni dc po- 
tabilitmcih dc I’aigua, per la qual cosa molt sovint cns que- 
dem scnsc aigua i quan nc tenim est5 contaminada, 
simplemcnt pcr manca dc tractament; i no obstant la corn- 
panyia segueix cobrant ets rebuts; 

>>-- que aqucsta companyia Suministros Penedes S.A. no 
t6 cap conccssih inunicipal pcr al suhministramcnt, pcrii quc 
cn canvi 1’ Ajuntamcnt li pcrmct ques ta  situació; 

)>- que des dc l’octuhrc de 1990 hcm tingut sis reunions 
amb l’hjuntament de Calafell, junt amb el nastrc Sccrctari- 
Administrador, i semprc ens ha manifestat quc havia 
encarregat als serveis jurídics municipals pcr a rescatar 
el scrvci d’aigiia i fer bé el subministrament directe o 
b6 la concessió a una companyia quc oferís garantics 
tfc servei; 

>>- que la Junta dc In nostra entitat scmprc s’ha ofert a 
I’Ajuntament per t-i cnl4aborar en la resolucici d’aquest i al- 
tres assumptes, i cn gcncral s’han trobat soIueiens satisfac- 
thries; 

>)-- quc pcr a. la rcsoluciti d’aquest problema de I’aigua (en 
ques t  moment de prcscntar I’cscrit portem quinzc dies sen- 
sc aigua) nomes cal que I’A-juntamcnt cnvii’ un agutzil a la 
companyia Suministros Penedés (quc, rcpcteixo, no te cap 
concessi6 municipal) i li rcculli les claus dels pous i quarto 
dc bombes d’elevaciii (en tant que propietari legal d’aqucs- 
t c s i n s tat1 itc i on s 1. >r 

Posteriorincnt, el promotor de la queixa cns va comunicar 
que cl sctcmbrc ‘de 1991, I’Entitat Urbanística Col.laboraclo- 
ra de Conservació va aconseguir quc Subministraments Pc- 
ncd@s tornes les c1;ws del pou d’+kiigua i davant la total 
inhibici6 del Municipi, la Junta cle I’esrncntada cntitat ‘va 
posar-se en contacte amb una altra empresa pcrquk gestio- 
n6s el subininistranient d’ nigua a la urbmitzacid. I,’ A-junta- 
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ment, tot i haver-hi donat el vist-i-plau, cncara no ha forma- 
litzat la concessid del scrvei. 

L’Ajuntarnent de Calafcll a pctici6 de Síndic de Greuges 
va trametre l’informe que en part transcrivim: 

+- Segons les dades existents, el subministrament d’ aigua 
a la urbmitzacici de Calafell-Parc, el realitzava l’ernpresa 
Rguas Profundws, posteriorment el servei va passiur a l’em- 
presa Suministros PenedEs S A . ,  i actualrncnt, des de juliol 
de 99, el ve realitzant I’cmpresa Beraya S.L. (...). 

>>- No existeix, fins a la data, concessili municipal pel 
scrvei de subministrament d’aigua a Calafell Parc. Aixi ma- 
teix tampoc existeix consthncja de que no es realitzi el man- 
teniment de la xarxa ni la potabilitzaci6 dc Ics aigües.>> 

El Síndic de Greuges ha hagut de recordar a I’Ajuntament 
de Calafell que, d’acord amb la Llei 7J1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de REgim Local, el Municipi ha 
d’cxercir, en tot cas, competbncies en inatkria de subminis- 
trament d’aigua (art. 25 2. l), que 6s un servei reservat per 
l’art. 86.3 a les entitats locals, Així mateix, la llei esmentada 
declara el dret dels vei’ns SL exigir-ne la prestacici i, si escau, 
I’establirnent del corresponent servei p6blic en el supbsit 
que constitueixi una compethcia municipal prbpia de caire 
obligatori (art. 18 1 e g). 

Altrament, la Llci 8ll987, de 15 d’abril, Municipal i de. 
rkgim local de Catalunya, estableix que els ens locals tenen 
plena potcstat per constituir, organitzar, modificar i suprimir 
els serveis dc llur competencia, d’acord amb el que establei- 
xen la legislaci6 de rkgim local i altres disposicions aplica- 
bles (art. 230). Per la qual cosa, correspon als ens locals la 
potestat de direcció i control del servei p6blic (art. 235). 
D’altra banda, la facultat d’establir cl sistcma de gestió dels 
serveis públics correspon a la potestat organitzadora dels 
ens locals (art. 233). 

Amb aquest recordatori de deures legals, donem per finalit- 
zada la nostra intervenci6 en l’afer plantejat pel scnyor JCC. 

Queixa 653192 
La devoluci6 de la quota de constitució d’una linia 
d’hrea suburbana 

El senyor J.N. va solkitar el 26 de febrcr de 1990 la ins- 
tal-lació d’un tclEfon a l’hrea suburbana. 

El 7 de marg de 1990 va pagar ei 20% de la quota de 
constitució de la línia, i el 28 de maig de 199 1 ,  ei 80% res- 
tant, segons les peticions de Telefbnica. Atks que el marg de 
1992 encara no s’havia instdlat la linia, I’interessat ens va 
trametre el seu escrit de queixa. 

D’acord amb les condicions del cantrwtc dc IÍnics d’irea 
suburbana: 

< L a  cuota de constitución se harh efectiva, a requerimien- 
to de la C.T.N.E., en la forma siguientc: 

)> 1 .  20 por I O0 dcl importc total como confirrnacihn for- 
mal por parte del solicitante, y cuya cantidad tkne  por objc- 
to cubrir 10s costes de 10s trabajos prcvios (rncdicih, 
replanteo dc 18 instalaci6n’ obtención de pcrmisas, docu- 
rnentacjh de las obras, etc.). 

,>Dicho pago del 20 por 1 O0 scrri requerido por la Compa- 
íiia cuando exjstan posibilidadcs, en cuanto a la red y al 
equipo, para realizar la instalación y se encuentre en  con- 
diciones de iniciar 10s citados trabajos prcvios a la mis- 
ma. 

>>2. Al percibir csta cantidad, la Compañia se compromete 
a iniciar las ohras de instalación cn un plazo rnhximo de scis 
meses. En ef caso de que cn estc período, o durante el que 
ocasionalmcnte con posterioridad it &e pudiera producirse 
por dcmoras, huhiese un reajuste de cuotas, las quc se apli- 
c d n  para dctcrminar el importe total de las cuotas, scrán 
las que estaban en vigor al efcctuar ei solicitante el pago de 
este 20 por 100. 

~ 3 ,  En el caso de rehasar la Compafiía el plazo de seis 
meses indicado sin iniciar las obras de instalación, el peti- 
cidnario podrá optar,’ en cualquier momcnto y antes de que 
le sca requerido por la Compañía el paga del 80 por 100 res- 
tante, por el rcintcgro del 20 por 100 depositado a cuenta, 
qucdande anulada, en estc caso, su solicitud. 

~ 4 .  80 por 100 restante del irnportc total quc rcqucrirá la 
C.T.N.E. cuando est6 en disposición de iniciar las ohras de 
instalación, con acopio de materiales. 

, ~ 5 .  El cobro dcl total de las cuotas de constitución ser6 
condición indispensable para cl inicio de las mencionadas 
obras. 

~ 6 .  Una vez requerido el solicitante para quc ahonc cl ci- 
tado 80 por 1 O 0  restante, si no efectlja cl pago dc dicha can- 
tidad, por haber dcsistido en SLI interés por la instalacih, o 
por cualquicr otra raz6n, se entenderd que renuncia a sus de- 
rcchos de todo t i p  y, por tanto, al reintegro dc las cantida- 
des entregadns a cuenta (20 par 1001, debido a quc las 
mismas han sido ya invertidas por la C.T.N.E., de’Eorma ir- 
reversible, en 10s trabajos previos a la instalaci6n, anterior- 
mente citados.>> 

Conseqiicntmcnt, el senyor J.N. no podia solalicitar la de- 
volució de la quota de constituci6. 

El Síndic de Greuges es va posar cn contacte amb 1’Ofici- 
na d’Usuaris de Telefhnica. La linia fou instaldada el mateix 
marq de 1992. 
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SECCIi) 5:  TREBALL I PENSIONS 

I. INTRODUCCI~ 

En aquesta secci6 s’analitzcn Ics queixes dcrivadcs de Ics 
actuacions E el funcionament dc I’Rdrniiiistraci6 cn maikria 
dc Scgurctat Social i dc Treball. 

La major part dc Ics queixes responcn a disfuncions di- 
vcrscs en l’utorgarnent de Ics prestacions per part dc les cn- 
titats gestorcs de I’XNSS i l’INEM, corn les de jubilacici, 
invalidesa, mort i supcrvivkncia, incapacitat laboral transit& 
ria, invalidesa provisional, protcccirj familiar i Ics presta- 
cions i subsidis per desocupaci6. 

S’ha ohservat un augmcnt dc Ics qucixea sobre recapta- 
ci6, rcclarnaci6 de quotes i gcsti6 dcls pagaments a chrrcc 
de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social. 

Un cop més, hem destacar l’eschs nombre dc queixcs cn 
relaci6 amb la Conselleria de Treball, malgrat l’assurnpcici 
dc funcions i serveis sobrc la gcstid d’ajuts i subvcncions a 
la creació de nous llacs dc treball, i tarnb@ cn rnatkria de for- 

Les altrcs queixes fan rcferhcia a qiiestions rclativcs a 
les condicions dc treball, mobilitat de treballadors i R segu- 
rctat i higiciic cn el treball, susccptihlcs de tramitacia o ins- 
trucció davant la Subdirecció General de Rclacions 
Laborals del Departament dc Treball, a la qual s’han traslla- 
dat, mitjanqant la informació pertincnt als afectats. 

També, com en d’altrcs informes, s’incloucn en aquesta 
seccili les queixcs relativcs a les Iirniiacions dcls drets pns- 
sius derivats de la legislaci6 sobre amnistia. Així, s’hi tracta 
la divcrsa prohlem~tica que patcixen els eventuals bencfi- 
ciuris de la Llei 37/84, dc 22 d’octubre i de la Llci cntalana 
18/84, dc 20 de marq. 

mac ió oc pac i on al. 4 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

. __ 

PENSIONS 

Pcnsions i bcneficis 
derivats de la segona 
rep6 blica cspanyola 

- Beneficis de la Llci 371 1984, 

- Aplicació 
- Procediment 
- Beneficis d’amnistia per al 
pcrsonal considerat cn la 
Llci 1811 984, de 20 de inarq, 

de 22 d’octubre 

’ aprovada pel Parlament dc 
. Catalunya 
- Limitacions 

- Aplicació de la Llci 4611 977, 
de 15 d’octubrc, sobre Amnistia 
en relació amb la Llei I8ll984, 
de 20 dc marg, d’Assimilaciii 
dc pcriodes de prcsri a 
períodes cotikats a la 
Scgurc t at Social. 

- Acreditació de drets 
- Pensions dc mutilats (Decret 
6701 1976, Llei 35/1c380, R.D. 
4311 978 i Llei 613 982 

- Reclamacions 
- Prcscripció dc tcrminis 

Segurdat Social - Rhgims cspccials 
- Afiliació 
- Prestacions 
- Protcccici 
- R@gim general i SQVT, 

- Prcstwions. Dcnegació de 
Acció protectora: 

pensions Incidhcics convenis 
i n temaci onals 

- Tresoreria 
- Cotitzacions 
- Conveni cspecial 

Treball - Conflictes individuals i 
coi-lectius dcrivats de la 
relaci6 de trcball: 

- Reclamacions 
- lnspcccici de treball 
- Jurisdicció 

- Politica d’ocupacici 
- Gesli6 dc I’TNEM 
- Prestacions 
- Subsidis 
FOGASA 

- Llibertat sindical 
- Drcts 
- Discriininació 
- Legislacici 
- Modificacici 
- Mcsurcs 

- Atur 
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111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES IbLUS- 
TRATIVES 

1, Les prestacions socials i la garantia 
de la suficikncia econbmica als ciutadans 

La racionalitzaci6 de l’estructurn de ]’acci6 protectora de 
la Seguretat Social produi’da per la Llei 26/85, de 31 de ju- 
liol, demostra la incapacitat dc l’antic sistema per fer cara a 
la millora de la protecci6 contributiva. Aixb comporti un ri- 
gorós augment dels pen’odcs de cotitzaci6, cl qual no va te- 
nir mai en correspondkncia unit millora de les prestacions 
que han de rcbrc els pensionistes, llevat dc l’cxtensi6 
d’aquestes a tots els ciutadans, amb motiu de la intcgraci6 
de les prestacions no contributivcs dins l’acci6 protectora de 
la Seguretat Social introdui’da per la Llei 26/90, dc 20 de de- 
sembre. 

Actualment, la situaci6 econbmica i I’evolució dcmogri- 
fica condicioncn els sistemes de protecci6 i pcnalitzen els 
treballadors de mes edat, dels quals es rep la majoria dc Ics 
queixes d’aqucsta secció. 

S’albircn, per tant, noves i futures intcrvencions en el sis- 
tema tradicional de finanpncnt, alterat per la relaci6 d’ac- 
tius i passius, tendents a restablir l’equilibri financer dels 
rEgirns dc la Seguretat Social amb mesures alternatives i ex- 
ternes al sistcma. 

Enguany, la Elci 39/92, dc 29 de desembre, de Prcssupos- 
tos Generals de 1’Estat pes it I’any 1993, augment& el tipus 
de cotitmcib per it les contingitncies C Q ~ U W S  en el 0’5 per 
ccnt, que queda fixat en un 29,3 per ccnt, del qual el 24,4 
per ccnt scrh a ckrrec de l’empresa i cl 4,9 pcr ccnt a chmc 
del treballador. Aquesta mesura preth equilibrar, en part, el 
rkgirn econbmic financer. 

L’ankllisi que ofereix una queixa que cns feu arribar l’As- 
sociaci6 Catalana per it la renovaci6 de la Seguretat Social 
sohrc I’cstudi dc les s e n t h i e s  del Tribunal Supcrior de dus- 
tícia de Catalunya, en matkria de Seguretat Social, satifich, 
en part, cl critcri de moltes de les queixcs que aquesta Insti- 
tució ha rebut sobre Seguretat Social durant els darrers anys. 

Amb I’esmcnt de la síntesi d’aquesta problemhtica, no 
hem prctes altra cosa que posar a I’abast dcls parlamentaris 
les premisses m6s csscncids de les denunciades pcls invh- 
lids i jubilats, les quals, si bé ja han estat cxposadcs de for- 
ma particular en informes anteriors dci Síndic de Greuges al 
Parlament, han continuat essent objecte de preocupiici6. 

Aquesta sintcsi constitueix, doncs, unii crida a la reflexió 
sobre les demandes dels ciutadans, cn relaci6 amb els art. 41 
i 50 de la Constitucici. 

De l’estudi de la qucixa de l’Associaci6 Catalana pcr a la 
Seguretat Social es desprh, cstadísticaincnt i en síntesi, 
l’cstabliment d’uns índexs més restrictius per part del Tribu- 
nal Supcrior dc Justícia. de Catalunya, pel yuc fa als drets 
socials dels treballadors, en relaci6 amb els TribunaIs Supe- 
riors de Justicia de la resta de comunitats autbnornes i de 
I’extingit Tribunal Central de Treball. Les revocacions de 
sentencies per part del Tribunal Superior de Justicia de Ca- 

talunya s6n larnbe, pcrcentunlment, superiors a la resta dels 
tribunals superiors de 1’Est:it cspanyol, quan afccta drets dc 
treballadors conccdits pcls jutjats socials, mentre quc les 
confirmacions de Ics sentheics que els stin favorables s6n 
inversament proporcionals als altres tribunals. 

Aixh produeix una gran desolaci6 per a molts invalids i 
jubilats, que perden cls seus evcntiials drets, en la tnajoria 
de casos rcconeguts pels jutiats socials, i s’han d’integrar a 
la via de les pensions de jubilaci6 i d’invalidcsa no contri- 
butives de la Seguretat Social, Ics quals s’han fixat, en Ia 
Llei de Pressupostos Gelierals de l’Estat pcr a l’slny 1993, 
en la quantia de 31.920 pcssctcs íntegres mensuals, amb 
I’ aboiiamcnt de dues pagues extraordinhries dcl mateix im- 
port. 

Ccrtament, s6n molt nomhroscs Ics sentbncies del Tribu- 
nal Superior dc Justícia de Catalunya quc amb unfi interpre- 
tació restrictiva de la. normativa sobre Seguretat Social han 
abocat molts ciutadans a un canvi cn la seva situacih laboral 
CI d’incapacitat. 

Aixi, hi ha ciutadans dcctarats invhlids perrnancnts cn el 
grau d’incapacitat total quc han passat il ser declarats aptes 
pcr al treball. Invilids declarats d’un grau d’incapacitat ab- 
soluta han passat a ser declarats invhlids en grau d’incapaci- 
tat total per a la-profmi6 habitual, o fins i tot aptes per 
treballar. 

L’Tnstitut Nacional de la Seguretat Soci’al, cn molts 
cl’aquests casos, nn havia rcconegut al treballador o invhlid 
cap grau d’invatidesa o ho havia fct cn un grau inferior, res- 
pectivament. Malgrat la declaració dels jutjats socials SQhW 

algun grau d’invalidesa dels afcctats, la qual cosa dtinn lloc 
a perccbrc la corresponent prestacic-5 econbmica de la pen- 
si6, fins i tot durant la tramitacii, de qualscvol rccurs, 
1’INSS interposa rccurs de suplicacid i ,  si aquest s’estima, 
com succecix cn molts dels casos denunciats, l’afectat veu 
minvada la seva prestaci6 econbmica, derivada de la pensi6 
de quE gaudia o, en el pitjor dels casos, fins i tot sc l i  extin-. 

En la immcnsa majoria de sentkncies de la Sala Social del 
Tribunal Supcrior de Justícia de Catalunya n a  es reflccteix 
la revisió dcls fets provats, cls quals foren objectc dc cansi- 
deraci6 en cls jutjats socials i van motivar la declaració 
d’invalidesa. Els mateixos fcts donen lloc a una interpreta- 
ci6 restrictiva dels drets dcls afectats, amb I’estImaciÓ dels 

Un altre dels prohlemcs cxposats i també denunciat pcl 
Síndic de Greuges en I’Informe que ja presenta al Parlament 
l’any 1988, és I’momenat efecte expulsi6, derivat de la re- 
forma que sobre l’acciti protcctora de la Sepetat  Social in- 
trodui la Llei 26/85, de 31 de juliol, en establir un 
cansidcrabk augment dcl temps dc cotització per a les con- 
t i ngbncies protegides. 

El problema era la manca de normativa intertemporal so- 
bre la detcrminaci6 del fet causant de les invalidcses, la qual 
cosa crcava un conflicte sobre l’aplicaci6 de la nova llei o 
l’antiga per tal de dctcrminar el moment en qui? s’havia pro- 
dui’t la incapacitat. 

gcix. 

rCCUTSOS. 
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El Sindic CIC Grcugcs consideri aleshores ciicertada la 
doctrina i l a  jurispruclkncia del Trihunal Suprcm de I’any 
I 9x7, la qual continua considerant procluiida li1 incapacitat 
quan Ics Icsions-c~ip~icitats rcsiduals han qucdat fixadcs amb 
el carhctcr d’irrcversibles i arnli efectes invalidants, Mulgrat 
Ics s e n t h i e s  dcl Tribunal Suprcm cn aqucst sentit, c’ d I con- 
titiuar apel-lant davant aquest Tritiunal, cn cassacirj pcr 1-1 la 
unificuci6 dh: doctrina, sens perjudici dcl prohlemn quc pot 
comporlar la prova, .la quc cl Tribunal Superior dc Justkia 
dc Catalunya sosté un critcri tnés restrictiu rcspcctc a les 
sentkncics dcls jutjats socials i 11 la matcixa doctrina dcl Tri- 
bunal Suprcin. 

Encara sqn molt abundants Ics queixes rebudcs sobrc Sc- 
guretat Social cluc poden donar-nox un ventall cle tota la ca- 
suística dcls prohlcmes quc patcixcn cls ciutadans i quc cns 
obliga a tornrir a dir quc malgrat que Lin dcls principis rec- 
tors de la política social i cconhmica establcrts cn la Consti- 
tuci6 ordcna als poders públics mmtcnir un rkgim púhlic de 
scgurctat social per a tots els ciutadans, aquest encara pre- 
senti mancances. 

Semblu que cl legislador es trobi lligat per Iu conjuntura 
econhmica per encarar-se a Ics dcmandes socials i no hi ha  
dubte que Ics pressions dcrivadcs del sistema cconbmic in- 
cidcixcri cti la t cndhciu  protcctora dc la Seguretai Social i 
I ’  afccctcn ncgativamcnt. 

I-Icm reflectit en eIs nostrcs informes la rigorosa i cada 
cop rnks exigent contribuciil de Ics crnprcses i dels treballa- 
clors pcr ohtcnir. les prestacions dcl sistema dc Seguretat So-  
cial. 

Tacs possibilitats financeres del rEgim cconbmic de la Se- 
gurctat Social rcstrenyen la situaci6 de protccciii dcls seus 
heneficiaris més dcsvalguts. 

El Govern en cls darrers anys ha volgut incrcmcntar, :imh 
cnccrt, Ics pensions més baixes en proporcici major cluc Ics 
mes altcs i cn percentantgcs superiors a I’augment del salari 
niinim intcrprofessional, capteniment quc, lamcntuhlcment 
no cs mantk en cls prcsstipostos generals per a l’any 1993, 
on I’augment s’ha fct scnse cap tractc favorable ii Ics pcn- 
sions mes baixes, Aixi, ja hem indicat que les pensions no 
contrihutives liari quedat fixndcs, per a I’any 1993, en 
31.920 pcssctcs e1 mes i que Ics yuanties mínimcs de Ics 
pensioiis del sistcmn dc la Seguretat Social, cn la modalitat 
contributiva, s’han fixat per a la pensió dc jubilacici, sense 
conjuge a C~UTCC i amb 65 anys, cn 47.94s pessctcs c l  rncs. 
En una qiiantitiit idkntica i cn les condicions ja esmentades, 
tamhd han qucdat fixades les d’iinvalidcsa absoluta, total i 
Ics de viduilat. 

Les pensions dc I’cxtingit S.O.V.1. continuen, com sem- 
Fre, essent les mcnys afectades pcr la rcvuloraci6 opcrada 
per. it l’any 1993, ja quc corn les altres que hcrn esmeniat i 
essent d’uns imports molt haixos, caniporten un auginent 
moll escis, i qucdcri fixades en 34.280 pcssctes el mes. 
Com veiem, les rcvuloracions de les pensions han conti- 

nuat afectant desfwociiblerncnt cl s pcnsionistcs que han dc 
percebre pcnsions mínimes. EI Síndic de Grcuges, sens per- 
judici clc denunciar l’cscassa. rcvaloraci6 dc les hiixissimes 

’ 

pcnsions esmentadcs, només pot orientar i xlvcrtir els pcn- 
sionistcs que se’ns adrcccn denunciant diverses i r rqy  lar¡- 
tats de l’cntht gestora, sobretot, en cls casos dc 
cmcurr5ncia de pelisians i del carhctcr no consolidnhle dels 
cornpicments pcr minims, cntre d’ altres limitacions imposa- 
des legalment. 

Durant I’any 1992 s’han produi’t fets positius, així s’equi- 
rpraren en la quantia Ics pensions de vidui’tat i dc jubilaci6, 
pel que h a les pensions minimcs, i també cs conccdí una 
paga addicional cxtraordinhriu als pcnsionistcs dels rEgims 
especials dc trchalladors autbnoms i de la llar, que anterior- 
ment no pcrccbicn Ics cattorzc pagues I’any. D’aquestu ma- 
ncra cs van acceptar divcrscs recomanacions quc, amb la 
col-laboraci6 del Defensor del Poblc, cl Sindic dc Grcuges 
vil fcr al Ministrc de 'Treball i Seguretat Social, amb vista a 
omplir Ics llacutics produides per la manca d’homogcnci’tza- 
ci6 dcl sistema de Scgurctat Social, i Iambe per revisa i 
canviar cIs criteris seguits fins aleshores pcr l’cntitat gesto- 
ra. 

No obstant aixb, continuen pendents dc rcvisi6 diversos 
problemes plantejats en moltes qucixcs i quc cl Síndic de 
Grcugcs, ha anat denunciant cn els clarrers anys 1 ha propa- 
sal solucionar rnitjanqint ics modificacions, normatives i de 
criteri, escaients. 

Aixi, cantinua pcndcnt dc resoldre el problcma dc les co- 
titzacions no idbnics dcls treballadors pcr compte propi o 
mtOnoms, la no pcrcepci6 dc la prcstucici per invaliclcsa 
provisional per aquest grup d’afectnts, la Qcncgaci6 de i’in- 
cremcnt dcl vint per ccnt dc la base reguladora CIC la pensi6 
d’incapacitat pcrmancnt total, quan han complert cinquanta- 
cinc anys, i l’exclusi6 dc la part corresponcnt dc la cotitza- 
ci6 per Ia contingkncia de l’assisthcia sanithiin, quan es 
cotitza al mateix tcmps cn ~ t i  altre rEgim del sistcma de la 
Scgurctat Social quc ja prcvegi aquesta continghia.  

Scns perjudici dc I’cxt.ensa problemilica derivada de Ics 
divcrses prestacions dc la  Segwctat Social, quc material- 
ment no podcin iibordar, volem acabar comentant la que 
prescnta la d’hcapacitat Laboral Transitbria. 

Així, sobrc la rcsponsabilitut en cl pagament d’aqucsta 
prcstwih hem tingut diverses queixes, Ics quals hem hagut 
de trarnctse al Defensor dcl Poble, per ra6 dc competknciu, o 
hd orientar I’alcctat sobrc les possibles accions judicials quc 
podia excrcir. 

Han estat diversos els ciutadans quc acudicn’al Sindic de- 
manant-li que ets fos pagada la. prcstaci6 d’1ncapiicitat La- 
boral Transitbria per I’entitat gestora, quc s’hi ncgava i 
traslladava la responsabilitat del pagament a I’cmprcsa. El 
cas 6s que el treballador quedava, cn molts casos, totalmcnt 
dcspro tegi t, 

12’ainbe srin paradigmhtics cls casos dc la Incapacitat La- 
boral Transitaria eii rclaciii amb I’extincici de la relació la- 
boral, ja sia en situaci6 d’attur o per acmniadament, en cl 
qual cas I’entitat gestora de I’TNSS s’ha dc fcr c h e c  del pa- 
gilmcn t # 

Corn que ics dcsviacions m6s grans dc la despesa redit- 
zada pcr Ia Seguretat Social rcspccte a les quantitats pressu- 
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postades els darrers anys s’han produi? en el pagament dc 
Ics prestacions Fl’lncapacitat Laboral Transitbria i d’ h a l i  - 
desa Provisional, mitjanpnt  cl Reial Decret-Llei 5/92, dc 21 
dc juliol, de mesures prcssupostiiries urgents, es modific& la 
prcstació cconbmica per Incapacitat Laboral Transitbria i 
s’estahli unit modalitat dc col-laboració vulunthria de les em- 
preses en la gestió de la Scgurctat Social. 

Així cs modifica ]’art. 129 del text refós de la Llei Gene- 
ral de la Scguretat Social, que qucdh amb la redacció se- 
giicnt: 

&I subsidio se abonar& en caso dc accidcntc de trabajo o 
enfermcdad profesional, desdc el dia siguiente al de la baja 
cn el trabajo, estando a c a r p  del ernpresario el salaria ínte- 
gro correspondiente al dia dc la baja. 

>>En caso de cnfermcdad com6n o de accidente no labo- ’ 

ral, el subsidio se abonar& rcspcctivamente, a partir del de- 
cirnosexto dia de .baja en cl trabajo ocasionada por la 
cnfcrmcdad o el accidente, estando a cargo dcl cmpresario 
el abono de la prestación al trslbiijador desdc 10s días cuarto 
al decimoquinto de baja, ambos inclusive.>> 

Entenem que aquesta polhmica modi ficacici s’allunya del 
mandat constitucional, el qual obliga els poders públics a 
mantenir un rkgirn prjblic de Seguretat Social per a tots els 
ciutadans, quc garanteixi l’assistkncia i ’ les prestacions so- 
cials suficients en ies situacions de necessitat. 

Traslladar a I’empresari cl pagament de la prestacili, de 
naturalcsa no salarial, entre el quart f el q u i d  dia de baixa, 
pot disminuir la garantia i protecci6 de1 treballador en els 
casos d’insolvkncia de l’emprcsari i crear nous conflictes 
quan la prestaci6 derivi de situacions de desocupació. En 
definitiva, la insuficikncia de recursos del sistema pdblic, 
afectat per la prechia conjuntura econbmica, ha comportat 
un cert rctroch en les garanties de protecci6 de les presta- 
cions del treballador. 

Queixa 771192 
Manca de cnrkncia per accedir a les pensions ’cantrihuti- * 
ves i exe& de recursos per accedir a Ics no contributives 

El sistema contributiu de prcstacions dc la Seguretat Sa- 
cia1 cada cop 15s mes cxigcnt. Al nostrc cntcndrc, tamb6 cs 
continua discriminant els pensionistes acollits a la legislacib 
‘anterior i ,  sobretot, els que van cotitzar poc o que no han 
pogut acreditar una pensió contributiva de l’actual sistema 
de scguretat social. 

No cs pot considerar que les normes de seguretat social 
pre-constitucionals siguin anticonstitucionals, llevat d’algu- 
nes possibles discriminacions que j a  s’han corregit, pel que 
fa la principi d’igualtat, per6 sí que són insuficients per do- 
nar compliinent a les exigkncies i cls principis recollits a la 
Constitució. 

La senyora M.C. s’adreqh al Síndic indicant que: 
<<La Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar 

SociaI, Servei de Prcstacions Individuals, cn relaci6 amb 
I’expedient núm. X, em denega la doncessi6 de pensi6 de 

jubilaciri tio contributiva, perquk superava els recursos cco- 
nbmics de la convivencia de qui: formo part al conviure amb 
el meu marit i una germana, la qual 6s disminui’da física i 
per aixb l’tínica cntrada de diners 15s la del meu marit, cir- 
cumsthncies per la qual se’m denega la pensi6 sol~licituda. 

)>En el seu moment es va dcmanar una solelicitud a la Trc- 
soreria Territorial de la Scgurctat Social de Múrcia eonfor- 
mc al tcmps cotitzat a la fhbrica sense que consti d’alta e1 
treball de tot aquell tcmps. 

)>>Tot i que vaig treballar, no se’m concedeix pensió de ju- 
bilació, ja que ia fibrica no va cotitzar per mi. 

K r e c  que corn a rninim hauria de tenir drct rr2 la pcnsilj dc 
l’antic r&gim i per aixb em dirigeixo a aquesta Sindicatura 
perqui: vulgui fer les comprovacions que cregui adients da- 
vant dels organismes responsables, a fi i efecte que j ( 9  i els 
que estan en la matttcixa situaciri tinguin drct R una pensi6 
rn ini m a. 

>>Prego que es tinguin per exposades les anteriors mani- 
festacions i s’actui’ de la manera que s’estirni més adient a 
tota 1’exposició.>~ 

Estudiada la queixa i la documentaci6 que ens acornpan- 
yB la interessada, no la vatn poder aclrnctre a trhmit, ateses 
les consideracionss segiicnts: 

A la nostra comunicant li fou denegatla la pensiii d’inva- 
lidcsa o jubilació no contributiva amb motiu de superar els 
recursos econbmics dc la unitat dc convivEncia dc la qual 
forma par[. Sens perjudici de la reclamaci6 prkvia que po- 
gu6 interposar contra aquella resolucici i de la posterior dc- 
manda davant el Jutjat Social, no varn apreciar cap 
irregularitat de 1’ICASS que pogués motivar la nostra inter- 
venció. 

Sens perjudici d’intentar sol-licitar una pensi6 de vcllesa 
S.O.V.I., d’acord amb allb quc establcix I’Ordrc dc 2 dc fc- 
brer de I940 i Dccret dc 18 d’abril dc 1947, per si la intcrcs- 
sada haguks cotitzat 1 .XO0 dies en el pelfode cornprh cntrc 
I’any 1940 i cl dia 31.12.1966 O b6 un dia cn el periode en- 
tre l’any 1921 i 1939, d’AfiIiaci6 al Retiro Obrem, vam in- 
dicar-li quc, d’acord amb allb que preveu la Disposici6 
Transitbria Tercera número 2 dc la Llei General de la Scgu- 
retat Social, els únics mitjans de prova a efectes de cotitm- 
cions als extingits ccseguros sociillcsn, són els documents 
oficials de cotitzaci6 que, en el seu dia, expedien les ofici- 
nes rccaptadorcs, en aqucst cas cl ja cxtingit Institut Nacio- 
nal dc Previsih. 

6s  per aixb, quc no n’hi ha prou de justificar cluc es treba- 
I1B durant un cert temps, quan existia la citada asseguranp, 
atks quc, com indica la jurispnidhcia, cs tractaria de casos 
amb l’&ligaci6 d’afiliar i cotitzar lamentablement incorn- 
plcrts, per6 sense remei jurídic en aquests moments, ja que 
la manca dc cotitzacicj empresarial corrcspon i i  un pcríodc 
anterior a 1959, quan hi havia la <<compensació de culpes>>. 
O sia, la possibilitat quc I’empresa instds I’afiliaci6 o que ho 
fcs el mateix treballador, davant I’Xnstitut Nacional de Pre- 
visi6, indueix a pensar que si el treballador s’abstingue de 
fer-ho, l’acte condicionant del seu dret no pot trobar en la 
culpa d’dtri la reparació de l’omissi6 prbpia. 
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Aixi tnateix, vam Tcr notar que no entra dins dc Ics nos- 
tres cornpctkncics cl fct dc discrepar dels rcqtiisits que lu llei 
estableix pcr cz la conccssi6 de pensions no cantributivcs, 
malgrat havcr-nus pronunciat en contra dc les cxigkncies es- 
t a b l e r t ~  en la LLei 26/90, de 20 dc dcscmbrc, atks el carhc- 
tcr restrictiu cleis drcts que s’ hi preveuen. 

Per aixb, i no obscrvant cap actuaciri ii-legítima dc 1’AcI- 
ministracili que pogut% motivar la continuació de Ics nostres 
actuacions, vam procedir a arxivar cl prcscnt expedient. 

Aixb no obstant, cl Síndic de Greuges ha dc continuar re- 
cordant l’cxigkncia d’adaptar Ics pensions als mandats cons- 
titucionals, a fi que aquestcs siguin digncs i adequadcs a Ics 
pcrsoncs durant la vellesa. 

La intercssada cn slyucst cas va soldicitar també la pcnsi6 
dc jubilacib dcl Rkgim General de la Scguretat Social, la 
qual li fou denegada, ja que no acrcditiva el període mínim 
de cotitzaciij cxigible per causar- hi dret. L’csmcntat període 
6s dc 15 anys, dels quals almcnys dos han d’haver-se cotit- 
zat dins dels vuit irnrncdiatmcnt anteriors al morncnt dc 
causar el thct (art. 2 Llci 26/85, dc 31 de juliol i RD 
i 799185, dc 2 d’octubrc). 

També li iou denegada, corn hem indicat nnteriorncnt, la 
pensió no contributiva, per tal com conviu amb cl seu marit 
i sc x u p a  amb cscreix el lirnit cl’acumulczcici dc i*ecursos de 
la unitat cconbtnica (ie convivkncia, eis qua~s‘ per a i’any 
1992, de dos mcmbrcs CIC la  unitat cconbmica, em dc 
7 14.000 pts. 

Aixi com Ics cotitzacions fctcs abans de l’any I967 ser- 
veixen per poder accedir a una pensi6 cle vellesa de I’cxtin- 
git S.O.V.I., corn tamhé les ktcs (un sol dia) al Retiro 
Obrero, Ics cotitzacions fetes amb posterioritat a I’my i967 
s’insereixen dins el noli Rkgirn Gcneral de la Scguretat So- 
cial, quc cxigcix molt mds temps dc cotitzaci6, cl doble 
d’itbans, o sia 10 anys, Posteriorment, amb la reforma dc 
!’any 1985 s’cxigeix un mínim de 15 anys, rcforqant cl ca- 
rhctcr pcofcssiorial, contributiu i proporcional de les pen- 
sions, garantint cl trhnsit del sistema antcrior al nau, 
rnitjanqant Ics oportuncs disposicions transitbrjcs. 

Pcl que fa  cz la I M  26/90, CIC 20 dc desembre, de prcsta- 
c ims no contributives, la qual dcsplcga I’art. 4 I de la Cons- 
titucirj, obliga els podcrs públics it mantenir un r@gim piblic 
dc Scguretat Social per ii tots els ciutadans que garanteixi 
l’assistbncia i les prestacions socials suficients cn les si- 
tuacions dc niccssitat, i s’hi estableix un nivell no contri- 
butiu dc pensions a fwor d’aquclls ciutadans que, 
trobant-se en situaci6 de ncccssitat protegihle, no dispo- 
sin dcls rccursos ccimbrnics propis suficients per it la sc- 
va subsistkncia. 

Per aixb cs concedeix aqucst tipus de pensi6 a qui no tin- 
gui pricticamcnt rcs per viure. 

Cornprcncin cl dcscncís dc molts ciutadans quc, com en 
aquest ciis, no poden accedir a cap dcls tipus de pensi6 indi- 
cadcs. Pcr aixb la nostra Institució ha mantingut scmprc el 
criteri d ’ a v a n p  cap a l’homogcne’itzaci6 dels rkgims del 
sistema de Seguretat Social i cap a un sistema més propor- 
cional quant n la contribució-prestaci6 a percebre. 

Aixb no obstanl, la soluci6 al problema exposat queda cn 
mans del podcr legislatiu dc I’Mat,, el :Aual t6 la c o m p e t h  
cia cxclusiva sobre la legislació bhsica. i regim cconbinic dc 
lu  Seguretat Social. 

Queixa 483192 
Disfuncions en el pagamcnt de la incapacitat laboral 
transitbria 

EI scnyor P.R. s’adrcqh al Síndic de Greuges exposant cl 
scgüent : 

<<En abril del aiío 1990 prescnt6 LIII expediente dc baja por 
enfermedad con fccha de la primera scinana de mero de 
1990. 

))Esperi que me mandaran contcstacih y viendo quc pa- 
saron h ~ C S C S  y n o  me contestahan, decidí Ilamar por tel& 
~ I I Q  al I.N.S.S. de Barcelona y me dijcrcln que todo 10 
relacionado con artislas y torcros tarciaba rnucho (quicro co- 
municades quc soy actor). Volví a llamar a 10s 10 meses y 
10 mimo,  que tarda rnucho y shlo cspcraban que desdc MR- 
drid les mundaran 10s papcles. AST he ido llanando al 
T.N.S.S. en Barcclona y a la Tesoreria en Bucdonu cada 15 
o 20 días desde entonces y sicmprc rnc han dicho 10 inismo. 
Que artistus y toreros tarda mvcho y que estan espcranda 
que clesdc Madrid le manden 10s papeles. 

>>En febrero dc 1992 llarné por teléfono a Madrid y quedé 
sorprendido cuando mc dijcmn que esperaban que desde 
Barcelona les mandwan unos papcles que les hacian falta. 

>>Con fccha de 27-2- 1992 mandb una carta ccrtificada al 
sefior P., Director Provincial de la Scguridad Social y otra al 
scfior C .  F., Director provincial de la Tesoreria. 

)>Todavia no s6 nada, ha pasada 2 años y sigo esperando. 
Por eso he dccidido poncr cl caso en conocirnicnto dc uste- 
des.>> 

Vist el contingut dc la carta i la docurncntaci6 que aconr- 
panyA l’intcrcssat, vani constatar que l’activitat gcstora de la 
Segurcetat Social no s’adcia amb la inforniació i atencili quc 
h a  dc rcbre I’administrat. Pcr aixb varn admetre la queixa ;1 
trirnit i per rad de compct&ncia cns vam adrepr al Dcfcnsor 
del Poble i li varn traslladar la prcocupació, que cn síntesi cs 
concrctava en la lentitud a rcsoldrc una sollicitud de paga- 
ment directe de la Incapacitat Laboral Transitbria, la qual 
s’havia presentat feia més de dos anys a I’Institut Nacional 
de la Seguretat Social. 

El suggeriment adrcqat al Defcnsor del Poble ens ha cstat 
contestat rcccntment amb 1’Informc trames dc la Secretaria 
General de.la Seguretat Social, cn el sentit segücnt: 

<<La citada Dircccih Provincial comunica quc cl subsidi0 
se solicit.6 a travbs dcl Régirnen Gcneral dc la Scguridad So- 
cial (colcctiva de wtistas), dehido a baja rn6dica de i‘echa 5-  
1-90, derivada de enl‘crmcdad cornh.  

>>Una vez aperturndo cl cxpcdicntc la Direccih Provin- 
cial, con kcha 6-6-90, proccdib a solicitar c l  preceptiva in- 
formc dc cotizaciÓii para 10 cual se recabaron 10s datos 
obrantes en la Unidad Administrativa dc Gestión Ccntrali- 
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zada de Artista$ y Profcsiondcs Taurhos de In Direcci6n Provin- 
cial dc la Tesoreria General de la Seguiidad Social cn Madrid. 

>>Tras numerosas reiteraciones de la solicitud cursadns 
por esta Bntidad Gestora, la aludida Unidad de GestiÓn Cen- 
tralizada faGilit6 10s dattos a su cargo con fecha 20-4-92, por 
10 que cl informe de cotizaci6n yuedó elaborado cn 12-5-92. 

))El dia 14 CIC mayo sc hizo la propuesta aprobatoria del 
cxpcdicnte, que fue fiscalizada en la jornada sigiiicntc y re- 
mitido ii la Agencia de Terrassa, para que prnccdicca a su 
abono. La resoluci6n riprobatoria fuc cntregada en mano al 
intercsado con fccha 19 de mayo por la citada Agencia; cl 
pago de la prestación se hizo efectivo el mismo dia, por cl 
importe total dc 8 14.730 pts. (relativo al periodo 8- 1 -90 a 4- 
7-91), dctcrminado por una base reguladora diaria quc as- 
cendia il. I .983 pts. 

nhirnisrno, proccdc sefialar que al señor K. la IDirección 
Provincial lc ha reconocido en junio de 1992 la prcstaci6n 
dc invalidez provisional a cargo del Régirnen General. De 
otra partc se ha concedido la pensilin dc invalidez pcrma- 
nente, en grado de incapacidad permanente total del m i m o  
Régimen quc ya pcrcibe el beneficiarh. 

>,Por 10 C X ~ U C S ~ Q ,  se dcducc resuclto el asunto plantcado 
en su queja por el asegurdo.>> 

Vist cl contingut de l’infome de la Secretaria General dc. 
I n  Seguretat Social i attes que s’ha procedit al reconeixement 
de la prestmi6 solalicitada per I’interessat, vam donar per 
closes les nostrcs actuacions, després d’haver-se7 ns comuni- 
cat que la t m i a n p  a cmctre els informes de cotització per 
part de la Unitat Administrativa de G-estici Centralitzada 
&Artistes i Professionals Taurins cra motivada per la manca 
de personal, el qual s’ha augmentat i amb la qual cosa s’es- 
pera depurar els expedients més cndarrcrits. 

Queixa 762192 
Suspensió de la pensi6 i coeficients reductors 

L’intcrcssat s’adreqh aE Síndic de Greuges per manifestar 
la seva disconformitat amb la rcsuluci6 de I’INSS, respecte 
a la quantia de la pensi6 de jubiiacid i al percentatge aplicat 
a la seva pcnsió. 

Scns perjudici d’orientar l’interessat en els scus drets i 
possibles accions, persistcix la no acceptaci6 dc la recorna- 
naci6 fkta, mitjanpnt el Defensor del Poble, sobre el critcri 
poc equitatiu utilitzat per I’Adrninistraci6, quan un treballa- 
dor, dcsprks d’havcr-sc jubilat, torna a cotitzar i completa 
les cotitzacions, les quals tindran efectes nimis. 

Certament, no es calcula de nou la base rcguladora de la 
pcnsi6, malgrat haver cotitzat més anys, ni cs poden rccupc- 
rar els cocficients reductors detrets, amb motiu d’haver 
soldicitat la juhilaci6 anticipada, ni es tenen en compte les 
causes de jubilació, amb la qual cosa cs minimitza el con- 
cepte contributiu de la pcnsi6. 

Així, el senyor J.M., dc 66 anys, ens indich: 
<Que habiéndose juhilado cl 21 de mero de 1991 con el 

68% de su salarjo base rcguladoa y quc por aquella fecha te- 

nia cotizados al Regimen General dc la Scguridad Social 35 
años. 

>>En mi vida laboral sc han dado las siguientes circunstan- 
cias. EI 5 de julin de 1983 causé bajja en la Empresa X en la 
cual estuvc prestando mis servicios como cncargado durante 
22 afins hasta la guiebra de la empresa, pasanda seguida- 
mcntc a cobrar cl siibsidio c2c dcsernpleo durante i 8 mescs y 
seguidarnente la prestakión complerncntariria. 

BEI dia 18 de agosto de 1984 entre a formar parte dc In 
plantilla de la empresa Y coino cncargado de ehmisteria, 
ccsado cl 2 dc dicicmhrc de i 985 por desavenencia con una 
de las ducños. 

,>Piis6 dcspues a solicitar la jubilacidn anticipada quc me 
€u6 otorgada el 12 de diciembre de 1986, con una basc rcgu- 
ladora dc 64,021, en la cual me pcrtcncci6 un 68% de mi sa- 
lario regulador equivsllcnte a 43.535 pesetas mensuales. 

>>El dia 1 de febrero de 1989 suscribi nuevo contrato dc 
trabajo con la rnisma empresa y como Jcfc dc Taller, ya que 
el duefiio que yo tenia desavenencias con 61 se scpar6 de la 

I emprcsa y por 10 tanto tuvc que suspcndcr mi jubiiaci6n an- 
ticipada. 

>)El dia 30 de novicrnbrc dc 1990, cesé en la empresa co- 
rno tgdos mis compañeros de trabajo por razoncs dc tipo 
cconomico. 

’ >$Por aqucl cntonces yo ya tenia 6S afios, fechcl tope para 
la jubilación scgún las nomas vigentes, y solicite mi jubila- 
cicin total quc fa6 cl 1 dc mayo de 1991. Se me concedici 
una jubilación dc 64.78 1 pcsctas incnsuales equivalentes a 
la m i m a  pcnsión quc yo tcnía concedida por mi jubilaci6n 
anticipada del 12 de diciembrc dc 1986, más 10s aumentos 
concedidos por incrementos del coste de la vida autorizados 
por el Gohierno. 

>>Creo Sr. Sindic de Greuges que con mi jubilación se ha 
cometido un cmr, pues a mi  sc me tcnía que hacer un C A L  
culo nucvo, ya que la circunstancia dc jubilarse il 10s 65 
años tcnicndo una cotización de 35 años y un salarjo actual 
rnaynr. 

>>Por 10 tanto Sr. Sindic dc Greuges descaria y se 10 rue- 
go, que tenga a bien dc comunicarmc si cs posible, si esta 
petici6n que le hago y comunico es correcta.>> 

El Síndic dc Grcugcs ja havia recomanat, rnitjanpnt el 
Defcnsor del Poblc, al Ministre de Treball i Seguretat Social 
l’eestudi i conscqükncies dc l’czplicació dels coeficients re- 
ductors als jubilats anticipats que tornaven ii frehallar i cotit- 
zar. La rccomanaci6 no va ser acccptada i lamcntcrn quc la 
decisi6 de les nostres institucions hagi dc reiterar-se fins que 
es producixi un canvi normatiu que empari als esmentats 
treballadors. 

Mentrestant, w m  informar l’interessat que, essent la pcn- 
si6 de jubilaci6 incompatible amb el treball del pensionista i 
no essent obligatori jubilar-se, cl pcnsionista pot soklicitar 
tornar a treballar, sempre que ho notifiqui it l’entitat gestora. 
El nou treball producix al pensionista, cntrc d’altrcs efectes, 
els següents: a) queda en suspens el dret a la pensió de jubi- 
laci6, b) F’empr+ri .que l’ocupa csth obligat a sdlicitar 
I’alta a la Seguretat Social i a ingrcssar la totalitat de cotit- 
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zacions d’cmprcsa. i trehallador, c )  Ics novcs cotitzucioiis, 
d’iicord amb allh yric preveu I’art. i6.2,cl) C I C  1’Ordrc de 18 
dc gcncr dc 1967, nom6s tindran cíectc pcr millorar la pcn- 
sic5 cn el scii dia rcconcgiidii, si sumats els nous pcriodes dc 
cotitzaci6 amb els computats pcr dctermiriar uqucIla pcnsi6 
donen lloc a l’apIicaci6 dc pcrceiitatgcs més elcvats. En tol 
cas, indica I’csincntat article i 6.2,d), els nous pcrccntattgcs 
s’;qlicaran sobre la mateixa base reguladora dc la pcnsici 
inicial. 

1,a hase regulaclora, pcr tant, 6s la mateixa que haviii ser- 
vií pcr calcul~u ln pcnsi6 de jubilaci6 i pcr tant scrh la quc 
h a u 6  dc servir per recuperar-la. 

La quantia resultant cs podrh incrementar amb l’irnport 
dc les millores o revaloracions cluc s’hagiri pogut produir 
dcs dd: la data dcl fct causant (art. 7 d d  Dccrct 1646172, de 
23 dc juny). 

Vista l’esmentada normativa pre-constitucional, i sens 
perjudici quc I’acci6 protectora sigui, avui dia, molt clivcrsi- 
ficada, s’hauria d’ajustar als principis constitucionals de 
protccci6 social i cconomica B la familiti i ainh prestacions 
suficient s. 

Aixb no obstant, aquesta 6s la normativa apIicablc i la 
darrcra paraula la tenen els poders p6blics cn la possibilitat 
dc fcrlhi les corresponents modificacions. 

2. La creaclib d’ocupacih, la formacib 
i la protccci6 per desocupacib 

L’cconomia cspanyolu ha estat afectada pcr la conjuntura 
cconomica internacional, en el scntit dc la no recuperaci6 
econiHnica, amb un pertorbador dkficit p6btic i una davalla- 
da de I’ocupaci6. 

6s cvitient CI retrocks CIC I’ocupaci6 i la preciiria situacici 
dc les relacions laborals: ambdues coscs tencfcjxcn, &¡unta- 
ment amh I’augmcnt dc la poblacih activa, a incrcnicntar 
significativamcnt el nombrc d’aturats dins la nostra fc‘chle 
conjuntura labocal. Dins d’aqiiesta problcrnhtica cal csmcn- 
tar també la discrcpincin, cn augmcnt, cntrc Ics xifres d’atu- 
rats scgons l’indicndor de I’Institut Nacional d’htadística 
enfront dc les dc l’lnstitut Naciiinal d’Ocupaci6, que en 
comptabilitza de menys. La discrcphcia, perb, no cs pot 
atribuir a irrcgulbitm de I’esmcntada entitat gcstora, sin6 
cluc rau en la diversa mmcm d’dahomr les estadistiqucs. , 

131 que rcsulta clar 6s cluc 1’0cupaci6 ha disminui’t i el 
nombre d’ocuprits ha davallat cntre tots dos sexes, mes con- 
siderablcrnent cntre els homes. 

La taxa de desocupaci6 estatal ha sobrepassat el 18% dc 
la poblaciii activa a finals de l’any 1992; la varixi6 més 
gran, del nomhrc cl’aturals registrats cn cls darrers anys 
c+ produí durant els ~ C S O Y  dc setembre i cls scgiicnts. 
L’csmentada k p ~ a  6s una de Ics quc S Q ~  obscrvar un 
augtncnt dc l’atui-, amb motiu de I’cxpiraci6 dc molts 
contractcs temporals, principalment del sector CIC serveis, 
I’any passat tarnht5 augmentaren pcrb, cls qui cermvcn la 
primcsa ocupaci6. 

Amb motiu d’nquesta prcocupant situació i amb la inien- 
ci6 d’inccntivar la eontractacih indcfinida i racionalitzar al- 
hora la despesa cn protccci6 per desocupacih, es dicth la 
Llei 22/92, dc 30 dc juliol, de rncsurcs urgents sobre foment 
de l’ociipaci6 i protccci6 pcr dcsocupaci6, la qual dcrogh i 
substituí el Hcial Decret-llei 1/92, dc 3 d’abril yuc l’havia 
precedida. 

L’cfcctc immediat dcl Rcial Decret-Llei derogat, pel qual 
es reformi la durada mínima del contractc tcinporal de fo- 
incnt de I’ocupació dc sis a dotze mesos, 6s quc la contrac- 
tació cs rcduí substancialment i quantitativa. 

El fet 15s qric Ics accioiis governamentals han tcndit més a 
disminuir els dkficits en la despesa pública de protccci6 so- 
cial que no pas a incrcmeniac ia creacid de HOCS dc treball, 
amb la consegiient reducció dc Ics prestacions d’atur. 

No obstant aixh, la Llei 22/92? de 30 de jrrIiol, conte un 
conjunt de mcsurcs quc prctencn, d’una banda, fomentar la 
cantcactacih per temps indcfinit, sobretot ciels trcballadors 
que- formin p m  dels col-lectius amb taxcs d’i-ltur’ molt elcvn- 
dcs i amb dificultats d’inscrció al mercat de treball tot pro- 
porcionant lina formacili millor i m6s complcta a tots els 
aturats i, dc I’altra, racionalitzar la despesa cn la protecci6 
pcr dcsocupaci6 arn b m’csurcs rcstrictives, per0 potser incvi- 
talllcs. 

Aixi, en relaci6 amb d s  kontractes de prhctiqucs i pcr a la 
formaci6, cs deroguen les reduccions de quotes a la Segurc- 
tat Social i se subvcnciona la incorporacici ddiniiiva dcl trc- 
ballador a l’cmprcsii, aixi corn t m b 6  se subvenciona cl 
contracte indefinit dcls joves menors de vint-i-cinc i dc vint- 
i-nau anys, cls m?jors de quaranta-cinc i les doncs. 

S’estableix la durada mínima del contracte tcinporal de 
foment dc l’ocupació en dotze mcsos i’així mateix s’eleva a 
dotzc mesos el pcriodc mínim de cotitmci6 ncccssarri per 
accedir a la prestaciri per desocupaciti 

S’exigeix més rigor i solidraitat als aturats quc pcrcehin 
les corrcspoiicnts prestacions i subsidis per cicsocupacid, 
que s’extingcixcn quan els hend’iciaris rcfusen pwticipai- en 
accions dc formxiii  prdcssional, cntre altres inesurcs, sc 
suprimcix la prestació pcr dcsticupaci6 en la modalilat dc 
capi talitznci6 o pagament liriic als treballadors autbnorns, 
llevat de consti tuir-sc cn cooperatives o societats Lnbnimcs 
laborals. 

I-Icm reitcrlzt en divcrsos informes al Parlament quc Ics 
mesures que havia adoptat el Govqrn a fi de  fomentar la 
creacici de treball cstable, cspccialirrcnt per a joves, no ha- 
vien tingut efectes positius en el mcrcat dc t~~chdl .  

L’cvolucici inintcrrumpuda del nostre medi social provo- 
ca canvis constants quc irnpcdeixen una adaptaci6 immcdia- 
t i l  dcZs treballadors, tant jovcs C Q ~  adults. 

Lcs ncccssitats dels uns i cls altres, encara que difcrcnts, 
ha de tenir una resposta adequada dels poders pfiblics, els 
quals no hi poden escatimar recursos ni dcsaprditar la coor- 
dinació i cl treball dc les institucions i cmpreses, tiini públi- 
qucs com privades. 

Aconscguir un perfeccionament de Ics facultats i aptituds 
dels trcballadors pcr augrncntar la seva capacitat requereix 

’ 
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una gran inversi6, púbtica i privada, en formació professio- 
nal. 
1;’ Administració ha de conscienciar la pctita i mitjana 

empresa per a la indusi6 de programes de formació contí- 
nua als seus treballadors, com a conscqükncia dcls constants 
canvis tccnolbgics. 

Tant el Fons Social Europeu com la Gcncralitat dc Cata- 
lunya han f inaqat  cursos de fonnació acupacional, rcspo- 
nent així a una necessitat de formuci6 anhelada per les 
empreses, per tal d’introduir ~ O V C S  tecnologics o I’adaptaci6 
dels seus trehalladors. 

A proposta del Consell de Treball i per acord dcl Consell 
Exccutiu de la Generalitat es decreta un pla de formació 
ocupacional, amb chrrcc exclusiu a la Generalitat, per a de- 
terminats sectors marginats de la socictat, el qual fou objcc-’ 
te d’um queixa i posterior suggcrimcnt del Síndic de 
Greuges, cn rclacici amb cl Decret 45/89, de 13 mar$, el 
qual prcveia un pla d’integracici i formació ocupacional per 
a disrninui’ts físics, psíquics i sensorials, drogaaddictes en 
procés de rehabilitacili, ex-drogaaddictes, penats cn rkgim 
obert, ex-interns alliberats, persones en situaci6 de margina- 
ció laboral, aturats de llarga durada i aturats més grans de 
45 anys. 

Atesa la necessitat de mantenir i de potenciar les accions 
de formació ocupacimal promogudes per la Direcció Gcne- 
ral d’Qcupaci6, cl Departament clc TrebaIl regulh el 1992, 
amb 1’Ordre de 8 de gener de 1992, I’aplicació de determi- 
nats programes considerats a 1’Ordre de 24 d’octubre de 
1991, cls quals preveuen les subvencions a empreses i pro- 
graincs de fomaci6 en col.laboraci6 amb el Fons Social EU- 
ropeu, per combatre l’atur dc llarga durada, facilitar ,la 
inscrció profcssional dels joves o la reconversió dc zones o 
comarques dcclaradcs en declivi industrial. També s’hi pre- 
veuen programes d’orientació professional; de formaci6 de 
treballadors en determinats scctors de la producció; d’ocu- 
pació, en col.laboraci6 amb els consells comarcals; cxpcri- 
rncntals i d’intcrcanvis internacionals, en relació amb el 
programa comunitari per a la formació professional dels jo- 
ves i la sevii preparació per a la vida adulta i activa (PE- 
TRA.), per adquirir noves experihcics laborals. 

Per Ordre de 19 dc fcbrer dc 1992, cs rcgularcn els plans 
d’ocupació que el Departament desplcga cn col4aboracici 
amb cls ajuntaments i amb les entitats sense finalitat de lu- 
cre, per tal d’impulsar la realitzaci6 de programes d’ocupa- 
ci6 quc facilitin la inserci6 en c1 món laboral dels col-lcctius 
amb mks necessitats i més dificultats de colfecaci6. 

Corn varn indicar l ’my passat, es va traspmar a la Genc- 
ralitat dc Catalunya pel Reial Decret 1577191 de 18 d’octu- 
hre, la gestió de la formació ocupacimal i pel Reial Dccrct 
1576/91, de 18 d’octubre, es van traspassar les funcions i 
serveis de 1’Estat en materia de programcs d’ajut a la crea- 
ci6 dc nous llocs de treball, tot aixb permet potenciar la po- 

, Mica del Departament de Trebali i exigir-ne mds i millors 
multats. 

En definitiva, 1’Estat es rcserva I’aprovaciii del Pla Na- 
cional de formació i inserció pro&ssional, I’execuci6 del 

qual, dcspr6s d’aquests traspassos corrcspoir a la Generali- 
tat. 

Malgrat haver-se potenciat les accions dc forrnaci6 pro- 
fcssionsll ocupaciond i intensificat la qualitat de la forma- 
ció, el Departament de Treball ha de vetllar zelosament per 
a una millor gestió i control dels plans, programes i mesurcs 
que s’adoptcn, per tal que eis ciutadans afcctats en puguin 
aprofitar i assolir la utilitat i se sentin satisfets d’aquesta ini- 
ciativa de 1’ Administracici. 

També s’han de solucionar cls problcmcs de la formacici 
professional, millorant I’especialització i formació dels pro- 
fessors i augmentant les prhctiques i el nivell de professio- 
nalitzaciij dc I’alumnc. Catalunya corn pionera cn cl canvi 
i reactivació de la formació professional, i desprks de l’cx- 
pcrihncia assolida amb els canvcnis de cotlabaracici dc p&- 
tiques en alternmqa amb els ensenyaments secundaris, 
similar al sistema dual alemany, pot deixar de cercar cl 
perfeccionament amb la implantació de nous sistemes. Així, 
per cxemplc, pensem que seria un avenq fer extensiu a I’Brn- 
bit universitari el programa dc prkctiques en altcrnanqa. 

Trobcrn molt enccrtat I ’  aprofundiment de la colMmaci6 
iniciada recentment entre el Departament de Treball i les 
administracions Locals pel que fa a la forrnaci6 ocupacio- 
nal, la qual cosa s’ha reflectit en cl conveni de’collabaracici 
subscrit cntrc cl Departarncnt, la Fcdcració dc Municipis dc 
Catalunya i l’Associaci6 Catalana de Municipis, amb el 
qual cs donara un nou impuls a la gcsti6 dc la forrnaci6 OCU- 
pacional ¡, en definitiva, a Fa integració i promociri laboral 
dels trcbullndors. 

D’altra banda, no podem oblidar les queixes que seguim 
rebent dels conflictes en les rclslcions laborals; Ics derivades 
de I’entitnt gestora de I’INEM amb motiu de lentitud en les 
tramitacions dels expedients administratius o les degudes q 
dilacici i interpretacions judicials cn matkria social, la qual 
cosa cns ha fet recomanar als poders pl‘blics que s’adoptin 
criteris mdrs favorablcs i beneficiosos pcr als treballadors, 
atesos els valors i necessitats vitals d’aquests, cn relaci6 
amb les prestacions, pensions o salaris, sense quc aixij pugui 
atemptar contra l’equilibri de la justa utiIitzaci6 dcls recur- 
sos disponibles i la subjecció als principis constitucionals. 

S’han produi’t avenqos en cl camp de la sanitat laboral; 
tambE els mecanismes de soluci6 canvcncional dcls conflic- 
tes laborals s’han vist encarrilats pels agents socials tle Ca- 
talunya, gracies a la constitucih i cstructuraci6 del Tribunal 
Laboral de Catalunya. 

En relació amb la millora de la seguretat i la salut dels 
trcballadors, a final de descmhrc dcl 1992 finí cl termini pcr 
a la transposici6 a les legislacions iiacionals de la Directriu 
91/33, dc 25 de juny, del Consell dc Ics Comunitats Euro- 
pees, per la qual es completen Ics mesures tendcnts a pro- 
moure la millora dc la seguretat i la salut dcls treballadors 
en una relació laboral de duracili determinada (treballadors 
temporals), perquh gaudeixin del mateix nivell de proteccilj 
que els altres treballadors. 

Enguany, segons que cs dcdueix dels Decrets dc la Gene- 
ralitat 69/92, de 2 dc rnarq, de creaci6 del Consell Catali de 
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Seguretat i Sallit Laboral i el 7 1/92, dc 2 dc marq, de crcació 
dc .la Comissió Intcrdepartmental dc Seguretat i Salut XA- 
boral, s’asscgura que tots dos organismes faran Ics wves 
funcions cn concordlznp amb Ics directrius cornunithies SQ- 

hrc seguretat i salut dels treballadors. 
Trobem raonablc, pcr raons d’cfi chcia, continuar. rccoma- 

nant l’aveiq cn la transfeerbncia dc Ics cornpctkncies encara 
HO traspassades dcl Ministeri dc Treball i Seguretat Social, 
cn matkiia d’inspccciii dc trcball o dc la resta d’organismcs 
autcinorns cluc en depcnen, com del traspis de la totalitat dc 
la gestió de 1’INEM i dc la rcstst de funcions i serveis que li 
s6n propis, així com cl Fons de Garantia Salarial. 

Finalmcnt, crcicin quc s’ha d’clogiar f’adivitat dc nzcdia- 
cici que ha practicat el Bepartament de Trcball cn tots cls 
conflictes laboinl s i la scvit predisposicih pcrquc la pitronal 
i els sindicats consensuiin Ics gkirantics i scrvcis rninims per 
al inantcnimcnt dels serveis essencials de la comunitat du- 
rant I’excrcici del dret de vaga, la nova rcgulacici del qual 
mitjanpnt la Llei Orghnica de vaga estil cn trBmit parla- 
mentari. 

Queixa 623192 
Formaciri ocupacionai 

Cal continuar fomentant la formaci6 professional i ocupa- 
c imal  per tal de pcrfeccionax la prcparacici dels Iretmlladors 
amb feina i reduir alhora la taxa dc desocupació, cada cop 
m6s clevada. 

V R  cornpur&ixcr a la nostra Instituci6 el senyor F.A., quc 
cxposi el seu interks a prendre part cn CE curs del Pla de for- 
rnaci6 dc 550 hores de durada per a TEcnics cn informitim i 
comunicacions, subvencionat per la Direcció General ’ 

cl’Ocupaci6 dcl Dcpitmmcnt de Treball i et Fons Sociíd Eu- 
ropeu. 

t’interessat sol.licit;i l’actmissió cn el curs quc organitza- 
va cl centre X i al cap d’un mcs va rcbrc resposta ii la seva 
solkitud, comunicant-li quc: ... <<tot i havent considerat 
molt acuradament el vostre curriculum, no heu estat sclcc- 
cionatlada pcr a la la participació cn l’csmcntat curs. Espe- 
rem que en una altra ocasió sigui possible comptar amb la 
vostra participaci6 en els difcrcnts programes formatius que 
organitza l’hrea de pcrfcccionarnent tccnoIbgic.>> 

L’intcrcssat ’exposh: <<<‘i0 tenia un verdadero intcrés por 
seguir el, refcrido curso, aunque fuera corno oyeiitc, pucs 
signiricaba inucho parli mi, ya que en el próximo mcs de 
septiernbre hubicra entrado cn cl departarnento de orgnniza- 
ci6n inforrnática dc una cmpresa dc Consu tting, pero parcce 
que la scleccihn ha sido un tanto arbitraria, ya que coino cs 
de suponer cl número de candidatos habrá sida superior nl 
númcro de plazas, pero entonces cnticndo que deberian ha- 
ber rccurrido al test dc capacidad, inteligencia i aclaptabili- 
rlad y a una cntrwista personal, con cuyos rcquisitos 
hubicrm podido hacer uila selecciijn mis  justa. 

~~l’or otro lado yo entiendo que en lugar de una “circular” 
cornunicando no habcr sida sclcccionados, s i i i  exposicihn 

dc motivos que concurrim para no adinitir a 1111 candidato, 
tendrian que habcr cxpucsto 10s &téhicos motivos del rc- 
chazo. 

>>Además, si cso no es su norma (dar cxplicacioncs) al 
menos que dieran rcspucsta a i n i  carta, haci6ndotnc sabcr cl 
porqud de scr rechmada mi candidalurfi. 

,>Antc tanta irrcgularidud me considero discriminado, no 
sé si pcnsiir que dchido .a mi cditd, 55 años, o a algcn tip0 clc 
clprcciacicin suhjctivu, que han prcfcrido ocultar parra quc yo 
no tenga argumentos khacicntcs para impugnar mi no sc- 
lccción al tan pretendido curso dc inhrmiitica i cornunica- 
cions. Dc todas las maneras mc hc scntido irnpotente UI 
rccibir su carWcircdar con posterioridad rt‘la fcchu dc ini- 
cio del CLITSO, ya que para entonces todns las piazas cstarían 
totalmente ocupadas. )> 

El Síndic de Grcugcs admet6 a tr&mit la queixa i s’adrcqh 
a1 Conseller de Treball a fi quc, sens perjudici de la motiva- 
ci6 intcrna del ccntre per a la selccció de I’intcrcssczt en l’es- 
mentat curs, se’ns informes sobre el capteniment i Ics 
dircctrius de la Direcció General d’Ocupaci6, pcr tal que els 
centres coklaborttdors no pogucssin incórrer cn cap tipus dc 
seleccid arbitriria que pogués discriminar els alumncs. 

El Conscllcr dc Treball ens contesti quc B la documcnta- 
ci6 que es dóna als ccntrcs per fer la sollicitud dc participa- 
ció cn cls programcs de Formació Ocupacional del 
Dcpartatncnt de Trcball, se’ls adjunta un escrit amb totes Ics 
directrius quc han dc seguir. 

Sobre la selcccici d’cllurnnes se’ls indica la importhncia de 
triar un sistcrna de scleccicj quc garantcixi l’obtcnció d’un 
grup d’alumiies homogeni, amb un nivcll, uns intcrcssos i 
uncs carractcrístiques semblants, ja que una bona sclcccici 
d’alutnnes garanteix cl bon clesenvolupamcnt del curs i la 
seva cfiichcia. 

També se’ls informa quc cn cas d’aprovaci6 de les ac- 
cions, cl Dcpartament dc Treball facilitar8 a tots cls intcrcs- 
sats la normaliva per fer-ne publicitat. 

Els cursos de Fonnació ocupncional quc subvenciona cl 
Dcpartament corresponen a difcrcnts programes: 

a) Cursos del Fons Social Europcu (FSE), cofinanqats pel 
Departament de Treball i pel PSE. Se’n pot fcr publicitat als 
mit-jans de comunicació i els ccntrcs estableixen lliurement 
els criteris dc selecció dels alumncs, rcspcctant en tat mo- 
ment el cdlectiu per al qual han cstat aprovades les accions. 

b) Cursos del Pla FIP, quc fins el 3 1 de desembrc de 1991 
van ser gestionats per 1’Incrn. 13n virtut del Rcid Dccrcl 
1577191, de 18 d’octubrc, se n’ha traspassat la gesti6 a la 
Generalitat dc Catalunya a partir dc 1’1 de gener de 1992, 
pcrt3 a la selecci6 dels treballadors desocupats o dels de- 
mandants d’ocupació no aturats inscrits a l’iiicin que parti- 

.cipin en aquestes accions formatives s’ha d’cfccctuar pcr 
mitji dc I’csincntat Inem, cn colkhoracib amb la Gcncrali- 
tal dc Catalunya, d’acord amb el que estableix l’apartat c), 
parBgraf 7 ,  dcl dit Reial Decret. 

Així doncs, llevat dels ciicsos del Pla FIP que s’han d’atc- 
nir a alZb quc disposa el Rcid Decret 157719 I ,  els centres 
s6n lliures de fer el tipus de sclccci6 quc crcguin adicnt res- 
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pcctant, scrnprc, el colkctiu pcr al qual han estat aprovades 
les accions. 

En el cas concret del senyor FA. quc volia seguir un curs 
del grup a) descrit anteriorment, el Departament de Treball 
cs posi en contacte amb els responsables del Ccntrc, cls 
quals manifestarcn quc: 

<(- no han rebut la segona carta que esmenta el senyor 
F.A. 

>>- la selecció que van realitzar, donat la demanda que te- 
nien d’alumncs, va estar basada cn I’homogmci’tat del 
colkctiu, tant pel que feia a la formació de tipus acadkmic, 
com per l’experhcia professional, corn per I’edat. Van vo- 
ler, donat que podien t r ia ,  quc el grup també fos homogeni 
en aquest aspecte. 

>>- lamentem les molksties que a I’enviar una carta estan- 
daritzada hagi pogut ocasionar. 

>>En tot momcntwm manifestar el seu desig de col-laborar 
pcr aclarir I’assumpte.>> 

Per aixb i corn que dels fets anteriors no es dcsprbn cap 
irregularitat de l’Administraci6 que pugui motivar la prossc- 
cuci6 d’ aquest expedient, vam decidir comunicar aquest fet 
al Departament dc Treball i a l’interessat, 

Queixa 409192 * 

Les obligacions solidhries dels heneficiaris de les presta- 
cions d’atur 

La interessada, senyora EL., s’adrqh al Síndic exposant, 
molt breument, la seva disconformitat amb 1’obligació d’ha- 
ver de presentar-se a segeIlar dihriament la targeta d’atur, i a 
dikrents hores, a l’oficina de I’Tnstitut Nacional d’Ocupaci6 
del SCU districte. 

Com quc no cstava d’acord amb I’csmentada mesura, va 
soldicitar la nostra intervcnci6 per tal de posar fi a la gravo- 
sa situaciti, que segons clla, l’afectava. 

Sens perjudici que cl control de les prestacions per cleso- 
cupmi6 6s un funció encomanada per la Llci i inhcrcnt a 
I’Inem, i pcr tal d’csvair cl dubtc de si existia un excessiu 
zel de l’entitat gestora en el control dels aturats que denun- 
cik la interessada, i amb la cautela que no es poguessin res- 
tringir d’altres drets del ciutadh, vam soldicitar dc 1’Inem un 
informe sobre aquest cas. 

‘ L’Znstitut Nacional d’Ocupaci6 ens inforrnh que un dels 
programes de conúol és el denominat c<control intensiu de pre- 
sbncim, que consisteix a seleccionar un colkctiu de beneficia- 
r is  de prestacions de determinades característiques personals o 
professionals i citar-los dihriment durant dues setmanes. 

Vist ]’informe de l’lnem i atks que aquesta entitat gestora 
actua rcgularrnent amb aquests tipus de control, puntual i 
selectiu, i que i’esmentada actuaci6 no restringeix cap drct 
del ciutadi, ni es desvia de I’orientació i finalitat de I’Entitat 

. gestora, aixl ho vam confimar a I’Incm i comunicar a I’in- 
tcrcssada. 

T m b e  s’indich a l’afectada quc la funcici de I’Tnem, de 
vetilar per la correcta aplicació de ies prestacions, s’havia 

vist reforpda i cnduridn recentment, atesa la racionalització 
de Ics dcspcsa en protcccib pcr dcsoeupaci6, la qual cosa 
fins i tot ha motivat un control més scvcr, el qual, tot i rcs- 
pcctar i’art. 41 de la Constituci6 Espanyola, ha dc prcvcnir i 
corregir Ics desviacions i possibles fraus. 

Certament, un bon exemplc del quc s’ha dit ha estat la 
publicació de la Llci 22/92, de 30 de juliol, de mcsurcs uc- 
gents sobre el €oment de l’ocupacici i protecció per deso- 
cupaciii, cn la qual cs preveu l’extinciri dcl dret a la 
prestaciii o al subsidi d’atur quan els beneficiaris rebutgin 
participar en accions de formació professional, refusant 
adquirir la capacitat necesshria per accedir it un lloc de 
treball i instal*lant-se de forma insolidhpia en la protecció 
pcr dcsocupaci6 

Qucixa I 6 17/92 
Control dc les entitats coldahoradores 

Van compar2ixer a la nostra Instituci6 dues alumnes del 
curs (Tecnolagias, .ticnicas y filosofias de la moderna ges- 
t i h  industrial>, exposant, en síntesi, el següent: 

<<El Departamento de ‘frahaja de la Generalitat es cl orga- 
nismo colaborador del curso y ante el incumplimiento del 
programa y las irrcgularidadcs dctcctadas cn dicho CLW- 

s o ,  ponen en su conocimiento y consideracih 10s si- 
guientes hcchos por si fueran motivo dc acciones 
invcstigadoras. 

>Con fecha 3 de noviembre dc 1991, la Fundacicin For- 
m a c i h  y Tecnologia publicó en el dinria I,u Vunguurdia 
un anuncio en el que se ofertaba un curso subvencionado 
por el Fondo Social Europeo y el Ministeri0 de Traba-jo y 
Seguridad Social, y en el que aparecía el Departamento 
de la Gencralitat de Catalunya como organismo colabora- 
dor. 

>>Que una vez enviados 10s curriculum vitm a esta Funda- 
ci6n y cumpliendo 10s requisitos dc acccso a dicho curso, 
las que exponen fueron citudas el 30 de noviembre de 1991 
en centro X de Uarceiona, con cl objcto dc mmtcncr una 
cntrcvista dc selcccicin. 

>>Que la entrevista de sclccciijn de pcrsonal fuc rcalizada 
por la ernpccsa Y con scdc en Madrid: En el transcurso de la 
m i m a  nos informaron acerca de: 

>>- las empresas y entidades irnplicadas en la consecucidn 
dc 10s ohjctivos dei curso. 

M- la gratuidnd del mismo, al estar subvencionado por 10s 
organismos citados. 

>>- 10s módulos didiicticas del curso. 
W- cl total de horas, la duraci6n y el hor‘uio. 
>)- el derecho a una beca en conccpto dc transporte, a pa- 

gar al final del curso. 
>)- la obligatoriedad dc asistcncia por exigenciu del Fon- 

do Social i3iropco, con un rnirximo total pcrmitido dc 12 
faltas. 

1)- el sistema dc cvaluacih del rendimiento de 10s alum- 
nos a traves de cuatro exámenes, etc. 

I 
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>>Que iuimos adinitidas inmccliatamentc I‘inalizada la en- 
trcvi Sta. 

)>)... 
}>Que 10s contenidos lioricos y prActicos dcntro dcl aula 

sc han cuniplido satisf’nctoriarnentc con cicrto nivel de cali- 
dad. 

)~QLIC el curso no ha sido objeto de ningún control tecnica 
administrativo durantc cl dcsacrollo clcl inismo. 

~ ~ Q u c  tras varias llamadus a la 1;undación y solicilar IM- 
blíw con la responsable dcl curso, dstc Iiunca estaba ni sahia- 
inm itcerca dc cuindo cobrarfamos In beca y cuLindo 
empezariamos las 60 h. de picticas en empresa. 

>>Que ante la falta dc inhrrnacibn a la quc cstábamos so- 
meticlas, las que exponen se dirigierrm a la Dirccción Pro- 
vincial del lncm de Madrid en clonde su Director Gcncral clc 
i~orinación Ocupucional, tras comprobar quc cl curso no cs- 
taba registrado cn Madrid, nos rccomcndri que nos informi%- 
semos cn 121 Direccidn Provincial del Inem de Barcclona. 

>>Que tras hablar con la Subdircctora dc Programas de 
Ocupacicin del íncm dc Barcelona, comproh6 que tanipoco 
dicho curso cstaha registrado cn Barcclona. 

DQLIC ch el ccrtificdo acadhico no consta ningún scllo 
oficial de los organismos citaclos. 

BQUC no cntcncleinos 10s ohjctivos de ui1 curso que, estan- 
do dirigido a liccnciados superiores y titulados mcdios cn 
l’aro, subvencionado por el Fondo Social Europcn y cl Mi- 
nisteria de Trabqjo y Scguridad Social, y con la colaborn- 
ci6n dcl Dcpiirtamento de Traba-io dc la Generalitat dc 
Catalunya, no contemple ni la integración laboral ni la 
orientacih profcsional individualizada. 

>))... 
>>Por torlo lo anterjormcnte expucsto, cntcndctnos que 10s 

hcchos circunstancialcs no son del todo licitos y que sc hacc 
necesaria la aclaracih, determinacihn y di Ccrcnciacicin de 
rcsponsabilidadcs y competcncias. Ya quc toclo programa de 
foimaci6n en colaboración con cl Fondo Social Europco y 
coricretamcntc las acciones de formaci6n cofinanciadas por 
el mismo cn Catalunya, de acucrdo con la normativa cornu- 
nitariia, pewigue dos objetivos funcfarnentalcs quc la consc- 
cuci6n dcl curso quc nos ocupa no ha contcmplado: 

D- comhatir cl puro de Iarrga duraci6n y 
D- fxilitar la inserci6n laboral da 10s parados. )> 

Vam estudiar la qucixa i atcsa la sorprencnt dcsinforma- 
citi dc ICS intcrcssadcs, la vain ndmetcc a trimit i vnm soi.ii- 
citar al Dcpartamcnt dc Treball un Informe cxplicatliu sobrc 
la dcsinformaci6 i l’incampliment dcl programa i de diver- 
ses actuacions possiblement irregulars, Ics quals vam consi - 
ticrar excrnptes de qunlscvol control clc Ics cntitats 
CQ 1-1 ahoradores. 

El Ikpartaiment de Treball cns contesta guc coticixi a 
l’afcr ates que les intercssitdcs havicn cxpnsat coethniarnent 
la seva preocupació davant del Síndic i del Ucpartsliiicnt de 
Treball. Atks que no conslava cap altre antecedent escrit so- 
brc aquesta qiicstió, s’hagucrcn d’ efectuar gcstions i com- 
provacions diverses per tal d’obtcnir la i nformacici 
corrcspanent, que 6s la. scgücnt: 

&I curs va ser organitzat per la “Fundacicin Formaciriti y 
Tccnología” amb SCLI a Madrid. La subvcnci6 provenia dcl 
Fons Social Europeu i del Ministerio de Trahajjn, a trivés dc 
la Uniclnd Administmdora de l’csmcntat fons, tatnl76 amb 
sel i  a Madrid. El Dcpattamcnt de Treball dc la Gcneralitat 
no vil contribuir a aqucat curs’amh cap aportuci6 econbinica, 
ni tenia assumjda cap funcici d’aprovaci6, control, scgui- 
melit o avaluaci6 dct curs. 

>>S’ha pogut comprovar que, efectivament, la Fundacici va 
publicar I’antmci dcl curs, en Ilcngua castellana, on hi figu- 
ra, a pcu d’ununci: “Colabora: Generalitat dc Catalunya, 
Dcpartamento cle Trabajo”. Segons manifcstacians dc la 
representant dc l’csrncntada Fundacici, scnyora S . ,  aquesta 
cnti tal realitza cursos ii totes les Comunitats hutbnomcs, 
motiu pcl qual a totes demana que col-laborin racilitant-los 
Elistiits dcls seus centres col-laboradors per podcr rcnlitzat’ la 
formació. Per aquest motiu, la scnyora S. mailifestu cluc la 
Direcció General d’Ocupaci6 va autoritzar vcrbalmcnt quc 
pogués constar la col-laboraci6 cn cl tcxt de !’anunci del 
cucs. Al Departament de Treball, perb, no hi ha constimcia 
escrita de cap tramcsa de llistats ni de cap mtoiització de 
c o 1.1 ab orac i 6. 

>%El curs va realitzar-sc en cl ccntrc X de Barcelona, q ~ i c  
cra un ccntrc col~lahorador de l’Tnern, perb que durant l’any 
I991 no cra coklaborador del Departamcnt de Treball. 

>>La Conselleria de Treball lamcnta quc cl tcxt dc I’anun- 
ci hagi pogut induir a pcnsar que cl Departament prestava 
una col.lalioraci6 cconbmica, organitzativa i de control a1 
curs esmentat; i ,  per descomptat, es prcndran Ics nicsurcs 
adients pcr tal d’cvitar que poguessin repetir-sc confusions 

Vist el contingut de l’informc i ates quc cl Departnmcnt 
CIC Trchall no en fou collaborador i que prcnclrh les mcsurcs 
ncccsshries per evitar la negligent propaganda dcls ccntrcs i 
els cursos quc puguin induir a confusió, varn procedir n do- 
nar pcr finalitzades Ics nostres actuacions. 

’ 

cl’aqucst tipus*>, 

Queixa 21 4 1/92 
Soflicituds i pagaments 

L’interessrzt, senyor ].A., s’adrqR al Sindic de Greuges i, 
manifestant la seva preocupaci6 corn a estudiant dc jardine- 
ria, exposa el scgücnt: 

<<Que havent rciilitzat un curs de L4Rarc~lona Activa”, 
subvcncionat pm la Gcnerditat de Catalunya, des de no- 
vembre del 91 fins ]’abril dcl92, encara no m’ha estat pagat 
l’irnport de la beca n6m. X. 

>>En aquests moments, novembre de 1992, cstic fcnt un 
I altre curset de jardineria, organitzat per 1’Incm i pel Depar- 
tament dc Parcs i Jardins cn una cscola lallcr. Aquest curs cl 
vaig comcnqar cl 15 de juny d’aquest any, i tampoc h e  co- 
brat la Ima. 

&onseqiicntment, aixb cm comporta grans dificultats per 
pagar-mc els transports piíblics i d’clltres clcsposcs. 

>>Fer aixb us demano quc intcntw iwolrlrc el problema, i 
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quc cls pagaments de les beques cs facin al més aviat passi- 
ble. La qual cosa espero d’obtenir. 

>rBarcclona, 3 de novembr-c dc 1992.k) 
El Síndic de Greuges va admetre la queixa a trhmit i 

s’adreqh a la Consclleria de Treball pcr recomanar que la. 
gestió i tramitaci6 de les bcqucs, així com la coordinaci6 
entre cls diversos brgans gestors fos més hgil i siinulthnia 
amb les cursos que realitzen els alumnes, a fi d’evitar difi- 
cultats i perjudicis inncccssaris als interessats. 

En cl termini de quinze dies cns fou trames I’inferme del 
Censellcr de Treball, en el qual sc’ns informava quc el pro- 
cediment de tramitaci6 dc beques 6s lent perquk normal- 
ment es donen les sollicituds als alumnes, quan el curs csth 
av an q at . 

Els alumnes tornen 1’imprEs omplert al centre i aquest, 
quan els td tots, els tramet al promotor. El promotor no pot 
tramitar-las a la Direcci6 Gencrd d’Ocupaci6 fins que el 
curs ha acabat, perqui: necessita cls fulls d’assistkncia que 
facilita el centre a final de curs per comprovar que cadascun 
dcls alumnes quc té dret a beca, han assistit els dies quc ca- 
len per poder optar a la subvenci6. 

Un cop rcalitzats tots els t rh i t s ,  el Departament de Tre- 
ball inicia el procediment reglamentari per ordennr el paga- 
ment i es tramet I’cxpedicnt corresponent al Departament 
d’Economia i Finances. 

Tanmateix, en aquests moments I’alurnnc t6 adjudicat el 
. numero d’índcx 5907J01 i actualment s’cstan pagant els dc 

n6rnero 5900. 
Sobre I’altre punt a quk fa referkncia el senyor J.A. cl De- 

partament de Treball s’ha posat en contacte amb el respon- 
sable de Ics Escoies Taller dc 1’Inern i sc’ns ha ,manifestat 
quc en data 10,10,92 cs va donar l’ordre de pagamcnt, se li 

’ va pagar una nbmina on hi havia a mks a més els endarrcri- 
mcnts de juliol, agost i seternbrc i que actualment té regula- 
ritzada la seva ndmina. 

Ates que s’atengué la nostra recomanació, malgrat l’ine- 
vitrtble retard en el pagamcnt dc les beques, vam donar per 
closes Ics nostres actuacions. 

’ 

’ 

3, Reconeixement de drets i serveis 
prestats en el periode republich 

El Síndic de Greuges, cn coordinació amb el Dcfcnsor del 
Poble, s’ha preocupat reiteradament de la situació deis ciu- 
tadans afectats per la prohlcmhtica obtcnció dcls hcneficis 
de la Llei 37/84, de 22 d’octubre. Les referhies que hem 
fet en tots els informes anuals presentats al Parlament en 
són mostra evident. 

Molts d’aquests ciutadans no han pogut acreditar docu- 
mentalment el grau o chrrec obtingut efi els cossos armats, a 
causa que el seu nomenament no havia aparegut en el co- 
rresponent butlletí oficial de l’hpoca. 

Els nostres suggeriments al Defensor del Poble i els 
d’aqucsta Instituci6 al Ministeri d’Economia i Financcs 
s’han acceptat en part. 

Enguany, d’acord amb les queixes rebudes, hem dc fer 
notar la principal prcocupaci6 del col-lectiu dc militars de la 
segona República que no van podcr accedir als beneficis es- 
tablerts per la lici amb motiu de les sollicituds cxtemporh- 
nics. 

La Llei 37/88, de 28 dc desembre, de Pressupostos Genc- 
rals de 1’Estat per a l’any 1989, fixi  la prescripció deis drets 
dels beneficiaris i fix9 el termini de presentai6 de les sol.Ii- 
cituds al dia 31 de dcsernbrc de 1989. 

El Síndic de Greuges, així com cl Defensor clel Poble, 
vam recomanar la modificaci6 de I’csmcntada norma i que 
se suprimís la limitació del termini establert, i invocarem la 
contradicci6 de la norma amb la imprescriptibilitat dcls 
drets passius, rcconcguda per Llei de Classes Passives dc 
]’Estat. 

Enguany, la Llei 39/92, de 29 de desembre, de Prcssupas- 
tos Generals de 1’Estat per a l’any 1993, preveu en la Dispo- 
sició Addicional quinzena I’obertura dcl  ermini de 
sollicituds de la Llei 37/84, en els termes scgiients: 

CA partir de I de enero dc 1993 queda definitivarncntc 
abierto el plazo dc solicitudcs dcl Titulo TT de la Ley 37/84, 
de 22 dc octubre. 

k>Los efectos económicos de 10s dercchos que se deriven 
de 10 dispuesto en el párrafo anterior se contarán dcsdc el 
primer dia del mes siguiente al de la presentación de la cu- 
rrespondiente salicitud. 

>)No obstante 10 anterior, la Admini stracih considerarií 
válidas, dc oficio o a instancia de parte, las solicitudes cur- 
sadas fuera del plazo establccido en el articulo 53.1 de la 
Ley 37/88, de 22 de diciembre, CQII indcpendencia de que 
hubicra recaido o no rcsolucióin sobre las mismas. En este 
supuesto 10s efectos económicos sc contarlran desde el 1 de 
enem de 1993. 

,>Se autohza al Director General de Costcs de Personal y 
Pensiones Púhlicas del Ministeri0 de Economia y Hacienda 
para dictar las resolucioncs quc rcsultcn necesarias en orden 
a resolver cuantas cuestioncs sc deriven de 10 dispuesta cn 
la citada Lcy 3711 984 .~  

Així, cntenem quc s’ha acceptat thci tament la recomana- 
ció quc dirigí el Defensor del Poble al Ministeri d’Econo- 
mia i Financcs, i espercm que tots els afectats puguin, ben 
aviat, percebrc lcs pensions quc cls correspongui. 

Cal indicar que persisteix, perb, la problemhtica motivada 
per la limita& de tcrmini dc prcscntaci6 de soldicituds, im- 
posada per la Disposici6 Addicional divuitena dc la Llci 
4/90, de 29 de juliol, de Prcssupostos Generals de I’Estat 
per a 1990, la qual preveu una indemnitzacib pcr als qui van 
patir pres6 corn a conseqükncia dcls supbsits previstos a. la 
Llei 46/77, dc IS d’octubrc, d’amnistia. 

El termini per presentar sollicituds, quc s’acabi el dia 31 
dc desembre de 1990, no ha, estat prorrogat ni modificat, la 
qual cosa segueix perjudicant molts ciutadans i familiars que 
no poden accedir als beneficis establerts per manca d’infoma- 
ci6 i la no acceptaci6 de les sol~licituds extemporhnies. 

Cal doncs, continuar insistint prop dels podcrs públics pcr 
tal que obrin un neu termini de solkituds dcls beneficis 
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prcvistos en la Disposicitj Addicional divuitena de la Llei 
4/90, de 29 de juliol, de Pressupostos Gcncrals dc 1’Estat 
per a 1990. 

Queixa 454/92 
Exclusih d’evcntuals beneficiaris 

La senyora M.P., vídua, s’L?drc@i R la nostra Instituei6 i 
cxposh les diverses vicissituds que patí cl scu difunt marit, 
amb motiu de la privaci6 de llibertat en diversos camps dc 
concentració. 

Així ens indici: &I meu marit va ser dc la quinta dcl 34, 
perh per la llctra A del seli cognom, el viin fer sortir’ lliurc. 

)}AI 1936 ens v k e m  casar, el 29 de marq. Al cap de pocs 
dics, ell i tres companys mds dc la feina van anar a allistar- 
sc voluntaris i cls van dir quc podien mar al frunt d’Arag6 i 
esperar que caigués algun company pcr rccallir I’arma. 
Amb aquestes condicions no van voler mar-hi i van conti- 
nuar treballant. Els van avisar ¡ van marxar el 39 de sctem- 
hrc. Pcl incs dc r n q  tlc 1937 cl van cvacuar afectat d’atacs 
ncfritics quc van rcsultar apendicitis. El van operar il I’Hos- 
pital de Sant Pau. Dcspres dc la convulesckncia, es va incor- 
porar. 

>>13cs del front d’Arag6, van Fer la rctirada fins anar a pa- 
rar a Ics muntanyes de la Seu d’Urgcll. Alli es vil fer sanitari 
i va agafar el tifus. Va estar hospitalitzat a la scu dl’urgdl i 
després a. Mslrtinct i pcr fi a Olot en un convent d’cxcolfipis 
ctinvertit en I-Iospitul. Alli va estar hospitalitzat 40 dies pcr- 
qu& va tcnir cornplicuci6 de tromhoflebitis. 

>>Amb aquellcs condicions V R  anar als camps de concen- 
traci6 i dc treball. Desprbs de la invasió alemanya viin pre- 
guntar quin ofici tenia, i el van dcstinar a la Base submarina 
de Sant Nazíiirc. Va deinimar pcr tornar a Espanya. Els trh- 
mils no s’acabaven mai. Quan no caducavcn els uns, cadu- 
caven cls altrcs. Pcr fi va passar la frontcra i va anar a parar 
a Ea pres6 dc Vitbria, desprGs cl van treure de la prcsó i cl 
van .portar al Camp de Conccntracili tl’Unamuno it Madrid, i 
per €i a Racelona. Molt mks d’un any prcscntant-sc a la Co- 
misaria on li timbraven un paper. 

)>L’any 1979 va quedar afectat d’csclcrosi lateral annio- 
trhfica, pcnsaven quc tot cra del mateix perque l’atrbfia va 
coinenqar per la mateixa cama dc la trombosi. 

>)Per aqiiell temps deien que es reconcixien les pcrsonca 
amb “scqüdcs” de la gucrra. Ell na vulia per0 jo vaig insis- 
tir per totcs Ics conscqükncies que havia pagat. Tai van fer el 
rcccineixctiicnt i van dir que all0 no era de la guerra. El quc 
l’estava afectant en aquells dies no cra dc la gucrra, perb tot 
el que I’linvia afectat tota la vida si  que c u  de la girerra i no 
van mirar tots els certificats dcls anys passats, 

>>Voluntari dcls principis de la nostra gueil-a, afcctat tota 
la vida, i COM a conseqükncia: tres anys a Franga inclús pre- 
soner dels alemanys, treballaiit a 30 metres dc profunditat 
del mar, passant per la pres6 de Vitbria, un camp dc conccn- 
traci6 cz Madrid i prcscntar-sc més d’un any a la Comissaria, 

sense treball i sense cobrar per havcr brindat per la mort de 
Franco. 

,>Jo li prcgo quc si vostk no hi pot fer res cm digui on 
m’he de dirigir pcrqui: ara. cstic disposiida ii quiilsevol cosa 
per tal que sigui reconcguda lu scva aportacici.>> 

Vistes &res queixes rebudes com la ci’aqucsta comparci- 
xent, des dc la promulgació de la normativa sobre els hene- 
€kis establerts cn el dcsplegarnent de la Llci d’Amnistia, cl 
Síndic s’ha preocupat dcls drcts reconeguts en la Disposicici 
Addicional divuitena dc la Llei 4/90, de 29 dc juliol, de 
Pressupostos Generals dc 1’Estat pcr a 1990. 

Malgrat havcr-sc rcsolt la possible contradicci6 indicada 
pel Sindic, en les limitacions dcl tcrrnini dc prescntacici dc 
Ics soHicituds, corregida per la nova Llei dc pressupostos 
generals de 1’Estat per a 1993, continua pendent de modifi- 
cació cl tcrrnini dc prescripcili establert legalment en Ics in- 
dcrnnitzacions pcr als qui van patir més dc tres anys dc 
pres6 com a conseqükncia dcls suphsits d’amnistia. 

Així, persisteixen les limitacions iinpasarles als que pati- 
ren camps dc trcball i dc concentració, als quals no es reco- 
neix cap drct i resten afectats, com tambb cls quc patiren 
prcs6, al termini dc prescntaci6 de solkituds, cl qual s’aca- 
bh cl di:i 3 1 de desembre de I990. 

El Síndic de Greuges ja indica cn cl dmcr Informe pre- 
sentat al Parlamcnt que calia yiie el Ministeri cl’lEconornia i 
I-lisenda rcvish, com s’ha fet amb els beneficiaris de la Llci 
37/84, de 22 d’octubrc, cl tcrrnini de presentacih de les es- 
mcntades sol*lici tuds i es prorrogués, intcrpretant de forma 
extensiva cls preceptes de la DisposiciTi Addicional divuite- 
na de 1;2 Llei 4/90, per tal que s’hi pogucssin acollir els ciu- 
tadans que van patir captiveri, o els m i s  cvcntuals 
bciicficiaris. 

Aixh no ha cstal cncalra corregiti esperem que cl Govern 
Central rccansideri cl capteniment mantingut amb cls aC- 

tuals ciutadans, la qual cosa ens fa seguir recordant als po- 
dcrs públics la pcrsis thia  de llacunes quc desprotcgcixen i 
poden discriminar molts afectats de la darrcra guerra espa- 
nyola. 

Aixb no obstant, sens perjudici que la interessada hagués 
impugnat Ics resolucions que consideraven no inclbs, el scu 
marit cn I’iimbit d’aplicaci6 del Decret 670/76, o dc la Llei 
35/80 i 6/82, vam indicar-li el quc transcrivim tot scguit: 

(<Si cl vostre marit, durant la guerra civil, no obtingu6 cl 
grau de suboficial o catcgoria assimilada, no es pot acollir 
als bencfiicis quc atorga Iu Llei 37/84, de 22 d’octubrc, sobre 
rcconcixemcnt dc drcts i serveis prestats dels qui formarcn 
part dc Ics Forces Amades, el Cos de Carrabiners i les For- 
ces cl’ordre P6blic dc la TI República Espanyola. Per tant, 
no p ~ d r i a  derivar-sc’n cap dret pcr a la vídua del causant. 

>>Pel que fa al tcmps que patiren les persones, com cl cas 
dcl vostrc marit, em camps de concentració i trcball, als 
quals feu referkncia cn la vostra carta, ‘hem d’indicar-vos 
que e1 Sindic de Greuges w1Jicith ,I’equiparaci6 d’aquests 
casos als supbsits de temps de prcsó contcmplats cn la D’is- 
posició Addicional Divuitena de la Llci 4/90, ¿h 29 dc ju- 

i corn punt i h a 1  castigat a I’ernprcsa quc trcballava 8 dics b liol, de Pressupostos Gcncrals de 1’Estat pcr a 1990, en la 
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qual es preveu et dret a perccbre una indemnització. 
)>Aixb no obstant, no fou atesa la nostra recornanacili i 

només van poder pcrcehre la indcmnitzaci6 que preveu l’ccs- 
rnentada Disposici6 Addicional, cls quc patiren captiveri en 
presons, durant més de tres anys, o Ics viducs d’aquests, s i  
els causants haguessin tingut l’edat de 65 anys cl dia 3 I de 
dcscmbre dc 1990, malgrat haver recomanat, mitjanqant el 
Defensor del Poble, la prbrroga del termini de presentacih 
dc soldicituds. 

)>Per aixh, lamentem no poder correspondre positivarncnt 
a la vostre memorable carta, la qual perd, ens encoratja i lc- 
gitima pcr seguir treballant i denunciant davant el Parlament 

dc Catalunya tot allb que considerem mancat d’una vertade- 
ra amnistia pcr a tots aquclls quc patircn les conscqüEncics, 
dircctamcnt o indirecta, de la guerra civil. )> 

Esperem doncs, que malgrat no haver pogut fer l is  de la 
lcgitimacici quc l’art. I62 dc la Constitució Espanyola con- 
fereix al Defensor del Poble, en relació amb els articles 32 
de la Llei Orghnica del Tribunal Constitucional i l’art. 29 de 
la LIei Orghnica del Dcfensor del Poble, per tal d’interposar 
recurs d’inconstitucionalitat contra Ja Disposici6 Addicional 
divuitena de la Llei 4/90, de 29 de juliol, de Pressupostos 
Gcncrals dc 1’Estat pcr a Z9C30, s’atcnguin les nostres reco- 
manacions en els termes esmentats amb antcrioritat. 
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SECCI6 6: SERVEIS SOCIALS 

Com en anys anteriors, aquesta secciG inclou les queixes 
relatives als scrvcis socials en general prcscntades durant 
l’any 1992 -cliicstions suscitadcs cn d a c i ó  amb la pobrcna, 
cls col-lcctius marginats, les accions socials dels poders pu- 
blics, els menors, etc. 

La rclacici dcls afers ha cstat cfcctuacla en funci6 dc Ics 
yueixcs rebudes: dcl nombre i les característiques. Hem de 
dir que s’han tornat ii rebre qucixcs dc contingut similar a 
Ics d’exercicis anteriors. 

Aixi, hem continuat rebent un nombre elevat de queixes 
dc ciutadans que manifesten dcaacorcl i insatisfacció amb la 
Llci de Pcnsians no Contributivcs, i d’altres quc cxposcn el 
problema d’adquisició d’habitatge. 

Quant als menors, al marge de la distribuci6 de compc- 
thcics cn rnatkria. d’infhcia cntrc els departamcnts dc JLIS- 
tícia i de Rcncstar Social, tractem en aqucsta sccciii diversos 
aspectcs relacionats amb aqucsta probleinitica. 

Tornarem a incidir en qüestions tractadcs en exercicis an- 
teriors (llistcs d’espera per obtenir plnccs en residbncies per 
a gcnt gran, barreres arquitccthni ques, etc.). 

Dc fi c i cn t s físi c s - Barreres arquitccthniqucs 
- AC& a un lloc de freball 
- Subsidi 
- Sol-licitud 
- Tramitaciri 
- Dcnegació per grau dc 
dcficihcia 

- Denegació pcr ingressos ’ 

- Denegaciri pcr altres causes 
- Residkncies especifiques 

Dcfj‘icicnts Psiquics - Accés a un lloc de treball 
- Subsidi 
- Soklicitud 
- Tramitac5 
- Denegacirj per grau de 

deficihcia 
- Denegaci6 per ingressos 
- Dencgaci6 pcr altres causes 
- Subvencions a associacions i 

- Residkncias específiques 
institucions 

Gent gran - Rcsidhncies 
- incidkncies cn l’ajuda VAS, 

pensions no contributives 

- TncidEncies en cciiircs socials 
(Casals) 

- Indigcnts 

Infants - Maltractaments 
- Protcccih 

Doncs 

Grups marginats - Gitanos 
- D’altrcs 

Bosses dc pobresa - Administració de la Gcncralitat 
- Administracions locals 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES ILLUS- 
TRATTVES 

I,  Menors 

La Convenci6 sobre els Drets dc la Infhncia, fiprovada per 
1’Asseinblca General dc Ics Nacions Unides cl 20 de no- 
vembre de 1989, reprcscnta un gran tivanq en la tasca de re- 
conhixer i ampliar cls drets dels infants. En I’csmentada 
Convcncib, s’enuncicn els drets dc I’infant i s’cstableixcn 
les mesures quc cls estats han d’adoptar per garantir-10s. 

Tenim una bona basc de drcts, reconeguts cn instruments 
jurídics, pcri, perqui: siguin Efectius han de defensar-se en la 
prhctica. El conjÜnt dc la societat i molt especialment les 
institucions ptíbliqucs han de promoure les condiciones pcr- 
quli: aquests drcts siguin una realitat plena i constafit. 

Tot i constatar els grans avenqos que s’han fet al m6n dc 
la infantesa, encara qucda molt de carni per fcr pcr nssolir 
els nivells d’atencid que la nostra socictat reclama. 

En aquest informc tractarem d’apoxtx una skric de rcflc- 
xions sobrc Ea política seguida pcr les nostres administra- 
cions quant a la protecció de la infhncia. 

En l’aniilisi q w  segueix ens referirem a qiiestions relati- 
ves a la protecció de menors amb indcpcndhcia de les rccs- 
tnicturacions administratives i reassignacions de 
cornpetkncies quc hi ha entrc els departamcnts de Justicia i 
dc Benestar Social. 

En cxercicis anteriors ja haviem dcnunciat l’obsolesckn- 
cia i rragmentaciij de la legisluciij cn matcria de menors. 
Dkiern quc: d h i c r n  quc s’hauria de fer un esforc; pcr ade- 
quar aquesta lcgislaci6 als principis estableas a Ja Constitu- 
ci6 i als convenis internacionals.>> Havíem dcnunciat, 
també, les mancances quc prcsentava la Llei dc 1948, del 
Tri buna1 Tutelar de Mcnors, quant a garanties proccssals. 

. 
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Després de la sentkncia del Tribunal Constitucional 
36/9 1 ,  de 14 de febrer, per la qual es dcclarrz. inconstitucio- 
nal l’article 15 dc la Llci del Tribunal Tutclar de Mcnors de 
i 948, s’ha publicat la Llei orginica 4/92, de 5 de juny, regula- 
dora de la competkncia i el procediment dels jutjats de menors. 

Aquesta llei tracta dc posar rcrnci a lcs mancances exis- 
tents cn la nostra justícia de menors. Entrc altrcs aspectes, 
són de rcssaltar els següents: 

- Protagonismc dcl Ministeri Fiscal cn la direcci6 de la 
investigació i en la iniciativa processal. 
- Intcrvenci6 rellevant dcls cguips tEcnics. S’haurm de 

coordinar amb cl Ministcri Fiscal, Jutge de tnenors, advocat 
i altres serveis socials. 
- Supletorictat de la Llci d’EnjudiciAment Criminal i dcl 

Codi Ferial. 
- Fixació d’una edat minima -1 2 anys- perqu?, un menor 

pugui scr enjudiciat pels jutgcs dc mcnors cn aquest proce- 
dimcnt . 
- Atorgament d’implies facultats al jutge de menors per 

acordar 1’ acabament del procés: desj’udicialització i inter- 
vcnci6 mínima. 
- Creaci6 de la figura de la suspensió de la resoluci6 pcr 

temps detcrminat, aixi carn la possibilitat de modificació o 
revocaci6 de les mesurcs. 
- Nous tipus de mesures. 
- Dret a rccurs. 
Pensem que la Llei 4/92 6s un text parcial, que no esgota 

les necessitats de regulació en aquest camp. En aquests mo- 
ments, I’objectiu cigarantistm de proccdiment sembla haver- 
se aconseguit, perb no obstant, quedem m d t s  altres aspectes 
per resoldre. 

Així, a tall d’cxemple, ens preguntem, corn resoldre les 
contradiccions i els buits produi’ts per aquesta llei i si és 
prou assumida la faceta educativa en ]’actual jurisdiccid de 
menors. També entencrn que cal reflexionar sabre si és as- 
solible la conjunci6 necesshrin entre la lbgica educativa i la 
Ibgica judicial. 

Aqucsta llei pretén scf cl primer pas d’uua legisIaci6 mes 
ambiciosa en rnatkria de menors. 1% tracta d’una reforma 
parcial i urgent que d6na compliment a la senthncia abans 
esmentada, en la qual s’incloucn algunes novetats proces- 
sals i correccionals que ultrapassen el mandat jurisprudcn- 
cial, perb que, hem d’insistir que no poden ser interpretades 
com l’esgotament dc l’acci6 de 1’Estat en matkria de políti- 
ca dc menors. 

Desitgem que aquesta llei de reforma urgent sigui real- 
ment qmvisional)) si, com asscnyala 1’inforrne del Censejo 
General del Poder Judicial, m o  es tracta d’una regulaci6 de- 
finitiva)),. En la nostra opinió la solució exigeix la formula- 
ci6 d’una gmplia llei de protecció bisica dc la infhncia, per 
mitja d’un procediment amb garanties’ juridiques no estig- 
matitzstdores per als menors. 

A Catalunya, arran de la creaci6 del Departament de Bc- 
nestar Social i de la Llei de 1’Estat d ’ l l  de novembre dc 
1987, que modifica el Codi Civil i la Llei d’hjudiciament 
Civil en matteria d’adopci6, es va dictar la Llci i 211 988, de 

’ 

’ 

21 clc novembre, de modificació de la Llei i l /  I 985, de I 3 
de juny, dc protecci6 de menors, i el Decret 332/1988, de 21 
dc novemhre, i es van rcassignar les funcions en materia dc 
protecci6 de menors cntre els Dcpartamcnts de Justicia i dc 
Benestar Social, i les respectives direccions generals de 
Justicia Juvenil i d’Atenci6 a Ia Infhncia n’assumiren les 
funcions. 

1,’aplicaciÓ de la Llei Orghnica 411992, de 5 dc juny, té 
una conseqükncia dirccta subre totes ducs direccions, vist 
que estableix funcions per a Ics institucions administratives 
de protecci6 dc rncncrrs. Arran d’aquesta Llei ha cstat apro- 
vat el Decret 31311992, de 14 desembre, d’atrihució de 
cornpctkncia en materia dc menors, cntrc les dues direc- 
cions, ii mks de les que ja tenen assignades. 

Creiem quc per atendrc les cornpethncies cncomanadcs 
cal l’establiment de polítiques integrals d’infhncia, una es- 
treta coordinació entre els diferents estatnents, evitar la des- 
coordinaci6 i la duplicitat de serveis i optimitzar 1’11s dcls 
recursos existents. 

En aqucst sentit, caldrh buscar una solució imaginativa 
que rcsolgui la incipient massificaci6 dels centres depcnd- 
cnts dcl Departament de Bcncsiar Social, tcnint en compte, 
per exemple, l’actual esponjament dels centres dependents 
del Depat%ament de Justicia. 

En ]’exercici anterior ja  varn tractar la problcrnhtica $’un 
deis recursos ordinaris de quk disposa l’Adrninistraci6 per a 
la protccci6 de menors: s6n els cquips professionals anome- 
nats EAIA (Equips d’Atenci6 a la Infkricia i AdolescEncia) 
previstos en el Decret 338186. 

Tot i scr conscicnts de l’csforg efectuat i dcl quc cfcctucn 
Ics administracions cn aqucst aspcctc -a la ciutat dc Barce- 
lona s’ha prcvist pcr at segon pla d’actuació social l’amplia- 
ci6 de 1’EAIA de Ciutat Vella, a mes de la crcacici de quinzc 
equips inés-, per les visites efectuades als tkcnics d’aqucsts 
equips, hem pogut constatar quc aquests professionals 
veuen molt rcdu’icla la seva capacitat operativa pcl fct dc ser 
pocs i d’haver d’assurnir un gran volum de feina. Endemis, 
moltes vegades no tenen recursos suficients per fer cara a 
Ics situacions que sc’ls plantegcn. 

Un altre recurs de que disposa 1’Adrninistració per a la 
protecció de menors són les adopcions i els acolliments fa- 
miliars. Les queixes que en aquest exercici ha rebut el Sín- 
dic cn relaciij amb els menors han estat per problemes 
d’adopció i acolliment i pcr la lentitud en la tramitació d’ex- 
pedients d’adopció. 

No s’han rebut qucixcs referents a altres aspectes que 
afecten la situació dels menors. 

En exercicis anteriors haviem manifestat que els centres 
són el recurs clhssic en el món de la infhncia, davant ei 
nombre de menors que hi estan ingressats. DEicm que consi- 
dercm que Ics solucions com 1’adopciCi O els acolliments 
haurien de potenciar-se molt mks, generant en la sacietat, a 
travbs dcls corresponents programes, un sentiment d’impli- 
caci6 i corresponsabiht en aquesta matkria. Per aixb, 
aplaudim Ja campanya promoguda per la Generalitat per 
captar famfiies acollidores. 
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Pcl quc fa il Ics adopcions, moltes persones ens rnanifes- 
ten que s’han d’csperar molt per adoptar un mcnor. Perb 

‘ yuan analitzcrn el perque, constatem una gran dciiianda de 
nadons amh caracterísfiqucs molt concrctes, sans i scnsc fa- 
míliu. Faltcn n i c n m  amb les característiques que volen la 
rnqjoria de les fiunilies i per altra banda, falten familics que 
acccptin nens rnks grans que presentin dctcrminadcs dcfi- 
cihncics o hhbits dc comportamcnt. 

Les famílies disposades a xceptar un menor diferent de 
la definici6 de madci, sa i sense fardia)), no troben tantes 
clilacions per poder-lo adoptar. 

llins el procés d’aclopci6 volem evidenciar el retard jucli- 
cia1 cn la tramitaci6 dcls cxpcdicnts cn I ’ h h i t  tcrritorial dc 
Ui-lrcelona. Aixb ks donat pel fet que hi hagi un sol jutjat a 
Bmclona quc s’ocupi d’aquests expeclicnts, cl qual fet de- 
mora tola dccisi6 sobre el futur del mcnor. Cal tenir prcscnt 
quc s6n cxpcdients complexos, perquC es tracta dc decidir 
sobre el fulus del menor. L’oposició dcls pares biolbgics cn 
I’cxpcdient d’adopcici fa que cl jutge hagi dc rcsaldre ha- 
vent escoltat totes les parts, basar-sc .cn informes tkcnics, 
etc. El tcrnps juga contra aqucst menor., la qual cosa fa que 
després sigui molt mis difícil recuperar-lo. Cal, doncs, 
pal.liar aquesta situació en Ixnefiici del menor, ja que si nó, 
mentresttint, ha d’cstar-sc a1 centrc. 

Un altre aspecte que cal resoldre 6s la regulaci6 jurídica 
quant a 1’adopcici internacional, per tal de garantir i protegir 
cls drets dc l’infant. 

Molts sol-licitants es descspcrcn a causa dcls lcnts trkinits 
burocrhtics: eis futurs parcs han de passar un examen molt 
rigorcis i lent que garanteixi que els nens aniran a una bona 
familia. Aixb i la diíicultat d ’ h p t a r  un nad6 a Catalunya i a 
tot I’Estai espanyol, per rac3 de la baixa taxa de natalitat, fa que 
cls adoptants optin per anar a buscar un ncn cn altrcs pai’sos. 

Sahem que l’harmonització cle les legislacions nacionals 
cn matbri a d’adopci6 internacional és aquests darrers anys 
una prcocupacih constant dc governs, juristes i serveis assis- 
tcncials, que s’esfurceri per la protecci6 dels drets de la in- 
fhncia, i cclcbrern quc la Conferhcia de I’Haiii-ja trcballi en 
I’elahoraciri d’un convcni d’hmmonitzaciri dc la IcgisIaciii 
en matkria d’adopci6 internacional. 

Casos COM les no scmpre clares prhctiqucs en matkria 
d’aclopció de ncns centramericans o sud-arncricans, o com 
cl corncrr; dc ncns quc hi vil. havcr a Romania fa un tcmps, 
dcrnostrcn la necessitat de crear una lcgislaci6 comuna i es- 
tablir criteris tambk comuns, per garantir els drcts dels me- 
nors, dcls pares bioibgics i dels parcs adoptants, frunt la 
situacid prescrit on cada estat organitza unilateralment un 
sistema dc rcconcixcmcnt de les adopcions reali tzacles a 
1 ’ cstrangcr. 

Qucixa 174492 
Qui ens vol? 

El senyor F.M., parc dc Ics nencs I.M. i J.M., cs va adrc- 
Far al Síndic dc Grcugcs manifcatmt la scva disconformitat 

pel fet que En Dirccci6 General d’hlenció a la Infincin li 
of‘cria un termini mhxim d’un any pcr demostrar la scva cs- 
tabilitat sbcio-cconbmica. 

Si no s’hi avenia, se li retiraria la phtria potcstat i les filles 
quedarien -com en aquest momcnt- a chrrcc dels avis pa- 
terns. 

Admesa la queixa LI trhmit, vam demanar informacici so- 
brc el cas al Departamcnt de Benestar Social. 

En la resposta sc’ns indich: 
<<I  .- El scyor F.M. té retirats, en aquests moments, els 

drets tutelars dc Ics scvcs filles 1. i J . ,  cxistint, al rcspcctc, 
un ricord del Trib~rnal Tutclar de Mcnors que atorga la tutcla 
en vigilhncia de tals menors als avis paterns de les matcixcs, 
senyors F.M. i D.C. 

~ 2 . -  El Tribunal Tutelar de Menors va encomanar l’exer- 
cici dc les seves cornpethcies a la Dirccci6 Genernl 
d’Atenci6 a la Tnfhncia del Departament dc Benestar Social. 
Aixi doncs, de la situaci6 de Ics ncncs, aqucsta Direccid Ge- 
neral ha de realitzar el seguiment i ]’estudi. 

~ 3 . -  D’acord amb la Llei 37/91, de 30 de desembre dc 
199 1 ,  i en el cas de les nenes I, i J.M., aquesta Dirccci6 Gc- 
ncral va valorar en un principi, la canvcnihcia d’cstabhr un 
regim legal d’Acollimcnt Sirnplc a favor dcls avis dc les nc- 
ncs, informant el pare, senyor F.M., que segons la normati- 
va abans refcrida un cop cxhaurit el tcrmini de validcsa dc 
la mcsura (1 any), I’AdininistraciTi ha de rcvisu el cas i tm- 
mitar In  Tutela Qrdinhia a favor dels avis de les menors (la 
qual cosii suposa pkrdua de drets per part del pare) o nptas 
per retornar els drets de tutcla i guarda al parc (si cs vcrifi- 
qués una cstahilització sbcio-econbmica i UMB rnadurcsa 
personal que poguis garantir un adcquat cxcrcici dc Ics fun- 
cions paterncs). Durant cl proces d’cstudi dcl cas, s’abscrva 
una millora notable en el pare, que verbalitza el scu desig de 
fer-sc chrec al més aviat possiblc de Ics fillcs. És per aquest 
motiu quc la Direcci6 General modifica el seu criteri i, en in- 
forme dc 29-9-92, proposa el retorn dels drets al senyor 
F.M. 

)>4.- Així mateix, cal fcr constar que cls fins ara actiials 
acollidors de Ics menors, cls scus avis patcrns senyors M.C., 
han mmifcstat cl seu acord amb la proposta formulada pcr 
aquesta Direcció General i així ho han ratificat per escrit, en 
comparcixenpi de data 28 de seteernhrc de 1992.>> 

D’acord amb aquesta informació, vam donar per tinalit- 
zada la nostra actuaciti i vam procedir a arxivar I’cxpcdient. 

Queixa 1839192 
Adopció 

La senyora M.P. i el senyor J.B. s’adreqaren a la nostra 
Institució queixant-se que, feia més d’un any, havien fet ia 
sol-licitud per podcr adoptar un menor, i fins aleshores no 
s’havia iniciat cap trhmit. 

Un cop examinada la quciiia, va scr adrncsa a trhmit i c n  
conseqüknci a ens vam acireqar a la Conselleria sol-licitant 
que ens informés d’aquest cas. 
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En la resposta se’ns indick 
<<Els senyors P.B. van fer la solkitud el 14-2- 199 I .  
>>L’cstudi esth assignat, segons el domicili dc la família, a 

l’equip núm. 2. 
>)Els senyors P.R. tenen presentada sollicitud cl’adopció 

d’un nenla, prcfercntment acabat de néixer. 
,)En data 9.1.92 la scnyora R. va ser rebuda pels serveis 

de la Ilirecci6 Gcncral d’Atcnci6 a la Inl?incia pcr sl infor- 
mar-la dcl pro&, tcrminis d’cspera i possibilitats de l’adop- 
ció internacional. També dc I’cscasscdat de ncns de Ics 
casactcristiques soPlici tacles, davant el nombre de dcrnandes, 
(unes 600 anuals). 

>)Aquesta familia esta citada. pcr al proper dia 26 de no- 
vcrnbre, pcr ]’assistent sociab 

EI Síndic respongué a la Consclleria indicant-li: 
(<Tot i scr conscicnts dc la disfunció entrc el volum d’as- 

sumptes a resoldre i els mitjans personals i materials de quk 
disposen pcr dur a terme la seva tramitació; tot i reconkixer 
I’esfort; dels equips quc hi trcbaticn, pcnsern que s’ha de re- 
duir notablement el temps quc transcorre des de la soldicitud 
d’adopcici fins que es realitza l’entrevista on s’informa dcl 
pro&, terminis d’cspcm i possibilitats d’adopció interna- 
cional. 

>>En, dcfinitiva, entenem que sigui llarg el proces pcr 
adoptar, per6 no pcr informar.)> 

Després d’aqucstes consideracions vam donar per acaba- 
da la nostra actuaci6 i vam procedir a arxivar l’cxpcdicnt. 

. 

Queixa 953192 
Desprhs que? 

Arran dc la queixa presentada per diversos professionals 
del món de la infhncia, eis quals ens van manifestar la seva 
preocupacici pcr la situació dels menors ingressats en cen- 
tres quan arriben n la majoria d’edat, el Síndic cs va adrqar 
a. la Conselleria dc Benestar Social en els termes següents: 
. <<Diversos profcssienais del m6n de la inf&cia ens han tras- 
lladat ,la seva preocupació per la pmblernhtica que suscita pcr 
als menors ingressats a Centrcs el pas a la majoria d’edat. 

>,Tenim concixemcnt d’alguns casos en quE la sortida del 
ccntre ha abocat aquestes persones a afrontar la vida scnsc 
una preparació adequada, moltes vegades per defi cikncies 

‘psiquiques que els impedeixen un aprcncntatgc adicnt. 
>>Fins en el cas que aquestes persones hagin assolit conci- 

xemcnts suficients per fer feines remuncrades, és molt frc- 
qiient que no prcscntin un grau de madurcsa suficient per 
enfrontar la vida sols. Pensem que I’edat de 18 anys es con- 
sidera, habitualment, insuficient per a independitzar-se entrc 
farnflics establertes, estructurades i benestants. 

>,El desfasament entre la majoria d’edat penal i la civil 
aguditza el prohlcma, tenint en compte el percentatge d’in- 

. gressats en centrcs quc cntrc cls 16 i els 18 anys infringei- 
xen la llei. 

>>Entenem que les sortides dels centrcs, s’haurien dc pro- 
duir amb un aminorament gradual, si mes no, del suport 

d’estructures i de “tutela”. Lamentablement, s6n inassa fre- 
qiicnts Ics trajjcctbries cap a I’internaincnt en ccntrcs pcni- 
tenciaris. 

>>M’agradaria, doncs, conkixer les pscvisions de la. vostra 
Consclleria. sobre el problcma quc us ho plantcjat, tot i ser 
conscient quc cs tracta d’una yiicstiii d’envcrgadura quc 
afecta i hauria d’irnplicar tota la societat.,> 
131 la resposta rebuda se’ns indich el següent: 
<<La scvit lletra cns ha arribat en un moment en qui: estem 

reflexionant a bastament sobre aquesta ternhtica, perquh els 
mateixos professionals quc us han plantejat cl problcma - 
normalment funcionaris del mateix Departament de Benes- 
tar Social-ja cns l’havien palesat. 

uEfcctivamcnt la prohlcmiiticcz la tcnirn i pcnsern quc mi- 
rh cn augment en aquests propers anys, ja que tarnbk ’ el 
nombre dc nois quc compliran els I X  anys mir i  creixent. 
>>És pcr aixh que dcs dcl Dcpwtument de Benestar Social 

hem decidit dc plantc-jar cl tcma al Govcrn de la Generalitat 
de Catalunya, donat que aquesta situaci6 i les mesures que 
cal&& adoptar u1 respecte desborden les competkncies clcl 
no s t rc Dcpart amen t. 

>)Al llarg dels propers mesos, l’aniré mantenint informat 
del desenvolupament de les nostres actuacions i reflexions.>> 

El Síndic dc Grcugcs cs va adrqar a la Consclleria mani- 
festant que preníem nota d7 aquestes manifestacions i rest&- 
VCM a I’espera que cns mantingucssin informats sobrc les 
actuacions cn aquest respecte. lj 

2. La marginació n Catnlirnya 

L’organitzacici social dels paTsos occidentals admet, corn 
a mal mcnor, Ics situacions d’injusticia que conducixen R la 
marginaci6 d’un percentattgc no gens menyspreable d’indi- 
vidu s. 

Catalunya, integrada en aquest sistema, no escapa dei 
probleinn i en el scu tcrritori es dectccteti bosses de pobrcsa 
i situacions dc marginaci6. 

A I’informe al Parlament de 1989 vam dcdicar la mono- 
grafia del Llibre I1 a la rnarginaci6 a Catalunya i ,  cn els suc- 
cessius informes, ni que sigui tangentcialrnent, hcm 
procurat dc fer-ne el seguiment. 

Tanmntcix, la gravetat de la. qiiestilj ens ha decidit a rein- 
cidir-hi amb l’anhlisi de causes i cfeectes: pobresa i margina- 
ci6. 

Durant l’any 1992 hem continuat rcbcnt qucixcs que de- 
noten situacions de crisi extrcrnn. Es tracta de persones sen- 
se recursos ni cconbmics ni humans pcr sortir-sc’n d’una 
situacirj de dcsespcranp. 

Cal remarcar quc no 6s tant l’incrcrncnt de queixes corn 
la gravetat de les que ens arriben cl moliu quc ens porta a 
cridar I’ntenci6 sabrc l’cstat de la qiiestiii. 

’ L’examen d’una queixa de les classificades dins I ’ h a  de 
Scrvcis Socials com a <<bosses dc pobresa>) implica cstirar cl 
fil i constatar que el formulant de Pa queixa no es un cas aT- 
llat sinii que forma part d’un teixit social malalt. 
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Encara que la Instituciri compta m n  uns mitjans m6s 
aviat prccaris pcr a I’atenci6 rlcls casos que cs prescntcn 
amb aquestes caractcristiques es procura donar-los un trnc- 
tament individualitzat. En primcr lloc, 6s evident que un cop 
detectada Ja situaci6 de marginalitat no es posxihlc donar-li 
el tractament d’una qucixa standard, corn per cxcrnplc per 
una dis€uunci6 administrativa, i, per tant, cletnanar dades pcr 
escrit o informar per carta dc Ics possiblcs solucions. Cal 
mantenir un seguit d’entrevistcs pcrsonals amb I’afectat i 
assabcntar-lo dc les possibilitats (o impossibiiitats) de solu- 
ció, amb llenguatge planer i reconduint continuamcnt I’cn- 
trcvista per obtenir la informaci6 necesshria. 

En aquest scntit donem Ics grhcics a I’Escola Univcrsith- 
ria dc T r e l d  Social, que, dcs dc fa quatrc anys, destina un 
cstudiant de tercer curs, en prkctiqucs a. la Institucici del Sín- 
dic de Greuges. L’ajjut quc prcsten aquest estudiants resulta 
incstimahle cn l’atenci6 personal als marginats, fent un tre- 
bull real d’assisthcia social i proposant la derivació dcls ca- 
sos amb molt d’cncert. 

Cal tenir cn compte quc cl pcrfil tipus d’un queixós 
d’aqicst grup 6s el scgiient: 
- Famflia dcsestnicturada, la qual cosa els impcdcix 

comptiir amb la solidaritat bhsica del scu nucli natural. 
- Manca de domicili establc: la queixa. arriba, moltcs ve- 

gades, per un dcsnonamcnt d’habitatge pcr falta de piga- 
rncnt dc rcndcs cndmerides. 
- Manca de recursos econbmics: situaci6 laboral d’atur 

scnsc dret a subsidi o havent ultrapassat c¡ tcrrnini rnhxim 
dc pcrccpcici. 
- Toxicomanies: depén dc l’cdnt dc1 formulant de la quei- 

xa, pcrb 6s una circunsthticia que ritu en el fons dc lcs situa- 
cions de marginalitat, predominani I’alcohol en les 
pccsoncs de m@s de 35 anys i l’hcro’ina per sota d’aquesta 
d a t .  Gcncralmcnt no 6s e1 drogaclcpendent qui formula 
la queixa sin6 un parent prliixim afectat per ia conducta 
del maialt. 

Els podcrs pljhlics han encarat cl problcma amb diverses 
acluacions: 

- Elaboraciii dcl maipa de pobrcsa. 
- Xrnplantaci6 del Programa interdepartamcntal de la ren- 

- Elsiboracici del Pla d’ actuació social 1992- 1995. 
- Concessi6 diajuts i subvencions. 
- Construcció d’ habitatgcs dc protecció oficial. 
Aixi inntcix s’han convocat, bhsicament en cl darrer tri- 

mestre dc 1992, jornades d’estudi, congressos i seminaris 
relatius als diferents vcssants de la mmginaci6. 

A la vista dc les queixes rcbudes hcm de dir que aquestes 
actuacions rcsultcn insuficients malgrat que palcsen un re- 
coneixement de la gnivclat dc la situació i quc intcntcn de 
donar-li soIuci6. 

Considerem alguna dc Ics actuacions enunciades: Per 
exemple la implantacici del PTRMI té una valoracir5 positiva 
perquk implica el forncnt de canvi d’hhbits i la progressiva 
recuperació social dc pcrsoncs marginals per manca dc pau- 
tes de conducta. 

da rninimr-l d’inserci6 social i laboral (des de I’any i 990). 

La mateixa filosofia orienta la conccssió d’ajjuts i suhvcn- 
c ims  a persones ncccssitadcs. Gencralmcnt aquesta activitat 
dc foment va adrcqada rz sdvcntar crisis puntuals. Potser 
l’cxcniplc i-ds clar 6s el dels ajuts cconbmics pcr al paga- 
ment de rendes de lloguer eiidarrcridcs. En efecte, un requi- 
sit pcr a la perccpció de l’sljut és l’acrcditaci6 d’uns 
ingressos peribdics que €acin possible el pagament succes- 
siu del prcu dc la renda i es considera, pcr tant, que d deute 
causat rcspon il una crisi momenthnia que, un cop solventa- 
cla (posats al dia dc pagaments) no s’ha CIC tornar a produir i 
permet a? beneficiari continuar visqucnt amb norinali tat pcls 
seus propis mitjans sensc necessitat de suport piiblic. 

Aqucs tes actuacions adrqades ii la reinserció social són 
cficaccs i ncccsshies. Tot i amb aixb, Ics situacions mal- 
ment dcscspcradcs no hi s6n incloses i no poden ser resoltes 
amb aquestes mesures. 

En els darrcrs anys, ha saltat a primera línia una situaci6 
que, si be no podcrn anomenar corrent, s í  rcstllta massit fre- 
qüent. Es tracta dei resultat coordinat de dues mancances: la 
quantia dc Ics pensions de jubilacili i l’escasscdat d’hahitat- 
ges assequibles. 

Ida quantia de moltes pensions de jubilació i la totalitat dc 
les pensions no contributives resulta insuficient pcr al soste- 
nimcnt d’una família (ni que sigui integrada, únicarncnt, pcr 
dues persones). La quantia dc Ics pcnsions de jubilaci6 i 
d’invafidcsa no contributives 6s prou eloqücnl: 3 I .920 pes- 
setes pcr catorze pagucs pcl 1993. El preu de lloguer. d’un 
habitatgc (ni tan sols considercm la possibilitat d’accés rz la 
propietat) per si sol cxcedcix la quantia d’aqucsics pensions. 
En aqucst sentit cns volem fer res6 de la iniciativa d’alguncs 
Comunitats Autbnomcs que han establm un rkgim cornple- 
mentari dc Ics pcnsians no contributives; així la Comunitat 
Foral dc Navarra, mitjanqant la Llei 20119L31 dc 24 dc dc- 
sernbre, cstablcix un complement pels beneficiaris d’ aqucs- 
tes pensions. 

FIcm d’assistir, doncs, inipassiblcs al desnonament de 
moltes pcrsoncs la majoria dc les quals no tenen recursos 
pcr a I’obtenci6 d’un nou habitatgc. Lcs queixes per aquest 
concepte sovintcgcn cn aqucstn seccih i si bé són derivadcs 
als scrvcis socials de cornpetkncia municipal i autonbinica, 
sabcm que cn molts casos no obtindran altra snluci6 quc la 
inclusió en una llista d’cspcra. 

Més amunt posavcm cn relleu ia drogaaddicci6 com un 
tret freqüent en el perfil del marginat.. És un fcct que la socie- 
tat de I’kxit genera frustació en aquells quc no poden d o -  
nar-hi la midan. L’individu que cs veu rebutjat busca la 
manera de paldia (en cl sentit litcral de posar sota pal-li, 
amagar) la seva ansictat amb estupefaents que li donen peti- 
tes estones dc felicitat artificial. La reflexió que els podria 
aturar, el fet d’esdcvenir humanament insensibles i social- 
ment improductius, respon a una cscala dc valors quc els hi 
6s aliena. 

La situaci6 dels drogodcpcndents te dues components: 
una purarncnt muta, d’addicció a substhncies cstupfamts i 
una altra dc cotnportament antisocial, que la rnqjor part dc les vc- 
gades ha dc suportar el seu entorn mks pri>xim quotidianament. 

’ 

. 

“ ,  
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Les qucixes de familiars de toxicbmans scin csfcrcidores. 
LCS marcs que han d’assitir impotents al proces dc dcstruc- 
cici del seu fill i ,  a l’hora, patir els maltractaments a quk les 
sotmet el malalt pes aconseguir Ics quantitats de cliners neces- 
saris per adquirir droga, presenten un quadre dc desolaci6 col- 
pidor. NQ 6s cdndernnablc quc aquestes famílies un cop 
dcscnganyades de trobar recolzament phblic pcr a un problema 
quc els ultrapassa ahsolutament, intentin dc desfer-sc’n. 

Els malats de toxicomania rebutjats pcr les scves familics 
són els que solen figurar en Ics estadistiqucs de <<gent al ca- 
rrer>>. A la ciutat de Barcclona cs va produir un descens es- 
pcctacular dc marginals al carrer durant la cclebraciij dels 
JQCS Olimpics. Malauradament hi tornen a ser. 

~n conseqtikncia, coneixent les causes dc la marginació, 
caldria quc els podcrs públics encaressin amb valcntia cl 
problema i coordinessin Ics scvcs accions per tal d’aconse- 
guir-ne resultats, csrnerqant els pressupostos necessaris i cs- 
tablint un ordrc de prioritats humh. 

Queixes 1863f92 j 1280192 
Marginats 

Queixa i 863/92 

El senyor M.R. cs va adrcpr  al Sindic de Greuges denun- 
ciant les deficients condicions generals d’higicnc i allotja- 
ment dcls treballadors temporers, circumsthncies cspccials 
que GS donen a l’&poca de vcrema, dcrivades de l’assenta- 
ment d’uuna comunitat de treballadors ocasionals i les scvcs 
famflies a Mollet de Peralada. 

El senyar M.R. manifcstb que, en un carrer d’un metre 
d’amplada sota una exigua teulada, s’arnuntcgucn una quin- 
zena de persones; garatgcs sense finestres, baixos de vivcn- 
des, o tan sols patis dc cases scnse sostre, acullen fins a deu 
pcrsoncs per local. La majoria d’aquests llocs no tenen ins- 
tsllkions sanithies (WC, lavabo, dutxa); la brossa s’aboca 
al primcr camp ras, etc. 

També cns manifest8 yuc havia denunciat cls fets a la De-, 
legació Territorial a Girona dcl Dcpartament de Sanitat i Se- 
guretat Social. 

Vam demanar al senyor M.R. si havia rcbut resposta de 
I’csmcntada Dclegaci6 Territorial i ens va cnviar cbpia de la 
resposta en la qual cl Delegat Territorial recomanava a 1’Ajun- 
tamcnt de Mollet de Peralada, a la vista de. la inspecci6 dec- 
twada el 23 dc setembre passat, les mesures segiients: 
- Muntar installacions higihiques provisionals (WC, la- 

vabos, dutxes) en nombre suficient. 
- Installar papereres ilo contenidors de deixalles. 
- Mantenir les instalkions anteiors en bones condicions 

- Intensificar la neteja vihria. 
El Sindic de Greuges es va dirigir a 1’AJuntamcnt de Mo- 

llet de Pcralada per tal que I’informés sobre Ics previsions 
que-tenia en aquest sentit. En aqucsts moments esperem la 
i nforrn aciij sol-li citada. 

d’ús. 

, I  

Queixa 1280/92 

La senyora T.P. vil posar en cencixcmcnt del Síndic de 
Grcugcs 1 ’aparcnp d’extrcma ncccssitat que presentava un 
captaire, habitualment instal-lat al carrer de la Portafcrrissa, 
amb una cania amputada pcr sota del genoll i un aspecte irn- 
pressionant de deixadesa i pobresa. 

Segons explicava el mateix captaire, es trobava cn aquc- 
lla situacici pcrquk cl va envestir un cotxe, que havia cstat 
robat, i ning6 no havia assumit la responsabilitat d’indcm- 
nitzar-lo pcls danys sofcrts. La ~ninusvalidcsa continuava, 
l’impedia de guanyar-se la vida treballant per;) no cra sufi- 
cient per donar-li dret a la perccpció d’una pensió. 

El Síndic de Greuges va decidir obrir una invcstigaci6 
d’afici i ,  un cap localitzat, el capraire, senyor J.S., va scr 
aths pcr l’assistcnt social (en priictiques a la Institucici) i pcr 
l’assessora de serveis socials, que van reconstruir la histbric?. 
que cs pot rcsumir dc la forma següent: 

El senyor J.S., casat, t6 36 anys, 6s separat i t6 dos fills. 
Fins als 27 anys va treballar en una emprcsa i, cn cl temps 
lliure, formava part d’un conjunt musical. Un membre del 
grup cls va introduir en el consum d’herai’na a ell i la seva 
dona. Una nit vil patir un accident dc moto i van haver-li 
d’arnputar la carnfi dreta, per la qual cosa va cobrar una in- 
demnikaciri de dos milions de pessetes. Aqucsta quantitat li 
va durar poc temps a causa dc l’addicci6 .a F’hertiina. Aca- 
bats els diners, la dona el va abandonar pcr dedicar-se a la 
prostitiiciri i poder sufragar les despescs d’ adquisicici de 
droga. Els fills viuen en un ccntre dc nienors i passen els 
caps de sctmann i Ics vacances amb l’hvia paterna. 

EI senyor J.S., quan no te prou diners per adquirir heroi‘- 
na, consumcix grans quantitats d’alcohol i es toma tan 
agressiu que la seva mare no el pot controlar. Els pcriodes 
d’agressivitat i de pcncdiment se succeeixen i el senyar J.S. 
marxa de cmit i hi toma, altcmativamcnt. 

L’actuacici del Síndic de Greugcs cs vil centrar, en primer 
lloc, a aconseguir que el scnyor J.S. acccptds un tractament 
de desintoxicació i dcshabituaci6 del consum d’ hcro’ina. 
Una vegada convcnqut el malalt, es van fer nurnbroscs gcs- 
tions arnh els serveis dcl barri dcl Pohlc Sec i del Districte 
de 1’EEixamplc per aconscgui-hi ajuts i un centre de desinto- 
xicacih i tractament. 

Fetes les gestions i coordinades Ics administracions no cs va 
poder trobar el senyor J.S. Mantenim el contactc amb la seva 
marc, pcrii l’expeclient s’ha hagut d’mivar provisionalment. 

Qucixcs 38/92 i 2 196192 
Dcnegacib rlc pensi6 no contrfhutiva 

Queixa 38/92 

La senyora F.C. escriu al Síndic de Grcugcs exposant el 
problema scgüent: 

<<M’acirey;o a vost@ .pcr cxposar-li la situaci6 en quk em 
trobo, Som un matrimoni, el meu marit cobra una pensi6 dc 
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50.000 pessetes. Amh aqucsta p i s i6  hcin de pagar aigua, 
llum, tclCfon, clcspcscs de la casa, ctc., i tot ha dc sortir dc la 
pcnsi6. Jo no cobro res, ja que no vaig cotitzar a la ScgLirc- 
tat Social i tinc 65 anys. 

>)FIC solkitat una pensi6 no contributiva per jubilacili. 
M’ ha arribat la rcsoluci6 d’aquesta sol.licitud dcncgatdria 
perqub supera cls ingressos dc la unitat familiar dc qui: for- 
mo part. Li rlernmo si pot resoldrc’m aquest problema)), 

La problcmhtica que cns sotrnctcn és insoluble amb T’ac- 
t u d  normativa i Ics possihilitats pressupnsthies. Exccdcix 
les facultats del Síndic de Greuges, ja yuc no es producix 
iina actua56 irrcguhr dc l’Adminisiraci6, que cs limita a 
aplicar la norma, sinri qiic la solució dcpbn dc Ics insthncics 
de decisici polítiques. 

Qucixii 2 1 96/92 

El senyor d.C. s’adreqh al Síndic de Grcugcs en aquests 
termes: 

<(Em dirigcixo a vosti: per cxposar-li que sóc casat, tinc 
68 anys i q u a n  la meva dona va complir 65 anys vam tcarni- 
tar els docurncnts per podcr cobrar el SOVI, pcrb ens va ser 
denegat perqui: no podíem acrcditar I .8OO dics cic’cotilza- 
Ció. 

>>Aleshores varn dirigir-nos a 1’ICASS per tramitar pcr la 
meva dona la pcnsi6 no contributiva de jubilacih, perd tam- 
M ens ha estat denegada perque la nostra unitat familiar su- 
pera cls ingressos previstos. Jo cobro 55.000 pessetes i amb 
aix6 hem de viure ducs personcs i, la veritat, 6s molt difícil 
podcr anar endavant >>. 

Aqucstes queixes són una petita mostra de les que, en un 
riornhre considerablc, cns arriben en rclaci6 amb la rcgula- 
cici i ?’atorgament dc pcnsions no contrihutives. 

Queixes I 03 1/92 i 1545192 
Corn podcr accedir a un llabitutge 

Queixa 103 1/92 

Formula aqucsta qucixa la senyora LA.,  casada, que viu 
amb cl SCU marit, cn un pis llogat. Demana la nostra ajuda 
per podcr camprar una vivcnda, vist que l’actunl la poscn a 
la venda i IIQ la podcn camprar pcr manca. de recursos eco- 
nbmics. La senyora L.A. s’expressa cn els termes scgiicnts: 

<<Fa dos anys i mig van operar el incu marit de diversos 
aneurismes al ccrvell; I’opcracici no va anar b6 i com il con- 

’ seqiikncia ha. quedat amb una. salut cxtrcmadamenf delicada, 
ha perdut la mernbria i té la conducta alterada. Colira actual- 
ment una pctita pcnsi6; la situacib en yuk ens trobem es gra- 
víssima, perqui: pagucm de llogucr 35.000 pessetes 
mcnsuals, i ara. ciis venen la vivenda i nt) Ia,podem com- 
prar”. 

1,’nctuacih dcl Sindiic de Grcugcs cs va haver de limitar a 
orientar la interessada perque s’adrccés a les administra- 
cions corrcspanents pcr obtenir-ne alguna ajuda; ii part que , 

se ii indica quc, en tot cas, fcs la sdlicitud pcr acccdir a un 
habitatgc p6hlic. 

Queixa 154SJY2 

La senyora C.R. cs va dirigir al Síndic de Grcugcs e x p  
sant la seva situaci6, en els termes següents: 

<<<El ~ C L I  marit va patir un accidcnt dc treball, I’cmprcsa 
diu que no sc’n fit chrrec, fa vuit mesus que no cobrem i nu 
podcni pagar. cl lloguer, tenim ducs filles, i ens volen fer fil- 
m. Qui: podem fer?>>. 

Després dc divcrses gestions amb els scrvcis socials de 
Ripollet i el Patronat Municipal de I’EIabitatge, cl Síndic de 
Greuges va parlar amb la Direcci6 General dc Scrveis Co- 
munitaris i es va poder aturar el dcsnonament dc l’habitattge 
pcr un temps, de manera que, mentrestant, es puguin trobar 
solucions alternativcs. 

3. Qiiestians recurrcnts d’altres 
exercicis 

A conseqlibncia d’un cert nomhrc de queixes rcbudcs du- 
rant I’my 1992, el Síndic dc Greuges ha dc tornar a tractar 
qüestions ja denunciadcs en exercicis anteriors. El contingut 
d’aqucstcs queixcs ens fa adonar que pcrsisteixcn els pro- 
blemes ja denunciats, tant pcrqui: són de difícil soluci6 com 
perquE nomes es poden rccoilir els fruits dc les innovacions 
a llarg termini. 

Així, en exercicis anteriors ens hcm referit a bastament a 
diferents problemes socials dcls col-lectius mbs desafavorits 
-vellesa,, i n h c i a ,  personcs disminuiües-, a part dels pro- 
blemes concrets d’aqucsts scctors de la poblaci6, com el 
nombre insukicnt de residbiicies pcr a gcnt gran o de cen- 
tres pcr a disminuyts fisics o psiquics, les baiwres arquitec- 
tbniques. Hem dc reiterar, doncs, Ics recomanacions 
cfec tuadcs a Ics hores.. 

Tot i reconkixcr cls aveiips i I’incremcnt d’esfoqos per 
part de Ics administrwions, no ens hem de deixar portar per 
la cornplaenqa. Encara hi ha rnoltcs coses que no funcioncn 
i cl nostre priincr dcure, per sabre del reconcixcincnt dc 
qualsevol tasca, 15s de denunciar els aspectes negatius yuc 
condicionen i hdhuc impcdcixcn una veritable i rcal integra- 
ci6 social dels mes desfavorits. 

Aixi, les qucixes que hem rebut durant l’any I992 fan re- 
fcrhncia encara a gent gran que ha d’cspenu dos i trcs anys 
per accedir a una residkncia p6blica; el probleina dcls ma- 
lalts mentals i dismunuyts psíquics, barreres arqui tectbni- 
qucs, etc. 

Pel que Ca a la‘ gcnt gran, hem pogut constatar els csforps 
fcts aquests anys pcl Govern dc la Generalitat. Així pcr 
exemple l’aprovaci6 del pla integral pe la gcnt gran, yuc cl6- 
naun ‘tractament global als niljltiples problemes dels vells, i 
completa aqucsta tasca cl epla d’actuaci6 social 1992- 1995. 
S’ha aprovat recentmcnt el Dccret 28811992, dc 26 d’octu- 
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brc, dc crcació dcl programa d’ajuts de suport a 1, acolliment 
rcsidencial per il. gent gran, i el Dccrct 25411992, de 26 
d’octubre, dc creaciii del programa dc suport a Ics famílies 
amh una pcrsonsl gran disclzpacitada. 

En rclació amb aquest problema de la gent gran, cal tenir 
en compte, scgons dades del Govern de la Generalitat, quc 
l’any 1990 a Catalunya hi havia 25.000 persones de més de 
vuitanta-cinc anys, i l’any 2000 cs prcvcu que n’hi haurh 
mLs dc 100.000, Caldrh, doncs, corn en tants d’nitres pro- 
blemes de carhctcr social, que la societat s’hi impliqui, des 
de les famílics quc són Ics primeres rcsponsablcs de la gent 
gran de casa seva, fins a Ics entitats de tota mcna, amb fina- 
litat dc lucre o sense. 

Quc pcl que fa als malalts mentals i disrninui’ts psíquics, les 
queixes rebudes denoten que cncara hi ha gravíssirncs mancan-’ 
ces en aquest camp; n’hi ha que no s6n reitcgmbles a Iu societat 
ni Ics famílies poden fcr-se’n c h c .  hs necessbia una coordina- 
ci6 cntrc cls scrvcis socials i sanitaris per estructurar una xarxa 
d’atenci6 sikio-sanithia p r  a l’atenci6 dels malalts mentals, la 
qual doni respista a la tripic dimcnsió d’atcnci6 psico- social, 
una tcr~p~a-ocupacion~Il~upaci6 laboral i allotjament, 

Pel que fa a les barreres arquitectbniques, tot i haver-se 
aprovat la Llei 20/1991, dc 25 de novcrnbre, d’acccssibilitat 
i supressió de les barreres arquitectbniques, les clucixes re- 
hudcs l’any 19923 el seguiment fet.denoten un greu incom- 
pliment de les normes f que la sensibilitat social és baixa i 
lluny d’ofcrir la cotlaboració nccesshrh per assolir una apli- 
caci6 fhcil dcls principis normatius. 

I-Icrn continuat rebent queixes per l’cxistbncia de barreres 
en edificis destinats a 1 ’ ~ s  p6blic de nova construcci6, ino- 
pcrhneia o Icntitud extrema a eliminar Ics cxistents; manca 
dc reserva de places en els aparcaments públics, també cn 
els transports publics. 

6s nccessari doncs cxigir cl compliment de la llci d’ac- 
cessibiliht i supressi6 de les barreres arqui tectoniques. 

No obstant els problemes exposats sota aquest epígraf, 
hem de donar un vot de confianqa ii les administracions; 

.concretament pel que fa al desplegament dcl IX Pla d’actua- 
ci6 social 1992-1 995, que dóna un tractament global dels 
múltiples pro blemes de cnrhcter social. Galdrh la forrnulaci6 
de polítiques, deterrninacici de prioritats, assignacici dc rc- 
cursos econbmics, personals i cstructurals, per al dcsplega- 
ment del pla els propers quatre anys, de manera que es 

S’cxposen a continuació un seguit dc queixes relatives als 
problemes plantejats seta aquest epígraf amb la intenci6 de 
reflectir la diversitat dc casos presentats a la. Institució. 

. ’ 

‘ puguin assolir els objectius qiic aquest fixa. 

Queixes i 956192 i 2334192 
Residkncies públiques per a gent gran 

La senyora R.P. s’adreqh al Sindic de Greuges explicant 

<<Donada la meva edat i el rneu estat de salut’ fa aproxima- 
dament tres anys vaig fer una sol-licitud d’ingrks en una resi- 

cl següent: 

dkncia d’uvis, i fins ara no hc rebut cap noticia, el pas del 
temps agrcuja considerablement cl rneu problema, perquk la 
persona que em pot cuidar es troba afectada d’mtrosi i cada 
vegada cs troba pitjor, sol4icito la scva intervenció.>) 

El Sindic dc Grcuges va demanar informació al Dcparta- 
mcnt dc Benestar Social, que ens va respondre que <<la sol-li- 
citiid presentada pcr la scnyora R.P. es troha en llista 
d’espera urgent, i que s’ingressar; a la primera ocasi6 que 
tinguem >>. 

Amb aquesta informaci6 cl Sindic dc Greuges va donar 
per tancada la seva actuacih. 

Queixa 2334192 

EI senyor R.V. cs dirigí al Síndic de Grcugcs pcr dcmanar 
la seva intervenció davant el problcma familiar dcls senyors 
V.N. El senyor R.V. ens manifest8 que va solkitar l’ingrés 
en una residhcia davant cl Dcpartamenl dc Bcncstar Social 
per als avis senyors V N ,  atesa la situació prechria en que es 
troben, ja que a l’esposa li van haver d’amputar les dues ca- 
mes i el marit dcs dc fa quatrc anys esta malalt al llit. Tots 
dos es troben sota cura d’un fill, cl qual esta afcctat d’una 
greu dcprcssió i ha haguí dc ser internat al psiquihtric dc 
Sant Boi de Llobregat, alternant tcrnporadcs al ccntrc cs- 
mentat i a casa amb els seus pares. 

En aquest cas el Síndic dc Greuges tnmhe va demanar in- 
fomc al Departament de Benestar Social, el qual cn la res- 
posta indici que al’ingrés d’questcs personcs y ucdari a 
resolt la sctmana vinent.>, 

Atesa aqucsta informaci6 el Síndic de Greuges va donar 
per acabada la seva intervenci6. 

Finalment, perb, l’ingrés dcl matrimoni cn una que rcsi- 
dhc ia  ja els hi ha estat assignada pel Departament de 13e- 
n,estar Social encara resta pcndcnt. 

Queixa 150RN2 
El transport d’nn disminuYt psíquic 

El senyor AC. es va adreqar al Sindic dc Greuges expo- 
sant el següent: 

&quest any hc acabat cl C.O.U. (amb matricula d’honor) 
i hc fct la prc-inscripci6 per comcnqar a l’octubrc la carrera 
de Cikncies Exactes a la Univcrsitat dc Barcelona. E1 pro- 
blema és yuc no puc utilitzar cis transports pdblics pcr des- 
plapr-m’hi, degut al fet que haig d’anar en cadira de rodes i 
les administracions p6bligues (totes) incompleixen la llei 
d’adaptació dcl transport públic. Tampoc no puc disposar 
d’un transport privat, pcrquE 15s molt car i cls h i c s  ingres- 
sos eccmhmics a casa ~ C V B  s6n la pcnsió dc vidultat de la 
meva mare i I’ajuda que li doncn pcr tenir-me al seu chrrec. 

nL’ Ajuntament de Montcada i Reixac disposa d’un vehi- 
cle adaptat per a transport de persones amb mobilitat redui- 
dn, perb em diuen que no podcn fcr-se ckrrcc dcl meu cas 
perquE: 



6152 RUTLLETi OFTCTAI, DEL PARLAMENT DE CATALUNYA J Núm. 99 I 31 dc marq dc 1993 

N- Els dcsplrlpwcnts foni del municipi no siln cornpeth- 
cia SCVB. Suposo quc és cert, pcrb també ho 6s que amb 
cl’altrcs usuaris sí  rcalitzcn scrvcis diaris fora del municipi 
(I? Sabadcll), i aix6 em sembla una discriminació inaccepta- 
ble, percluk jo no ho neccssito menys. 

>>-- Els seria molt difícil adaptar-se a I$ horari universitari, 
tant pcr la seva possible imgularitttt coti? pel fet que ja es 
troben saturats de serveis. Pel que fa a la possibk irregulari- 
tat clc I’horari pcnso yuc seria fhciE dc solucionar, pcrquk jo 
n o  tindria inconvcnicnt a atiar i venir a unes hores fixes, 
quedant-me dinar a la cafeteria i estudiant a la biblioteca 
drrrmt les hores que em qucdessin lliures I...). 

>bL’6nica possibjlitat que m’ha ofert I’hjuntament és una 
ambulhncia arn b llitcra, 110 pas arn b elcvador hidrgul ic. Perb 
aquesta 110 6s una soluci6 vidida, per les scgiients raons: 

l b -  Traspassar-me dc la cadira a la Elitcra i viceversa dcs- 
c o l h a  la roba i el sistema d’incontinhncia urinbria. Aixb no es 
pot arreglar enmig d’un aparcament, i una costura en mal lloc 
o uncs hores humit em poden costar una úlccra per decúbit. 

>)- Si la cadira ha CIC transportwsc plegada hauria dc scr 
una cadira manual, no pas amb motor elhctric. Aixb em fa- 
r ia irnpossihlc moure’m mtbnomament dins la Fdcultat. Nc- 
cessitarin una persona que se n’cncarregués tot el dia, cosa 
del tot innecesshria s i  porto cadira amb motor, que 6s la que 
faig servir scrnprc~’ 

)>- Trobo quc seria impossible integrar-me nrnh normali - 
tat amb els meus companys essent transportat corn un mori- 
bund i perdent totalment la rncva autonomia dc moviment. 

>>El que neccssito és un mitjh de transport que em garanteixi 
110 patir problemes de salut i que no limiti encara més Ics tne- 
VCS possibilitats d’autonomia dins la universitat, és a dir, un 
rnitjh dc transport al qual pugui pujar amb la meva cadira amb . 
motor. I-10 ncccssito abans quc comenci el CLICS a I’octuhre.,> 

EI Sindic dc Grcuges va iniciar diverses actuacions, pri- 
mer davant els scrveis socials de Montcada i Reixac, els ’ 

quals ens van indicar quc ja s’havien fet diverses gcstinns: 
I’ A-juntament disposa cl’uiia furgoneta adaptada quc atén els 
serveis dcls nens disrninuYts i la gcrit gran. Te noLi placcs i 
l’horari 15s complet. L’Ajuntament i15 conveni amb la Creu 
Roja pcr desplagaments amb arnbulhncia, pcrb sembla que 
el scnyor AC.  s’hi ncga pcrqui: diu que no 6s un malalt. 

131 Síndic dc Grcugcs tamM va fer gestions davant el 
Consell Cornarc& associacions de disminui’ts i també va 
demanar informnci6 al Departament de Benestar Social. , 

Finalment cs va aconseguir resoldre el pmblcma mitjan- 
qant la Crcu Roja i I’ARssociaci6 Amiba. 

Queixcs 832192 i 1360192 
Barreres arquitec thniqucs 

Queixa 832192 

El Síndic dc Greuges va reebrc la qucixa presentada per la ’ 

Fratcrnitat Cristiana de Malalts i Minusvhlids de Tarragona, 
els quals manifestavcn el segiicnt: 

<<El motiu d’aquesta carta 6s perquk a Reus tenim un local 
municipal anomenat “La Palma” situat al carrcr Amplc. En 
aquest local es fan diverses activitats lkiiques i recreatives 
organitzadcs per I’hjuntament, a ]’esmentat recinte de “La 
Palma”, que 6s rnajorithrianicnt a l’aire Iliurc, I’Ajuntamcnt 
va rcmodclar i construir un local cobcrt on anteriorment as- 
sajavcn els castellers dc Reus, pcr a fcr activitats corn tcatrc, 
ctc. cn cls dics de pluja i pcr 21 prestar-lo a Ics associacions 
cluc ho necessitcssin; doncs resulta. que la nostra associ aci6 
va presentar una instincia abans quc coniencessin Ics obres 
pcr tal que es fes cl local scnse barrcrcs arquitectbniyucs, 
Un cop van acabar les ohres cns vam adonar que s’hhavia 
construi’t amb cinc esglaoiis que ens impedeixen l’cntrada. 
En assabentar-nos-en, vam tornar a presentar una altra ins- 
thncia pcr a demanar explicacions i solucions; doncs rcslrlta 
que hores d’ara no ens han respost a cap dc les dues insthn- 
cics i cncara no han adaptat el local. 

&s per aixb que cns dirigim a vostEs amb l’cspcranqa 
quc puguin intcrccdir pcr a solucionar nqiiesta greu margi- 
naci6 i menysprcu. Molt cordialment s’acomiada.>> 

El Síndic de Greuges va demanar el corresponent informe 
a 1’Ajuntamcnt de Reus. 

En no rehrc’n rcsposta, va rciterar la pctici6 d’informe. A 
liorcs d’ara cncarra no hem rcbut I’informc soklicitat. 

Qucixa 1 % O / W  

El senyor F.M. s’adreqa al Síndic dc Greuges pcr tal 
d’cxposar-li la seva queixa sobre les barreres arquitechi- 
qucs existents al Centre d’Atcnci6 Primaria dc I’Avinguda 
Catalunya de Badalona. 

AixÍ, ens indici el senyor F.M.: 
<<Em dirigeixo i1 vostk corn a últim rccurs, ja que anterior- 

ment he cscrit al Conscller de Sanitat presentant-li ct meu 
problema, que no és altre que cl de soldicitar una rampa per- 
a la mevil esposa, afcctada d’csclcrosi mdtiplc i obligada a 
dcsplaqar-sc en una cadira de rodes. La rampa a qLic em re- 
fcrcixo és per a l’acc6s a I’ambtilatori situat rz I’Avinguda 
Catalunya, 224 de Badalona, on tenim el nostre metgc dc 
capqalera, el qual moltes vcgadcs ja  nu anem a visitar a cau- 
sa dels problemes que ens impliquen els clos esglaons quc hi 
h a  en l’accés de I’entrada. 

<<Espero que amh aqucsta carta $’adoni dc’ la necessitat 
quc tenim tant jo corn la mcva muilcr d’aqucsta rampa. En 
cspera d’una rcsposta, s’acomiada atentament.,> 

El Síndic de Greuges va demanar el corresponent informe 
al Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

En la resposta se’ns indica el segiient: 
<<En relació al vostre escrit de 30 de juliol de 1992, que 

recull una queixa del senyor F.M. sobre les barreres arqui- 
tectbniques existents en el Centre d’Atenci6 Primliria dc 
I’Av. dc Catalunya de Badalona, us faig avinent cluc les 
obres de construcci6 d’una rampa externa per facilitar l’m- 
cés de persones afectades d’alguna disminuci6 física ii I’es- 
inentat CAP s’han hagut de suspcndre per dues vegadcs at&s 

’ 
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que cls v c h  dc Ics ducs escales on s’ubica e1 CAP s’han 
oposat rciicradamcnt a aqucsta solució. 

)>Val a dir que per pal-liar aquesta situaci6 es proccdirh a 
construir una rampa d’accés intcrna que cslh previst que es- 
tigui enllestida a finals &any.,} 

Queixa 2398192 
Qui: podem fer? 

El scnyor L.E. va compar@ixcr a la Instituci6 per exposar 
la problemhticu del noi F.G., dc I7 anys. Aquest noi, que ha 
estat en tractament psiquihtrie a 1’1-Iospitd de Sant Joan de 
Diu, presenta un quadre d’obsessions i fijbics reactives, t6 
conductes agressives (va intentar cremar casa seva), i tztmb8 
ha tingut problemes amb la policia. 

El seu pare pateix una psicosi, esth intcrnat c2 Sant Boi; 
F.G. viu actualment amb la scva marc. 

El senyor L.E. sollicita algun rccurs pcr palnliar aquesta si- 
tuaciii. 

El Síndic de Greuges es va posar en crintactc amb scrvcis 
socials dc 1’1-Iospitalet, quc ens comunicaren que el noi era 
tractat per un psiquiatrc i també per I’EALA. Han intcntat 
divcrscs vegades que aquest noi anés a tallers, per millorar 
la. seva situació, perb hi anava uns dies i després deixava 
d’anar-hi. 

Finalmcnt, cs dccidi pels professionals dels scrvcis so- 
cials que fos internat en un centre psiquihtric. 

El Sindic de Grcugcs, doncs, va donar per acahada la. se- 
va actuaci6. 

Queixa 473192 
Cal a.ji1dar-h 

El senyor D.R. va comparkixer a la nostra Institució per 
un problcma relacionat amb el servei militar, el qual ha que- 
dat exposat en la secció d’Administraci6 Gencral dci prc- 
sent informc, 

Ateses tes circurnsthncies del senyor D.R., la Institució 
valor& la necessitat de fcr un scguiment d’aqucst cas i intcn- 
tar d’ajudar I’afectat. 

El senyor D.R. 15s un JOVC de 19 anys d’cdat quc prcscnta 
una prohlcm8tica familiar complcxa: parcs separats; ies re- 
lacions amb la mare són conflictives; part de la infincia a 
les Llars Mundet, i 1’ndolescEncia passada cn unit residkncia 
de Ruhi. I-Ia cursat estudis Sins cz 5i: d’E.G.13. 

L’experikncia de la k g i 6  ha agreujat la seva situació i ,  a mis 
a més, el senyor D.R. és conscicnt de la seva. malaltia mcntal. 

En cl moment de comparkixcr a la Instituci6 es troba sen- 
sc fcina i no te cap ocupacici, fct quc motiva les cst‘d <i es a 
casa amb Ics conscgücnts dcsavincnccs amb la marc. 

Ens manifesta la voluntat dc canviar la situació cn qui: cs 
troba, i el fet que el Síndic de Greugcs l’hagi ajudat fa quc 
confiii en nosaltres. Per aixb calia aprofitar aquesta oportuni- 
tat, atks que la seva actitud cs contrhria als scrvcis socials 
per les cxperikncies viscudes anteriorment. 

L¿L Institucilj crcu que fcira bo intentar d’oricntm-lo cap 
als serveis socials. 

Així, vam tenir una entrevista amb els Scrvcis Socials dc 
Ciutat Vella per veurc com podem ajudar el senyor D.R. i 
saber si li poden fcr un seguimcnt, buscar un tallcr ocupa- 
cionai per aprendre un ofici i a més a mds que poguks fer un 
tractament mhdic prBvia valoració. 

Dcsprks de diverses entrevistes amb el senyor D.R., 
s’  aconscgucix convcncc’l per tal d’adreqar-io a serveis so- 
cials. Finalment s’ aconsegueix. 

Es treballa amb ell al Centre d’Atcnci6 Prirniria, Centrc 
d’Atcnci6 Primhria en Salut Mental i Casal Jovcs de Ciutat 
Vella. 

Darrerament s’aconscgucix quc el scnyor D.R, treballi i ,  
mentre no pugui cobrflde la nova feina, els serveis socials 
li  doncn un suport cconbmic i tamM quc facilitcn que vagi 
al C A P .  en salut mental. 

El resum que hcm exposat va scr una fcina conjunta amb 
serveis socials que va durar cinc mcsos. 

Dcsprés d’havcr aconseguit el final exposat, cl Síndic dc 
Greuges va donar pcr acabada la scva wtuaci6 cn aquest cas. 
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SECCIQ 7: ENSENYAMENT X CULTURA 

En aqucst apartat farem csincnt dcl gran nomhrc CIC quei- 
xcs rchides sobre aspcctcs dc la reforma educativa: cls lious 
cnscnyaments, el calcndari d’aplicació, Ics etapcs transit& 
rics d’adaptacih clcls centres i dcls profccssionnls docents, i 
tarnbk l’elaboracid dcl mapa cscalilr dc Catalunya, amb la 
corresponent reconvcrsi6 de ccntrcs, Q 116 fusions cntre ccn- 
trcs, hali c s t ~ t  qücstions conflictives quc tractarem en iiqucst 
Informe. 

N’hi ha, per:), inoltcs mds. Scguinl la tipologia de les 
qucixcs d’aqucstu secciii, valcrn dcstacw-nc alguncs. 

En l’apat-tat d’alurnnes, obscrvem una millora en cl fun- 
cionament dc la pre-inscripci6 universithria, malgrat ei dEfi- 
cit i la inassificaci6 que, cie iii~nicnt, continuen existint. En 
I’apm-tat de professors suhratflcm la prohlcmBticu dcls cen- 
tres públics d’ educacili cspecial arn b prafcssorat interi o 
substitut quc es TCIIOVB anuahcnt. Lcs carracteristiqucs dcls 
alumnes amb necessitats cducativcs cspccials fan quc la re- 
laci6 professor-alumne sigui impoiiant pcr al progrés 
d’aquests alumncs, sohrctot pcl quc fa als disminuits psí- 
quics, Els canvis de profcssorat tcncn una incidkncia ncgati- 
vil i considcreni que aqucst factor’ l’ha de tenir molt prescnt 
cl Deputamcnl d’Ensenyament a I’hora. de planificar els re- 
cursos humans d’aquests ccntrcs. No es pot tractar de forma 
igual cls qui scin origin&iamcnt dcsiguuls, de tnclncra quc el 
compliment del principi d’igualtat pot justificar un tracta- 
ment diferenciat, pcr als desiguals, scinprc que rcsporigui a 
criteris dc propurcionalitat i serveixi una finalitat lcgítima, 
d’acorri amb la jurisprudkncia cn rnatkrin d’igualtai dcl Tri- 
bunal Eurepcu de Drets Hurnans i ileI Tribunal Crrnstitucio- 
nal. 

Les associacions dc pares d’alurnnes ens han fct arribar 
sovint qucixcs snbre el mal estat dcls centres i les mancan- 
ces d’infrastructurcs i instalhcions, sohretot a l’inici dcl 
curs escolar 1992- 1993, pcr retards en els pagaments, quc 
s’han ailat rcsolcnt. 

Els apartats de gcstici acacihica i altrcs aspectes educa- 
tius es dcscnvolupen en tractar dc la rcformn educativa. 

141 rnattEria de cultura, destaquem les qucixcs sobre drets 
lingüistics. Com j a  hem dit cn ocasions anteriors, Ia vulne- 
raicili d’raquests drets en 1’8mbit de l’administracih pública 
cs produeix, sobretot, en relació amb I’Administraci6 de 
justicia i en rclació amb l’Administraci6 pcriferica de I’Bs- 
tat a Catalunya. 

Enguany, il mes, cal altl’cgir-hi la problemhtica derivada dc 
l’exces dc demanda dc places per matricular-se als cxhmens 
dc la Junta Perrnancnt de Catalh. 

Vam trametre nombroscs queixes rcbudcs en aquest sentit 
a la Dircccih Gcnesal de Política Lingiiística, tot recorna- 
nant l’adopci6 dc mesurcs per adequar I’ofcrta i la demanda 
cxidcnt. En I’informc ernEs, la. Direccic‘, General cns indica 
que s’ha increemcnlat el nombre dc places ofertes (8.706 I 

t’aiiy 1989; 10.372 l’any 1991 i 25.104 l’any 1992). Igual- 
ment s’ha facilitat cl pi-ocEs d’inscripci6 rnitjanqant la signa- 
tura d’un convcni amb la Caixa d’Estalvls i Pensions de 
Rarcclana. S’ha crnprks una acci6 dc forrnaci6 de nous cxa- 
niinadors i s’ha ituugmcntat la partida prcssupostiria assigna- 
da a la Junta Perrnancnt dc Catalh. Per al propcr procés 
d’inscripcici, previst pcr al mes dc maig d’enguany i per a 
provcs quc es faran durant el pcil’odc setcni brc-desem h e ,  cs 
far& una amplia ofcrta i les persanes que cn quedin fora, po- 
dran inscriure’s a proves ainh data pcr determinar sense lí- 
mit de places. Creiem que amb l’adopciri d’atlucstcs 
mesures quedaran resol tes les deficihncies assenyuladcs. 

H. TIPOLOGIA DE LES QIJEIXES 

I3NSENY AMENT 

Alumnes - AUAS 
- rrnxcs 
- A-jirts a I’estüdi 
- Accidents 
- Serveis educatius cn gciicral 
- Mudiants dcficicnts 

Professors - Accés 
- Trasllats 
-- Cursos dc formació 
- Retribucions 
- Incompatibilitats 
- Jubilacions 
- Situacions divcrses dels 

funcionaris: lntcrins 
- EAPS 

Parcs d’alurnnes - Ititervencilj en afccrs cducatius 

Clcntrc doccnt - Estat fisic 
- Dotítci6 dels centrcs 

Gesti6 Acadhmica - TitQIS 
- Convalidacions 

Altres aspcctcs 
educatius - Situacions dcl personal no 

- Intcgraciii d’cscoles a la xarxa 

- Conccrts cducatius 

doccnt 

piti i i c II 



BUTLLETÍ OFTCIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 99 / 31 de marq de 1993 61 55 

CULTURA 

Normalitzaci6 
lingüística - Rcdaccici d’impresos en catal& 

- Inscripcious cn els registres 

- Normalització en les instincies 
civils 

adrcqadcs a brgans cstatals 
radicats a Catalunya 

Altres afers 
culturals no 
rclatius a. la 
llengua - hplicacici de la Llei de 

Protecció dels Animals 
- Su bvencinns 
- Patrimoni Cultural 

III. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES ILLUS- 
TRATIVES 

1. La reforma educativa 

El desplegament i l’aplicaci6 de la Llei Organica 1/90, dc 
3 d’octubre, d’Ordenaci6 Gencral del Sistema Educatiu, ha 
generat unit abundant i diversa problcmhtica dc la qual cns 
fem ressb. 

En l’iimbit de Catalunya i en el marc jurídic bhsic confi- 
gurat pel Reial Decret 986191, de 4 de juny, d’aprovacih del 
calendari escolar, i pels Rcials Decrets 1331)191, de 6 dc se- 
tembre; 1006191, de 14 de juny, i 1007/91, de 14 de juny, 
quc cstableixen els ensenyaments mínims corresponents a 
les etapes d’educaci6 infantil, educació primhria i educació 
secundiria obl igatbria, respecti vamcnt, s’ha dictat cl Decret 
75/92, de 9 de m q ,  que, establint l’ordenacid general dels 
ensenyaments de I ’  educaci6 infantil, l’cducaci6 primhria i 
l’educaci6 secundiria obligatbria a Catalunya, fixa tambd 
CES principis que haurh de seguir el desenvolupament curri- 
cular en les tres esmentades etapes cducacionals. 

El nou marc cuniculm introdueix canvis estructurals i 
funcionals avalats per la participaei6 dc tots els sectors so- 
cials implicats en l’ceducació, a partir de la renovació dels 
programes del cicle inicial i mitjh d’EGB i del marc jurídic 
cstablert per la Llci 8/83, de 18 d’abril, de centres docents 
expcrimcntals. Els principis inspiradors del model d’experi I 
rnentació dc la rcfamsl educativa a Catalunya (atcnci6 a la 
diversitat, flexibilitat i opcionalitat, sobretot a partir de 
1’ cducaci6 secundhrria obligat6ria) queden així incorporats 
per aquesta norma. El Dccrct 94/92, de 28 d’abril, ha esta- 
blert posteriorment, I’ordenaci6 curricular de I’educaci6 in- 
fantil, la qual cornprkn sis cursos i s’brganitza en clos cicics 

, 4  

de trcs ctirsos cadascun: llar d’infants i parvulari, rcspecti- 
vamcnt. Pcl quc fa a I’cducació primhria, l’ordenwi6 curri- 
cular s’ha cstablert pel Decret 95/92, de 28 d’abrd, fixant 
una durada de sis CUTSOS acadhics organitzats en trcs cicles 
de dos cursos cadascun: inicial, milj& i superior. L’ordcna- 
ci6 dels ensenyaments de I’educacih sectindhria obligatbria 
s’ha cstablert amb cl Dccrct 96/92, dc 28 d’abril. Aqucsta 
estapa s’estructura en dos cicles de dos cursos cadascun. 

Els dos darrers decrets van ser abjcck de rcquerirnent 
d’incornpcthcia pcr patl del Govern de 1’Estat i han escat 
modificats pel Decret 223192, de 25 dc setcmbrc, pel que fa 
a Ics Brecs dc concixcmcnt i llurs equivalkncies amb ies pre- 
vi stes als Rei als Decrcts 1 O0619 1 i 1 OO7/9 1, rcspcctivamcnt; 
els horaris de llengua catalana, castellana i literatura, i per 
als alumnes que no fan rcligici, s’cspccifica que Ics activitats 
substituthrics d’estudi en l’hrrea de coneixement del medi 
social i cultural no constituiran un apartat en l’avaluació sii- 
rnativa final dcl ciclc. 

L’estructura del Batxillerdt es va fixar rnitjaqant Reial 
Decret 1700191, de 29 de novembre, amb cmhcter de norma 
bhsica, pcrb la Gcncralitat encard n’ha de fer el desplega- 
ment. 

Pel que fa  al calendari d’aplicació dc la nova ardcnaciii 
del sistema eductitiu a Catalunya, s’hha fixat mitjanqunt el 
Decret 154192, de 20 de juliol. D’acord amb l’art. 2 
d’aqucst dccret, <en el curs acadhnic 1992-1993 es genera- 
litzarh la implantaci6 dc la nova ordcnació dcl segon ciclc 
dc l’cducaci6 infantil i s’extingiran cl s cursos corresponcnts 
a l’cducaciij pre-escolar d’infants de tres, quatre i cinc anys 
d’edatn. En el mateix curs, s’iniciark la implantació dcl ni- 
vell d’educació prirnhria, primer cicle, amb la corresponent 
extinci6 dcls ensenyaments del primer i segon curs d’educa- 
ció general bhsica. I el curs scgiient, 1993- 1994, s’implanta- 
ran cls restants cicles i s’extingiran els cursos tercer a sis& 
dc l’educacici general bhsica. 

En el curs acadkmic 1994- 1995 s’iniciarh la implantaciri 
de l’etapa d’educaci6 sccundhria obligcltbria, amb cls pri- 
mers cursos del primer i segon ciclc, rcspcctivamcnt, i I’cx- 
tinci6 del seti: curs d’EGR, primer curs de BUP i primer 
curs de EP de primer grau. En el curs acadkmic I 995-1 9% 
s’irnplantamn els segons cursos del primer i segon cicle i 
s’extingiri el Rk+ curs d’EGR, 2n. curs de BUP i 2n. curs de 
FP dc prirncr grau. 

El Batxillerat i la Formaci6 Professional específica. inicia- 
ran la seva implantaei6 en cl curs aeadErnic 1996-1997 i f i -  
nalitzaran el 1998-1 999, amh la corrcsponent extinci6 dc 
tercer curs de BUP, cursos de Formaci6 Professional cncara 
pendents i del curs d’orientacitj universithria ( 1  997- 1998). 

També es preveu I’establiment de provcs per a l’obtenciri 
de titulacions per a alumnes que no haguessin completat 
llurs estudis. 

Els darrers articles d’aquest decret fixen el nombre mh- 
xim d’alumnes per aula a partir del curs acadhnic 1994- 
1995, en els difcrents eiclcs de l’cnsenyamcnt i la seva 
aplicació progressiva,, com tamhd l’aplicació dcls ensenya- 
ments d’arts plhstiqucs i disseny i l’extinció progressiva de 
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Ics difcrcnts espccialitats dels ensenyaments d’arts aplicades 
i oficis artístics. 

Lcs disposicions addicionals prcvcuen la implantació an- 
ticipada dels cnscnyein!cnts, prhvia autoritmi6 rlcl Dcparta- 
incnt d’Enscnyament. L’aplicació d’ aquest calendari, perb, 
cs veu& +jjo~mada per Ics difhl ta ts  de finanqamcnt, ja quc 
la implantaciri dc la rcforma requereix quantioscs invcrsions 
dc l’Administraci6, tant en matcrial i personal docent com 
en les instaHclcions i infrastiuctures educatives. 

En rclslcici amb Ics queixes rcbudes pel Sindic de Greuges 
sobrc la reforma educativa i un cop premtat el marc jurfdic 
quc I’ha cle regir, hem seleccionat trcs aspectes concrets ob- 
jcctc dc pofkmica: la llengua catalana cn la nova ordenmi6 
cunicular, la implantaci6 dcls nous ensenyarncntn superiors 
dc Conservaci6 i Restaurad de béns culturals, i l’adalptaci6 
de centres i professionals dcl nivell d’educacid infantil (llar 
d ’ infants) , 

1,~i llcngua catalanya en ]’ensenyament 

Els decrets 94192,95192 i 96/92 establcixen que cl catalh, 
carn a llcngua prbpia de Catalunya, ho 6s tarnbk dc l’ensen- 
yament, i cluc s’utilitzarh normalment corn a llengua vehicu- 
lar i d’aprencntatgc de l’educació infantil, I’educacib 
pri mhria i l’educacici sccundhia ahIigattbria, rcspcctiva- 
ment. Es prcvcu l’lis dc I’aranks en les trcs etapcs, segons 
s’acordi amb cls organismes representatius de la Vall 
d’Aran, i en qualscvol cas, s’cstableix el respecte als drets 
lingiiístics individuals dc l’alurnne, d’acord amb la legisla- 
ció vigent. 

Respectc al contingut curricular, s’ha previst una hrea de 
llengua catalana, I lengua castellana i litmatura en I’eclucació 
primhria, cls horaris de la qual s’han vist incrcrnentats pcr 
raó del rcqucrimcnt d’incompcthcia formulat pcl Govern 
de I’Estat, ja quc un dels seus punts afectava els horaris de- 
dicats it la llengua castellana’. 

En I’etapa d’cducaci6 sccundhria obligatbria, que cs divi- 
deix en dos cicles, s’inclau una. &rea de llcngua catalana, 
llengua castellana i literatura, i llengua aranesa a la Vall 
d’Aran, corn a cnscnyamcnt com6 i obligatori, a la qual 
s atorguen vuit crkdit s (llcngua catalana i literatura: trcs crk- 
dits; llengua castellana i literatura: tres crkdits; contingut i 
estructurcs lingiiistiqucs comunes: dos crkdits), pcr al pri- 
mer cicle, i sct crkdits totals per al segon cicle (llcngua cata- 
lana i litcratura: tres crkdits; llengua caslellana i literatura: 
trcs crbdits; continguts i estructures Iingiiistiqucs C O M U ~ C S :  

1 crkdit). A cada crkdit li corrcsponcn 35 hores lectives. 
Pcl que fa al professorat, el Decret 24/91’ de 28 d’octu- 

brc, sobre el concixcincnt de Ies ducs llengües oficials per a 
la provisi6 de places docents dels ccntrcs prihlics d’ensenya- 
mcnt no universitari dc Catalunya, dcpendents del Departa- 
ment d’Ensenyament, dcl qual vam donar rcfcrkncia en 
1’Informe del Sindic de Greuges al Parlaincnt de Catalunya 
corresponent a I’any 199 1 ,  LEibrc Segon, hem d’ assenyalar 
que fou impugnat mitjanpnt Recurs Contcnciós Aclminis- 

trsltiu per un grup dc professors davant el Tiihunal Supcrior 
de Justicia dc Catalunya, juntament amb la Resolucici dc 
25.1 1.91, de convocattbria de concurs dc mkrits per a I’ad- 
quisici6 de la condiciii dc catcdrhtic d’institut, sol.licitant-nc 
la suspensib. EI Tribunal Superior de Justicia dc Catalunya 
ha dictat una Rcsolucih dcscstimant Iu suspensió cauiclar 
d’arnbducs normcs, dc conformitat amb la ScntEncia dcl 
Tribunal Constitucional de 28 de fcbrcr dc ‘i 991, Per tant, 
I’esrnentat 1I)ccrct 6s vigcnt i aplicable. 13n conseqübncia, rc- 
centment s’ha publicat ]’Ordre de 30 de novcmhrc de 1992, 
per la quaI es modifica I’Ordrc dc 18 de juliol de 1988, quc 
rcgula la idonei’tat espccial per professar l’ensenyaincnt cn 
llengua catalana, i s’obre un nou tcrmini dc prescntació de 
solalicituds. 

Valorem positivament les dues qüestions exposades (tant 
I’harari i els &dits atorgats a la Ilcngua catalana i la previ- 
sió de3 respecte als drcts lingiiístics dels alumnes i la dccla- 
ració del catali corn a Ilcngua prhpia de l’ensenyaincnt i cl 
scu Ús com a llengua vehicular, tant corn I’aixccament dc la 
suspcnsi6 cautdar decretada pcl Tribunal Superior de Justi- 
cia de Catalunya), si bé caldrr? vcurc cls resultats prktics 
que s’obtinguin, en cspccial per a la plena norrnalitzlzci6 lin- 
güística de la Ilengua catalana en l’etapa secundhria dc l’cn- 
scnyamcnt, a mesura que es vagi implantant la reforma i 
que es convoquin ~ O V C S  placcs docents de sccundhria, atks 
que enguany no hi ha hagut convocsltbria. D’nltra banda, 
caldrh tenir en compte Ics conseqükncies del mapa escolar i 
les fusions cntrc centres, que poden incidir tamb6 cn aquest 
pro& dc normalització, corn cxposarcm cn la queixa selec- 
cionada. 

No podem ser tan optimistcs pel que fa a l’ensenyaincnt 
universitari, on continua vigent el sistema de districte uni- 
versitari compartit que varn comentar en l’i-lnterior informe 
(any l991), i no hcm observat que s’adoptks cap mcswa dc 
protecció dels drets’lingüístics dels alumnes i dc foment de 
la llengua catalana, malgrat la denúncia formulada. Seguim 
rchcnt qucixcs sobre aquesta qüestió. D’clltra banda, e1 ca- 
sictcr estatal dels cossos dc profcssors universitaris, posat 
cn rellcu per diverses senthcies del Tri hunal Constitucio- 
nal, dificulta la catalanització de Ics univcrsitrits. 

Els nous ensenyaments artístics 

La LOGSE ha ordcnat tamhk els ensenyaments artístics 
(dins dels ensenyaments de rEgim especial}, cntrc els quals 
inclou misica i dansa, art dramatic i arts plastiques i dis- 
seny. EI Rcial Decrct 98619 I ,  de 14 de juny, cstablcix cl ca- 
lendari corrcsponent, que s’inicia el curs 1992-1993, per a 
la implantació dels nous cnsenyaincnts d’acord amb cl nou 
contingut currichlar que es fixi. Aixb ha camportrit que cls 
actuals conservatoris dc música, que scgueixcn impartint cls 
ensenyaments anteriors -i no és clar,si aquests tenen validc- 
sa academica oficiai pcr la manca d’actualitza~i6 de Ics titu- 
lacions catiilanes- es trobin en una situaci6 de prktica 
i lde g al i t at . 
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Pcl que fa als ensenyaments d’arts plastiques i disseny, es 
prcvcu d’implmta ‘ ~ P S  amb carhctcr gcncral dins cl curs 
1997-1988 (Rcial Decret 986193 i Decret 154/92), amb la 
corresponent extincf6 dels cursos comuns i les especialitats 
reguladcs pcls Decrets 2127163, de 24 de juliol, i Rcial De- 
cret 799184, de 28 dc maq. El Keinl Decret 986191 esta- 
bleix,, pcrb, quc el primer curs dels estudis supcriors dc 
c<Conservació i Restauraci6 dc Bdns Culturalsn, correspo- 
nents a la nova ordenació del sistema educatiu, comenci ja 
el curs 1992-1993, amb la corresponent extinció dcl curs 1 r. 
d’aqucsts estudis regulats pel Decret 2415161, de 16 de no- 
vcmbrc. 

Aixb ha afectat directament alguns estudiants de l’escola 
de Llotja, d’Arts Aplicades, els quals vBn iniciar aquests es- 
tudis quan no tenien cwhcter superior, i sense previ avís que 
aixb pogués succeir. Aprovada la LOGSE, la Generalitat de 
Catalunya va promulgas el Decret 252191, de 25 de novem- 
bre, dc crcaci6 de 1’Escola dc Conservació i Restauració de 
Bens Culturals de Catalunya, a Barcelona, pel qual aquests 
cstudis van esdevenir de nivcll supcrior, la qual cosa ha im- 
pedit que algunes persanes que n’havien seguit el primer i el 
segon curs poguessin prosseguir els seus estudis, ja que no 
tenien la titulació suficient. No s’havia fet cap previsi6 de 
terminis perquk els alumnes d’aquests estudis poguessin fi- 
nalitzar-10s ni sc’ls havia informat amh temps dc l’cvoluci6 
d’aquests estudis, En I’cxposiei6 dc Ics queixcs correspo- 
nents ampliarem ia informacid sobre les reclamacions rebu- 
des, les gestions realitzades i cls resultats obtinguts. 

Prafessianals i centres de llars d’infants 

T-Zcrn rebut divcrscs qucixcs de centres privats i profcssio- 
nals de llars d’infants sobre l’aaplicació de la LOGSE i els 
reials decrets quc la dcsplcgucn en cl scctor. Els canvis quc 
s’introducixen afecten les instal.lncions i la rati0 profes- 
sorlalumne, amb ia qual cosa molts d’aquests centres hauran 
de tancar perquk no es poden adaptar a la nova normativa, 
atcsa la rcducci6 en el nombre d’alumncs que la seva aplica- 
ci6 comporta. Una altra qiiestió que es planteja és la titula- 
ció del personal quc actualment cxcrceix la dockncia a les 
llars d’infants, ja que en alguns casos s’han establert cursos 
de formaci6 d’assistkncia obligatbria per als treballadors de 
pamulais i guarderies públiques. Manca una normativa cla- 
ra de desplegament i aplicació de la LOGSE en aquest sec- 
tor, pel que fa a Catalunya, amb l’establiment dels 
corresponents terminis d’ adaptaci6. 

Queixa 665192 
Mapa escolar i normalitzaciri lingiiistica 

L’A..P.A. d’una escola p6blica dei terme municipal de 
Cornellh dc Llobregat cs va dirigir a1 Sindic de Grcugcs ma- 
nifestant el seu desacord amb la fus% proposada pels Ser- 
veis Territorials d’Ensenyament del seu centre amb un altre 

centre dcl mateix inunicipi per rad del nou mapa escolar. 
Segons l’A.P.A. promotora de la queixa, cl principal argu- 
ment dc la scva oposició és cl fet que la scva escola és 1’6ni- 
ca en qui: el proc@s de norrnalitzacici lingüística esth 
plenament assolit des de fa anys. 

Solalicitat informe al Dcpartarncnt d’ Ensenyament, quest 
va respondre que les consideracions cxposadcs pcl centrc 
serien tingudes en compte en el seu moment, tot i que no 
podien prevaler enfront dels criteris cl’optimitzaci6 dels re- 
cursos aplicables a aquest suposit. 

En relaci6 amb el mapa escolar cle Catalunya, hem rebut 
nombroses queixes. 

La vcrsici oficial provisional del mapa cscolar fou prcsen- 
tada pel Dcpartament el dia 22 de juny de 1992 i sotmesa a 
un periodc d’estudi i debat que Linalitzh el I5 d’octubre 
proppassat. El 14 d’octubrc ei Consell Escolar dc Catalunya 
va debatre una proposta de dictamen, del qual es destaca 
que es considera correcta la tipologia basica dels centres 
contingucla al mapa. Respecte al contingut, asscnyalcm que 
el mapa presenta la planificaci6 de l’ofwta dc l’enscnya- 
ment abligattori agrcgant-hi per municipis I’oferta de centres 
públics i concertats, sense incloure-hi l’oferta en centres do- 
cents sostinguts amb recursos privats. Hi manca la planifi- 
caci6 de l’educació cspecial, enscnyamcnts artistics, mbduls 
professionals i futur batxillerat, 

Creiem que les qüestions com l’apuntada per la queixa 
niírn. 665192 han de servir per fer reflexionar els responsa- 
bles del Dcpartamcnt i cl Consell Escolar de Catalunya pcr 
tal de recollir, en la versi6 dcfinitiva, l’opinió dels profcs- 
sionals i,dcls pares directament afectats, en espccial, pcí quc 
fa als idcatis del centre, i no atlcnir-sc tan sols a critcris cco- 
nbrnics. Molts centres pGblics han fet un csforq dc catalanit- 
zació que no es pot sacrificar en cl pro& d’aplicaci6 de la 
reforma educativa. 

Queixes 73192, I578192 i 1579192 
Manca de previsió en la implantnció dels ~ Q U S  ensenya- 
ments artístics 

Queixa. 73/92 

FOU presentada per dos estudiants de primer curs comú de 
RestauraciCl de I’Escola d’Rrts Aplicades i OEicis Artístics - 
Escola de Llotja. Tots dos estaven en possessi6 dei titol dc 
Graduat en Arts Aplicades, cspccialitat de Restauraci6, co- 
rresponent a la Secció d’Arts Aplicades al Llibre, i els fou 
admesa la matricula de primer curs, @via admissió en 
l’cxamcn d’ingres, per al curs acadkmic 1991 -1 992. 

No ohstnnt aixb, el dia I3 dc gener dc 1992, el director dc 
I’cscola els indica que tenia ordres de la Inspecció d’Enscn- 
yaments Artistics de no deixar-los accedir a I’escola, alk- 
gant que la titulaci6 quc pmsei’en no era adequada per 
seguir els estudis iniciats. 

Aquest fct els fou confirmat l’endernh en una entrevista 
tinguda amb I’Inspector d’Ensenyaments Artistics, que va 
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ncgar-sc a Iliuriir-los cap cscrit sohrc ayuesta”qiicsti6. Final- 
ment, sc’ls pcrrneté l’assistkncia a Ics classes perb advertint- 
los quc no tindrien drct i-l Ics notes finals. 

Com a fonaments juridics dels fets exposats hem dc tenir 
en cornptc cls scgüciits: 

La LOGSE defineix els estudis de Conscrvacih i Restau- 
racici de I3éns Culturals com a ensenyaments dc caricter su- 
perior, amb titulació equivalent a diplomat universitari. 
Mitjanqant cl Rcial Decret 1387191, de 18 de sctcmbre, cs 
van aprovar cls cnsenyamcnts mínims de currículuin dc 
conscrvaci6 i restauració dc b h s  culturals, i cs va regular 
i’accés a aquests estudis, cstihlint, entre altres requisits, 
I’cxigkncia d’esiar cn possessiii del titol de batxiller i la su- 
pcració d’una prova d’accés. 

La disposició addicional tcrccra preveu que el Ministeri 
d’Edwcaci6 i Cikncia cstahleixi les canvalidacions oportu- 
nes per ii la incorporació a aquests cstudis deIs clhirnnes 
afcctats per plaris ant.eriors. 

La disposició addicional segona establcix I’accés dels 
alumnes que hagin superat cl COU o el batxillerat: cxperi- 
mental a aqucsts estudis. Per Ordre del Ministeri d’Educa- ‘ 
ci6 i Cibncia de 28 d’octubre dc 1991 es va aprovar e1 
currículum i es van rcglar cls ensenyaments dc Conservació 
i Restauració de Déns Culturals, cn dcspícgament de l’antc- 
rior Rcial Dccrct. 

Aquesta Ordre, d’aplicacici als ccntrcs dependents del Mi- 
nistcri, prevcu, en les disposicions Iransitbrics, un calcndari 
d’extinci6 dcls enscnyamcnts cstnblerts per 1’Ordrc de 14 dc 
mar$ de 1989 i impartits a 1’Escola Superior dc Conservació 
i Restauraci6 dc l3éns Culturals de Madrid i la seva suhstitu- 
ci6 pel nou pla d’estudis, c an  tamb6 cls rcquisits que han 
de complir els alumnes que cursin aqucsts ensenyarncnts per 
finalitzar cls cstudis. 

Igualment, I’Ordrc de 14 de mar$ de I989 cstablia un pe- 
ríode de cinc anys pcr a la convalidació dcls estudis antc- 
ri0l .S.  

Per Ordre dc 27 dc desembre de 1989, es va  implantar 
I’especialitat de Restauració (escultura) a 1’Escola d’ Arts 
Aplicades i Oficis Artistics. No ohstant aixb, I’esmentada 
espacialitat fou inclosa pcr error en I’Orilre assenyalada, tal 
COM consta cn un cscrit dirigit el gener de 1991 per la Di- 
recció Gcncral d’ Ordenaci 6 i Innovació Educativa al dircc- 
tor dc. l’escola, el qual fet obligh a csmcniE1’ 1’Ordre i a 
reconvertir cls alumnes matriculats cn una altra especialitat 
o en cursos monogrbfics. En conscqihcia, per desdobla- 
ment de I”Esco1a d’ Arts Aplicades i Oficis Artístics, rnitjan- 
p n t  el Decret 252191, de 25 dc novcmbre, es va crea 
1’EscoIa de Conscrvació i Rcstauraci6 dc Béns Culturals, 
d’acord amb la dcfiiniciii d’aquests estudis establerta pcr la 
LOGSE. 

Atks cl cmacter superior dels nous cstudis i yuc no s’ha- 
via establcrt cap previsi6 pcr als alumnes j a  matriculats o 
que haguessin cursat els prirncrs anys sense tenir titulaci6 
per accedir a estudis superiors, a mig curs (el Decret es va 
publicar al DOGC el 13 de dcsembrc de 1991) quests alumm- 
nes vm qucdar impedits de seguir cls cstudis comcnGats. 

D’acbrd amb cE quc s’ha cxposat, es va sol.licitm un infor- 
rnc al Dcpaitamcnt d’hsenyament, tenint en cornptc quc 
per a I’Escola de Madrid s’havia prcvist una aplicació gra- 
dual del nou pla i I’obtcncici dcl nou títol per als estudiants 
de plans d’estudis antcriars, corn també el fct que el canvi 
s’havia produit a mig curs, 

En la resposta, el Departamcnt assenyala el següent: 
<<L’actual Escola de Conservack5 i Restauració dc R@ns 

Culturals de Catalunya, crcada pcl Decret 25211 99 I, de 25 
de novcrnbrt de 199 I, imparteix cnsenyamcnts de carhcter 
supciior -Biplomatura- que no tenen cap conticxiij eurricu- 
lar ni acadkmica amb cls estudis d’Arts Aplicades i Oficis 
Artistics (Graduat en Arts Aplicades). 

>>Les disposicions transi tbries establertes pel Ministeri 
d’Educaci6 i Cikncia per Ordre de 14 dc rnarq dc 1989 no- 
més s6n d’aplicslci6 als alumnes que es trobessin cursant cs- 
tudis a 1’Escola de Conservació i Riestauracici de Rens 
Culturals CIC Madrid. Rtks que a Catalunya no fou crcadcz 
I’ Escola de Conservació i Restauració de Bens Culturals 
fins el 25 de novembrc de 199 E ,  no hi ha cap alumne al qual 
li pugui ser d’aplicaci6 l’csmentada disposici6 transitbria. 

~ P c r  tant, no es preveu la possibilitat d’acces dcls titulats 
en Arts Aplicades per qualscvol de les especialitats imparti- 
des a Ics Escales corresponents -inclosa la rcstauracici de la 
Secció de Ics Arts Aplicadcsd Llibre- als Estudis Superiors 
establerts en I’aticle 49 de la Llei General d’Ordenaci6 del 
Sistema Educatiu. 

ND, altra banda, la cornpctEncia per establir les condicions 
per a I’obtenci6 i homolognci6 de títols, així com pcr regu- 
lar les condicions d’accbs dels nctuaEs Graduats en Arts 
Aplicades als Estudis Superiors, correspon al Ministeri 
d’Educaci6 i Cikncia. A aquest respecte, només puc infor- 
mar-vos de la voluntat expressada rcccntment pcl Ministeri 
de regular I’acces d’aquests gisduats als Estudis Superiors,>) 

En conseqükncia, la qukixa fou tramcsa al Defensor del 
Poble, perquc la tramctés i resolgués, juntaincnt amb una 
traducció dc 1’Inforinc del Departament d’Ensenyament i la 
recomanació que el Ministcri rcguli l’acc6s dels graduats.cn 
Arts Aplicades als estudis supcriors, tcnint en compte els 
antecedents dc I’Ordrc de 1989. 

La queixa ha estat admcsa a trhrnit’pel Defensor dcl Po- 
ble. Els afectats van acordar dcnuneiar l’cscola per incurn- 
pliment de contracte. 

Queixes 1578192 i 1579192 

Els cstudiants que les van presentar iavicn seguit cl pri- 
mer curs comú amb la intenci6 de cursar I’cspccialitat 
d’ Arts del Llibre i Restauració. Tanmateix, aquesta especia- 
litat s’ha suprimit per al curs 1992193, atesa la creacici d’una 
nova escola de Conscrvacib i Restauraci6 de Béns Cultu- 
rals, dc carhcter superior, tot i que continua figurant en la 
iníormaciij (trlptics i fulls informatius) quc s’o€crcreix als es- 
tudiants, i no s’hha cstablcrt cap previsió per als alumnes que 
havien iniciat primer curs fent constar quc .volien cursar 
tques t a cspecidikt, 

http://graduats.cn
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Vam adrcqar un scgon csciit al Conscllcr d’Enscnyamcnt 
dcl següent tcnor: 

<<<...sobre la impossibilitat de seguir cls seus estudis ini- 
ciats a 1’Escola dc Conservació i Restauració de F36ns Cul- 
turals de Catalunya, hcm de comunicar-vos, que, de 
conformitat amb el vostre escrit en el qual indiqueu quc la 
cornpetkncia per a establir les condicions per a l’obtenci6 i 
l~omoEogaci6 de títols, aixi com per regular les condicions 
d’accés dels actuals graduats en Arts Aplicades als estudis 
superiors, correspon al Ministeri d’Educaci6 i Ciencia, hem 
trames l’expedient al Defensor del Poble, organisme que t6 
conferida la supervisió dels brgans de I’ Administració Cen- 
tral. 

)>No obstant aixh, valem fcr-vas avinent que els senyors 
G. i P. van iniciar els SCUS cstudis de primer curs i cls van fi- 
nalitzar i que se’ls va admctrc Ja matricula de segon curs, tot 
i estar previst que ~’EscQE~ passaria a ser un centre d’estudis 
superiors. Aquest fet es va produir un cop iniciat el curs, pel . 
Decret 25219 I ,  de 25 de novcmbrc. 

>>En conseqükncia, hi podria haver, per part de la direccih 
de l’Escola, abans Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics 
“Llotja”, un incompliment de la matrícula formalitzada amb 
els esmentats senyors, els quals podrien tenir un drct a rccIa- 
mar pels danys i perjudicis causats. 

))Tanmateix, creiem que f6ra convenient que es clones su- 
port a la voluntat del Ministeri d’Educaci6 i Cihcia  de re- 
gular l’accés dels graduats en Arts Aplicades als estudis 
superiors, tal corn indiqueu en el vostre informe. 

nFinalment, volem fer csmcnt que amb postcrioritat ens 
han arribat dues queixes mbs sobre la mateixa Escola, que 
han qucdat registrades amb els núrns, d’expedient I578192 i 
1579192. 

))Aquestes dues persones han realitzat cl segon curs comú . 

dc 1’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artistics dc Barcelona 
“Llotja”, durant el curs escolar 91/92, i han sol-licitat I’eespe- 
cialitat d’ Arts del LihrelRestauraci6. 

>,Fins a la data se’ls havia indicat que podrien estudiar 
aquesta cspccilitat, tant oralment com per escrit, pcrb ac- 
tualment es troben que aquesta espccialitat ha estat suprimi- 
da sense que se’ls hagi facilitat cap informació, 

)>Creiem que fóra convenient que per part del Departa- 
ment d’Ensenyament, be directament be a través del direc- 
tor de I’Escola, es donés la informació adequada sobre 
aqucsts estudis i la seva adequaciri al nou sistema cducatiu, 
per tal d’evitar que es repeteixin situacions corn les descri- 
tes, en Ics quals els alumnes han optat per uns estudis quc 
no podran finalitzar, quan amb la informació adequada o no 
els haurien iniciat o hauricn pogut triar una altra o p i 6  
d’acord amb les seves titulacions o aspiracions.>) 

Mes endavant, cns varn posar en contacte amb la Dirccci6 
General d’Ordenaci6 i Innovació Educativa, la qual ens in- 
dica que havia redactat un informe dirigit al Ministeri per 
regular l’acces dels graduats en Arts Aplicades als nous en- 
senyaments superiors, tenint en compte que es tracta d’un tí- 
tol equivalent a formació professional de segon grau, on 
exposaven els seus arguments i proposaven una solució. 

. .  

Es va acordar que tindricn una entrevista amb Ics perso- 
nes afectades per tal de cucar una soluci6. EI mcs dc &- 
sembre els promotors dc la qucixa s’han dirigit a la nostra 
Instituci6 pcr fer-nos saber que el seu cas s’ha resolt. 

Queixes 757191 $245192, 1766192 i 1767192 
Adaptacih dc llars d’hfants i escoles bressol a la LOGSE 

Sobre la nova normativa establerta per la LOGSE per a 
I’etapa d’cciucació infantil i el calendari previst d’adaptaci6 
i aplicació hem seleccionat quatre qucixcs: Ics dues primc- 
res han estat prescntadcs en nom de colkctius de llars d’in- 
fants i escoles bressol de Catalunya i fan referhcia a 
aspectes quc afcctcn tot cl sector; Ics ducs dmcrcs són indi- 
viduals i cxposen un problema particular. 

La queixa 757193, de cariicter colkctiu, cs va prcscntar 
en relació arn b diverses resolucions publicades pel Departa- 
ment d’Ensenyamcnt al Diari Qficinl de la: Gemralitut de 
Catalunya per les quals s’autoritzn l’obcrtura i cl funciona- 
ment dc divcrscs llars d’infants de titularitat privada. Mit- 
janqant una entrevista, els promotors de la queixa van 
ampliar les scvcs objcccions a altres aspectes relacionats 
arn b I’aplicació de la LOGSE, gcr la qual cosa varn trametrc 
el segiient escrit al Departament d’hsenyament: 

<<( ...) L’esmentada Associaci6, tot i que ens ha comunicat 
que esta en contacte amb el vostrc Dcpartamcnt, ha volgut 
fer coneixedora la nostra Institució dels problemes que afec- 
ten el sector, tant per la gravetat dels fets com pcr la manca 
d’una normativa clara que cls sigui d’aplicaci6. 

>>En aqucst sentit, els fets que ens exposen són els se- 
giicnts: 

>>- El Departament d’Ensenyament va dictar una skrie de 
normcs (el Dccrct 65/82, de 9 de marq, i Ics Ordres d’l  de 
juny de 1983, 1 d’agost de 1984 i 1 1 de maig de 19831, so- 
bre requisi ts minims d’aquests centres, (condicions rnínirncs 
materials, titulacions, etc.), a les quals els centres existents 
s’han anat adaptant. Pcribdicament, rebien les visites d’ins- 
pectors, tant del Departamcnt d’Enscnyamcnt com del de 
Sanitat, a les recomanacions del quals adequaven els locals. 

>)Igualment, el personal que treballava cn el scctar ha pro- 
cedit a cursar cls cstudis corrcsponcnts, scgons la normativa 
del Departament d’Enscnyament, per poder impartir aquest 
nivell educatiu. 

B- Si bt5 l’art, 11 de la LOGSE estableix que les adminis- 
tracions educatives desenvoluparan I’educaci6 infantil, 1’Es- 
tat ha procedit a dictar un Reial Decret de mínims, el Reial 
Decrct 1004191, dc 14 dc juny, pel qual s’establcixen els 
requisits rninirns dels centres que imputeixcn cnscnyarnents 
generals no universitaris, cl qual regula, als articles 9 a 18, 
cls requisits rninims deIs ccntrcs d’educaci6 infantil. 

>>Tant la disposici6 addicional primera de la LOGSE 
com la disposici6 transithria cinquena del Reial necrct 
1004191 preveuen un termini de 1 O anys per a procedir a 
adequar els centres existents als rcquisits rni‘nirns que s’hi 
estableixen. 
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>>Els requisits mínims previstos en aquestes normcs sijn 
dc difícil compliment per gran part dels centres privats cxis- 
tents que hauran d’impartir I’educació dels infants menors 
dc 3 anys, els quals .hauran de tancar. El Reial Decret 
1004I91 prevcu, a la disposiei6 addicional quark que, per 
als centres que atenguin una poblaci6 d’especials caracteris- 
tiqucs dcmogrhfiqucs o escolars, les administracions educa- 
tivcs compctcnts adequaran els requisits previstos ii les 
cspecials caractcrístiques i dimcnsions d’aquests Centres, 
pcrh no autoritza a modificar cl tcrinini de I O anys establert 
pcr a l’adaptaci6. 

W- Durant GI mes de juny d’cengunny, el Dcpartamcnt 
d’Ensenyamcnt va procedir a dictar diverses resolucions pcr 
les quals s’autaritzava el funcionament de diverses llars 
d’infants dc titularitat privada. 

>Sohrc aixb, les representants dc 1’ Ass~ciaciii de Llars 
d’lnfmts cns han manifestat que les llars d’infants afectades 
no havien presentat cap solhi  tud d’ autorj tzacici, quc no hi 
ha hagut trhmit d’aaudikncia ni s’ ha notificat personalment 
als interessants la resolució adoptada. D’altra banda, sembla 
que s’han aplicat cls minims establcrts pcl Reial Decret 
100491, la qual cosa ha comportat una reducció considera- 
ble, en ia rnqjoria ckls ccntres afectats, del noinbrc cl’alum- 
ncs permesos i, per tant, la inviabilitat cconbmica dels 
centres i I’abocamcnt a I’atur de gran part del personal do- 
cent afcctat. 

k>At&s quc Ia qucixa compleix els requisits assenyalats per 
la. Llci 14/84., de 20 tle m a q ,  reguladora del Sfndic de Greu- 
ges, ha estat admesa a trhnit, sense que aixb prejutgi l’cxis- 
tbncia de cap actuació irregular. Tenint en compte el que 
s’  ha exposat, us suggerim que es tingui en compte el termini 
quc la DA I a. dc la LOGSE estableix ( 1 0  anys), per tal de 
dur a terme la reestructuraci6 del sector de les Llars d’In- 
fants i permetre la seva stdaptaci6 als requisits rninirns esta- 
blerts per la LOGSR i el Reial Decrct que la desplega en 
aquest punt, o bB que es prenguin les mesures adients pcr tal 
de crcar ccntres públics suficients quc irrrparteixiii l’educa- 
ció infantil de nens nienors de tres anys, ja quc si cls centrcs 
cxistents, cn la seva majoria privats, han de tancar, es causa- 
ran grws pcrjudicis als infants i a les famílies rtfeetadcs.>> 

En la seva resposta, cl Departament d’Ensenyamcnt ens 
va cxposar el procés de transfcrhcies dc I’Estat a. la Gene- 
ralitat cn rnatkria de guardcries infantils, com també la nor- 
mativa que s’havia dictat pcr regular les condicions quc han 
dc reunir cls cstablimcnts afectats. Igualment, cs feia refe- 
rkncia al procks d’autoritzaci6 i s’assenyatava que als cen- 
tres que no reunien els requisits, sc’ls havia concedit un 
trirnit d, audikncia pcr premtar solucions al ternativcs, el 
qual no havia. cstat cornplcrt pels afectats. Finalment, cs feia 
refcrenciii als pcriodes d’adaptacih. D’acord amb aixb, ens 
vani dirigir als promotors de la queixa en cls termcs se- 
giients: 

<<- Atks qiic rnitjanqant els Decrets 221 Oi79 i 2809180 es 
van transfcrir a la Generalitat diverscs compethies  en ma- 
t h i a  dc sanitat a Ics guarderies infaantiIs i cn tnatkria d’edu- 
caci6 pre-escolar, que es van adscriur~ als Deparkmcnts do I 

Sanitat i d’Ensenyamcnt, rcspcctivament, ambdós Departa- 
ments van elaborar la corresponcnt normativa, que ja conei- 
xeu. 

>>-- Posteriormcnt, pel Decret 120188, de 5 de maig, es van 
assignar al Departament d’Enscnyamcnt les cornpetencies 
en matkria d’atcnció assistcncial-cducativa als iníants me- 
nors de sis anys no inscrits en centre d’enscnyament, que 
fins aleshores corresponien al Departament de Sanitat i Sc- 
gurctat Social. D’acord amb aquest Dccret, durant els anys 
1988, 1989 i 1990 es van trametre al Departament d’Enscn- 
yarnent els expedients de registrc dc llars d’infants incoats 
pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

)>-- Totes les llars d’infmts que complien la normativa 
van scc autoritzades pel Dcpwtamcnt d’hsenyament. Als 
titulars d’aqucllcs que no reunien els requisits cstablcrts 
sc’ls vit donar vista i audikncia a fi quc poguessin presentar 
o proposar solucionar alternatives, sense que fins a la data 
s’hagi rebut resposta dc cap centre. Es preveu acabar la re- 
gularització en cls propers mesos, aplicant en tots aqucsts 
casos e1 Decret 64/82 i la normativa de desplegament. 

>>- El Rcial Dccrct 1004191 s’aplicarh als expedicnts 
d’autorització dc llars d’infmts de nova creació, quc s’ini- 
cii’n després del 26 dc juny de 199 I ,  i fins a la data, no sc 
n’ha presentat cap. 

D- i3 criteri de rcgularitzacid seguit és, per tant, la nor- 
mativa prhpia dc la Gcncralitat, la qual cosa, segons cl De- 
partament, pcrmctrh als ccntres disposar d’un període dc 
deu anys pcr a adaptar-se a les exigbncics dcl Dccret 
1004/91.>> 

Amb posterioritat, va tenir entrada la qucixa núm. 
245/92, presentada per un corlectiu d’escdes brcssol. El seu 
escrit fcia rcferkncia també a les dificultats cconbrniques, 
labor& i,de reforma i adcquaciij dels centres que comporta- 
va l’aplicaci6 dc la LOGSE i les disposicions reglamcntk- 
ries dictrrdcs per a1 Seu dcsplcgamcnt als centres, en aquest 
cas, dependents de patronats municipals, societats coopera- 
tives i associacions sense afany dc lucre, dc nivell infantil, 
de Catalunya. 

Fctcs Ics gestions corresponents, vam rcsponcirc a I s  pro- 
motors cn tcrrncs semblants a l’anterior queixa, fcnt-hi 
constar, en especial, la durada del periode cl’adaptació (10 
anys) i cl fet que, tot i que es pcrmct, amb ei nou sistema, la 
rnatrieulacih dels infants a partir dels tres anys en centres 
d’EGB, la manca dc places d’aqu’est nivell i la ncccssitat 
d’un període d’adaptaci6 pcr als centres d’EGB, esmortei- 
ran els efectes que pugui tenir en Ja rcducci6 dc matricules 
de Ics escoles brcssol. 

Lcs queixes 1766192 i 1767192 fan referkncia a I’organit- 
zaci6 d’un curs de formai6 per a professionals del scctor de 
guarderies i llars d’infants, organi tzat pels Scrvcis Territa- 
rials de Girona en aquella ciutat, d’assistkncia obligattbria 
per convalidar les titulacions del pcrsonal que treballa cn 
aquests centres dc carhctcr públic. ,Les queixes posen en rc- 
llen la dificultat de desplaqar-se dihririmcnt d’ altres punts, 
com Palamós, a Girona, en horaris que se superpbscn als de 
treball, pcr tal de seguir aquest curs, amb I’amcnqa que si 
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no es fa no GS podrh professar la dockncia i cs pcrdrk el lloc 
dc treball. Les qucixcs han estat adtncscs a trhinit i hem 
soHici tat informe al Departament d’ Ensenyament. 

2. L’Ús dcl cat& i l’ndministradci 
perifhrica de 1’Estat n Catalunya 

Com ja hem exposat en ocasions anteriors, una gran part 
dc Ics qucixcs rclatives als drets lingüístics dcls ciutadans (i,  
en especial, al dret a 1’6s de la llengun catalana en les rela- 
cions amb les administracions públiques) fan referencia a 
1’AdministraciÓ perifkrica dc I’Estat a Catalunya. Els ciuta- 
dans no ens exposen nom& les dificultats d’usar la llcngua 
catalana en les relacions orals amb l’Administraci6, sin6, 
fins i tot, cls cnfrontaments i situacions violentcs que es de- 
riven de la pcrsistbncia en l’ús dc la llengua catalana, c) b6 
els comcntaris ofensius dc. quk són objecte. 

Aquests fets, perb, que demostren un profund dcsconci- 
xement dels drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya 
per part d’aquests funcionaris, no poden ser provats (en scr 
bisicament orals) ni generen cap tipus de responsabilitat, 
atEs que no hi ha previst cap rnccanisme de protecci6. Fins i 
tot la nostra Institucih 16 unes possibilitats d’actuació molt 
limitades, ates que la competkncia per supervisar els hrgans 
dc [’Administració cstlztal corrcspon al Defcnsor del Poble 

, (Lici Orghnica 318 I ,  dc 6 d’abril). En conseqükncia, ens vo- 
lem fer ressb de Ia situaci6 d’indefensi6 cn quk es troba c1 
ciutadh quan li s6n vulnerats aquests drets pcls funcionaris 
dc l’Administraci6 pcriRrica de I’Estat. 

Els drets lingüístics dcls ciutadans de Catalunya deriven 
dircctamcnt de I’art. 3 de I’REstatut d’Autonomia i inclouen 
el dret a l’lis dc la llengua prbpia i oficial, el catal%, cn Ics 
seves relacions amb les administracions p~ibliqucs radicadcs 
a Catalunya. Així ho ha recollit i suhratllat la Llei dc Nor- 
malització Lingüística a Catalunya, en I’art. 8, que esta- 
bleix, igualment, que el titular del dret d’opció lingüística 6s 
el ciutadh, no pas el funcionari. 

El Tribunal Constitucional, referint-se també a I’exigEn- 
cia de coneixements lingüístics dcls funcionaris, ha indicat 
la vinculació d’aqucst dewre amb el dret d’opció iingüistica 
dels ciutadans. Concretament, la Scnthncia 46/91, de 28 de 
febrer, (recurs contra l’art- 34 de la Llei Catalana 17/85, 
Funció Plihiica de la Generditatt) estableix que el rkgim de 
cooficialitat lingüística dcrivat dcls art. 3.2. EAC i 3.2. CE 
implica, entre altres conseqükncies, 1’6s preceptiu del catal5 
i del castell; per I’Administració en la forma prevista legal- 
ment. El rkgim de cooficialitat no contradiu cl principi 
d’igualtat i, d’altra banda, l’exighcia d’stcrcditar cancixc- 
ments lingüístics es vincula amb els principis constitucio- 
nals de mErit i capacitat per a l’acc6s’ a la funcici pública 
(art, 103.3 CE), entre els quals s’inscreix. A més, conclou la 
Scnthcia, es tracta d’un requisit proporcionat, justificat i 
equitatiu cn funció dc I’extensió de l’ús? la prbpia efichcia 
de I’Administracilj i els drets i deures lingüistics derivats del 
&gim de cooficialitat. 

. 

. 

Rcccntmcnt, la Llei 30/92, dc 26 dc novcmbrc, dc rkgim 
jurídic dc Ics administracions públiques i clcl procediment 
administratiu comú s’ha ocupat dc regular l’ús dc ics Ilen- 
giics cooficials cn cl proccdimcnts. L’art. 36 d’aquesta llci 
i s  dcl tenor següent: 

N I .  La lengua de 10s procedimicntos tramitados por la 
Administracibn Gcncra? dcl Estado ser5 cl castcllano. NQ 
obstantc In anterior, 10s intercsados quc sc dirijan R 10s iirga- 
nos dc la Administracih Gcncral dcl Estado con scde en el 
tcrritorio dc una Coinunidad Aut6norna podrh  utilizar tam- 
bikn la lengua que sea cooficial cn ella. 

>)En cstc caso, el proccdimicnto se tramitar6 en la Icn- 
gua elcgida por e1 interesado. Si concurricran varios jnte- 
rcsados en el proccdimicnto, y cxisticra discrepancia cn 
cuanto cz la lcngua, el proccdimicnto sc tramitarsi en cas- 
tellano, si bien 10s documentos n testimonios quc requie- 
ran 10s intcrcsadas sc expcdirhn en la lengua elegida por 
10s mismos. 

>,2. En lns prncedimicntos tramitados por las hdrninistca- 
cimes de las Comunidades h u t h o m a s  y de las Entidades 
Localcs, cl uso dc la lcngua se ajustari a 10 prevista en la lc- 
gislacicin autonijmica corrcspondientc. 

>>En qualquier caso, deberan traducirse al castellano 10s 
documcntos quc dcbm surtir cfcctos fucrsz del territoric) dc 
la Comunidad Autónoma y los dirigidos a 10s htcrcsados 
quc así 10 soliciten expresamcntc. 

>,3. Los expedientes o las partes de 10s mismos redactados 
cn una lcngua cooficial distinta clcl castellano, cuandn vit- 
yan a surtir efcctos fuera dcl tcrritorio de la Comunidad Au- 
tónoma, deberan ser traducidos al castellano por la 
Administracibn F6hlica instructora.), 

Dcl contingut dc l’articlc mtcrios es dcsprkn una ciiscri- 
minacici a favor dc l’ds del castellk (cas dc discrephcia cn- 
trc diversos interessats en un proccdimcnt i I’ohligacici dc 
traducci6 a aquest idioma dcls documents quc hagin dc pro- 
duir efecte fora del territori de la Comunitat Autbnoma, que 
recau sobrc I’adrninistració p~bl ica  instructora sensc fcr sal- 
vetat dcls tcrritoris amb llengua prbpia coincident), quc po- 
dria cntrar cn contradiccih amb cl mandat atribuit per I’art. 
3.3 de I’Estatut d’ Autonomia a la Gencralitat de Catalunya, 
de garantir I’irs normal i oficial d’ambd6s idiomes i la crea- 
ci6 dc les condicions per arribar a llur igualtat plena quant 
als drcts i deures dcls ciutadans dc Catalunya. L’Gnic aspec- 
tc positiu quc hi trobcm és la indicació quc cl proccdirncnt 
es tramitar& en la llengua elegida per I’interessat i el fet quc 
s’hi reconcix la possibilitat d’emprar les llcngücs cooficials 
en els proccdiments que se scgueixcn dawlnt l’brgan de 
l’Administraci6 cstatal amb scu en el territori d’una comu- 
nitat authnoma amb llengua cooficial, drct, perb, que ja pre- 
veia la Llei dc Normalitzaci6 Lingüística a Catalunya. 
Aqucstcs declaracions, si no van acompanyadcs dc mecanis- 
mes eficaps de protecci6 i tutela dels drets, no crciem quc 
puguin tcnir gaircs efectes prgctics. Així; davant la negativa. 
del funcionari a tramitar un determinat expedient en llengua 
catalana, el ciutadh no disposa de cap mitjri impugnatori es- 
pccífic. Tampoc Ics qucixcs que ens arribcn no cs pedricn 
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rcsoldrc amb aquest preccptc. La valorució que cn fem, 
doncs, no 6s positiva. 

insistim cn la necessitai dc promoure i fonicntar el res- 
pccte pcls clrcts lingüístics dels ciutadans ric Calalunya, 
I’exigkncia d’ acreditar coneixcincnts de Iicngua catalana 
pcr ocupar places d ’ b r g m s  dc yualscvol Administraci6 pú- 
hlica situats a Catalunya, I’cstahlirncnt dc rcsponsuhilitats 
d d s  funcionaris en cas d’incomplirnent i la prcvisiri dc mit- 
jans impugnatoris cspccííics, com R garantics dcls drets lin- 
giiistics, partint semprc d’una regulaci i> que tingui en 
compte el carhcter de llengua prbpia del catal&, a tnds d’ofi- 
cial corn cl castellh, i de l’adopci6 dc totes aqucllcs mesures 
quc en puguin facilitar l’ús: cursos per als funcionaris per 
millorar el nivell de coneixements, edici6 de material irn- 

Dins d’ayuest capítol, acabem amb uila referhicia cspccí- 
fica a I’ds del catalh en les comiss,zrics de policia pcr part 
dels ciutadans. La majoria de queixes fan referhicia a la dc- 
ncgnciri del dret d’6s per part de funcionaris dc: la policia 
nacional en activitats com renovació de passaports i altrcs 
documcnts i cn In fonnulacili dc cienthicies. Deixarem cons- 
thncia, doncs, cl’alguncs clucixes rcbudes sobre la qüestió 
p 1 iz nt ei ad a. 

p&, ctc. 

Qucixa 1992192 
Tnspecció provincial dc trebnll de Uarcclnna 

T A  promolora dc I R  queixa cs va dirigir al Sindic de Grcu- 
ges per tal d’cxposar-li els fets següents: 

<<SEGON- L’inspector de trehall es va. presentar al rncu 
establiment i es va idcntificar a una Ircballadora yuc cm va. 
venir a huscar a la rebotiga. Davant, cl dubtc qiic se’ns plun- 
tcja constantment, de venedors quc s’idciitifiqucn amh car- 
nets professionals, vaig &manar-li, en cattalh, que 
s’idcntifiquds; “Tingui Fa bondat d’idciilif~fiC~I~--Sc”, a la quat 
cosa cl funcionari em V R  rcspondrc, litcralmcnt; “No la en- 
tiendo”; li vaig repetir 1;i prcgunta cn cslstcllh i crn va rcs- 
pondre, dc mala mancra, quc ja s’hwia identificat a aquella 
xcnyorcta; davant la mcva insisthcia i despris de manifes- 
tar-li la meva condiciri dc propicthia em va mostrar el seu 
carnct. En aqucil morncnt vaig decidir -fent fis del meu dret 
constitucional- prosscgu ir la conversa en catalli, cosa que 
va ofcndre i i&itar visiblement el funcionari administratiu. 
A partir d’aaqucst morncnt cs vil iniciar l’actuaci6 més des- 
considcracla, incorrecta i inquisidora que es piigtii imaginar. 
Al meu establimcnt dc vcnda al detall hi havia trcs o quatre 
clients cn aquell moment les vendes dels quals es van haver 
de suspendre per la retencici dels trelxdladors pcr part de 
l’inspccior, que no pcrinetiu 1’cntrada al magattzcm ni la SOT- 
tida a I’aparador. 

>>Cregui’m quc la policia judicial hauria mostrat m6s cdu- 
caci6 amb delinqiieriis comuns que la quc va fer scrvir cl 
funcionari amb cls meus treballadors; la visita es va con-. 
vertir cn una tensa reiterac36 de despropbsits en la que el 
representant de “Trabajo” cntcnia només allb cluc li  conw-  

nia. Per SI tancar la seva acció inspcctora va omplir ~ i i i a  acta 
dc comparcixcnr;a cn la qual sol.licitava tots cls documents 
que la Llei li pennct exigir, dels últims cinc anys. 

.(...) 
Senyor ,  he dubtat molt ahans clc dirigir-li iiqucst cscrit, 

la covardia i la por dc rcprcshlics m’aconscllen no fcr-ho. 
NQ hi ha el més petit dubtc quc %tro gaIlo mc cantara” si 
hagués renunciat al meu dret de catalanitat. No ohstani, cl 
dret fonamental d’un poblc a cxprcssar-sc cn cl seu idioma, 
scnsc quc per aixb rebem 1’odi i la intolerhncia d’alguns 
funcionaris, em porta a dirigir-li aquest llarg cscrit en la 
confiianp que parcialment i scrcnamcnt revisar& els antccc- 
clcnts exposats que, fcnt justicia, HO mcrcixcn la despietada i 
venjsLtivu sanci6 que es proposa.>> 

La. promotarii de la queixa vil recGrrer contra I’acta d’in- 
fracció davant cl Director Provincial de Trchall i Scgurctat 
Social. 

Queixa I 057192 
Informucih escrita redactada finicament en llengua cas- 
tcllann 

Aquesta qucixa fou tramesa per un ciutadh que hr-lvia rc- 
but dobumentaci6 de dos ministcris diferents (Economia i 
Hisenda i Intcrior) redactada unicament en llengua castella- 
na, per tal de donar constllncia dc la manca dc catalanitzaci6 
de 1’Administracifi de I’Hstit La documcntaci6 tramcsa 
consistia en i nformacici sobrc l’Ag2ncia Estatal d ’ k l r n i n i  s- 
tració Tributhia i les noves normes de circulaci6, rcspccti- 
varncnt. 

131 promotor dc la qucixa s’havia dirigit als iirgaris CIJITCS- 

ponents de 1’ Administració pcrifkrica dc 1’Estat ii Clititalunya 
i havia retornat ia documentacici tramcsrz solkitant-nc la 
traducció al catalh. 

Queixi1 I249192 
Les comissaries de policia 

La queixa rchuda descriu l’agrcssi6 vcrbul d’un ciutadh 
per part d’una funcionaria dc la ccmissarirt de policia del 
Torrent de I’Olla, dc Brzrcclona. 

El promotor de la qucixa es va dirigir a l’csmentada co- 
missaria pcr tal dc renovar cl seu pas sap oi^. 

Despr6s de dirigir-sc en catalh a la funcionhria corrcspo- 
ncnt, en va obtcnir la scgücnt rcsposta {que transcrivim lite- 
ralment de la cornunicaci6 del reclamant): &inalrncnt, i 
mentre cstava entrant Ics rncvcs dades personals a l’ordina- 
dar, la scnyoreta (...) va exclamar, en veu alta, davant rlc 
lots cls prcscnts: “... y esto de Jordi que es, el nornbrc dc 
verdad O un dirninutivo:l”n. 

E1 promotor de la queixa, resident ats Estats Units, 
cns ho comunica tot fent constar que allÍ,mai ningú no 
ha rnanifcstat mai el rninim menyspreu pel seu nom de 
fons. 
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3. Els centres escohrs 

Com cada any, hem rebut nombroses queixcs sobrc la 
manca cle dotaci6 i les dcfici&ncics en les instsal~lacions csco- 
lars, en cspccial als inicis dcl cucs escolar 1992- 1993. 

Les situacions són diverses: problemes de centres inaca- 
bats, manca de personal no docent, manca de subministra- 
ment elkctric o de material de laboratori, etc. 

Solalicitats els corresponents inhrmcs al Departiment 
d’Ensenyarnent, tots aquests problerncs s’han anat resolent 
puntualment. 

No obstant aixa, volem destacar una queixa que fa refe- 
rkncia a la seguretat dels centres escolars, per raó de la pro- 
ximitat del centre a un autopistu. 

Qucixa 485192 
Proximitat d’una autopista a un centre escolar 

L’ Associacid de Pares d’ Alumnes d’un colalegi pdblic dc 
Martorell es va adrepr  al Síndic de Greuges per tal de fer-li 
avinent la situaci6 dcl centre escolar on estudien els seus 
fills, que confronta amb una autopista, nomes separat 

d’aquesta per un mur d’un mctrc d’alqada amb cl perit1 con- 
següent d’accidents per als alumnes, a més dels factors am- 
bicntals (sorolls, pol*lució, etc.) cluc iricidcixcn ticgativament 
en el ccntrc. Ens adjuntarcn un informe t h i c  dc mcsura- 
ment dcl nivell dc sorolls. 

El Síndic de Grcugcs va sotlicitar un informc al Dcparta- 
ment d’ Ensenyament cn dac i6  amb cls aspcctcs denunciats 
i, en especial, sobre la previsio de mesures correctores dels 
factors incdiambientals i sobrc F’adrninistraci6 que Ics ha dc 
dur a terme. 

En I’Informe tram&, el Departament ens ha fet saber que, 
ates que el collegi pliblic de referkncia es trolia adossat a un 
convent dcl S.XVI1, no s’hi pot fer cap obra d’adaptació, re- 
modelaci6 O ampliació. 

En conscqihcia, en la proposta de mapa escolar s’ha 
previst la substituci6 d’aquest centre docent per un centre 
d’enscnyatncnt prirnarj dc nova construcci6. 

Creiem que amb aqucsta prcvisi6 quedar& solucionat cl 
problema de seguretat plantejat per l’associaci6 de pares 
d’alumnes, així com els factors ainhicntals negatius: sorolls, 
pol.luci6, etc. 

En aquest sentit, hem comunicat als interessats el resiiltslt 
dc Ics nostrcs gcstions. 

I 
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En aquesta seccirj incloem Ics queixes yuc els ciut- (i d ans 
han prescntat a la Instituciii relacionades amb e1 funciona- 
incnt dcls Trihiinals, Com ha estat habitual des de l’inici dcl 
funcionament de la Institució, cl Sindic dc Greuges ha pogut 
constatar ~ i t i  cop 1116s que els ciutsidr-tns estan decebuts dcl 
l’uncionaincnt dcl nostre sistema judicial. El motiu de quci- 
xa mes rcitcrat 15s Fa lentitud en la tramitaciri dels proccdi- 
ments, 6s a dir, cn í’oohtcncici de la tutela judicial, i en 
conscqhcia l’efectivitat de la resoluci6 moltes vcgadcs es- 
devé nulh .  La sitilaci6 a. judici dels ciutadans resulta incom- 
prensible: cs reconcix I ’  arnpliaci6 consiclernblc de mitjans 
hurnans i malcrials, la constant dedicaci6 CIC la rnqjoria dcls 
jutges, l’existkncia de reformes lcgislativcs quc prctcnen 
iniliorar el procediment; pcrij, tot i aixb, cls resultats, per als 
ciutadans, n(3 s6n satisfactoris. Scmhla que, malgrat els es- 
forqos quc cls funcionaris hi dediquen, el coldapse existent a 
la majoria dc Ics oficines judicials impedeix prestar un ser- 
vei pfíblic, fonamental cn tota convivhcia pacifica, corn és 
adrn i n i s t rar j us tic i a, 

Rquestcs consideracions que els ciutadans CIIS traslladcn, 
comnpelleixen el Síndic clc Grcuges a rccortiar als poders pi- 
hlics la convenikncia cie pal4ar cl dcscncis de la societat 
respecte a la justicia. 

En la secciij de Justícia s’inclown també totes les queixes 
derivades dcl funcionament de I ’Administració pcnitencih- 
ria, i la problemhtica quc cnvolta. els intcrns cle les prcsons 
catalanes. La consideraci6 de persona, encara cluc pri vadn 
de llibertat, i per tant susceptihlc de ser subjecte de drets fo- 
namentals, ,mnprc ha motivat que el Sindic dc Grwgcs dc- 
diqui una atenci6 esgccial a la prohlcinitica que afccta 
aquests ciutadans, gencralmcnt oblidzits per la societat, a la 
qual s’han de tornar a intcgrar. Vetllar per tal que les condi- 
cions dc la rcciusió siguin al menys adverses, procurar que 
cls cx-rcclusos tornin R ingressar a la sacietat sense resscrti- 
ments, no 6s una tasca fhcil ni sovint compresa per tothom. 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

Administracih 
dc justícia - Kegistre Civil 

- Lentituds diverscs: tramitaci6 

-Jutjats vacants 
- Situacions suh-iudicc 
-- Desacord amb sentkncies i 

- Revisi6 de sentbncicx 
- Afers privats i sol-licitud 

=- Prcawrnptcx indefcnsions 

de recursos, executbrics 

rcsolucions 

d’ assessoramcn t 

.- Co13egis professionals: 
advocats, notaris, procuradors, 
pcri t s industrials 

- Associacions, fundacions i 
cnlitats juridiques i de drct 

Mcnors - Justícia juvenil (tractament cn 
els centres) 

-- I 

Tnstjtucions 
Peni tenciiries - Revisi6 de scnthcics 

- Soklicitud d’indult 
- Qiicstions rclativcs cz 

classificació penitenciaria 
- Interposició i aplicacici CIC 

l’article 60 del Rcglamcnt 
Penitcnciari 

- Treball penitenciari 
- Problemiiticn general cie presos 

prcvcntius 
- Manca dc mesures alternatives a 

la pres6 
- Trasllats 

-- 

1111. TEMES SELECC1ONA’I”S I QUEIXES IL*LUS- 
TRATZVES 

1 Llei 10192, de 30 d’abril: 
mesures urgents dc reforma processal 

Dins de la scccici de justícia, iznalitzarem enguany la. rc- 
forma que s’ha operat en la llei 10/92 quant al procedinrcnt 
civil, pcnal i contenci6s administratiu. 

Rcalmcnt aquesta reforma ens sembla adequada i oportu- 
na, j a  que, d’una. banda, calia inodcrnitzar Ics normes pro- 
cessals, i de l’altra, s’havicn d’adoptar solucions i mesures 
urgents, atcsa la situacii, actual de l’administracib judicial i 
també el progressiu augment dc litigiositat. 

Pcr tant, atks I’objectiw de. I’csméntada llei, que afecta 
trcs dcls ordres jurisdiccionals, en farem l’anhiisi des 
d’aquesta triple perspectiva, sense oblidar, com dkicm en in- 
formes anteriors, que l’efichcia de la justicia no tan sols de- 
pkn d’una reforma processal, sinó també d’una reforma i 
adequació de l’oficina judicial quc compti amb tots els mit- 
jans que necessita. 

h h i t  civil 

La reforma iiitroducix canvis importants .i significatius 
que afecten les lleis processals, sobretot pel quc fa cz la llci 
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d’Enjudicinment Civil. Les modiricacions introduides tcnen 
I’objeatiu de garantir I’accés sense dilacions a la tutela jucii- 
cinl efectiva i són presidides per una doblc finalitat: d’una 
banda, descarregar I’ adrni nistraci6 judicial dels assumptes 
quc poden scr resolts en altres instincies, i de i’altra, aug- 
mentar i’efichcia dels brgans i dcls mccanismcs processals. 
Carn it innovacions rctnarcables en aquest ordre jurisdiccio- 
nal destacarem Ics següents: 
- Rcforqament de la fumi6 del procurador com a rcccptor 

dels actes de comunicació i pcr tant intcrmediari entre l’ad- 
ministraci6 judicial i d litigant. 
- Una altra modificaci6 important quc s’hi cstahleix és 

l’atribució conferida al jutge per revisar d’ofici la seva prh- 
pia compethciu territorial, i la supressió de h subrnissi6 
com a regla en determinats proccdimcnts com el judici ver- 
bal, l’cxccutiu i el judicial sumari de la Llei Hipotechria. 

Ayucsta modificaci6 legislativa entenem que 6s d’una 
gran irnporthncia i d’una gran efectivitat prhtica, sahrctot 
pcr la situació actual dc l’(zdministraci6 judicial, en la qual 
hi ha determinats brgans judicials amb una gran acumulacici 
d’assurnptes pendents. 

Naturalment, ens rcfcrim a tots els contractes denominats 
<<d’adhcsi6>>, cn els quals no es d6na una posiciii d’igualtat 
cntre Ics parts contractants i cs preveu la submissió expressa 
als brgans judicials de dcterniinada ciutat. Aixb ~ ~ Q V O C ~  una 
notable sobrecturega cn certs jutjats, a m&s d’obligar el ciu- 
tadh a dcspIaqar-se a una ultra ciutat per pledejar. 

Aixi mateix, s’establcix quc cn el concixernent i resoluciis 
dc procediments civiIs en qui: siguin part I’Estat, els seus or- 
ganismcs o Ics Comunitats ,hutbnornes, siguin cornpctents 
els jutjats amb seu en la capital de la província o de la co- 
munitat. 
- Atribució al jutge de funcions cstrictament jurisdiccio- 

nals. Aquesta mesura beneficia cxtraordinririarnent I’admi- 
nistraci6 dc justicia, ja quc dcscarrcga els jutges d’altres 
funcions de caire no estrictamcnt jurisdiccional. Pcrh tarnbk 
6s molt positiva aquesta inesura per al ciutadh, quc vcurk re- 
.solts en altres instkncies i amb més rapidessa molts assump- 
tes que s’hauricn dcmarat excessivament. 

Pcnscm que aquesta mesura endega un procés dc rcdefi- 
nició de l’oficina judicial quc cornprhn no solament aspectes 
processals, sinó també de carhcter niaterial i administratiu, 
per acomodar el jutjat a les necessitats de la societat actual; 

‘ a l’assignar atribucions específiques als jutges, i efectuar 
una dcfinici6 precisa de les funcions del Secretari corn a fe- 
datari públic, director dc l’oficina i responsable de la trami- 
tació dcls procediments. 

Entenem, doncs, que constitueix una veritable reforma, 
scmprc quc, corn assenyalavem en altres informes, els jut- 
jats i tribunals puguin comptar amb tota mena de mitjans 
pcr a. un funcionament correcte i amb una coordinaci6 quc 
evitaria en gran manera les dilacions judicials que es pro- 

, ducixen, aspecte aquest Últim que comcntarem més enda- 
vant. 

- Actualització dc les corrcsponents quanties dels proce- 
diments declaratius ordinaris, i altres modificacions en pro- 

cediments especials i la simplificaciri dcls proccssos arren- 
datari s. 
- Per últim, analitzarcm Ics importants novetats cluc corn- 

porta la llei quant u1 Recurs de Cmsació, que fonarncntal- 
mcnt afccten els motius, rEgim d’inadmissió, constituciij dc 
la sala i naturalment la mateixa substanciwiii. 

La reforma no podia oblidar la congestió dc rccucsos 
existents davant la Sala Primera del Tribtinul Suprem, que ’ 

cn feien una instincia més i impedien la seva tasca d’intcr- 
pretaciij i aplicacih judicial d d  Drct. Era evident que aqties- 
ta situació havia de ser corregida, perquk hi havia una gran 
interposiciii de recursos sobre qücstions que el Tribunal ja 
havia resolt rcitemdarnent amb anterioritat, a mBs que mol- 
tes vegades obeiu la interposici6 a objcctius mcrarncnt dila- 
toris, i per últim, igual quc als proccdiments declaratius, 
calia actualitzar la quantia per accedir al referit rccurs. 

I El legislador de I992 no ha  volgut fcr una nova rcgulaci6 
de Iu cassaci6 corn la que es va efectuar I’any 1984, sin6 
quc ha cstablcrt una s&ri-ie de modificacions respcctani la rc- 
gulació del recurs de la Llei cl’Bn,judiciamcnt civil. 

Quant Ics modificacions introduides, conv6 destacar en 
primer lloc l’cxclusib del supbsit derivat de l’crror de fct a 
I’aprcciacib de les proves documentals, sens perjudici de 
l’aplicaci6 dc la norma que regula la seva valormi6 proba- 
tbria. 

En segon termc, trobem altres modificacions que contri- 
bueixen bé a reduir el nombre d’assumptcs cn tramitaci6 da- 
vant la Sala Primera (elevació de la quantia a sis milions), a 
simplificar i donar rapidcsa a la tramitació del recurs (re- 
duccici cle terminis per comparkixer, carictcr potcstatiu de la‘ 
vista, constitució de la sala amb tres magistrats) i, cncam, 
modificacions d’ actuali tzaci6 i adaptació de les reformes in- 
troduides. 

Aixi matcix, una novctat important a la llei d’enjudicia- 
ment 6s la incorporacib del recurs de cassació civil davant 
dels tribunals superiors dc Justicia de Ics comunitats authno- 
mes, cls quals coneixeran dels rccursos cn cls supbsits d’in- 
fracciri de normes de drct civil, foral o propi d’aquestes, 
scmprc que a 1’Estatut d’ Autonomia s’hagi previst aquesta 
atribuci6. 

Tot aqucst conjunt dc mesures, juntament -heni d’insis- 
tir-hi- amb la dotació i rnodernitzaci6 de tota mena dc mit- 
jans, ha dc produir sens dubte una millora important en cF 
funcionament de I’administració judicial. 

Arnllit penal 

A I’ordre jurisdiccional penal calia igualmcnt la rcforma 
per aconscguir fonamentalment que la justicia s’imparteixi 
dc la manera mes prbxima al fet enjudiciat, hencficiant 
d’aqucsta forma tant l’encausat, tot evitant-li dilacions inde- 
gudes i situacions excessives dc prcsó prcventivr-t, corn tam- 
bé les víctimes. Ens rcmctcm cn aqucst punt a informes 
mtcriors cn qwk denuncihem el compliment de condemnes 
clesprés d’anys d’haver com& el delicte, així com la segona 
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victimitzacid de Ics pcrsones que viui patir el clclictc -vcgcu 
1’Infmnc dc I’any anterior. Cal dir igualnicnt que aquestes 
inesures previstes 21 la reforma licneficiuran la sclcictat CII 

conjunt, perqui: ccrtcs situxiwis o fets delictius . .  jutjats amb 
molta posterioritat comporten una gran alarma social, i com 
licin clit rcpcticlament, una desconfiqa dcl ciutadh pcl sis- 
tema judicial. 
’ Dcstacc?. dins la. rcforma penal la introduccili dcls dcnorni- 

nats (judicis ripidw amb I’objcctiu d’aconseguir un proce- 
diment penal cficaq, objectiu que j a  vc de lluny, vist que dcs 
dc la Constituci6 s’han produi’t trcs reformes de la llei ritu&- 
ria criminal: lu Llei 1 O/ 1980, cl’ 1 I dc novcmtirc (denomina- 
da del proccdirncnt monitori), la Lici 711988, dc 28 dc 
descrnhre (procediment abrcviat) i la que ara tractem. 

Centrwern I’anhlisi d’aqucst tcrna en dues parts: cls judi- 
cis rhpicls i els judicis de faltes en la scva doble insthncia. 

Els judicis rlipirts 

Examinarem en pr-imcr tcrrnc el sistema cstnblcrt íi la Llei 
de Mesures Urgciits pcr als judicis rhpids, en casos de dclic- 
tes flagrants amb penes no supcriors cl dotze anys, sempre 
cluc s’hagin reunit suficients clcmcnts pcr cclchrar Iu vista. 

Comcnp la llei; art. 788 parikgraf i r dc la LLci d’Enjutli- 
ciamcnt criminal, parlant de la dctcncici o imputaci6 dc dc- 
lictc contra pcrsona determinada i de I’assistbncia lletrada, i 
continua cn I’article 789 regulant el sistema pcr instruir cl 
pcrjwdicat dels seus drets, cosa quc fins i tot pot fer la poli- 
cia judicial; no obstant aixi), si cl pas antcrior no s’hapés 
practicat, ai xh no impedeix la continuaci6 del procecli ment, 
si bé s’cfectuarh pel rnitjh mes rhpid possiblc perquk cl pcr- 
judicat pugui comparkixer a la CRUSR. Mcsurrl que aplaudim, 
pcrb scmprc pcnsant e11 la idea qlrc manifestem: tina refor- 
ma proccssal ha d’anar rumpanyadn d’una dotaci6 i actua- 
litzaci6 dc mitjans dc tota mena quc la facin cfcctivr?. 

Continua la llei rituhria fixant que, una vegada realitzada 
la instniccifi dc Ics diligkncics, se’n clonw? trasllat al Minis- 
teri Fiscal i ptirts acusadores, fins i tot cn el rnatcix servei CIC 
& - d i a  del jutjat d’instrucci6. Mesiira important, sempre quc 
el fiscal pubwi presentar amb carhctcr immcdiat el seu escrit 
d’acusació’. Aqucsh justicia rhpida semlila nies viable a la ca- 
pitital que en les divcrscs ciutats dc província, atesa ~’cscassetat 
de plantilla del rninistcri píblic, s i  aixb es conform6s ens troba-, 
riem amb unit justícia rhpicla de dues velocitats. 

Una vcgada presentat l’cscrit d’acusació, continua la Llei 
1W1992, s’ordcnltr.8 convocar l’acusat i altres p - t s  pcr a la 
celcbracici dcl judici oral davant del jutjat Penal o Audibncia 
I%rovincial, el dia i a I’hora quc asscnyali, i dins dcls dies 
predeterminats a aquest cfcctc pcls Organs judicials davant 
dcls quals hagi dc celebrar-se cl judici oral, d’acord amb les 
normes que estableixin (art. 790). Aixb, de fet, ja va provo- 
car una prohlcrnhtica en la scva posada en funciannment i 
dificultats en la seva aplicació, quc van ser reflcctits en 
I’acord dc la junta dels jutges penals de 13arcelona el 21 dc 
maig, acord que posteriormcnt Pa Sala dc Goverri cldl Tribu- 

‘ 

nal Supcrior dc Justicia de Catalunya va aprov;ii*, ti excepciri 
dels punts quc fcicn refcrkncia u1 tnhxiin de cclcbraci6 dc IS 
judicis el dia cn el Jutjat Penal. 

Aquests tipus de conflictcs, cncslra que la Llei 1011992 no 
ho diu cxpresament, han CIC scr molts cn tíltirna iristhncia 
pel Consell Gciicral dcl Poder Judicial. 

A partir dcl morncnt proccssal d’ asscnyalaincnt del judici. 
ordi, la liei habilita mccanismcs pcr a la prossecucib dcl 
proccdirncnt, quc cs refereixen a les citacions proposades 
per Ics parts acusadores, trtisllat als dcfcnsors i tercers res- 
ponsables, dels escrits d’acusacf6 pcrquk comparcguin da- 
vant del Jutjat PcnaI o Audikncia Proviricia1 pcr formular la 
scvit dcfcnsu. 

La posada en niarxii dc la ajusticia rhpidw il Rarcelona 
ens ha dcmostrat que ha estat prccipitada des dcl moment cn 
qub es vil. publicar l a  Llei al 13.0.E. -el 5 de maig clc 19c32-, 
ja que scgons cstahlcix la disposicib addicional cinyucna 
l’cntrada cn vigor s’havia de fer l’cndcmh dc la publicació. 
Aqucsta manca d’un pcríode d’adaptaci6 per aplicar la nova 
llei vil. generar problcmcs d’entrada, ja  que no tols cls p m -  
fessionals de la justicia havien tingut a c c h  a la llei. A rnEs ii 

més, a la. ciutat de Barcelona la cclcbrwici dels judicis rh- 
pids estava vinculada :i In finalikaci6 dc Ics obrcs dcls nous 
locals per a. tres DOLIS jutjats ci’instruceió i dos jutjuts mes dc 
gu&rdia, obres que nos cs prcvcicn acabades abans de 1’1 de 
juny. 

Un altre prohlcrna a afegir era la manca de mitjans: calien 
més forenses, perits, ctc., i tambE una millor coordinwici i 
organització. 

Situaciij difcrcnt que la de Rarcdona va SCT la dc Llcida, 
ja que la infrastructura judicial no hi és tan complexa i cl 

mes, no hi havia tants problcmcs dc rnítjans materials ni hu- 
mans, cusa quc va fer que els jutges dels vuil jutjats d’ins- 
tnicci6 cs possessin d’acord dc seguida amb els dos jutljats 
penals. No obstant cl que hcm dit uhans, a 13arcclona cs va 
fer un gran csrorq i se cclcbrarcn cl 90% dels judicis rhpids 
fixats per il la primera quinzcna dc xjuliol, cosa cluc rcpre- 
senta un 25% més dc la mitjana de judicis vistos per la via 
ordinhria, A finals de setembre, cl total dc judicis rhpids ii 

Barcclona cra cle 647 vistcs cclchradcs, de les quals 602 es 
van fcr en jutjats penals, i 45 a l’hudikncia. 

’ 

h h i t  cnntencihs administratiu , 

La reforma proccsal dins d’aquest ordre jurisdiccional voE 
resoldre un dels problcmcs principals que afecten l’adminis- 
traci6 de justícia, el gran coldapse d’assumptes que hi ha al 
Tribunal Suprem, prop dc 38.000 casos, que implica un gran 
rctard a dictar sentkncies. fis per aixb quc la Llei 10/92 re- 
gula el recurs cle cassaci6 i introdueix un trkmit rigorós 
d’adrnissi6 i estableix el limit qumtitzitiu, fixat igualment 
pcr a la cassaci6 en el proccdimcnt civil, cle sis milions de 
pessetes, cosa important cn aquest ordre jurisdiccional en 
qui= scin freqüents Ics irnpugnacioiis en massa quc tcnen 
identitat clc solucions. 
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Per molts autors, la rcforma del procedimcnt contenci6s 
6s una reforma parcial que nom& drinu solucici a problemes 
concrets, pcrb reconeixcn a la vcgada quc cl tcxt 6s molt 
prkctic cn cls pocs problemes dc que tracta. 

La nova llei qucda molt lluny de moldre Ics necessitats 
de regulaci6 dcl procedirncnt, tant dcs d’un punt dc vista 
processal com orghnic, que pateix aquest ordrc jurisdiccio- 
nal dcs de fa anys, cosa que el legislador ja reconeix a l’cx- 
posiciij de motius de la llei quan diu que Iu limitada reforma 
contenciosa <<no ohstará para que se contintícn realizslndo 
cuantas actuacioncs son neccsarias para la me-@ adecuaciijn 
de cstc procedimienton. 

Naturalment, el lector ja ha cndcvinat quc ens referim a ia 
creaci6 dels jutjats contenciosos administratius, que és 
l’únics rcforma introdui’da per la Llei Orghica del Poder 
Judicial pendcnt d’cfecti vitat de manera total, 

Aqucsta qücstiij ocasiona un problema important: elimina 
a l’hmbit autonbmic la doble instincia en el procediment 
contencids administratiu. 

Un altre problema quc afecta aquesta Iiei i que ja hem co- 
mcntat cn l’hmbit penal 15s que va entrar en vignr I’endcmh 
dc la publicació al B.O.E.. Aquest reduidissim termini pot 
ser mes cornprensible per il la reforma del procediment pe- 
nal ja yuc pcrmetfa la immcdiata aplicslci6 dc les mesurcs 
cstablcrtcs per encarar-se, entre altres coses, a les particula- 
ritats dc 1’Exposicih Univcrsal de Sevilla que ja havia co- 
rnenqat quan va acabar la trarnitacifj parlslmcnthria, perb 
n o  sernhlava justificada en 1’Brnbit contcnci6s administra- 
tiu. Afegim-hi la impossibilitat quc tots els professionals 
del dret poguessin conbixer el text de la Ilci abans dc 
l’entrada en vigor, ja que el B,O.B. no arriba amb un dia 
sl tot arreu. 

Referint-nus, com dkiem abans, a l’adrnissiii o inadrnissi6 
dcl rccurs dc cassació, ens trobem quc aquest trhmit la llei 
de Reforma Processal l’estableix de fmma rigorosa, ja que’ 
la inacirnisiblitat del recurs pot ses declarada pel tribunal il 
quo, mitjanpnt resoluci6 motivada en la qual dencgad la 
remissió dc les actuacions al Tribunal Suprcm i la crida a 
les parts (art. 97 Llei jurisdicció C,mtenciosa administrati- 
va), o b6 per la prbpia Sala Tercera del Tribunal Suprem, 
una vegada interposat el recurs i instmi‘t pel Magistrat Po- 
ncnt donant comptc a la Sala, també per resoluci6 motivada 
(art. 100). 

Perb continuant en l’anklisi de l’esmentat trhmit, veiem 
que es presenta cl problema scgiient. D’acord amb el que 
cstableix I’art. 98, els efcctes de l’czdrnissió no impcdeixcn 
1’cxccució de la resoluci6 recorreguda; en altres paraules el 
recurs de cassacic‘, no te efecte suspensiu, i per tant I’hu- 
diEncia Nacional o el Tribunal Superior dc Justícia, exccuta- 
rB la sentkncia. 

Aqucsta problcmhtica ha estat resolta finalment, pel Tri- 
bunal Suprcm en aplicar substitutbrjamcnt la Llci d’Enjuidi- 
ciamcnt Civil, art. 1803, quant a I’execució de la resolució 
impugnada. És a dir, cn principi no se suspendrh I’cxecucici, 
pcrh cl Tribunal, ateses Ics circumsthncics, a peticili del rc- 
eurrent i donant fianGa per respondre cn el cas que fos de- 

sestimat cl rccurs, pot ordcnm quc se suspcngui l’cxccuciij 
de scntkncia. 

Queixa 83192 
L’esperada senthcia 

La promotora cl’aquesta queixa, cl’una poblwi6 de la pro- 
vincia de T,leida, cns va comunicar que a principis dcl mcs 
dc marq de I’my 1991 va intcrposar dciiianda dc rcsnluci6 
del contracte d’mendament del pis del qual és propiethiria, 
per expiració dcl tcrmini contractat i que, restant les actua- 
cions enllestides, només quedava pendent dc scntkncia. 

Corn que cl plct va estar en aquesta situació durant divcr- 
sos mesos, vam comunicar-ho a la Presidkncin del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya a fi que no cs dilatés més 
temps la resolució. 

A I’informe que se’ns vil remetre posteriorment se’ns va 
confirmar quc una vcgada dictada la scnthncia, el plct rcsta- 
va conelbs, per la qual cosa, j, resolt I’objecte d’aquesta 
queixa, vam notificar a l’interessada que arxivhvem I’expe- 
dient. 

En aquest cas, com cn altres que s’hm plantejat davant la 
Institucici, hcm pogut comprwar que aqucstes dilacions 
obeeixen a les mancances de mitjans que pateix I’Rdrninis- 
traci6 de justicia, cosa que produeix en detcnninats jutjats 
una gran acumulaci6 d’ assumptes pcndcnts de resoiuci6. 

Qucixa 104/92 
Un plet alentit 

El senyor J.T. cs va adrcpw a principis dc l’any 1992 a la 
nostra Institució mitjanpnt escrit en el qual exposava que al 
novembre de 1989 va interposar dcnzanda en reclumació de 
patcmitat i quc, trobant-se 1’ csmentat proccdimcnt de menor 
quantia cncam en fase provatbria, pregava I’agilitaci6 i la 
prompta resoluci6 dc Ics diligkncics. 

Ateses les circumsthncics del cas, varn donar trasllat 
d’nquesta queixa al President del Tri buna1 Superior de Justi- 
cia dc Catttulunya, al qual intcrcssarcni la trmitaci6 dcl rcfc- 
rit plet. 

Grhcies a. l’cficaq cnl-Iaboraci6 quc cns dispensa la Prcsi- 
dkncia d’aquell Tribunal, poc dcspres cns arribava I’informc 
en el qual se’ns comunicava que el procediment havia cstat 
conclbs i pendent tan sols de la scnthcia, que cs dictaria en 
un breu termini de temps. 

Considerant, doncs, que aquest assumpte cstava cn via de 
solució, ho vam notificar a l’interessat, al qual comuniciirem 
així matcix que provisionalmenl s’arxivwa la. scva queixa. 

2. La Llei 1011992, del 30 d’ahril, i el judici dc faltcs 

En n m n  d’un hipotktic millor funcionament de I’hclrni- 
nistraci6 de Justicia, la Llei 1011992, de 30 d’ahril, intro- 
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dueix en el judici dc faltes un seguit d’irnporiants modificca- 
cions, que podcrn classi Ficar cn clos grans apartats. 

En primer lloc, s’adniet la possibilitat quc cls judicis per 
faltcs, la persccucih dels quals la Llei condiciona a la dc- 
núncia dc I’afh, sc cclcbriri scnsc la presbncia del fiscal 
amb 1’0b~icctiu dc pcrvcnir a un millor aproíitarnent dds  rc- 
cursos ¿iy aquesta instituci6 mitjanqant la seva prcskncia cn 
la pcrsccuci6 d’infraccions penals dc m6s significacici. 

E n  segon I I r x ,  i a fi d’aconseguir una jiisticia efiicaq i rnks 
rkpida, dc conformitat amb les exighcics clc l’art. 24 dc la 
Constitucib, s’admct la dcclaraci6 dc la fcrrnesa de la sen- 
tbncia cn I’actc dc li1 vista oral avanqant la decisi6 (art. 975) 
i es fa una nova regulxici dcl rccurs d’apel-laci6 (iirt.976). 

La 110 nssistitneia del fiscal 

Un dels aspectes mes problcmatics dc la rcforrna 6s la 
consideraci6 del clcnunciant corn a part acusadora cn el judi- 
ci dc l‘altcs, tant si es tracta dc faltcs pcrscguiblcs d’ofici 
com si el procediment versa sobre faltes la perscalci6 dc Ics * 

quals queda condicionada a la satisfaccih clcl prcssuphsit 
proccssal de la denúncia dc l’oí‘&s, 

Aixi, cl nou art. 962 prcvcu I’obcitura del judici dc faltes 
per simplc dcnúncia. i disposa la canvucaibria de les parts al 
judici <<<tan bon punt el jutge competent tingui notícia d’ha- 
ver-se corn& alguna de les faltes previstcs en cl llibrc I1 dcl 
Codi Penal o cn les llcis cspccials Ics quals cs puguin perse- 
guir d’ofici o prkvia clcnrincia del pcrjudicatlrt,>. En aquests 
casos, i partint dc la base que el denunciant, pcrjuclicat pcr 
la falta, en soldicita la pcrsecucici penal, ha d’cntendre’s que 
ei precepte li confereix el carhctes de part, 

Pins aqui, la reforma scrnbla plcnamcnt justificada. Tan- 
mateix, el problema sorgeix quan s’aclmet la possibilitat quc 
cl fiscal, en supbsits determinats, no assistcixi al judici. 

i3’aquesta manera el nou parigraf segon dc l’art. 969, en 
d a c i 6  arnb l’art. 962, dcspr6s d’cstablir com i1 principi ge- 
neral 1’assistEncia dcl Ministeri Fiscal als judicis dc fid- 
tes, disposa: <<<El Fiscal General de I’Estat impartir2 
instruccions sobre els supbsits cn cls quals, cn atenci6 a 
I’intcrh pLihlic, cls fiscals podrien dcixar d’nssistir al ju- 
dici quan la persccucih rlc la falta exigeixi la denlincia de 
l’ofks .o perjudicab. 

El mandat legislatiu ha tingut dcscrivolupamerit cn la Ins- 
trucci6 611992 dc la Fiscalia General de I’htat, quc diu: 
r~Scrnbla raonablc quc cl Fiscal pugili dcixar d’assistir., de 
forma gencral, als judicis dc les faltes tipificades als arts. 
585 i 586, entre Ics faltes contra les persones, als artrls. 589, 
590 i 594, entrc les falics contm la propietat, i Ics CIC danys 
per imprudbnch tic I’art. 600, tots del Codi Penal. El Fiscal 
intcrvindrk, si dc cas, sempre que es rnuntingui la denhcia 
d e  l’afi% o perjudicat, cn les faltes dc simple irnprudkncia 
(art. 586 bis) quan el risc n o  estigui cohcrt per. un r&im 
tl’nsscgurances obligatriries i, cn particular, cii els supbsits 
d’iimprudhwia mhdica i laboral, Així mateix, cal considerar 
la convcnikncia de I’assistkncia del Fiscal, encm quc mit- 

&~ci la cobertura d’slqucstcs asseguranccs, en cls supcisits 
de rcsultat dc mort o lesions greus.>) 

6s cvidcnt que questa  abskncia dcl fiscul, juntament arnb 
la inncccssitat de comptar amb I’assistkncia llctrada, cn 
aquests tipus de processos pot ocasionar situacions de greu 
indefeensici al perjudicat, i ii fi d’evitar-ho el legislador ha ar- 
bitrat ducs solucions, que, lluny dc scr- ho, scniblcn tn& dos 
remeis d’aquells que, com sol dir-sc, són pitjors que Eu mil- 

laltia. 
LR primera consisteix, segons l’art* 969.2 que, quan el fis- 

cal no assisteix al judici <<li1 denúncia tindrzi el valor d’acu- 
snci6 sens prejudici d’entendre que, si el denunciant no 
qualifica cl fet dcnunciat o no assenyala la pcna amb la qual 
s’ ha de castigar, rcrnet arnbdhis extrems al criteri del jutge,>. 

Scgons la nostra opinió, aqucst liltim incis de l’art, 969 
contradiu la jurisprudbncia constitucional i viilncrii cls drcts 
fonamcntals a la tutela, a la iinparcialitat del jutge, al conci- 
xemcnt previ dc I’wusacili i ,  a un procés amh totcs Ics ga- 
ranties, la cnnsagraci6 constitucional dcl qual impedeix, cn 
el judici de faltes, la condemna sense acusaci6 formulada en 
l’wte dcl judici oral, possibilitat quc ara cnntctnpla el prc- 
ceptc. Segons el seu tenor litcral, cl fiscal pot no participar 
cn el judici, el denunciant no assistir a la vista o no sostcnir- 
hi I’acusació i, tnnmateix, el jutge estaria autoritzat a impo- 
sar a I’imputat la sanció corresponent ah fets denunciats. 
Fins i tot es podria donar el  cas quc ningú no coneorregu6s a 
la vista, ni acusadors ni acusat i, tanmateix, cl jutge, dcspr6s 
de la celebració d’una avista fmtasmaE>>, condemnés. 

6s reiterada la doctrina cicl T.C. sobre la vigkncia del 
principi acusatori en el judici dc faltes i sobrc la inconstitu- 
cionalitat del sosteniment per part del Sutge de I’acusaciii, 
d’ofici i sense cxcrcici dc la prctcnsi6 pcnal pcr cap dc les 
parts acusadores, h n t  si aixb succeeix cn primera insthncia 
com cn segona (SS.T.C. 54/85 dc 18 d’abril, 3/89 dc 22 dc 
gcncr i 450J89 dc 25 dc sctcmbrc). 

Pcr obviar aqucsta dificultat, cl lcgislcldor ccca la ficci6 
jurídica d’atribuir a la denúncia el valor d’ucusucid, igno- 
rant aixi que aquella, essent biisicament un acte de coneixe- 
ment, no t6 per qui: incloure una declaració de voluntat de 
chstig del fet i quc, en tot CiIS, la voluntat que siguin sancio- 
nats eis fets i imposada la pena s’ha de rccalitzar en l’actc del 
judici oral, moment en el qual s’introdueix realinent la pre- 
tcnsi6 acusadora cn el judici de faltcs. 

Cal recordar quc, cn virtut dcl principi acusatori, tal com 
sosté ei T.C. <(no 6s possible 1’acusakió irnplicitm, ja que 
cal la irnputaci6 de la falta i la sol*licitud de sanció. I,a c o  
rrectil tipificació que el particular efectui’ de la conducta ni 
tampoc la sanció concrcta, la imposici6 de la qual sol-liciti 
cFI matcix, no vinculcn el jutjador, perb si l’&Encia. cl’algu- 
na imputaciri ci’haver comks un il-lícit pcnal i la correlativa 
de petici6 de condemna i sancili penal per part seva)> 
(S.T.C. 47/91 dc 25 de fchrer), I es, corn a’tw dit, en l’actc 
de la vista on s’hha d’introduir la pretensió punitiva, sense 
que el jutgc pugui condemnar cn aquclls casos cn cls quals 
cap de les parts no mantingui I’acusació en ella mateixa, ja 
quc amb aixij dcsplcgaria uncs facultats inquisitivcs que rc- 
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pugnen cl sistema acusatori, que S U ~ Q M ,  en tot cas, la sepa- 
racili de Ics [uncions de -jutjar i acusar en el procés penal, 
evitant quc cl jutge actui’ com a part enfront de I’acusat, si- 
tuant-lo, com a brgan imparcial i indcpendent, per tlatnunt 
dc Ics parts acusadores i acusades. 

La segona soluci6 o remei previst pel legislador segons el 
qual la manca de qualificacih legal de la infracci6 o de 
l’omissi6 de I’assenyalament de la pena s’han dc remetre al 
criteri del jutge; <<A no ser quee l  Fiscal fortnuli per escrit 
les seves pretensions> (art. 969.2), tampoc ens sembla que 
solucioni la qüestió perquk aquesta formulacili per escrit de 
prctcnsions, ncccsskriament prbvia al judici al qual I-IQ assis- 
teix el Ministcri Fiscal, no pot ser considerada acusa% de- 
finitiva i, a mks, ni tan sols es comprkn que pugui ser 
formulada per ell. 

Efectivament, per un+ part, la formuEaci6 dc pretensions 
per escrit anterioral judici és sempre, en el nostre proces 
penal, una activitat amb I’única funci6 dc pcrmctrr: l’obertu- 
1-8 del judici oral i delimitar cls fets que en seran objecte. 
Aquest és el significat quc tcnen, cn qualscvol cas, els cs- 
crits de qualificació o acusaci6 provisional, els quals no es 
poden considerar acusaci6 que vinculi el jutge o Tribunal, 
tret que siguin elevats a definitius després del judici. 1, per 
altra banda, tampoc no resulta comprensible que el Ministe- 
ri Fiscal pugui formular un escrit d’acusació definitiva 
abans dcl judici sense sentir les al-legacions de I’inculpat ni 
prcscnciar ni valorar la prova que cs practiqui. 

El fiscal general dc 1’Estat s’ha rcfcrit a ayucst prcccpte 
cn la instrucció 611992, en la que aconsella als fiscals que 
no utilitzin la mcncionada facultat prevista per la llei. La re- 
comanació es Ca en eis termes segiients: 

<<No 6s ajustat cn cap cas que el fiscal formuli Ics seves 
prctensions per escrit abans del judici i després no hi inter- 
vingui. Fcr una petici6 penal que desprds resulta immodifi- 
cable, donat que no f6ra present cn el judici, i que, per tant, 
es fa sense havcr presenciat In  prova, no és una actitud 
processal admissible. S’estima que mai no s’ha d’utilitzar 

’aquesta possibilitat establerta n la llei, ja que deixaria 
malparada la representació institucional del Ministeri Fis- 
cab.  

El recurs d’apel4aci6 

El recurs d’apellaci6 contra Ics s e n t h i e s  dictades en ju- 
dici dc faltes també ha cstat objcctc d’una modificació que, 
des del punt de vista dcl justificable, no pot gaudir dc millor 
sort que les qüestions comentades anteriorment. I aixb 6s ai- 
xí pcr ducs raons: en primer lloc, perquk ei legislador ha 
passat a exigir la forma escrita pcr la fomalitzaci6 dcl rc- 
curs, segons que sembla, desconeixent que l’art. 120,2’de la 
Contitucici estabicix que el prnccdimcnt (especialment cl 

, criminal) ha de ser predominantment oral. En segon lloc, i 
aixb encara és més greu, perque estableix la necessitat de 
fonamcntar el recurs, és a dir, a I’cscrit de formalització 
c<s9 cxposaran ordenadament les al-lcgacions sobre vulnera- 

cici de les normes i garanlies processals, error en l’aprccia- 
ció de les proves O infracció de precepte constitucional o lc- 
gal, cn Ics quals cs basa la impugnnci6.>) 

Qucda pal& quc amb aquesta exigkncia el lcgislador csth 
dificultant enormement el dret cl’accés al recurs, ja  que obli- 
ga el ciutadh il. contractar els serveis d’un lletrat si vol intcr- 
posar-ne; al mateix temps, per una banda, un llec en dret no 
sap, ni ha dc saber pas, aquests tecnicismcs i, d’altra banda, 
en la reforma no es preveu la possibilitat de ser assistit per 
un advocat dcl torn d’ofici, pcr la qual cosa CE ciutadg de 
pocs recursos econbmics disconforme arn h la senthci ii dic- 
tada en primera insthncia veurA impossibilitat rnateriialment 
I’accés a una insthncia superior. 

Per tat el que hem exposat, aquesta Institució no pot sin6 
manifestar la seva perplexitat davant les esmeniades modifi- 
cacions introdui’des per la Llei 10J92 dc 30 d’abril cn el ju- 
dici de faltes, que, Iluny d’acostar la justicia al ciutadh, pot 
m a r ,  a la prhctica, situacions dc greu indcfensi6, allunyant- 
se de la ja reiterada jurisprudkncia constitucional sobre el 
principi acusatori i el drct d’acces al rccurs cn mathriil cri- 
minal. 

3. El món penitenciari 

El 1992, el Síndic de Greuges ha fet un seguiment de Iu 
situaci6 pcnitencibia a Catalunya, amb I’objectc de vetllar 
pel respectc dcls drcts fonamcntals dels ciutadans privats de 
llibertat, i al mateix temps per poder constatar el funciona- 
ment de les institucions penitcncihies. Un any i un altre, 
hem pogut anar comprovant com gradtirtlmcnt s’ han supcrat 
dificultats i mancances de tota mena, lluitant contra Ics ad- 
versitats que envolten el mbn penitenciari, entre les quals 
cal nicncionar en primer lloc el gran desconeixement quc la 
socictat te de la prcsci i dels reclusos, i per altra part l’aug- 
ment constant del nombre dc ciutadans que ingrcsscn rz les 
presons per haver vulnerat la llei. 

La gent que coneixem les presons hcm dc lluitar per cx- 
plicar que els reclusos són persones que la mateixa societat 
ha considerat nccessari ai’llar durant un tcnips proporcional 
als pcrjudicis quc hagin pogut causar cn cl si d’aqucsta so- 
cictat, cn demostrar quc no sBn capaps de rcspectar lcs nor- 
mes de conducta esdpuladcs. 

Aquest aillament no ha dc comportar cap chstig o sofri- 
ment addicional, i cal emprar els mitjans convenients per- 
qui? quan cs tornin a rcintegrar a la socictat, attEs que aquest 
aillament no 6s a. pcrpctui’tat, ho facin amb cls miniins trau- 
mes possibles i amb el convenciment que seran admesos en 
aquesta societat que ells han lesionat, adaptant-se als princi- 
pis que rcgcixcn la pacífica convivbncia. 

Davant la problemitim de la delinqiikncia, cal distingir 
ducs posicions: la quc considcra qic scmprc cxistirg un 
percentatge de vulneradors de Ics normes que regulen la 
co i iv iv~~~c ia  i que difícilment s’hi pot fer res, si no 15s aT- 
llar-los i oblidar-nos-en, i la que considcra quc el dclin- 
qiient 6s un malalt social que cal guarir i dedicar-li si cal 
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especial cura. Potser Cóm convcnicnt rcflcxionar sobre 
l’cxistkncia. d’aquests inalalts socials i la relaci6 cxistcnt cn- 
trc el funcionament dc la nostra socictat, on l’aquctip de 
crtriomfitdom socialment admirat, te u11 cost massa clcvat. 

Aqucsta slfirinacici 1’ hcrn poguda extreurc de les convcr- 
scs amb interns de les nostrcs presons, persolies general- 
ment enlluernaries pel Iuxc social, que sovint se’ns prescnta 
fkcilment acccssible amb un  mínim esforg, circumsthncia 
totalmcnt incerta i allunya& dc la realitat. Molts d’aquests 
reclusos ens han manifcstat que la possibilitat de guanyar 
dincrs c<fhcilsn i qitc clls també podien sortir de la miskria 
malgrat no disposar dc cap formaci6 cls ha enlluernat. No 
hem d’ohlidar que la majoria de reclusos provencn dcls sec- 
tors socials mds desafavorits, i les bosses de pobresa i els 
scctors marginats s6n un brou de cultiu idoni per a l’apari- 
ció dc la dclinqiibncia. Cal lluitar amb fermesa per tal d’in- 
tegrar a la societat els cal-lcctius o persones que m@s ho 
necessitin. 

Sovint hem pogut constatar que darrera dcl rccl6s hi ha 
una família quc desconfiu dels mecanismes socials, atbs qrrc 
ii clls no cls han servit de res. En moltes ocasions han arribat 
a justificar cl delicte com& pel mcinbrc de Irz família 
condemnat, com a únic mitjh possible de suhsistkncia. En 
aquests casos la tasca dc reinserci6 social deis interns 
s’ha de veure coadjuvada per un suport a. la famfia del 
recliís. 

El m6n pcnitenciari és una rkplica dc la societat lliure, i 
per tant est& sotrn~s a influericies similars, és a dir eis grcus 
problemes qLic afecten la socictat llilire sens dubte afecten 
els reclusos: existkncia de droga, manca dc treball, risc de 
propagaci6 de inalaltics manca dc formaci6, etc., pcri, amb 
I’i-lgrcujant quc en cl m6n penitenciari aquestes niancances 
cstan molt m6s acccntuadcs. 

Darrerament, hcrn viscut fets luctuosos comesos pcr rc- 
clusos amb permisos pcnitenciaris o ex-reclusos que han 
cxaspcrat la conscihcia social fins a extrems insospitats 
quc posen en perill fites assolidcs despr6s dc molts anys dc 
lluita. S’ha tornat a parlm de la pcna dc mort, alguns sectors 
socials han reclamat amb vehernkncia un cndurimcnt a I’ho- 
ra dc concedir permisos pcnitenciaris. 

Cal revisar el procediment d’atorgament dels permisos, 
per tal que la seva concessió o la scva dcnegaciú, sernprc si- 
guin la conseqihcia d’un previ i rigorbs procés CIC scgui- 
ment personalitzat dcls intcms. Pertl també cal fugir de la, 
ncgativa sistematicu dels permisos als rcclusos o de l’cn- 
dusiment generalitzat dels requisits per podcr-ne obtenir, 
que impcdiricn l’cfcctivitat de la pulitica de reinserci6 al 
tcmps quc gcnerarien greus tensions en els centres peni- 
tenciaris. 

S’ha dc tcnir en compte que l’Administraci6 pcnitencihia 
ha d’cstar constantment alerta sobre els riscs a qub es veu 
sotmesa la poblaci6 rcclusa. A tall cl’exemple tenim noticies 
de que darrerament s’ha clctcctat un intent de captació 
d’adcptcs per part cl’algunes sectes entre els reclusos. L’ex- 
plicaci6 6s senzilla: és ficil donar cspcranccs a pcrsones 
mancades de llibertat. 

. 

Per tant, considerem que el tractament als reclusos no cs 
pot rcduir a un sever iri’llamcnt, a un cndurimcnt dc les sevcs 
condicions dc vida dintre Ics presons; s’ha dc potenciar la rcin- 
scrcici social dcls reclusos i sobretot intcntar evitar a travks de 
l’educació i del treball que nova gent entri 21 les prcsons. 

En anteriors informes ens havíem referit a la problcmhti- 
ca quc aiecta els reclusos malalts que per Ics seves necessi- 
tats tcrqkutiqucs no podien ser atcsos a les infcrmcrics dels 
respectius centrcs penitenciaris en funcili dcls rnit.jans de 
qui% aqucstes depcndkncics cstan dotadcs, ja quc la S C V R  fi- 
nalitat primordial es dc practicar prirncrcs cures pcr r m n s  
d’usgknci a i efectuar controls sistemitics i scguimcnts dels 
rcclusos que ja han mtat diagnosticats. 

Aixi doncs, davant d’una malaltia de dificil pronbstic, cl 
proccdimcnt a scguir consjstcix a contactar amb un centre 
hospitalai concertat, fixar hora dc visita i proccdir a traslla- 
dar-hi el reclús. Aquest trhmit no estava cxcrnpt dc perills i 
riscos, tant pel que fa a la seguretat de la conduccici com 
pels problcnics dc coordinació dcl pcrsanal involucrat cn 
l’opcració: intcms, funcionaris del ccntrc penitenciari, fa- 
cultatius dc l’hospital i membres dcls COSSOS de seguretat. 

Tampoc hem d’ooblidar que un cop efectuat el trasliat s’ha 
donat molt sovint la paradoxa quc l’intcm no ha permh dc 
ser explorat o s’ha negat a donar autoritzacib pcr efcctuar 
detehinades cures o proves rnkdiques, i ha calgut tornar-lo 
en el mateix estat al centre pcnitcnciari. 

Davant d’aquesta situació prou coneguda pel Síndic dc 
Greuges, en anteriors informes adrqats al Parlament ja. ens 
haviem perrnks reclamar la convenihcia dc construir o ha- 
bilitar un liospital penitenciari. A hores d ’ m ,  afortunada- 
ment, tai corn varn poder comprovar cl juliol CIC 1992, 
aqucst projecte va cristal-litzar amb la inauguracici del Pave- 
116 Hospitalari Penitenciari anncx a 1’ Hospital dcl Consorci 
Sanitari dc Tenassa, que assumir& la responsabilitat sanith- 
r ia  dels reclusos malalts. 

Aquest Pavelló Hospitalari, quc disposa cn principi dc 
quaranta places, amb possibilitat de scr ampliades, pcrmetrii 
I’hospitalitzaci6 d’aquells interns que ho ncccssitin dintre 
d’un marc mes propi d’un hospital quc d’wn centrc penitcn- 
ciari, sense que les mesurcs dc seguretat adoptadcs dismi- 
nueixin la custbdia d’aquests interns. 

Aqucsta nova fita assolida ha de permetre milIoru Ia 
rcinserci6 d’aquelIs mcmbrcs dc la socictat quc a més de 
complir una condemna s’han d’afrontar a una malaltia, el 
tractament dc la qual fins ara podia servir pcr rccordar als 
interns la discriminació a qui: els sotmet la societat, fins i tot 
en les condicions m8s adverses com és lluitar contra la ma- 
laltia. Si fins ara hem estat parlant de malaltia rcfcrida al 
cos, o sia malaltia fisica, ens permetem recordar la convc- 
niencia d’afrontar scriosamcnt la creaciii d’un rccintc hospi- 
talari dedicat al trwtamcnt dc malalts psíquics, quc 
malauradament abunden en les nostres presons. 

En rclaci6 amb els interns amh problemes psíquics, men- 
tre no es disposi d’un centre especialitzat, caldria establir un 
programa d’assistbncia en raó del seu trastorn i fcr- nc un 
seguiment acurat. 

4 1  
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Acabcm reconeixent que, malgrat les millorcs que encara es 
poden fcr a Ics nostres presons, la tasca realitzada aquest dmcr 
any ha estat considcrablc i volem destacar I’cs€orort; i dcdicnció 
dcls funcionaris i responsables dels Servtfis Pcnitenciaris. 

Qucixa 204 1/92 
La predisposiciii de l’hdrninistració facilita la reinsercih 
social 

A principis dc I’any 1992, es va rebre. a la Institució un es- 
crit signat per la senyora S.M., campanya d’un intern dc Ycsc- 
rias (Madrid). La compareixent sol~licitava al Síndic de 
Grcugcs informació sobre les gestions a realitzar per poder ob- 
tenir el trasllat del seu company a un centre penitenciari catal&, 
atks que abans d’ingessar a la prcscj vivien a un poble prop dc 
Bxcclona, juntament amb una filla petita. Si s’aconscguia el 
trasllat segurament podria trobar feina remunerada i així ma- 
teix cs facilitaria la cornunicaci6 i visitcs amb la farníiia. 

Tan aviat com fou possible el Síndic de Greuges va indicar- 
Ii els trhmits que calia efectuar i vam procedir al tancament de 
la queixa, tot cntcncnt quc de I’escrit i de la conversii tinguda 
amb la interessada no se’n desprenia cap vulneraci6 de drets 
fonamentals per part d’institucions peni tencikics. 

Transcarregwts’uns mesos, la senyora S.M. es va prescn- 
tar sobtadament a la Instituci6 per comcntar-nos que el seu 
company havia estat dctingut cl cap de setmana anterior al 
poble de rcsidhncia. 

L’actual situació de I’intern cra que cn cl moment dels 
fcts estava gaudint del tercer grau pcnitcnciari, rkgim ohert, 
6s a dir, només acudia al ccntrc penitcnciari a dormir, i esta- 
va:pcndent de que li concedissin el trasllat a un ccntrc peni- 
tenciari de Catalunya. 

Amb la detenci6 i cmprcsonament a la Modcl de Barcelo- 
na, l’intern podia pcrdrc els beneficis pcnitcnciiris. 

La situaci6 de l’intcressat cs ccirnplicava, atEs quc cn pri- 
mer lloc, dctingut a Barcelona, no es podia reintegrar al cen- 

.tre penitenciari; cn segon lloc, l’afcctat haviu de 
comparkixer al cap de pocs dics davant dc 1’Audikncia Pro- 
vincial de Madrid a la ceIchraci6 d’una vista 011 figurava 
com a encausat. 

Davant d’ayuestes circumsthncics, el Síndic de Greugcs 
va informar la compareixent que calia comunicar urgent- 

‘ ment la situaciij a la dirccci6 del Centre Pcnitcnciari de Ye- 
seriar; i igualmcnt al Jutjat de Vigilhcirt Penitenciaria. 

Un cop cfcctuades aquestes gestions cs vit poder cornpro- 
var que ia detenció obei‘a a un ordre de cerca i captura dicta- 
da pcr un jutjat que no podia localitzar l’akctat al seu 
domicili habitual. 

Finalment les gestions de la companya davant del Jutjat 
dc Vigilkncia Pcnitcncihria de Madrid van pcrmctrc quc 
I’intern rctornés UI Ccntre Penitencial-i dc Madrid i pogués 
comparkixer davant I’ Audibncia. Durant aqucs t tcmps cl 
Sindic de Greuges va fer gcstlons davant la Dirccció Genc-. 
rai de Serveis Pcnitcnciaris i Rehabilitaciii de la Conse- 
lleria de Justícia de la Gcnernlitat de Catalunya amb 
l’objcctc quc durant el temps quc estigués ingressat a un 
ccntrc de Catalunya li  fos rcspcctat el tcrccr grau, rkgim 
obert, les darreres notícies dc l’nssumptc són que liores 
d’ara l’intern ja és a Catalunya, hi td feina i el suport. de 
la família, que cs prcocupen juntament ainb I’equip assis- 
tcncial pcnitcnciari que l’intercssat es pugui reinserir plc- 
nament a la societat, 

.Queixa 95/92 
Intern que no autoritza exploracions m&diques 

La senyora C.P., marc d’un intern ingrcssslt cn un centre 
penitenciari, es va .adrepr per cserit al Sindic dc Grcugcs 
manifestant la seva queixa en el sentit yuc els serveis mh- 
dics del centre no atcnicn corrcctament el seu fill, segons li 
manifestava ei mateix interessat en ICS cntrcvistes que regu- 
larment tenien. 

Davant d’aquesta queixa cl Síndic de Grcugcs va citar la 
senyora C.F. amb l’objectc que personalment pogués relatar 
les dcficihcies que referia en l’cscrit de queixa, i ccrtrrmcnt 
la nostra comunicant va podcr cxpressar-se i ampliar cl con- 
tingut dcl seu escrit. 

Sollicitat el pcrtinent informe a la Dirccci6 . General 
d’lnstitucions Pcnitcncihries i Rehabilitació de la Conselle- 
ria dc Justícia, fdrern puntualment informats i u c  cl rcclús 
en qiicstiri havia estat atks degudamcnt a la infermeria del 
ccntre penitenciari, semprc quc ho va’ sol*licitar, amb la 
particularitat que en tres ocasions havia cstat traslladat a 
,un hospital conccrtat pcr tal de scr eotrnks a un rcconcixc- 
ment i poder diagnosticar la malaltia que patia, i totcs 
tres vegades que fou traslladat a I’hospital no va pcrmctrc 
que se li efectués cap tipus de prova ni rcconeixemeut 
medic. 

Davant d’aquesta informaciri, vam donar trasllat dc totcs 
les circumstiincies a. ia senyora c.F., i li suggerirem la cbn- 
vcnikncia que aconsellds el scu fill en cl sentit quc modifi- 
ques la seva actitud vers els scrveifi mkdics tant clcl ccntre 
penitcnciari com a l’hhospital on se l’atenia. 

Amh aquestes considcracions i entenent quc l’actuacici de 
i’Administraci6 pcnitcnciiiria havia estat correcta en tot mo- 
ment, vum arxivar la queixa cn qücsti6. 
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I, INTRODIJCCI~ 

Aquesta scccih del nostre Informe reti I1 les queixes que 
el Síndic dc Greuges, d’acord amb la Elci I411 984, de 20 de 
mar$, no admet c? trhmit, bé pcrquk tractcn sohrc problcincs 
cntrc particulars, bé perquk no denuncicn cap actuacici con- 
creta de I’Ahdministració o b6 perquk fan rcfcrhncia a qücs- 
tions jutjades, Ics quals cl Síndic dc Grcugcs no pot 
modi€icar ni ;muI.lar. 

Tanmateix, el tractamcnt que rebcn aquestes queixes 
comporta la lectura i I’csttidi clc l’cscrit i dc la documenta- 
ció tramesa per tal que cl Síndic dc Grcugcs, cn notificar a 
I’intcrcssat que la qucixa ha hagut dc ser arxivada, pugui 
ocicntar-lo sobre els seus drets d’acord amb la normativa 
iiplicslblc i sobre les vies legals al scu abast per fer-los valcr. 

Et desconeixement dc Ics iuncions dc la nostra Institució 
és un dels motius pcls quals el ciutadh ens adrcqa aqucst ti- 
pus dc qucixa, pcrh majormcnt cs tracta de casos en qub la 
dcsesperucib o la malfianp respecte a les vics ordinkics de 
resoluciri dcls conflictes cinpcny cls interessats a provar sort 
ninh dl Sindic de Grcugcs. En aqucst sentit la nostra Institu- 
ció es considera. una darrcrcl insthncia cspccialmcnt prevista 
per la població més desvalguda. 

No obstant la manca dc compethies  del Sinclic dc Greu- 
ges per tramitar aqucstcs queixes, csdcvcnm una part im- 
portant d’infonnació sobre cls problcmcs que afeclcn bona 
part CIC la societat i conseqüentment serveixen pcr fer un 
plantejament crític rcspecte a les institucions jurídiques vi - 
gents. 

Les qucixes incloscs en aquesta seccici es poden classifi- 
car a grans trets en trcs grups: 
- les qiicstions privades 
- les qiiestions inconcrctcs 
- les qiiestions jutjades 
En les subscccions dedicades a cada un d’ayuests grups, 

concrctslrcni cls tcincs quc cls inlcrcssats cns cxposcn i el 
íractnment quc rchcn cn la nostra Instituci6. 

11. TEMES SEI&CC1ONArl’§ I QUEIXES IIALlSTRNA- 
TLVIIZS 

1, Qiiestionu privades 

D’ucord :imb cl quc cs dcducix dc l’art, 35 dc ]’Estatut 
d’htonomia dc Catalunya, i de la Llei 1411 984, de 20 dc 
r n ; ~ ~ ,  el Síndic dc Grcuges no pot intervenir en Ics queixes 
cluc tracten cl’una qüestiii entrc particulars, o sigui, entre 
persones físiques o jurídiques privades. 

Tmmatcix, la nostra Institució rep un nombre considera- 
ble d’escrits mitjanc;ant els quals els inlcressats li sotmeten 
tot de problemes quc es plantegcn en I’csfcra dc Ics rela- 
cions juríclico-privades. 

ConsuItcs sohrc la llcgitima i el scu tcrmini dc prescrip- 
ció, sobre la forma de recuperar béns en pussessi6 d’altrcs 
familiars, per excmplc, siiti Ics qiicstions m6s frcqiicnls en 
materia de successions. 

Quant als Ilogucrs, Ics cons~iltcs sobre la legalitat i cor- 
recció dcls augments de Ics rendes, Ics abres quc cs consi- 
deren de conscrvaci6 i la repercussi6 de Ics despescs quc 
se’n dcrivcn, Ics obrcs d’urgkncia i els t r h i t s  per efectuar- 
les en cas de negativa del propietari a fer-sc’n chrrcc. 

Els problemes que se susciten cn les comunitats de vei’ns 
tarnbb són objcctc dc queixa per part dels afectats. Des dcls 
desacords amb els coeficients de participacib en els ele- 
ments comuns, i amb les obrcs de conscrvaci6 dc I’cdifici 
fins a desavincnces entre vei’ns rniitivadcs per Ics friccions 
que comporta la convivkncia a la qual obliga el rkgim dc 
pro pictat horitzontal. 

El rcrefons d’alguncs d’aquestes queixes consisteix de 
vegades en un conjunt de problcmcs econbmics, cluc pot scr 
aiillat i rcconduyt als scrvcis socials per ser tractats conve- 
nientment. fis el cas de Ics sol.licituds d’ajuts per atcrirlrc 
préstccs o crkdits bancaris. 

El Síndic dc Greuges, corn hem dit abans, no pot admctre 
a. trhmit aqucstcs ipicixcs, tot i yuc no cs limita a notificar cl 
tancament de I’expedient, sinci que procura oricntsr l’intc- 
reswt informant-lo sobre els seus drets i adrcpr-lo a Ics cn- 
titats competents pcr tractar cl seu problema. 

Amb l’estudi d’aquestes queixes Iicm constatat que cls 
particulars exigcixen en illtima insthncia la intcrvenci6 de 
I’Administraci6 per resoldre els seus prohIcmes privats. De 
vegades, el principi d’autonornia de la voluntat que informa 
el rkgim contractual del Drct privat l i  vc gran al ciutadh, cl 
qual cxigeix el suport d’una autoritat a la seva posició. Aixb 
denota cn primcr lloc una liiaiica d’inforrnació sobre Ics 
cornpelkncies administratives i un alhnyamcnt clcl ciuiacli 
cn relaci6 amb Ics Ilcis, agreujat per la natural inalfianc;a 
que origina al I d  desconegut. Competeix als professionals 
dcE drct acostar cl particular a Ics institucions juridiques pi- 
vades, desmitificant cl m6n dc Ics lleis. 

.L 

Queixa 1327192 
Una queixa contra la societat general d’wutors 

Els propictaris d’un bar de Viladecans es van adrepr al 
Sindic dc Greuges per denunciar determinats aspectcs del 
contractc quc tenen subscrit amb Za Societat Gencnd d’hu- 
tors per a l’exccwi6 pública d’obrcs musicals en I’estahli- 
ment quc rcgenten. 

Els promotors dc la qucixa ens cxposavcn en 14 seu escrit 
que I’csmentada cntitat cobra una quota mensual, d’acord 
amb un contracte ineludible, utihant-hi com 21 harem cls 
aparclls de tclcvi si6 i rcproducci6 musical instalhts UI locnl, 
a mes de l’aforilment i el preu dcls rcfrcscos. 
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Altrament, la Socictal General d’hutors cobra drets d’au- 
tors per la compra dc casscts, discos i discos compactcs. 

Segons ens manifestaren els interessats, es d h a  e1 cas 
que altrcs locals de caractcristiques similars i d’altres dc 
mes supedícic paguen quotes rncnors. 

El Síndic de Grcuges va inadmetre a trhmit aquesta quei- 
xa cn cls tcrmcs següents: 

<<Estudiada detingudaincnt la vostra queixa hem de comu- 
nicar-vos que no la podem admetre a trhnit ja. que d’acard 
amb la Llci esmentada, el Sindic de Greuges no pot interve- 
nir en les queixcs quc, com la que presenteu, tracten d’una. 
qüesti6 entrc particulars, o sigui, entré persones físiques o 
jurídiques privades. 

>>Per aquesta raó creiem que hauríeu d’ assessorar-vos 
prop d’un professional del drct, cl qual podri defensar els 
vostrcs interessos interposant Ics accions legals que crcgucu 
oportuncs. 

>&Efectivament la Llei de Propictat Intel-lectual preveu la 
creació d’cntitats que pretenguin dcdicm-sc, en nom propi o 
d’altre, a la gesti6 de drcts d’explatació o d’altres de eairc 
patrimonial, per cornpttc i cn intcrhs de diversos autors. 
Aquestes entitats i en concret la Societat General cl’htors 
no poden tenir hnim de lucrc. Aquesta i d’altres condicions 
hauran de ser tingudes en eornptc pel Ministeri de Cultura a. 
l’hora d’aautoritzar-ne la creacid. 

>>Els contractes que celebra la Societat General d’ Autors 
són de caire privat, i lbgicament els pactes que s’hi conte- 
nen d’acord amb I’& 1258 dcl Codi Civil, obliguen les 
parts signants. Així mateix, qualsevol problema derivat 
d’aqucsts cantracttes s’ha de dirimir davant la jurisdicció ci- 
vil. 

,>La Sacietat General d’Autors csth, pecb, obligada a noti- 
ficar ai Ministeri de Cultura, que n’és l’brgan tutelar, les ta- 
rifes gcncrals i les seves modificacions. Altrament, 
correspon al Ministcri de Cultura exigir a l’esmentuda enti- 
tat qualsevol tipus d’inforrnaci6 i ocdcnar inspcccions i au- 
ditories. Aixi doncs, us podeu adrepr al Ministeri dc 
Cultura per a elevar la vostra protcsta contra el sisterna de 
cBlcul de les tarifes.>) 

I 

. 

. .  

Queixa 150’9192 
A I’entorn de la conservacih d’uns habitatges de lloguer 

Un col-lectiu de Ilogatcrs cs van queixar al Sindic de 
Greuges dc la inactivitat del propietari davant cls problc- 
mes, derivats de ]’antiguitat dc l’cdifici, que afecten llurs 
habi t atgcs. 
D’acord amb el quc expressen els vei’ns <<el sistema de re- 

prvtimcnt de l’aigua des deLpas gcneral als dipbsits 6s tan 
antic i es troba cn tan mal estat de conservaci6, que es dcsa- 
nivclla constantment i no cn permet de cap manera un repar- 
timcnt equitatiu entre els habitatges. Els dipbsits, amb una 
capacitat de 100 litres cadascun, resuitcn avui dia insufi- 
cients per a les nostres necessitats, qucdant-se buits cons- 
tantment. En contrapartida, no existint cap tipus de sistema 

dc tancament autornhtic, durant la nit, quan no hi ha un con- 
sum significatiu, l’aigua scgucix accedint als dipbsits, cls 
omple amb celtu celeritat, donada la scva minsa capacitat i ,  
una vcgada plens, s’escapa pcl sobreeixidor, perdent-se pel 
c 1 av ag u crain D. 

Els afectats han presentant diverscs insthncics a 1’Ajunta- 
ment dc Barcelona denunciant els conflictcs amb cl propic- 
tari CIC l’cdifici, i no han obtingut cap resposta de 
l’Administraci6, pes la qual cosa cs fan la reflexi6 següent: 

<<En aqucsl punt i després d’havcr fet totes Ics gestions 
csmentades ens prcguntcm si aqucstes ens portaran a bon 
terme o es tracta scnzillamcnt d’unrz pkrdua de temps..:En- 
tcnem que qualsevol tipus dc tramitaci6 als organismes dc 
les Administracions Locals, Autonbmiques i Ihtatals és len- 
ta, quc hi ha molts temes pendents i que, a nivcll dc justícia, 
Ics llcis poden ser interpretadcs sovint dc moltes maneres ... 
Per6 tarnhe cntcnern que no 6 s  justa,.ni Ebgica aqucsta indi- 
ferkncia dels Organismes P6blics envers eis nostrcs problc- 
mes i és pcr aixb quc volem protestar, perqu@ aquests no 
scmblcn ésser uns problemes cxclusius de nosaitrcs, sinó 
d’una part important de la ciutadania del p i s .  En cl nostre 
cas, com cn molts altres, la miijoria som gcnt jubilada que 
creiem havcr lluitat suficientment de joves pcr Ics nostres 
reivindicacions com per trobar-nes ara amb una vclIcsa plc- 
na ‘CIC problemes i, pcl que fa als m6s joves, no disposcn dc 
gaire temps per a tants trhmits i gestions burocritiques quc, 
d’altra banda, no ens han conduit per ara enlloc...>> 

Tot seguit transcrivim l’oricntació que el Sindic de Greu- 
ges cls va aclrepr: 

<<Hem estudiat detingudament el vostre escrit mitjanFant 
el qual ens assabenteu d’una shie de qücstions quc com a 
arrendataris teniu amb la propietat dc la finca. 

nAixi mateix, feu rcfcrkncia a la inactivitat dc I’Ajunta- 
ment, al qual heu rccorrcgut tot esperant que intervingui 
pronunciant-se contra el propietari. 

>)Heu de saber que la problcmhtica referent a la negativa 
dcl propietari a autoritzar el. canvi del sistema dc mesura de 
suhministramcnt d’aigua a l’immoble és de caire privat i cs 
troba rcgulada per la Llei d’ Arrendaments Urbans. 

>>De l’art. 1 14 7& dc l’csmcntada norma es dedueix que 
l’arrcndatari el qual es proposi realitzar obres per milimar 
les installacions o serveis i no obtingui el conscntimcnt de 
I’arrendador podch ser autoritzat judicialment a portar-les a 
terme, sempre que provi quc Ics obres projectades no debili- , 
ten la naturaha. i resistkncia dels materials emprats cn la 
construcció de la finca. 

>)Així doncs, la via judicial i no l’administrativa 6s adient 
per resoldre la qüestió que ens plantegeu en el vostre escrit 
de queixa. 

>>Per aquesta ra6 creiem quc hauríeu d’assessorar-vos 
prop d’un professional dei dret, el qual podria dcfcnsar el 
vostres interessos interposant les accions legals que crc- 
guéssiu oportunes>>. ,, 

. 

, 

Fascicle tercer 
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2, Qiiestians inconcrctcs 

S’incioueii cn aqucsta subsccci6 els cscrits que rep el Sín- 
dic de Greuges mitjant;ant els quals cls ciutadans ens cxpo- 
sen queixcs gcnkriqucs o opinions personals sohre un variat 
ventull dc cliiestions. 

EIS intcressats s’adrecen al Síndic de Greuges en moltcs 
ocasions pcr tal de que aquest cs faci rcssb de ilur parcr da- 
vant dcls podcrs púhli cs. Lcs críti yucs sobrc deterniinaclcs 
actuxions del Govern i Ics divcrses propostcs sobrc inesu- 
res aplicablcs per resoidrc qiicstions de política econhmicu i 
social palesen la prcoeupació d’alguns ciutadans per la ges- 
tici de la wcs pública>>, pcrb tanmateix maniíesten nialfian~a 
respecte al podcr dc llur prbpia veu davant la classe politica 
dirigent, de la qual el governat quc sc’ns adregh se sent 
al iun y at. 

En aquest sentit, el Síndic de Grcuges t6 consthncia dcl 
rebuig persolial d’un ampli sector dc la societat catalana 
contra la violkncia, clcs CIC la que cs desencadena per raci de 
Ics cotnpcticions csportives, la quc s’cnscnyii mi t j a n p n t  la 
televisió, sobretot quan cs tracta de programcs infantils, la 
que respon a motius socials i, R l’últim, la quc amenaqa el 
ciutadh rnitjangant el terrorisme armat. 

Així mateix, la butxaca dcl particular es veu afcctada per 
Ea política econbmica aplicada pcl Govern. 6s lbgic, doncs, 
que hi hagi una prcocupaci6 entre els gcwcmats sobre la 
gcstió dcls pressupostos generals, la destinació final dcls di- 
ncrs rccaptats tiiitjanqant tri buts, i sobrc la justicia impositi- 
va i l’efectiva redistribucih dc Ics rendes. LI crisi 
econbmica i els seus cicctes en les ernprescs privadcs ha es- 
tat cngunay un afer impactant, que juntament amb la polit¡- 
ca agriria del nosírc pais ha donat peu pcr fcr reflcxions 
quant a les conscqii6ncics, positives i ncgativcs, de la ratifi- 
caci6 del Tritctat de Maastricht. 

Altrament, darrera d’una qucixa gcnkrica sobrc el funcio- 
nament de I’hdminislraciri o sohre la rcgulacih jurklica hi 
sol haver una qiiwti6 concrela clcvada a cas genkric, que 
l’intcrcssat no Iia pogut o no ha sabut moldre convenicnt- 
rncnt per manca d’informaci6. 

El tractamcnl quc rchen aquestes queixes cn la nostra Zns- 
titucici es basa en un respcctc absolut per les opinions perso- 
nals que manifesten, i consistcix a adreqar al ciutaclit tota la 
informacili a I ’dmt  dcl Síndic dc Grcuges relativa ii la 
q ü e s t i 6 p 1 ant c j  ad a, 

3. Qiiestions jutjndcs 

kqucsta secci6 recull les qucixcs dels ciutadans quc, no 
cstant conformes urn b les rcsnl~icions judicials dictadcs, 
acudcixcn a la nostra Institiicih amb 1’cspcranr;a que rcvi- 
sem el proccdimcnt judicial, la qual cosa els oferiria una al- 
tra oportunitat d’apcl-lar-hi. 

Atescs les competkncics yuc ens confereix la Llci 
1411 984, reguladora d’aqucsta Xnstituci6, que no pcrmct, na- 
turalment, la revisi6 dels actes jurisdiccionals cn viiut dc la 

indcpendkncia del podcr judicial, cn aquest tipus de rccla- 
rnncions ens hcm dc limitar forpament  a comunicar u1 ciu- 
tacli cls motius de la inadrnissi6 de la queixa. En moltes 
ocasions, aixh rcsulta de difícil comprensili als que Ics han 
promogudcs, sobretot quan tracten de con fiictes sobrc rcla- 
cions de treball, familiars, etc., ja que els afectats pretenen 
obtenir una actuaci6 mitjancera de la nostra Instituci6. 

Així matcix, tamhe cs d6na un altre tipus dc qucixcs so- 
bre mathies <<ja jutjades)); on per lcs circumstancies particu- 
lars, pot succeir que la nostra actuaci6 vagi més lluny. Ens 
referim rz casos en quE, cnrn veurem, tot i que I’actuaci6 dc 
I’brgan judicial ha estat. absolutament correcta i ajustada a 
dret, es produeixen situacions molt difícils i dclicades per 
als ciutadans, casos com rcsoluciii de contractes d’arrcnda- 
ment per necessitat d’ocupació de la casa, ctc., quc fan quc 
d s  ciutadans compareguin a la Institucici demanant, no tan 
sols una revisiij dcl procediment judicial, siti6 tiimhé, una 
solució al seu problema de manca d’habitatge. 

Les qucixes incloses cn aquest apartat cns pcrmeten una 
visi6 hmplia i real dels problcmcs socials. Moltes vcgadcs, 
dcspr6s #explicar als reclamants cls lirnits de la €unci6 clcl 
Sindic de Greuges i la indepcndencia dcl poder judicial, fo- 
naincnt de la nostra no intcrvenci6, cal rectmduir. l’objcctc 
de la queixa i derivar-la cap als serveis sacials co~1’cspo- 
ncnts. 

Els exemples que figuren a continuuci6 illustren pcrfccla- 
ment el quc acabcrn d’exposar* 

Queixcs 77192 i 1252142 
Una qÜesti6 ,iut,iada de difícil execucib 

Diversos ciutadans s’adrqwen a la nostra Instituciii cx- 
posant que en el plct scguit contra cls promotors i l’mqui- 
tecte dels seus liditli tatges havien obtingut scntkncia 
favorable, confirmada pel Tribunal Suprem, perb malgrat 
aixb hi havia certes dificultats per poclcr-la executar. 

Cal dir que cls promotors d’aqucstes qucixcs crcn Camí- 
lies de condició humil i quc, ateses les greus deficihncics 
quc la construcci6 tenia, hauricn dc desallotjar els habitat- 
ges incntrc cs procedia a 1’execuciÓ de Ics obrcs objecte de 
la conclcnina, 

AtCs l’ussumptc plantcj& ens vam posar en contactc pri- 
rncranicnt amb el seu advocat, quc ~ n s  iníbrmh cle les difi- 
cultats d’executar la scnthncia, ja quc els conclemnats crcn 
insolvents i la f i a n p  yuc havien dipositat no arribava a co- 
brir cl cost total de les obrcs, quc pujaven il 80 milions de 
pessetes. 

Per tant, ateses les circumsthcies del cas i la irnpossibili- 
tat que els demandats pogucssin respondre del cnst total dc 
Ics obres, iniciarem’ gestions amb l’hdministraci6 per tal dc 
trobar una altra via quc pcrrnetés als perjudicats, almcnys, 
iniciar la referida rehabilitació de les cases. 

Per aixb, una vegada cfectuades divcrses gestions amb 
1’ Administracici, cls vam aconsellar quc s’adreccssin al Ccn- 
tre de Gesti6 de Rchabilitwi6 cl’Habitatges de Barcclona 

’ 
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pcr sol-licitar-hi Ea pcrtincnt ajuda cj  subvenció, i els vam in- 
dicar el procedimcnt a seguir i la doctimentació a aportar. 
Igualment, els comunicarem quc padicn realitzar l’csrnentat 
t r h i t  pcr rnitjB dels Servcis Territorials, brgan encarregat 
de trametre l’expedient al refcrit centre per a la scva aprova- 
ci6, ateses les dificultats dels intcrcssats per desplaqar-sc a 
BarccIona. 

D’altra banda, una vegada van scr informats d’aquests as- 
pcctcs, i al no aprcciar cap irreguliiritat dc l’administraci6 
judicial quant a la referida execuci6, vam donar per tancada 
la nostra actuació i proccdírcm a arxivar provisionalment 
1’ expedient. 

Queixa 1806192 
Acudir al Sr’ndic de Greuges 6s la meva Última espcranp 

El promotor d’aqucsta queixa exposa cn el seu escrit que 
havia obtingut una resoluci6 judicial favorable que li ECO- 

neixia el dret de visita a la seva filla menor d’edat, perb afe- 
gia que malgrat tcnir reconegut aquest dret, no cl podia fer 

4 

efectiu, ja que totes Ics actuacions i requeriments que havia 
efcctuat al jutniat havicn donat resultat ncgatiu, i les Últimes 
noticics quc tcnia eren que la marc s’havia cinportat la seva 
filla a Franqa. Acabava la seva carla demanant-nos ajuda, ja 
que feia sctzc mesos que no la vcia. 

Posats en contactc amb el seu advocat, varn poder com- 
provar que cl jutjat havia portat s2 terme diverses actuacions 
quant al complimcnt del rbgim dc visites que s’hilvia d e m -  
tat, per6 que totes havicn donat un resultat negatiu. 

Pcr tot aiixb, havent-nos manifestat I’intcrcssat la seva 
sospita yuc la menor estava a. Franqa, vam citar-lu a la seu 
dc Insiituci6 a fi d’informar-lo del Convcni subscrit amb 
aquell pais sobre eis aspectcs civils de la subtracci6 interna- 
cional de rncnars, que regula cl proccdiment que permet as- 
scgurar la protecci6 dcl dret de visita que tenia judicialment 
reconegut. 

Una vegada el vam haver informat i li aconsellhrem 
quc inici& aquest trhmit pcr recaptar I’auxili dc Ics auto- 
ritats frzmccses pcr poder fer realitat el seu dret de visitar 
la seva filla, varn procedir a arxivar provisionalment l’cx- 
pedicnt. 
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LA CONSULTA DIARIA 

La consulta dihria 6s un servei que of‘creix la Institució del 
Síndic i11 ciutadh, cl qual pot plantejar als assessors Iu yiiesti6 
yuc els preocupa, ja sigui pcrsondment, ja sigui per telEfon. 

Alhora, cl scrvci de consulta facilita ;I la Institucicj una mos- 
tra dels problcrncs que m6s preocupen els ciutadans i aquesta 
inforniaci6 pot rcsultar d’utditat per iniciar nctuncions d’ofici 
pcr la gravetat de la qiicsíió suscitada o pe1 nombre CIC perso- 
nes que es pot preveurc que en resultin afectades. 

El funcionament del servei e s  el scgiient: un cop exposar 
el problema concret i, si aquest cntra dins l’hmbit dc compe- 
tkncies dc la Instituci6, els iwsessors indiquen a I’interessat 
la convcnihcia de prescntar- C I  corresponcnt escrit de yuei- 
xa, acompanyat de la docurncntacici que hi faci rcf‘crkncin i 
que resulti d’utilitat pcr a l’estudi del cas; en cas contrari, se 
l i  facilita la infonnacici més adient o sc li indica l’organisrnc 
al qual s’ha de dirigir. 

Enguany han estat ateses un total dc 1.560 consultes, 726 
dc Ics quals s 9  han transformat, postcriorment, en cxpcdicnts 
de queixa i les 834 restants s’han resolt al nioment o cn les 
hores immediatament ptcr iors .  

Cal’remarcar quc el pcrccntatge més alt dc consultes s6n 
les relatives a qüestions privades i I’Adrninistraci6 de justi- 
cia; cadascun d’aqucsts grups constiiticix un 33% dei total. 

Pel quc fa. a I’Adrninistració dc Justicia, la mtijor part de 
les consultes €an refcrhcia a la lentitud cn la tramitació 
cl’cxpcdicnts (Icntitud que j a  ha m a t  objecte de dciirincia 
pcr part d’aqucsta Institució en difcrents Tnformcs), la dis- 
conformitat amb la dccisici judicial i les dificultats per exe- 
cutar les seiitkncics de scpxlraci6 i divorci respecte a la 
guarda i custbdia dels fills. 

Tamb6 hem constatat, al llarg d’aqucst any, un augment 
dc consultcs datives a la disconformitat amb la gest5 dels ad- 
vocats davant els tribunals, en el qual cils la qucixa sol ccntrar- 
sc en la impossibilitat material, per part d’aqucsts ciutadans, dc 
contractar els scwcis d’un advocat a Ci dc demandar I’altrc llc- 
trat pcr la seva gestici prcsurntarnent errbnia, 

Quant als assumptes de crlrhctcr privat, els més nombro- 
sos se ccntrcn en consultes relativcs a prohlcnics derivats de 
Ics ilcis d’ Arrcndaments Urbans i de Prtipietal Horitzontal. 

Tatnbé volem deslacar que aquest any han cstat molt nom- 
broscs Ics consultes efectuades respectc il determinats tcrnes 
quc han prcocupat especialment l’opini6 pfiblica i dels quds 
s’han fet ressi> els mitjans de comunicació, concrctiirnent 

- La prr~blemhiica derivada de les notificacions de les 
multes de circdaci6 i I’emhargarnent de cornptcs bancaris 
pcr impagamcnt de sancions. 
- L’cncaritnent dels rebuts pcl subministrament d’aigua. 
- I-lcl quc fa li la Companyia Tclcfirnica, hi ha hagut una 

reiteració en Ics qucixes respecte a dues qiicstions concretcs: 
les que fan referhicia al scrvci del 903 (ens hi referim 
amb més extensi6 a la scccici de consum) i les quc dcnun- 
cicn la inclusi6 de tarifcs corresponents ;i trucades inter- 
nacionals que, scgons cls usuiiris, mai s’han cfcctuat. 

- El projeetc de Llei cl’Arrendamcnts Urbuns elaborat pcl 
Govcrn ha siiscitat una gran inquictud, tant entre cls propic- 
taris dc cascs dc lloguer com cntre cls arrendataris. Tant cls 
uns com els altres han vingut a la Institució sol-licitant infor- 
rnaciii sobrc aqucst afer. 

Com anys enrere, tamb6 s’han rchut queixes contra l’hd- 
minisiraciij local per rliiestions derivadcs d’ infraccions urba- 
nístiques i activitats classificades. 

Hem observat un incrcmerrt de consultcs dcrivades de si- 
tuacions dc pobresa. En efecte sovintcgcn les consultes so- 
brc el proccdiment per a I’abtenció d’ajuts ecnnhmics dc 
cnrictcr assistencial o sobrc la. forma d’nconseguir un hahi- 
tatgc dc protcccici oficial. 

Finalment, considerem ncccssari destacar, el freqiicnt clcs- 
coneixement per part del ciutadh dc l’brgan al qual cal adrepr- 
se i també dcl tipus de recurs que pot interposar contra Ies 
resolucions clcsestimatnrics i del termini per fer-ho. 

En aqucst sentit, seria recomanablc quc les diferents ad- 
ministracions tinguessin un scrvci d’informacici on cl ciuta- 
d i  es pogués dirigir diiectamcnt a fi d’cvitar-li la sensaci6 
d’inccrtcsa i un llarg pelegrinar per diversos organisrncs. 

Des dc l’any 1984, any d’inici dc les activitats del Síndic 
de Grcuges, hem anat recordant en els Informcs ordinaris 
presentats ai Parlament la situacici dc desiriformacici genera- 
litzada de bona part dels ciutadans. Aquesta circurnsthnciu 
cs veu agreujada cn el cas dels ciuladans amb mcnys recur- 
sos cconbmics i arriha a extrcms lamentables cn el cas dels 
marginals. 

Hem ohservat cn aqucsts últims una gran rnalfianqa social 
respectc als servcis ptíblics. Tot i que un pcrcentatge impor- 
tant dels ciutadans quc cs troben dins les anoincnadcs hos- 
ses de pobresa tenen una tcndbncia gcncrdlitmch a 
considerar que rcalgri altre>> els ha de solucionar cls problc- 
mes, entenem que les llarrgucs llistes d’espera quc es pro- 
dueixen per gaudir d’ajuts o d’atenci6 urgcnt tencn tarnhé 
un i rnportant efecte disuasori i futnenten Ics retichcics. 

La consulta diaria ens permet, tambk, constatar quc per- 
duren situacions de descoordinacih cntrc les ndministra- 
cions. El crcixcmcnt i la complcxitat assolits per 
l’Administraci6 pública, que comporta, a més, el fracciona- 
ment de locals, altcra cncara més la dcsitjablc coordinaci6. 

Tarnbe hem pogut adonar-nas dc la dificultat que repre- 
senta per a la majoria dels ciutadans llegir i interpretar co- 
rrcctslment cls escrits que reben dc lcs institucions 
plibliques. Val a dir que, de vcgadcs, la correcta interprcta- 
ci6 d’nlguns impresos no rcsulta senzilla i no es dcsprhn 
cl’una primera lectura ni per a un lliccnciat en dret. 

En conseqükncia, no 6s estrany que un nombre impor- 
tants de les persones que atcriern a traves dc la <<consulta 
dihria>> arribin amb problemes quc cls causen una. gran con- 
trarietat, no tant per la seva entiiat, com p c ~  tcmps que eis 
han fet perdre i el desconcert infhs per les informacions yuc 
els han estat donades. 

, 

‘ 

- I  

. . . .. -. . - . . . . - .. 
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SEGONA PART 

CONCLUSIONS 

- Els torns de guhdies dels metges d’hospital s’han de 
regular, pcr tal de garantir cl seu drct al descans, la seva dig- 
nitat professional i la qualitat del servei p6blic que presten. 
- Ida Llei 3011992 de 26 de novcrnbre de Regim Juridic 

de Ics Administracions Públiques i dcl Procediment Adrni- 
nistratiu Com& preveu un procks abreujat de reconeixement 
de la indemnitzacih en supbsits d’cxisthcia de respcmabili- 
tat patrimonial de I’Administraci6. Cal que els gestors pú- 
blics ]’utilitzin sempre que es donin Ics circumsthncies’ 
predeterminades a la Llei. 
- F6ra convcnicnt efectuar proves psicalbgiques m6s ri- 

goroses al jovent quc s’ha d’incorporar al Servei Militar, 
amb l’objectc d’esbrinar i detectar a temps possibles tras- 
torns psiquics i pal4iar Ics conseqükncies que es deriven 
d’nquestcs alteracions, que moItes vegades s6n ignorades 
pels matcixos afectats. 
- En funci6 de I’stugmcnt de ciutadans que opten pcr aco- 

llir-se a l’objecci6 de conscikncia, caldria adoptar mesures 
que facilitessin i sobrctot agilitessin tot el procediment bu- 
rocrhtk que afecta I’ob~iector, des del moment que 6s dccla- 
rat corn a tal fins al d’iniciar la prestaciri social substitutbria. 
- S’hauria de regular amb mes concreció el procediment 

a seguir per a l’obtencib dels visats de residencia per proce- 
dir als reagrupaments familiars, circumsthncia que sens dub- 
tc facilitaria la integraci6 a la nostra societat dels 
i mmigrm t s estrangers. 
- E s  necessari extirpar de la nostra societat qualscvol brot 

de racisme. Cal lluitar contra la xenofbbia sotcrrada en la 
conscikncia social, S’ha de forncntar la comprensió i tole- 
rhncia sobretot amb els sectors que mks ho necessiten. 
- L’Adrninistraci6 hauria d’agilitar la fomalitzacib de 

.plans d’inspccció i reforma dels habitatges, dc protccció ofi- 
cial afectats dc patologies estructurals. 
- S’hauria de fomentar la conservació i el manteniment 

dels habitatges privats i exigir dels propictaris el compli- 
ment de llurs obligacions quant a la realització de repara- 
cions orientades a allargar la vida útil dels edificis. 
- Cal una política decidida de foment dcl llogucr cl’habi- 

tatges. 
- En materia d’infraccions urbanfstiqucs, rciterem un cop 

mis  la ncccssitat d’una actuació enhrgiea dc Ics autoritats 
competents, a fi &adoptar Ics mesures previstes per l’orde- 
nament juridic -suspcnsi6, execuci6 o execuci6 subsidibia- 
per tal dc rcstaurar la legalitat urbanistica alterada. 

La legislació vigent cn materia d’activitats classificades 
és clarament insuficient i 6s urgent la seva adaptaci6 a les 

- Els ciutadans de Catalunya cn tant que contribuents han 
presentat unes yucixes que substancialment reiteren les 
d’anys anteriors. 

’ 

‘ 

, dcmandes del nostre temps. 

- Destaquen cspccialmcnt Ics reclarnucims derivades 
dc la manca de rigor procedimental en la notificació dcls 
dkbits tributaris, i dc forma concreta Ics practicades mit- 
janpnt  cdictcs. Cal que les administracions afcctadcs re- 
dactin acuradament els edictes que contccncn notificacions 
cu Hec ti v es. 
- L’cmbargament de comptes corrents 6s una mesura 

molt greu fafecci6 dei patrimoni dels ciutadans, en conse- 
qükncia cal extremar el rigor a l’hora d’aplicar-la. En aquest 
sentit cal arbitrar Ics mesures necesshies per no vulnerar els 
preceptcs legals quc cxccptuen d’embarrg determinats bdns, 
com ara per cxernple, el sou i la pcnsi6 quc no excedeixin 
del salari mínim interprofcssional. 
- Soldicitem una major agilitat en donar rcsposta als con- 

lrihuents que interposcn recursos pcr actes cle liquidaci6 o 
de recaptaci6, i també a les sollicituds de devoluci6 d’in- 
gres sos indegut s. 
- Cal continuar avanpnt en el procés d’implantaci6 de la 

reforma de I’atenció prirnhria de la. salut. 
- Per tal de presta un scrvci públic sanitari d’acord amb 

les exigkncies i necessitats dcls ciutadans cal trobar solu- 
cions per millorar el finanpment autonbmic dc la sanitat 
quc garanteixi la suficihin financera del sistcma. 
- Cal remourc els obstacles existents per tal d’afrontar la 

reforma dc la salut mental i la integracilj efcctiva d’aquesta 
prestació en el sistema sanitari cattalh. 
- Cal desplegar I’art. 13 dc la Llei General de Sanitat pcr 

evitar la mala prhctica en I’actuaci6 rn~dica i protcgir les 
víctimes dcls danys i perjudicis que es púguin causar. 
- Cal una reforma i unificacici del drct privat? inspirada 

en el principi de protccci6 dels consumidors i usuaris reco- 
llit a I’article 5 1 dc la Constitució Espanyola. 
- Cal que s’elabori un proccdirnent judicial suinari per re- 

soldrc les qüestions litigioscs de rncnor quantia, per tal que 
cl consumidor sigui dicaqmcnt protegit. 
- Cal arbitrar sectorialment les mesures ceglarnenthrics 

nccesshries per desenvolupar les normes lcgals elaborades 
en defensa dels consumidors. 
- En la gesti6 dels serveis públics s’ha de garantir la pro- 

tecci6 deis consumidors, fent 6s l’administraci6 del poder 
de control que la llei li atorga. 

- Cal mantenir l’augment, inverssimcnt proporcional, de 
les pensions mínimes de la Seguretat Social, en relació amb 
les m6s altes, per tal de SWdntir la suficikncia econbmicn 
dcls ciutadans durant la vellesa. 
- Cal continuar l’accib hornogenei‘tzadora dels rkgirns del 

sistcmu dc Seguretat Social i la recopilaci6, regularitzaci6 i 
harmonitzacili de tota la normativa, d’acord amb aIlb que 
prcvcuen les Disposicions Finals de la Llei 26/90, de 20 dc 
descmbrc. 
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- S’hnn d’cmprendrc rncsurcs més enkrgiqucs pcr comba- 
trc la davallada de I’ocupació a f i  d’ evitar Ics greus conse- 
qiiencies quc pot tenir pcr a tota la societilt. 
- Cal aprof~indir cls sistemes de formacici professional i 

ocupacional amb la iniplicacirj dc: les empreses i la col4abo- 
raci6 i foment per part de l’administracici. 

- S’han d’climinar les restriccions i limitacions dcls drets 
quc afecten els bcncticiaris de les pensions dcrivatlcs de la Se- 
gona República, de l’amnistia i dc la. legislxi6 conscgücnt. 
- Els poders p6hlics han d’encarar amb valentia c1 pro- 

hlcma de la marginació, en conscqiibncia fer-ne el diagnbs- 
tic dc les scvcs C ~ U S C S  i coordinar Ics scvcs accions per 
combatre-la, csmerpnt-hi els pressupostos nccessaris i esta- 
blint un ordre de prioritats. 
- 6s una ncccssitat urgcnt en ei camp ‘del menor millorar 

cls marcs jurídics i socials vigents per mitja d’una llei bhsi- 
ca dcl menor. 

-- Cal augmentar els jutjats que s’ocupiii de la tramitacili 
dels cxpedicnts d’xiopció per evitar el retard que actual- 
ment existeix, 

- Cal rcsoldrc la rcgulaci6 juridicn quant a I’adopci6 in- ‘ 
tcrnacional, pcr tal de garantir i protegir els drcts dci menor. 
- 6s nccesshria una coorciinació entre CIS scrveis socials i 

sanitaris pcr tal d’cstructurar una xarxa d’atenci6 sbcio-sa- 
nithia pcr a I’atencici dels malalts mcntals, la qual doni m- 
posta a la triple dirnensi6 d’atenció psico-social, de tcrhpia 
ocup~cioiiallocupaci6 laboral i d’ allotjament. 

- 6s neccsswi cxigir el compliment dc Ia Llei d’accessi- 
bilitat i supressi6 dc les barreres arquitecthniques, 
- Caldrh la forrnulaci6 de polítiques, dctcrrninaciij de 

prioritats, assignacici dc rccursos econhmics, personals i es- 
tructurals pel desplegament en cls propers quatre anys del TT 
Pla d’nctuacici Social i poder assolir cls objectius fixats. 

- En relació amb I’aplicaci6 dc la rcforma educativa a 
Catalunya, s’ha de tenir en comptc la situaci6 de partida (es- 
tat dels centres, titulacions del professorat, grau d’assoli- 
ment dcl P ~ Q C ~ S  de normalitzaci6 lingiiística en 
l’cnscnyamcnt) pcr tal de prcveurc tcrminis amplis que per- 
metin I’adaptaci6 dels centres i dels profcssionals implicats. 
Aquest aspecte és especialment rcllevant cn cl primcr nivell 
afectat: llars d’infants i escoles bressol. 
- En la iinplantaci6 dels nous cnscnyuments artistics -e11 

tots clv scus nivclls- s’hnn d’establir disposicions pcr al r&- 
gim transitori, i adoptar les mesures necesshries per@ els 
alumnes que hagin iniciat els cstudis segons plans anteriors 
hi puguin accedir: convalidacions, l1ornoIogaci6 dc títols, 
terminis per obtenir els títols, ctc. 

Igualmcnt, s’han de preveure terminis per a l’adaptació 
dcls centres, tenint cn comptc els ja existents, i pcr a i’apli- 
caci6 dels nous plans. 

- En E’clabmacici del mapa escolat. de Catalunya cal tenir 
cn comptc cl nivell de normalitzaci6 lingiiistica assolit en 
alguns centres pcr tal d’cvitar que l’esforq realitzat tant pel 
profcssorat com per parcs i alumncs cs vcgi desvirtuat en el 
procés de fusions dc centres subsegüent. 
- Un dels principals problemes de I’ensenyamcnt 6s cl fi- 

nanpmcnt dels ccntrcs: deficikncies d’infrastructures, man- 
ca de dotacici, etc, i es pot vcurc agrcujat amb la implantació 
dei noli sistema educatiu. És u11 factor que conv6 tenir prc- 
sent en el calendari d’cZplicaci6. 
- En matkria de scgurctat cscolar -centres, professorat i 

alumnat- caldria donar prefcrkncia B aqucst aspecte quan hi 
puguin conc6rrer altres interessos, establint les mcsurcs 
oportunes de prescrvaci6 i tutcla. 
- Pet que fa a la normalitzacih lingüística, constatem que 

cn l’hrnhit de l’hdrninistracici pcrifkrica dc 1’EEstat a Cattalu- 
nya es produeixcn situacions de vulneracici i dcsconeixc- 
ment dels drcts lingiiístics dels ciutadans, cn especial del 
dret a l’ús de la llcngua catalana en les rehcions orals 
amb funcioiiaris d’aquella Aciministracifi. Calcn inesurcs 
CIC protecci6 mes eficaces, quc pcnnctin l’ijs de la llcngua 
catalana davant dels rlrgans de l’Administraci6 perifkrica 
de I’Estat, a Catalunya amb iota normalitat per part dcls 
ciutadans i sense que aquest fct pugui ser causa de san- 
cih, obstaculitzaciri dc trhmits o retard en la rcsolucih 
d’un cxpcdicnt. 
- Cal establir programes d’assisthcia especial per als re- 

clusos afectats de problcmcs psiquics, i fer un seguiment 
acurat de la seva situacici, corn a pas prcvi a l’iinternament 
cn un centre especialitzat. 
- S’hha de reforpr la formaci6 dels funcionaris dc prc- 

sons, amb una cspecial dedicació als mcmbrcs dels Equips 
de Tractament, i t m b 6  clcls funcionaris encarregats dcl se- 
guiment de I’evoluciij personal dels interns. 
- Fóra convenient potenciar tant econbmicamcnt corn des 

del punt de vista hum& cls scrvcis assistencials penitenciaris 
amb I’objcctc que els hrniliars dircctcs a dcpendcnts dels 
interns no pateixin les conseqühcies derivades dc In con- 
demna del cap de família i quc cls fills nn es vegin abocats 
al m6n de la delinqiibncir-1. Cal tenir especial cura en l’assis- 
tbncia d’aquests familiars. 
- El procediment d’atorgatnent dels permisos pcni tcncia- 

ris, s’ha de revisar per tal que la seva concesi6 o la scva de- 
ncgaci6, sempre siguin la conseqiihncia d’un previ i rigurós 
procés de seguiment personalitzat dcls interns, pcrb tamb6 
cal fugir de la negativa sistcmhticst dcls permisos als rcclu- 
sos o de l’endurimcnt gcnct-alitmt dcls requisits pcr podcr- 
nc obtcnir, que impcdirien I’efectivitat dc ia politica dc 
reinscrcih al temps que generarien greus tensions en els cen- 

I tres penitencihris. 
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ANNEX 1 

DADES GENERALS DE LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES 

ACTUACIONS GLOXMLS DEI, SiNDIC DE GKEUGKS - 1982 

. .  

Queixcs rcsoltcs difectnment en el moment clc la 
consulta o en hores posteriors pel 
ctServei d’Informaci6 al Ciuladhb> 

Qucixcs que han donat lloc a cxpcdient 

Actuacions d’ofici: 
(expedients iniciats a instincia del Sindic) 

834 
1 

1.628 * 

30 

TOTAL ACTUACIONS: . 2.492 

ESCRITS REGISTRATS D’ENTRADA - 1992 
Total: 4.333 

El bpmdrents de queixa 
( 1 . 8 2 8 )  

0 Expedisnts daciuacr6 
d’of1ci (30) ’ 

Escrits complementaris 
do queixes (1.395) 

I Aitres escrits (1.280) 

ESCRITS REGISTRATS DE SORTIDA - 1992 
lotal: 4.715 

8 . n n o/, 

34,53% 

5 7,4  8% 

El Escrits de tramitscib 
(2 .710)  

llJ Justificants de rccopcio 
de las queixes ( 1  -628) 

Altres escrrts (377) 
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LLENGUA EMPRADA EN LES QUEIXES 
‘ I  @tal: 1,020 

EDAT DELS RECLAMANTS 
Total. 1.403 

o , 1 2 % 

TTPUS ])E RKCIAMANTS 
(profcssiri, ocupaciri, activitat) 

Funcionaris de la Gcncralitat 
Fuiicionaris d’cns locals 
Altrcs funci onasi s 
Pro fc s sors d ’ un i Y crs i tats 
Mestres d’escdcs pfihliqties 
Mestres d’escoles privades 
Parcs d’alumnes 
Ccn t res esc0 lars 
Estudiants 
Advocats 
Arquitectes 
Metges 
A.T.S. 
Altres professions 
Militars i funcionaris republicans 
Objcctclrs de conscikncia 
Presos 
A-juntarncnts 
Mcinbrcs elcctiu s d ’insti tucions p Gbliqucs 
Emprescs rncrcmtils 
Trchalladors 
Ju l i  lats, pcii sionistes, aturats 
Colkctius socials 
Associacions dc vci’ns 
Associacions en gencral 
Sense cspccificat. i no dedui‘blc 

6 
6 
3 
2 

10 
3 
3 
5 

12 
23 
4 
6 
1 
8 
1 
1 

24 
17 
2 
8 
58 
95 

127 
I3 

E 
i .189 

TOTAL 1.628 
--.- 

I ,  
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CLASSlFlCACiO TERFIIXORIAL DE LES QUEIXES 
Domlali dels reclamants 
Total expedients: 1 . W R  

1,17% 
Rosia dr! t'estat (19) 0,8% 

COMARQUES DE BARCELONA 
I 1-otal: 1.322 

Anniil 
Uages 

Barcelon& 
BerguedB 

Garra1 
Barx Llobregat 

Mqresriie 
Osona 

Alt Pensdes 
Vall& Occidental 

Valles Orlental 

o 200 4 0 0  600 800 1 O00 

COMARQUES DE LLEIDA 
Total: 61 

Poilnrs .IiissR 

24 

I 

O 5 t o  1 5  20 , 25 

CATALUNYA 
TQtnl'l.596 

COMARQUES DE GIRONA 
1-otal: 11 7 

Alt EinpordB 
Barx Emporda 

Garrotxa 

Giro n bs 
RipoltBs 

Selva 
Cerdanya 

O 5 1 5  20 2 5  30 '36 

COMARQUES DE TARRAGONA 
Total: 96 

AI1 Camp 

Haix Camp 

Conca de Rarherh 

Baix Ebre 

Rihcrn d'Ehre 

Baix Penedils 

TarragonBs 

Torra Alta 
t------- 

O 1 0  20 30 4 U  
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Anoia 
cl1 prat 

Calaf 
Capcllades 
El Bruc 
Els Ilostalets dc Picrola 
'Igualada 
I ,a T o m  dc C I ara mu n t 
Masquc(;i 
Pi cra 
Sta. Margarida de Montbui 
Vilanova dcl Carni 

aagcs 
B alsartrn y 
Castellfollit dcl & i x  
M an rc s a 
Monistrol dc Montscrrat 
Navarclcs 
N n v k  
S anipcdor 
Si. Fruitcis dc Bagcs 
St. Joan dc Vilatort-;~h 
St. Viccnq dc Castcllct 
Súria 

Rarcclonir s 
B;idalona 
13 arcclonfi 
L' Hrispitalet de Llobregat 
St. Adrih de Bcsbs 
Sta. Coloma dc Grmenct 

Rergcz 
Giroiicl la 
Olvan 
Saldcs 

Cubelles 
Sitges 
St. Pere de Ribcs 
Vilanova i IR Geltrú 

23 
1 
-1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
2 
2 

33 
1 
1 

21 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

846 - '  

40 
74 1 

4.1 
x 

16 

19 
2 
2 
4 

1 1  
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COMARCA - Pohlacid Nre. Queixes 

Baix Llobregat 
Abrera 
Castelldefels 
Cervel 16 
Corbera de Llclbrcgat 
Cornell& de’llobregat 
EI Papiol 
El Prat de Llobregat 
Esparrcgu era 
Esplugues de Llobregat 
Gavh 
M art0 rc 1 I 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Pallcjh 
St. Boi de Llobregat 
S t Esteve Sesrovires 
St. Feliu de Llobregat 
St. Just Desvern 
St. Vicenq dels Horts 
Torrcllcs dc LLobregat 
Vallirana 
Viladecans 

Maresme 
Arenys de Mar 
Arcnys de Munt 
Argcntona 
C abri 1 s 
Caldes d’Estrac 
Calella 
Canet de Mar 
Dosrius 
El Masnou 
Malgrat de Mar 
Matarc5 
Montgat: 
Pineda de Mar 
Prcmih de Dalt 
Premih dc Mar 
St. Andreu de Llavaneres 
St. CebriB de Vallalta 
St, VicenG de Montalt 
Teia 
Tiana 
Vilassar de Dalt 
Vilassar de Mar 

96 
2 
9 
4 
4 

14 
1 
8 
1 
4 
2 
x 
2 
5 
1 
9 
1 
5 
2 
3 
1 
3 
7 

81 
I 
2 
1 
2 
I 
3 
1 
1 
8 
1 

28 
I 
4 
5 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
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COMARCA - Pohlaciii Nre. Queixes 

Osona 
AIpcns 
Ccntel les 
Folgucrdes 
M an I I cu 
Montesquiu 
Prats dc 1,luGanbs 

’ Roda de Ter 
St. Rartorneu dcl Grau 
St. I-IipbIit de Voltrega 
St. Quirze de Bcsara 
Sta. Maria de Rcsora 
Sta. Maria dc Corc6 
Taradell 
Tavkmolcs 
Tord16 
Vic 

Alt Penedis 
Gelida 
Mediona 
Ol@rdol a. 
Puigdal ber 
St. Martí Sarroca 
St. Sadurní &Anoia 
Sia* Margarida i cls. Monjos 
Subirats 
Vilafranca dcl Penedks 

VnllZs Occidental 
T3arherh del Vallks 
Caldes dc Montbui 
Castellar del Valles 
Ccrdmyola del Valles 
Matadepera 
Montcada i Reixac 
Palau dc Plcgamans 
Ripollct 
Rubí 
Sabadcl I 
Sentmenat 
St. Cugat dcl Vallks 
St. Quirze dcl Vall& 
Sta. Pcrpktua dc Mogoda 
Terrassa 
Vacarisscs 
Valldoreix 

26 
I 
2 
1 
2 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
1 

6 

11 
1 
1 
I 
1 

121 
3 
1 
2 
4 
3 
8 
3 
3 

15 
27 

1 
1 1  
4 
3 

20 
1 
2 
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Vnllks Oriental 
Caldcs dc Montbui 
Canovelles 
Cardedeu 
Fogars dc Montclús 
Granollers 

’ LaGarriga 
La Roca del Vall& 
Les Franqueses del Vidl&s 
Lli@ d’Amunt 
Llig2i dc Vall 
MartorelEcs 
Mallet dcl Valles 
Montmeló 
St. Ccloni 
St. Esteve de Palautordcra 
Sta. Eulhlia de Ronqana 
Sta. Maria de Palautordera 
Tagamanent 
Vallromanes 

1 
3 
1 
1 

14 
4 
9 
2 
2 
E 
1 
4 
4 
2 
1 
-1 
1 
1 
1 

54 

TOTAL RARCELONA 3.322 



61 KCr UUTL1413'f OFICIAL DEJ. PAI<LhMENT BE CATALUNYA I Núm. 99 I 3 1 dc marq dc 1993 
-I -I- 

GIRONA 

Alt Entpordi 
Cap m any 
Co I era 
Figu crcs 
X,a Jonquerti 
Mollet de lleralada 
Navata 
Pont de Molins 
R O S W  

St. Pcrc Pescador 
Vi Iamacolum 

Begur 
Calnllge 
Palafru gel 1 
Palamtis 
St. Feliu de Guíxols 
Sta. Cristina cl' Aro 
Torroclla dc Montgrí 

LCS Planes d'1-lostoles 
Olot 

Camp1 long 
Cassh de la Selva 
Girona 
1>1agostcr.a 
Q u a t  
Salt . 

C m i  proci c) n 
Llanars 
Ribcs de Freser 

Baix Empordh 

Garrotxa 

Gironix 

R i p 01 1 &s 

Iiipoll 
Selva 

Arner 
Blanes 
Lloret de Mar 
Massancs 
Mapnct  de la Selva 
Tossa de Mar 

Isbvol 
c crd 8 n y a 

32 
1 
1 

IX 
I 
1 
I 
2 
5 
1 
I 

20 

1 
6 

1 
1 

23 
1 
1 
2 

7 

29 

1.1 

17 

1 

TOTAL GIRONA 117 . 
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LLEIDA 

COMARCA - Poblaciri Nre. Queixes 

Garrigues 
El Soleras 
Juncda 
L’ Al bages 

Noguera 
Balagucr 
Os de Balaguer 

Pallars JussA 
La Pobla de Segur 

Pallars Sohirh 
Alt Aneu 
Esterri d’ Aneu 
Soriguera 

Segarra 
Cervera 
Florejacs 
Sanaüja 

Segrii 
Alcarris 
A I farr 9 s 
A lm ac c 1 1 es 
Corbins 
Llcida 

Solsonis 
Naves 
Solsona 

Alt Urgell 
Castellbb 
La Seu d’Urgell 
Les Valls de Valira 

Urgell 
Agramunt 
Bellpuig 
ThlTega 

Vall d’Aran 
Vielha e Mijaran 

I 
I 
1 

3 
I 

2 

1 
1 
1 

3 
1 
1 

1 
I 
I 
I 

20 

1 
1 

1 
3 
I 

2 
I 
3 

1 

3 

4 

2 

3 

5 

24 

2 

5 

6 

1 
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COMARCA - Pmhtauin' Nre. Queixes 

Cerdany n 
Bellver de Cerdanya 

Pla d'Urgell 
13 xbcn s 
El Palau #Anglesola 
GolmEs 
G ui mcrB 

' Mollcrussa 

1 
1 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTAL LLEIDA 61 
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TARRAGONA 

COMARCA - P ~ b l i ~ i r i  Nre. Queixes 

Alt Camp 
Alcovcr 
Valls 

Baix Camp 
’ Almoster 

Cambrils 
Maspujols 
Mont-Roig del Camp 
Rcus 
Riudoms 

Canca de Rarberh 
Sta. Coloma de Queralt 

Baix Ebre 
Deltebre 
L’ Ampolla 
Roquetes 
Tortosa 

Ribera d’Ehre 
Bcnissanct 
Mira d’ Ebre 
Tivissa 

RaixPenedEs . - 
Albinyana 
Cunit 
EI Vcndrcll 
La Bisbal del Pened6s 

TarragonZls 
Sal ou 
Tarragona 
Torredem barra 

Terra Alta 
Ratea 
Gandesa 

3 
1 
2 

36 
1 
5 
1 
3 

23 
3 

1 
1 

14 
3 
1 
I 
9 

3 

6 
I 
1 
3 
1 

31 
6 
4 
1 

2 
1 
1 

TOTAL TARRAGONA 96 

I 
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P m c E r m w s  DE LA RESTA DE IXESTAT 

Classificaci6 per provincics 

Alicunte 
Meases 
Cidiz 
La CoruAa 
Granada 
G u aci al q j ara 
I-Iuesca 
Las Palnias de Gran Canaria 
Madrid 

Valenci a 

Zíirugoza 

Mhlaga 

Vizcaya 

I 
2 
1 
1 
I 
I 
I 
-1 
5 
1 
1 
1 
2 

TOTAL 19 

PROCEDEN?‘S DE L’ESTRANGER 

Classificació per pai’sos 

Alcmanya 
Argentina 
Colhmbia 

Estats Units 
Franp 
Principat d’ Andorra 
Sui’ssa 
Xilc 

, Cuba 

TOTAL 13 
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ANNEX 2 

CONSULICES ATESES 

CONSIJLTES hTl3SES PEL SERVEF D’TNFOIZMACIJ) AL CIUTADA DEL SÍNDIC IlE GREUGES 
- Quadrc compamtlu- 

Q c 
MES I491 1992 1991 I992 

V 
1991 1992 

Gener 
Febrcr 
MarG 
Abril 
Maig 

Juli o 1 
h g o s  t 
Setembre 
Octubre 
Novcmbrc 
Descmhxe 

Juny 

48 
48 
55 
79 
49 
6S 
58 
28 
47 
53 
37 
39 

70 
45 
79 
80 

149 
57 
S5 
28 
38 
55 
45 
25 

I49 
I77 
102 
132 
1 U6 
99 
59 
69 
87 

112 
76 
67 

38 
124 
9 h 
71 
75 
81 
56 
35 
59 
l j S  
68 
66 

197 
225 
157 
211 
15s 
164 
117 
97 

134 
165 
I E3 
i 06 

1 O8 
169 
175 
151 
224 
I38 
1 1 1  
63 
97 

120 
113 
91 

TOTAL 606 726 I .235 834 1.841 1.560 

. Q = EXPEDIENTS DE QUEIXA (iniciats arran de les visites) 

C = CONSULTES RESOLTES AL MOMENT DE L A  VISITA O EN HORES POSTERIORS 
(no registrades com a expedient dc queixa) . 

V = TOTAL VISITES 
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?7,22 

. 

_- - -~ 

ANNEX 3 

DGDICS DE TRAMITACIÓ DEIS EXPEDIENTS 

a RQ6OltOS 1 

Arxivades (5  1 1) 

En Irmitacib anib 
I'iritorossat (20) 

111 E ~ I  tramitació arnb 
I 'ArhntstraciÓ 
(202) 

RESUM D'EXERCICIS ANTERIORS (*) 

( d ~ 1 . 8 8 4 -  1.985-1.r)86-1.987.1.988-~989-199Q -1991)' 

Total expsrlinnts : 10.767 

Arxivats /10.621) 

0 iqesten en tramitaciri 
( 1 . 1 6 )  

DESGLOSSAMENT QUEIXES ADMESES 
Tatal ' 743 

TRAMITACIO DELS EXPEDIENTS REGISTRATS DU- 
RANT L'ANY 1992 (*) 
QUEIXES ADMESES, NO ADMESES I EN ESTUDI 

Total : 1.65B 

(*) DadRs a 5 de febrer do 1992 

DESGLOSSAMENT QUEIXES NO ADMESES 
( Causes d'lnadmlssló ) 

Total: 415 

I Desistiment interessat 
i prescripcló (24) 

1 I 

I O Anhnimes I manca cip 

fnnamenr (?3) 

No s ' h m  dlrlglt 
prbviamen! i i  

I'hdministracih (43)  

Suhiudlcc (30) 

O Sni.licitan rcvisih 
nentBncia (20) 

I 

Qtiestions privades I no 
cnmpetencia poders 
p i í b l i c s ( l 4 9 )  

Actuacirj correctn CIF! 
I'AdrninrstrAcid ( 1  i f r )  
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SEGUIMENT DE QUEIXES RECOLLIDI3S EN INFORMES AN‘ITRTORS 

El seguiment es refcrcix a qüestions substancialmcnt alte- 
rades per. actuacions administratives ulteriors, així com a 
ayuellcs altres exposades en Informa precedents i encara 
no rcsoltcs. 1 x 5  referhcics al Rutlleti OJicial del Parlament 
s’hnn d’cntcndrc cfectuadcs al n6mcro 4, dc 15 d’abril de 
1992. 

Qucixa 97719 A/Q (p&. 1 11 del Butlletí Qficial del Parla- 
ment de CatuEunyn). 
L’equitat i l’aaccessibilitstt al sistema sanitari 

Malgrat haver acccptat cl Conseller de Sanitat 1st nostra 
recomanació rclativa a la forrnalitzacici de franc, pel metge 
titular de la Seguretat Social, dcl ccrtificat rnkdic oficial, 
resta pendent l’aspccte econbmic dc l’irnprhs, el qual ha de 
pagar I’usuaci, en evident contradiccih amb el dret recone- 
gut a l’art. 10, punt 8, dc la Llci 14/86, de 25 d’abril, Gene- 
ral de Sanitat. 

Queixa 421191 (phg, i29 del Rutlleti Oficial del Parlament 
de Catalunya). 
Treball forpts i extemporanei‘tat, dos motius per dene- 
gar hcneficis 

Pcrsisteixcn les limitacions dcls condemnats a treballs 
forqats en camps de conccntraci6 i treball, els quals no po- 
den accedir als beneficis que prcvcu la Disposici6 Addicia- 
nal Divuitena de la Llei 4/90, del 29 dc juny; així mateix, 
tampoc s’ha prorrogat el termini de prcscntaci6 de Ics sol4- 
cituds, que finí cl dia 3 1 dc desembre de 1990. 

Aixo no obstant i pcl que fa als bencficis atorgats per la 
Llei 37/84, de 22 d’octubre, sobre reconeixement de drcts i 
serveis prcstats pcls qui durant la Guerra Civil van formar 
part de les forccs armades, e1 cos de carrahincrs i Ics forces 
d’ordrc públic dc la 2ona. República, La Llci 39/92, de 29 
dc desembre, de Pressupostos Generals de 1’Estat per a 1993, 
ha previst en la Disposici6 Addicional quinzena l’obertura 
d’un nou tcrmini de sal-licituds en cls tennes següents: 

<<DisposiciÓn adicional decimoquinta. Apertura del plaza 
de solicitudes de la Lcy 3711 984. 

>)A partir de 1 de cncrn de 1993 queda dcfinitivamente 
abierto el piazo de solicitudes del Titulo IT de la Lcy 
37/1984, de 33 de octubrc. 

>>Las cfectos económicos de 10s derechos que se deriven 
de 10 dispuesto en el párrafo anterior se contaran desde el 
primer dia del mes siguicntc al de la presentacidn de la co- 
rrcspondicntc solicitud. 

>>>No obstante 10 anterior, la Admimistraci6n considerar5 
válidas, dc oficio o a instancia, de parte, las solicitudes cur- 

sadas fuera de plazo cstablecido en ei articulo 53.1 dc la 
Ley 37/1988, de 28 de dicicrnbrc, can indcpcndencia dc que 
hubicra rccaído o no resolucidn sobrc las mismas. En este 
supucsto 10s efectos económicos se contaráii desde cl I dc 
mero CEC 1993. 

>)Se autoriza al Director general dc Costes de Personal y 
Pensiones Públicas dcl Ministeri0 de Economia y I-Iacicnda 
para dictar las resohcioncs que rcsultcn ncccsarias en orden 
a resolver cuantas cucstioncs se deriven de 10 dispucsto en 
la citada Ley 3711 984.1) 

Entenem quc aquesta disposici6 és una. acccptaci6 thcita 
de les nostres recomanacions. Espcrem que la mesura antc- 
rior cs camplcmcnti amb una altra d’iRua1 per als cvcntuals 
bcnefiiciaris de les indemnitzacions pcls temps de presb. 

Queixa 55 lI9 1 (pkg 130 del Butlletí Qficial del Parlament 
de Cutalunyu). 
Mutilat de guerra i mutilat de pensió 

El suggcriment adrept al Dcfensor dcl Poble per tal quc 
el traslladks a Ia Direcci6 General de Costos de Personal i 
Pensions Piíbliqwcs del Ministeri d’Economia. i Hisenda, en 
relació amb la valoraci6 de Ics M o n s  omeses en la prirncra 
qualificacici p d  Tribunal medic qualificador i prcvistcs en el 
ndrncro 137 de 1’Ordre de 24 de febrer de 1979, ha estat ac- 
ceptat per 1’ esmentada Dirccci6 General. 

L’ acccptaci6 d’aquest suggeriment permctrh il I’interessal 
l’adquisici6 del dret a la pcnsi6 dc mutilaci6 previst cn 
l’art.2 dc la Llei 611 982, de 29 dc marq, sobre pensions a fa- 
vor dcls mutilats civils de guerra i llurs drcthavcnts. 

Queixa 298191 (p&. 133 del Butlletí Qficial del Parlament 
de Catalunya). 
Capitalització de I’atur i fnment de 1’ocupaciÓ 

La mesura rccomanada per la nostra Institució en I’es- 
rnentada queixa, no tan sols no ha estat acceptada pel Minis- 
teri dc Trcball i Seguretat Social, sin6 cluc, amb motiu dc la 
Llci 22/92, de 30 de juliol, de mesurcs irrgcnts sobre foment 
de I’ocupacici i protecció per dcsecupació, s’ha suprimit la 
capitalització indicada ii l’ccncapqalmcnt per als trebatla- 
dors pcr compte propi o authnoms i pcr a la resta de col-lec- 
tius, i només s’ha mantingut vigcnt ]’abonament de la 
prestaci6 per desocupació en la modalitat de pagamcnt 6nic 
quc rcguia el Reial Decret 1044/85, de 19 de juliol, per als 
trcballadors que pretenguin tcnir una activitat professional 
com a socis trchalladors d’una cooperativa de treball asso- 
ciat o socictat anQnima laboral. 
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Qucixcs 136/9 1 ,  8819 I , 51)0/9 1 ,  8319 I (phg. I36 del Sutlletí 
eficicll dc! I+irlament de Catalutz+ya). 
Restriccions i correccions CJI I’homogenc’rtmcih dels r& 
gims de la Seguretat: Social 

Continua persistint la miinca d’klonci’tat CIC Ics cotitm- 
cioiis anteriors a I’alla i pagades urnh posterioritat al Rhgim 
lispccial dc Trcbídladors per compic propi c)  autonoms, i 
tampoc n o  s’ha corregit 111 possiblc discriininaci6 d’aqucst 
col~lcctiu sobre cl rcconci xeinent de l’incremcnt del 20% 
dc la basc regidadora als trcballadors invilicls totals, clc mes 
dc 55 anys, 

Qucixn 15 14/9 I ( p g .  1 5 1 del Butlleti Qficial del Parlament 
de C;crtalunya). 
Contra el districte universitari compartit 

El Dcpartnment cl’Enscnyarncnt eiis vil rcrnctrc I ’  infclrmc 
so1~licit;it dcl q w l  rcpmdui’rn els pariigrafs scgiients: 

<(Des dcl trasphs dc les Universitats a la Generalitat de 
Ciitalunya el noinhrc dc places uiiiversilhrics dc primer curs 

ha passat CIC 32.1 94, l’any I985 a 38.31 5 en cl prcscnt curs 
I99 1 -92, la qual cosa reprcscnta ~ z i i  aiigrnenl perccntual dcl 
19%. Per al curs vinent cl nombre total de placcs dc primer 
curs cii cl conjunt dc Ics vuit Universitats de Catalunya es 
preveu que sigui dc l’ordrc d’uncs 40.000. La crcaci6 de 
quatre novcs universitats p6 bliqucs i cl rcconci xcmcnt 
d’irna rrnivcrsitat privada durant quest  períoclc han cstat 
ícts determinants per a l’incrcrnent CIC I’ofc‘crta universiihria. 

S q a n s  un informe claborat pel Departament d’Enscnya- 
rncnt, 1’6s del catalh en la dochcia  univcrsithria ds, aproxi- 
maclamcnt, del 54%,60%, 73% i 80%, respectivarncnt, a Ics 
Universitats dc Rmelona ,  Politkcnica dc Catalunya, Autb- 
noma dc Barcelona i Pompeu Fabra. 

normativa vigcnt no pcrmct la rcalitzaci6 d’altrcs 
proves de coneixcrnent diferents dc Ics provcs d’aptitud pcr 
il l’accbs a la Univcrsiiat quc cls alurnncs tinguin aprovades 
cn la seva comunitat d’cwigcn. Tanmateix, Ics universitats 
desenvolupen plans dc normalitzaci6 lingiiistica, cls quids 
inclouen curws de llengua pcr als alurnncs i ccntres d’au- 
touprcnen tattgc. >> 

En aquest sentit vam informar cls promotors de la qiicixti 
i vain donar pcr finalitzades. les nostres actuacions. 
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ANNEX 4 

CLASSIFICACI~ GENERAL DELS EXPEDIENTS 

A- CLASSIFICACIO DELS EXPEDIENTS 
PER SECCIONS 

lotal : 1.658 

I 

CLASSIFICACIO DELS EXPEDIENTS PER SECCIONS 
Comparació amb anys anteriors (20n mandat) 

35O t I 360 

300 

2 5 0  

200 

150 

1 O 0  

300. 

750 - 
200 - 
1 6 0  - 
100 - 
5 0  I 5 0  n ,  I 

o 
9 'I P 3 4 !i li 1 i?. 

1, Aciministraci6 General {21,71 %) 
2 Ordenaci6 del Territorl (17,37 "A) 
3. Tributaria (9,83 %.) 
4. Sanitat I Consum (9,71 "/O) 

5. Treball i Ponsions {6,99 %) 
6. %WBl5 Socials (8,6B %) 
7. Ensenyament i Cultura (8,26 %) 
8. Justícia (12%) 
9. Queixes prlvades ¡/o inconcretes (5,42 %I. 

8- CLASStFICAClO DELS EXPEDIENTS 
PER ADMINISTRACIONS AFECTADES 

Total : 1.658 

PrivRdes ( 1  61) 
Altres (1) 

Porilhrica (1 21) 

Central (227) 
Zrlstiluciurlal (31) 

Judicial (1 23) 
Local (514) 

Autonbmica (493) 

o 1 O0 2 0 0  :+ o o 4 0 0  5 0 0  800 

1 .  Administracld General 
2. Ordonacto del Torritori 
3. Tributaria 
4. Santtat I Consum 
5.  Treball i Ponsions 
D, Serveis Socials 
7. Ensenyament I Cuitiira 
8, Jtisticin 
9, Quelxes privades I/O inconcretes 

v 
3 1 ,OO% 

Y 

Autoribrriicn (403) 

Cltocal  (634) 

dudrcial (123) 

W instituclonai (34) 

El contra1 (221) 

Q Porifbrica (121) 

Altres (1) 

Privades (151) 



6196 BUTLLET~ OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA I Nlirn. 99 I 3 1 de marc dc I993 

Parlammi dH Calaluriya (2} 
Presidencia (9) 

Governació'( 26) 
Economia 1 Flnances (9) 

Ensenyament (75) 
Ciiltiim (10) 

Saltitat i S.S. (54) 
Politica T. i O.P. (41) 

Agricultura R.i Pesca (O) 

Treball (8 )  
Justicia (62) 

Indústria i Energia (6) 
Corner$ C.  I Turisme (19) 

Hsnestar social (1  63) 
Medi Ambient ( 1 )  

ADMINISTRACIO AUTONQMICA 

7 5  

L-_I---~*-d-4- 1 

o 2 0  10 6 0  D O  100 120 I40 I 6 0  

ADMINISTRACIO LOCAL 

Municipal (494) 4 9 4  

Comarcal ( 1 )  1 I 

O 1 O 0  200 300 4 0 0  500 
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ANNEX 5 

CLASSIFICACI6 DE LES ACTUACIONS PER LA TEMATICA QUE PLANTEGEN 

EXPEDIENTS BE QUEIXA i ACTlJACIONS D’OFICI 

. 

Seccin’ Temhtiua Plantejada Núm. Exp. 

i, ADMINISTRACI~ GENERAL - Pcrsonal 
- Prestacions de carhctcr personal 
- Contractacici administrativa 
- Coacció administrativa 
- Estrangeria i situacih d’apairidia 
- Prestacions patrimonials no tributhies 
- Rcsponsabilitat patrimonial dc I’administracili 
- El procediment corn a garantia de I’administral: 
- Manca de coordinacici cntrc administracions 
- Actuaci6 forces dc seguretat 

54 
30 
16 
43 
39 
30 
17 
87 

2 
42 

Total: 360 

2.0RDENACI6 DEL TERRITORI - Habitatge 
, 

- Urbanisme 
- Medi ambient i qualitat de vida 

80 
101 
107 

Total:. 288 

3. TRIRUTARIA - Tributs 
- Altres ingressos públics 
- Gcstj6 tributhria 

62 
12 
89 

Total : 163 

4. SANITAT I CONSUM - Salut pública 
- Dcficibncies sanithies 
- Personal sanitari 
- Consum 

15 
28 

5 
113 
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- 

- Pcnsions i beneficis derivats dc la TT Rcpziblica Espanyola 
- Seguretat Soci al 
- Trebail 

33 
54 
29 

.. .~ 

Total: 116 

li. SERVEIS SOCIALS - Deficients fisics 
- Deficients psíquics 
-- Gent gran 
- Ncns 
- Grups marginats 
- R o m s  dc pohrcsa. 

I l i  
4.5 
18 
18 
6 

41 

Total 144 

7. ENSENYAMENT I CULTURA 

ENSENYAMENT - Alumnes 
- Professors 
-- Parcs d'aliimncs 
- Centrcs docents 
- Gestici acadkmica 
- D'altrcs aspectcs cducatius 

CULTURA - Normalitzacid lingüística 
- D'altrcs temcs cuiturals no rellitius a la ilengun 

44 
29 
10 
10 
8 
3 

26 
7 

Total 137 

8. JUSTÍCIA - Rdrninistraci6 dc justícia 
- Institucioncs peni tencihrics 

136 
63 

Total 199 

9. QUEIXES PRTVADES 
IIO INCONCRKTRS - Privades 

- Inconcretcs 
-- Cosa jutjada 

tic) 
20 

1 

T d d  90 

TOTAL EXPEDIENTS 1 .li58 
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CONSULTES RESOLTES EN EL MOMENT DE LA VISITA 
’O  EN HORES POSTERIORS 

Seccin’ TemBtica Planteja& Nim.  Exp. 

i, ADMINISTRA& GENERAL - Personal 
- Prestacions de carictcr pcrsonal 
- Coacci6 administrativa 
- Estrangeria i situaci6 d’apatridia 
- Prestacions patrimonials no tributhrrics 
- Rcsponsabilitat patrimonial de I’administracid 
- El proccdimcnt corn a garantia dc l’administrat 
- Actuaci6 forces de seguretat 

’ 

6 
10 
24 

5 
4 
2 

30 
x 

* Total: 81 

2.ORDENACI6 DEL TERRITORI - Habitatge 
- Urbanisme 
- Medi ambient i qualitat de vida 

14 
11 
5 

Total: 30 

3. TRTHUTARIA - Tributs 
- G ~ Ó  tributhria 

€6 
18 

Total: 34 

4. SANITAT I CONSUM - Salut pública 
- Deficikncies saniliuies 
- Consum 

1. o 
2 

34 

Total: 46 

5,TRE~ALL 1 PENSIONS - Pensions i beneficis dcrivats de la I1 República Espanyola 
- Seguretat Social 
- Treball 

8 
25 
13 

Total: 46 
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Secc i4 Núm. Exp. 
~~ ._ 

6.  SERVEIS SOCIALS - Dcficients risics 
- Dcfiicicnts psíquics 
- Gent gran 
- Nens 
- Borses de pobrcsa 21 

Totul 29 

7. ENSENYAMENF 1 CULTURA 

ENSENYAMENT - Alumncs 
- Professors 
- Centres docents. 
- Gesti6 acadhnica 

4 
1 
2 
2 

Total 4 

8. JUSTÍCIA - Administració de justícia 273 
- Instituciones pcnitencihics I 

Total 274 

9* QUEIXES PRIVADES 
I/O INCONCRETES -P ri v ade s 

- Inconcrctes 
- Cosa jutjada 

259- 
22 * 
4 

Total 285 

TOTAL EXPEDIENTS 834 
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ANNEX li 

CLASSXFICACT~ DE LES ACTUACIONS DWFICI 

ACTUACIONS D’OFICI 

Seccici Tenzhtica 

i .  ADMINISTRACI~ GENERAL 
- Investigació sobrc detcrminadcs sancions de transit. 
- Campanya per les llibertats i contra la Llei de Seguretat Ciutadana.Pctici6 

- Anklisi de les circumstancies de la detenció d’un ciutadh tot sortint de participar 

- Seguiment de diverses dctcncions d’ex-membres de Terra Lliure i MDT. 

de recurs d’inconstitucionalitat. 

en un programa a TV3. 

3. TRIIKJTARLA 
- Estudi en relació rz l’aplicació de 1’TAE sobre associacions sensc hnim de lucre. 
- Actuació relativa a la prcssih fiscal sobre el consum dc l’uiguu. 
- Invcstigació en relaci6 al procediment de cobramcnt de multes de trhnsit. 

4. SANITAT 1 CONSUM 
- Actuaci6 relativa a l’aplicació de l’art.29 de la LISMI, sobrc l’cscolarització 

dels infants en edat cscolar intcms als hospitals. 
- En relaci6 a sevei Fonoexpres dc la Cia.telcfbnica. 

6. SERVEIS SOClALS 
- Sohrc el funcionament de 
- Sobre el funcionament dc 

Dal mati. 

’Hospital Psiquihtric dc Sta. Cnlorna de Gramenet. 
a RcsidEncia de Disminuytts Profunds, Josep Mas 

- Seguiment problem&tica casal $’infants barri del Raval. 

7, ENSENYAMENT I CULTURA 
- En relació a la no utilització del catal& en la irnprcssici de carnets de vacunació 

antitcthnica. 

- Estudi sobre la Llci 1011992. Jutjats de GuhrdicZ i Judicis rhpids. 
- Rccopilaci6 de dades sobre la normativa d’Indult. 
- Visita al Departament d’iitenció espccialitzada del Centre Penitenciari de 

- Visita als centres penitenciaris de La Modcl, Wad-Ras i Tarragona. 
- Seguiment de l’equip de Tractament del centre penitcnciad dc Biians. 
- Per denegació a reclusos malalts de SIDA de 1’ aplicaci6 de I’iat 60 dcl 

Quatre Camins. 

Reglament Penitenciari., 
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~I 

2 gener 

1 O gener 

14 gcncr 

211 gcncr 

3/4 fcbrcr 

5 febrcr 

7 febrer 

I I í‘clmr 

1 2 fcbrcr 

13 fchrcr 

14 í‘ebrcr 

19 febrer 

20 fchrcr 

20/2 I 12712 8 

2 1 feebrcr 

24 fcbrcr 

27 fcbrcr 

3 marq 

ANNEX 7 

ACTIVITATS DEL SiNDIC DE GRKUGEW 

- Dinar de treball amb el Conseller cle Rcncstar Social 

- Col*lclboració CII un cstudi sobre el torn d’ofici organitmt per EADA 

- Eiitrcvista amb la directora gcncral cl’htenci6 a la Tnfhncia 
- Participació en el programa r<TertÚlia)> de Catalunya Rlidio per tractar dcls errors judicials 

- Participacib cn la confcr&ncia-col.loqui aPolítica cspaiiyla dc cxtranjeiia cn cl marco europcm 
orgmitmda per la Fundaci6 Paulino Toms Dornkne& 

- Classes del professor RaFacl Rih6 als alumnes de la Facultat de Cikncies Econhmiques a la scu 
del Síndic dc Greuges 

-. Visita a la Institucici de 1’Jnstitut de Formaci6 Profcssional <<La Garrotxa>) d’ Olot 

- Rcuni6 de tots els Ombudsrnan de ]’Estai a la scu dcl Sindic de Grcugcs 

- Entrcvista per il E,! fais 

- Visita a la instituciii de  ]’Institut c<Cirvianurn>, de Torclld 

- Entrevista pcr a RBdio Castcildefcls sobre la Institucili 
- 13ntrevista pcr c?. El Temps sobre cl primer govern de la GcncI*d¡tat 

- Dccliwcions a Antcna 3 Radio sobre la c<llci Corcuera>> 

- Rssistbncia a la inauguracib de la nova scii de l’Organitzaci6 dc Consumidors i Ustiaris de 
Catalunya 

- Visita al Casal dels Infants del Raval i al Centre Obert Joan S .  Gavina 

- Curs monogrhíic organitzat per 1 ’Tnstitut cle Reinsercih Sociitl (TRES) als cducadors 
cspccialitzats en cl camp dc la inadaptaci6 infiintil i juvenil, a la scu del Sindic 

- Desplaprncnt a Abrera i entrcvista amb el regiclor d’urbanisme 

- lintrevista pcr ii El Periiidico. NTnfortne I991 
- Entrevista pcr. a Riciio Barcclona 

.- Visita a la Prcsh de Quatrc Camins 
- Dcclaracions al Diari de Rarcelona, TVE i Radio Nou Barris. A/ incidcnts caps rapats 
- Col.laboraci6 amb el Conscll Social de Llengua Catalana en la confccci6 d’un gui6 per a 

I’clalm-ació d’un pla gcncral de norrnalitzatcid lingiiistica amb la ponkncin <<os oficial i drets 
l i  ngiiísticw 

- Entrevista pcr a Onda Cero Radio. A h f o r m e  199 I i terna multes 
- Iktrevista amb cl president del Parlament: prcscntnci6 de I’Informc 199 I 
- Pslrticipacici en el Curs dc Drct Sanitari organitzat per I’II~lustre Colkgi d’Advocats dc 

Barcclana 
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5 marq - Visita a la Pres6 Model 
- Entrcvista per a El Periridicu 

9 rnarq - Entrcvista per a TV3. Almultes 

i O inarq - Entrevista per a Catalunya RAdio. Mmultcs 
- Entrcvisia per al diari Avui 

I2 mar$ - Participacia en la (<Tertúlia dels dijous,) (organitzaci6 cultural de l’Associaci6 Provincial de 
Consumidors i Usuaris dc Barcelona) amb cl tema &xictat rnargiriadn i irritnigraciil)> 

15 muq - Dcdaracions a Cadena Copc. Alclcccions. 

17 marq - Dcclaraclons a Catalunya Rhdio. Almultes 

18 marq - Conferkncia it la Universitat Autbnorna de Barcelona amb el títol d’c{Una reflcxiri de 
l’Administraci6 Pljblica dcs dc la pcrspcctiva del Síndic de Greuges,) 

20 muq - Conferkncia a 1’Escola de Policia dc Catalunya <(El Sindic de Greuges, institució protectora 
dels drcts humans. La víctima dcl delictcn 

23 maq - Conferkncia dins el Curs de Drets Humans organitzat per 1’Tnsti tu1 dc Drcts Humans dc Cata- 

- Col.laboraci6 en el Llibre R~UPEC sobre la LISMI del Dcpmamcnt CIC Bencstar Social 
lunya 

25 m q  - Declaracions it Radio Nacional. Almultes. 

31 marq - Entrevista amb el governador militar 
- Declaracions per a la revista Compartir de la Fundació Espriu, dins l’articlc <<Les llcis, pcr a 

qui Ics compleixi)} 

2 abril - Entrevista amb cl conseller de Mcdi Ambient 
- Entrevista per a Catalunya Rhdio. Almultes 

22 abri 

24 abri 

27 abri 

3 abril 

8 abril 

2 1 abril 

- Assistkncia a la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya 

- Participaci6 en el debat r<L’actuaciÓ dc les presons catalanes) organitzat per Antena 3TV 

- Entrevista amb cl degh dc I’Illustre Collegi d’Advocats de Barcelona 
- Entrevista per al Diari de Barcelona 

- Entrevista per a Cerdanyola RMio 

- Participaci6 cn el progma de TVE I< I 35 escons>>. Aflnstitució del Sindic de Greugcs 

- Dcclaracions a Radia Girona i Rhrlio Barcelona 

- Entrcvista. amb cl Defensor del Ciudadano dc LR Plata (Argcntina) 

- Participaci6 en unes xerrades organitzades pel Districte de 1’Eixampic amb cl tcrna <(El poblc 

28 abril 

29 abril 
i qui cl dcfensm 

3 maig - Desplaqament R Santa Coloma de Queralt per donar una confcrEncia dins cls actes organitzats 
pels integrants de la Lleva del 37 amb motiu de la seva 8~ Trobada 

. .. . . . - . . . . . .  . .. . ... . . .- ~ 

0 
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(1 maig 

7 maig 

X maig 

1 O maig 

14 maig 

I8 maig 

20 maig 

21 maig 

26 maig 

28/30 maig 

I .juny 

2 juny 

3 juny 

4 juny 

9 juny 

1 O juny 

15 juny 

16 .juny 

1 8 juny 

25 juny 

- I~articipaci6 en cl dcbat r<L’Administrucici dc Sustíciau organitzat pel programa Catalunya a 
Fons d ’ h t e n a  3 TV 

- Ihtrcvista per. a Onda Gcro Radio. A/Infmiic 1991 
-- I%rticipaciÓ cn cl col-loqui <(Cobrament de les multes clc trinsit)> <)rgmitmt pcr l’Associaci6 

Catalana dc Juristcs Dcrnocrktites 

- Participacih com a moderador cn el Fbrum d’ktualitat Juridica (431 sistcma arnerich: drets i 
llibertats>> organitzat pcr la Universitat Parnpcu Fahru 

- 1lcsplat;ament a Smigossa per pronunciar la confcrhcia inaugural dcl Scminuri d ,a  &¡cu y 10s 
dcrcchos humanos en el sida>, organitzat per I’ Asociación Zzmgoza Ainigos 

- Visita a la Tnstitucih del Colkgi PlibIic crBernat dc Riuclamclla>> (Argcntana) 

- Desplapmcnt a Madrid i cntrevista amb d Defensor del Poble 

- Visita a I’Institut Catal& de Consum i a 1’Aghciu d’Iní‘~rmaci6 Europea sobre el Consum 

- Dinar de trchall amb el prcsident dcl Conscll Consultiu dc la Ciencrulitat de Catalunya 

- Entrevista pcr a Onda Gcro Radio 

- Desplapiment B Madrid pcr mist i r  a les Jornades d’Omhudsman i altres organitzacions dc 
dcfcnsrz. dels Drets Humans organitzadcs pel Ikfcnsor dcl Poblc cn col3aboraci6 i en cl marc: 
dcls pziisos participants cn la Clmferhcia sobre In Seguretat i Coopcració a Europa 

- Visita a la Instituci6 dc la Comissi6 Parlamcnrhria dcl Síndic dc Greuges 

- Entrevista amb el conseller dc Trcball 

- Cornparcixcnp dwmt  la Comissió Parlamentiria: presentació dc I’ Informc Z 991 
- Assisthcia a la Segona Fcsta Cultural hrganitzada pel Colkgi Calnssanci 

- Assistkncia a la conferkncia <(Politica rnigratbria i coopcraci6 íkl descnvolupamcntb> a ckrrrrcc 

- hssisthncin a la conferkncia dmmigració i mcrcat dc treball a Europa~ organitzacla per la 
del senyor Jem Pi et’re Ciarson 

Pundacici Paulino Torras Domi?ncch 

- Visita a la scii del Síndic dc I’Amrteko del País Basc 

- Entrcvista amb la directora general d’ Afers Socials 

- Entrevista per it Radio Salud 

- Visita, acompanyat del director general de Serveis Penitenciaris i de Rchabilitaciii, a. la rcsi- 

- Entrevista per a la rcvista d’inforrnaci6 i opini6 d’ASPANIAS 
dkncia Sant Joan de Déu per a malalts en fase terminal 

- Participaci6 en la taula rodom idnforrne sobre l’ussistkncia p iqu ih ica  a Espanya>,, 
oi-ganitz:tda pel CoFlegi de Metges de Barcelona, amb la ponbncia crL’assistkncia psiquihtrica 
i cl drct a la protccci6 de la salut>> 

- Cnnferkncia <<Queixes dcls ciutadans ai Síndic dc Grcugcs sobrc les actuacions dels diferents 
cossos i forccs CIC scguretah a I’Escola dc Policia dc Girona 
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li 

7 

30 juny 

3 juliol 

uliol 

uliol 

8 juliol 

1 1  juliol 

1 6 juliol 

20 juliol 

25 juliol 

13 agost 

29 agost 

31 agost 

15 sctembrc 

23126 set. 

30 sctcmbre 

3 octubre 

13 octubre 

15 octubre 

19 octubre 

21/23 oct. 

- Participació en la taula rodona <<La insegurctat ciutadana corn a fenomcn sociab organitzada 
pel Centrc d’Estudi s Jurídics i Formació Especialitzada 

- Cornpacixenpi davant el Ple del Parlament: presentaci6 de 1 ’Informe 199 1 

- Participació en l’acte de cloenda de la Tercera Escola. d’Estiu de Scrvcis Socials de la Diputa- 
ció de Barcelona 

- Participaci6 en la rcunió del Consell Pedagbgic dc I’Escola de Policia de Catalunya 

- Entrevista amb el Cap dels EATA (Equips d’Atenci6 a la Infhncia i Adolcsckncia de ]’Ajunta- 

- Visita a I’EATA de Ciutat Vella 

- Visita a la Presó dc Can Brians 

- AssistEncia a I’acte d’inauguraci6.de la Vila Olímpica 

- Assistkncia a l’acte d’inauguració dcl PavdlÓ Hospitalari Penitenciari de Terrassa 

- Assistkncia a la prcscntació del llibrc Intrnduceiri al Dret Penitenciari, editat pel Centre 

ment dc Barcelona) . 

&Estudis Juridics i Forrnaci6 Especialitzada 

- Assistkncia a l’acte d’inauguració dels XXV Jocs Olímpics 

- Dcclmacions al diari La Mufiuna de Elcida. Nalurnnes exclosos INEF 

- Participacid en la Jornada sobre <<Avaluació i gesti6 dc tecnologia saniihria>> organitzada pcr 
1’Il.hstre Colalegi d’Economistes de Catalunya 

- Dinar de treball amb el director general d’Universitats 

- Part ic ipi6 en la reunió del Conscll Pedagbgic de I’Escola de Policia dc Catalunya 

- Visita de treball a’ Santiago. Assistkncia i participaci6 a les sctcncs jornades’d’eestudi, 
coHaboraci6 i cooperació dels Ombudsman de 1’Estat 

- Entrevista pel programa c<Converscw de Catalunya Radio 

- Participació en la taula rodona <<Les presons dc Catalunya)) organ’itzada pcr CDC 

- Participació en la reunió del Consell Pedagbgic de 1’Escala dc Policia de Catalunya 

- I’articipació en la taula rodona ccEtica, societat i sanitat>> dins c1 VI debat de la Unió Catalana 
d’Hospita1 s 

- Participaci6 en la taula rodona <<El Sindic de Greuges en la dcfcnsa dels consumidors i 
usuaris>> organitzada per la Diputació dc Barcelona 

- AssistEncia a les Jornades <(Justícia juvenil, un canvi cap a on?,>, organitzades pel Departa- 
ment de Justícia 

27 octubre - Assistkncia a la conferkncia <(El paper dels metges especialistcs en cls litigis per negligbncia 

- Conferencia a 1’Escola de Policia de Catalunya a Girona. amb cl títol <<La InstitLici6 del Síndic 
rnhdica,) a c k e c  del professor Miquel M. I-larris 

de Greuges dins el marc de menors i intervenció policialo 

http://d�inauguraci6.de
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- Visita al Ccntrc Penitenciari dc Wad-Ras 
- Visita a I’EAIA dc 1’Eixamplc 

31 octubre - Rssistkncia :i Ics Jornades cdnfincia quart món>> organitzades pcr l a  Comissió de la Infhncia 

2 novcrnhre - Davant el Comiti: Assessor per a l’atcnci6 i la intcgrxi6 socid dc Ics pcrsoncs amb disrni- 
nució, adscrit al dspartarncnt dc l a  Presidkncia de la Gcneralitat dc Treball <<1 O anys dc 
LISMI: present i futuw. 

4 novernbrc - Assistkncia a I’actc-Elic;h inaugural del Mhstcr dc Consum (bienni 1991 -1993) <<La protccci6 
juridicsl dels consumidors en el mercat 6nic dc consums, il. cimec del professor Rafael Ccpas, 
organitzat pcr la Universitat de Barcelona 

5 novembre - Rcunió informativa a 1’Escola de Policia de Catalunya 
- Visita al Casal Xnfmtil i Juvenil dc Mmirianao (Sant Boi de Llobregat) 

6 novernhre - Visita a la Institucili dels alumncs dcl Ccntrc d’Estudis Polit2cnics 
- Assistkncia a Ics Jornades <<Pobresa a Catalunya>> organitzades pcl Dcpartaincnt de T3enestar 

Social 

911 3 nov. - ConfccrEncia. i participaci6 en la taula dc cloenda del VI Congres de la Societat Espanyola 
d’Atcnciri a I’Usuari de la Sanitat organitzat pel Servei Catala dc la Salut 

1 O novembre - Confcrkncia <<Els dipiisits de detinguts>> a I’EscoIa de PoIicia dc Catalunya 

I I novembre - Entrcvista amb el cap dcl Servei de Centres de la Dirccci6 General d’Atenci6 a la In-Chncia 

16 novembre - Assistkncia al scminui 43rogodcpendkncies a I’atencid primhria. de salut>>, organitzat pel 
Dcpmtnment de Sanitat i Scguretat Social 

19/21 nov. - AssistBncia al Congrds Europeu d’Atenci6 it la Znfiincia organitzat pel Departament de Bcnes- 
tar Social 

20 novembre - Visita a la Institucib de l’lnstitut Politkcnic <<Baix Camp>> de Rcus 

2 1 novern brc - hssistkncia a les Jornades sobre Normalitzaci6 Lingüística organitzades per I ’  Associació 
Catalana de Juristes Dcrnocrhtes cclebradcs a Girona 

25/26/27 nov. - Assisiencia al I Congrks r<Dret i Salut>> organitzat per I’hssociaci6 c<Organitzacih dci I 
Congrés Drct i Salut>) 

‘28 novembre - Assistencia als actes organitzats amb motiu del XX aniversari de la Federació ECOM 

5 desembrc - AssistEncin a l’acte dc jurament o promesa de fidelitat a la Constitució de la 6% promcicici de 
121 Guhrdia Urhana 

12 descmbrc - hssisthcia a I’actc de lliurament del VI Premi Solidaritat de l’lnatitut de Drets Humans dc 
Catalunya 

16 desembre - Assistkncia a la inauguració dc Ics noves instal-lacions dc 1’Obra Social Sanithria Cor de Maria 

23 dcscrnbre - Assisthcia a l’actc de presa cle possessih dels nous membres del Conscll Consultiu de i n  
Generalitat de Catalunya 

* LCS activitats que s’esrnenten en aqucsta relació han eslat rcalitzadcs pel Síndic de Greuges, pel seu Adjunt i pcr altre personal al ser- 
vei dc la Instituciri. 
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ANNEX 8 

simrc DE GREUGES 
Anton CARELLAS I BALCELLS 

ADJUNT AL S h ” K  
Enric R, BARTLETT I CASTELLA 

SECRETARTA GENERAL 
Elisabeth ABELLA I ROCA 

CAP DE GABINET 
Xavier BOVI? I FONT 

ASSESSORS D~AREA 
Joaquim SOLER I PONT 

Josep Ramon AIiBIOL I “ALS0 
Mer& CORRETJA I .TORRENS 
M, Dolors ROVIIIA I CORCOY 
Pilar BUSQUIEL I SORIANO 

Montserrat FIGUERA I LLUCFI 

M. Josep JUAN-TORRES Z CARCELLER 

ASSESSORS TECNICS 
Eduard PERXÉS I COMPTE 

Matilde SEURA I MARThEZ ’ 

ADMINISTRATIUS 
Bibiana BOFJLL I F’RIAS 

Montserrat AMAT I NOVES 
Dolors MOLINA I COSIAT~LS 
Nativitat MOLINA I TERREN 

Carme CJhfiADXLLA I ESTRADA 
SteHa VILADOT I POU 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS 
Núria A N D R ~ S  I BAROT 

Antoni MANCFlbN I FARRERAS 
Rasa AVILA I CASAS 

M, Claustre JANB I PUJOL 

XOFER 
JOWP MART~NEZ I CAVA ’ 

TELEFONISTA 
Montserrat MARQUBS E RODR~GUEZ 

UIXERS 
Antoni Salvador GARCIA I MARfN 

Fermin CAMÍN I RAZQUM 

SECRETARIA DEI, S~NDIC 
EIisahct L6)PEX X LORENTE 

ASSESSOR D’INFORM ATIC A 
Ramhn BORDA 1 CALDER0 

ASSISTENT SOCIAL EN PRACTIQUES 
Gisela REINÓN I CAMINAL 

*En el moment de finalitxar la redacci6 de l’informe 
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EL PERSONAT, DEL SjNDTC DE GREUGES 

Ida plantilla dc pcrsonal de la Institucio ha augmcntat en 2 
placcs durant I’any 1992, UIM d’adrninistratiuliva i un altra 
cl’uuxiliar administratiuliva, de conformitat amb el prcssu- 
post pcr a aquest cxcrcici, cn coiiscqiikncia la plantilla de 
pcrsonal R 31 dc dcsembre dc 39‘32 la inicgraven els 26 
llocs d e  treball que tot seguit cs dctallen: 
- 1 sccretnrih general 
- 1 cap dc gabinet 
- 7 assessorsJcs d’krca 
- 2 asscssorslcs tkcnics 
- 1 secrelmirila pat-iicular del Síndic 
- 6 adrninistratiusJives ’ 

- 4 auxiliars administraliudivcs 
- 1 xoí‘cr/a 
- 1 tdefonista 
- 2 uixcrsles 
La colhboració iniciada amb 1’Escofa d’nssistents So- 

cials de Barcelona i cl Calkgi Oficial dc Diplomats cn Tre- 
ball Social i Assistents Socials de Catalunya el curs 
1 989- 1 990, ha canti nua^ Atcsa la valoració forp  positiva 
que d’aqucsta coHaboraci6 n’hem fet i amb vista a potcn- 
ciar-la3 s’esta negociant un conveni amb aqucstes entitats. 

Modificacions en la composició de la Institució arran 
la presa de posscssi6 d’un noti %dic de Greuges 

En aplicació d’a116 que disposa l’articlc 34.4 de la Llci 
1411984 de 20 dc mar$, dcl Síndic de Greugcs, el passat 5 
dc febrcr va ccssar corn a adjunt af Síndic dc Grcugcs, cl Sr, 
Elics Rogent i Albiol. 

El passat 23 dc fcbrer va ser nomenant adjunt al Síndic de 
Grcuges, el Sr. Enric R. Rartlett i Castell&, un cop la Cornis- 
si6 Parlarncnthia del Síndic de Greuges va acordar donar la 
confonni tat prkvia. 
D’acord amb alli> que disposa ]’art. 2.2 dc les Normcs h i -  

siques clcE Sindic de Grcuges, el cinc de febrer passat, va 
cessar corn a cap de gabinet la Sra. Ana Fayos i Molct, és- 
sent nomenat pcr aquest chrrcc cl Sr. Xavier Rov@ i Font, 
uns dics després. 

El 23 de fcbrer va scr nomenada la Sra. Elisabet Ahclla i 
Roca carn a secrctiiria gencral dc la Tnstituci6, amb cfcctcs a 
partir del dia 1 dc mar$ de 1993. 
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ANNEX 9 

ELS INFORMES AL PARIAMENT EMESOS PEL SÍNDIC DE GREUGES 

PURLTCACXONS OFICIALS DEIS INFORMES AI, PARLAMENT DE CATALUNYA EMESOS 
PET, SiNDTC DE GREUGES 

INFORME 1984 INFORME 1988 

- ButlEctí Oficial dcl Parlament: núm. 56, de 17 d’abri1 dc 
I985 de 1989 
- Diari dc Sessions seric C: núm. 311, de 30 d’abril dc 

1985. Presentació dc I’informc davant la Comissi6 parla- 
mentaria del Sindic de Greuges. 
- Dixi de Sessions skrie P. núm. 28, de 28 dc maig de 

1985. Presentació de 1’Informe davant el Ple del Parlament. 

- Butllcti Oficial del ParIainent: núm, 54, de 31 de mar9 

- Diari dc Sessions seric C: núm. 67, de lh’de maig de 
E 989. Prcsentaci6 de l’informc davant la Comissió parla- 
mentaria dcl SCndic de Grcugcs. 
- Dicui de Sessions skrie P. núm. 33, de 24 de maig dc 

1989. Presentaci6 de l’hforrnc davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1989 
INFORME 1985 

- Butlletí~Oficial del Parlament: núm. 120, dc 19 dc mmq 
de i986 . .  

’ - Diari de Scssions skrie C: ntím. 92, dc 25 d’abril dc 
1986. Presentaci6 dc l’informe davant la Comissió parla- 
mentaria del Sindic de Grcuges. 
- Diari de Sessions $Cric P,’ núm. 60, de 7 de maig de 

1936. Prcscntaci6 de I’Informe davant el Ple del Parlament, 

INFORME 1986 

- Butlleti Oficial del Parlament: ndm. 197, de 16 cl’abril 
de 1987 
- Diari de Sessions sEric C: nLim. 145, de 16 de juny de 

1987. Presentació de l’informc davant la Comissió parla- 
mentaria del Sindic de Greuges. 

- Diari dc Sessions shrie P. núm. 99, de 25 de juny dc 
1987. Presentació de I’Inforrnc davant cl Ple del Parlament. 

INFORME 1987 

- Butlleti Oficial del Parlament: núm. 252, dc 1 1  de marq 
dc 1988 
- Diari dc Sessions shic C :  núm. 19, de I5 de novembre 

de 1988. Prcscntacilj de l’infnrme davant la Comissi6 parla- 
mentaria del Sínáic de Greuges. 
- Diari de Sessions skrie P. núm. 15, de 27 de dcscrnbrc 

CIC 1988. Prcsentaci6 de 1’Tnfome davant el Ple del Parla- 
ment. 

- I3utllctí Oficial del Parlament: núm. 149, de 29 dc mar$ 
de 1990. 
- Diari de Sessions skrie C: ndm. 152, dc 6 de juny dc 

1990. Prcsentació de 1’Inforrne davant la Comissi6 parla- 
mentaria dcl Síndic dc Greuges. 
- Diari de Scssions M e  I?: núm. 70, de 27 de juny de 

1990. Presentació dc I’Inforinc davant el Plc dcl Parlament, 

INFORME SOBRE ELS DIPbSITS MUNICIPALS DE 
DETINGUTS A CATALUNYA 

- Butlletí Oficial del Parlament: núm. 233, de 3 1 de gener 

- Diari dc Scssions &ric C :  núm. 217, de 17 d’abril de 
de 1991. 

1991. 

INFORME 1990 

- Butllcti Oficial del Parlament: n h .  250, de 22 de mar$ 

- Diari de Sessions skric C :  núm. 231, dc 19 de juny de 

- Diari dc Sessions &ric P: n6m. 100, de 26 dc juny de 

dc 1991. 

1991. 

1991. 

INFORME 1991 

- ButIlctí Oficial del Parlament: núm. 4, dt: 15 cl’abril de 

- Diari dc Scssions seric C: nlim, 1 ,  de 3 de juny de 1992 
- Diari de Scssions sbric P: n6m. 12, dc 30 de juny de 

1992. 

1992. 
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LLIR RE SEGON 

LA 1)EFENSA DELS DRETS HUMANS 

La missió dcl Síndic de Greugcs (Oinbudsman) és la dc- 
rcnsa dels drcts humans i amb clqucsta comesa va ser insti- 
tuiüa la figura cn cls moderns Estats dc dret. 

L’ordcnament jurídic, cz Catalunya, estableix com a fun- 
cici cle I’omhudsman la defensa dcls drcts fnnamcntais i Ics 
llibertats publiques dcls ciutadans (Estatut d’ Autonomia de 
Catalunya, art. 35 i Llei 141 1984, art. 1 ) .  

1 ,’atrEhuci6 de compctkncics estatuthizi i legal, en relació 
amb cl mandat contingut en el art. 54 de la Constituci6 pcl 
que s’incorpoi*rz l’ornbudsmun cn el nostrc ordcnament, ha 
determinat que I’ activitat del Sindic de Grcugcs s’cntengués 
referida a tots cis drcts compresos al Titol I dc la Constitu- 
ci6, amb la gradaci6 d’exigkncia establerta cn cl seu arta S3. 

Durant cls anys de funcionamcnt dc la Instituci6, ens hcm 
trohat que  molts dels assumptes quc se l i  plantcgcn, fcnt-ne 
un exnrnen únicament formal, haurien de ser inadmcsos. En 
cfcctc, 6s ccrt que moltes dc Ics rcsclliicions que afecten els 
ciutsidans i els empenyen a prcscntar queixes scin proccdi- 
mentalment correctes. Tamb6 6s vcritiit que l’organ cinissor 
actua, molt sovint, amb la cobertura legal neccsshia .ja sigui 
cn l’aplicnció estricta d’una riormit, ja sigui en virtut de 
l’nutonornia per R establir directrius quc l i  atorga cl mateix 
ordenament. 

No,obstant aixh, de ]’aplicació estricta de la llei podcn 
derivar situacions injustes. 6s a dir, I’actuxi6 dc I’Rdminis- 
traci6, tol i ser ajustada a la llei, pot ser contriaria ii I’ordega- 
mcnt juridic per vulnerar els principis quc I’infonncn. 

Així ho va entcndrc el legislador en establir a l’apmat sc- 
gon dc l’articlc 28 dc la Llei 14/84, reguladora de la Jnstitu- 
cici dcl Sindic de Grcuges, cl segiient: <&i cn la invcstigació 
cl’una qucixa o d’un expedient creu (CE Síndic) que l’aplica- 
ci i i  dc Ics disposicions normativcs condueix ii un resultat in- 
just o pcrjudicial, podrh recomanar o suggerir a la instituci6, 
al dcpartament, O a I’cntitat competents Ics mcsurcs (3 cls 
critcris q ~ i e  considera adequats pcr a retnciiir-ho o les modi- 
ficacions que li sembla opo116 d’introduir en els tcxtos nor- 
m at i us B, 

Si la funció del Síndic dc Greuges es limités a la supcrvi- 
si6 de la corrccciii d d  procediment o a I’cstricta legalitat 
deixaria escletxes pcr a la vulneració dcls drcts fonamentals 
dc les pcrsoncs i, principalment, dels mks desvalguts. 

13n aquesi sentit es pocicn citar tractadistes corn Donaiti 
Rowat o John Whyatt que, en estudiar la figura de I’oom- 
budsman, posen un cspccial krnvasi sobre aqucst punt. Re- 
produi’rn a continuació un fragment de I’lnforme Whyatt 
(redactat en ocasi6 dc la discussi6 sobre la neccsxitat dc la 
implantacici de la figura cl’uii comissionat parlamentari a la 
Gran 13rctanya) que, c:ncatR quc fa referkncia al sistcma atd- 
ministratiu i judicial brithnics, rcsuita de plena aplicació al 
nostre país pel que fa a l’actuaci6 de I’Ombudsman: 

. 

<(El nivcll general dc l’Adrninistraci6 d’aqucst país és elc- 
vat, probablement millor quc cl dc cap altre país. Perb, do- 
nada la gran buracrhcia existent, es produiran 
inevitablement situacions, gens menyspreables cn nomhrc, 
en Ics quals s’hagi eomks un error, una manca de sensibilitat 
o una injustícia o, almcnys, que tinguin 1’aparrcnGa d’haver- 
s’hi comks. Les pcrsnncs ben situades poden afrontar aqucs- 
tes situacions perqui: es troben prop dc “I’cstablishment’’, 
gaudeixen d’una posició alta o tenen tanta influhncicz quc 
podcn arribar a ser escoitadcs per Ics autoritats. Disposen de 
recursos per a utilitzar els prwcdimcnts lcgals disponibles i 
saben corn scrvir-se’n. 

>>Empcrh, la gent senzilla, cl simplc ciuttidh del carrer, 6s 
incapag dc dcfensar-sc. Ni l i  passa pel cap que pugui rccla- 
mar contra allb que han decidit “aquells senyors". 1 corn ai-  
xi ho demostra aquest informe, en la majoria d’ocasions no 
pot .N 

fis per aixh quc, un any i un altrc, el Síndic dc Grcugcs no 
ha deixat d’actuar en la defensa dels drets dels ciutadans, 
fcnt rccomanacioiis a Ics administracions, cxercint accions 
medials i suggcrint als poders pliblics l’esmcna d’actituds 
que podcn vulnerar els drcts dcls administrats, fins i tot en 
aquells casos cn que no es produeixi la vulncracici d’una 
norma. 

Igualment, 1st Insti tuc%, donant compliment al prccepte 
lcgal que l i  imposa l’obligació dc rctre comptes anualment 
al Parrlament, ha prcscntat puntual ment els seus inhrmcs, 
I’estructura dcls quals es vil anar modificant al llarg dcl pri- 
mer mandat, per fixar-se en cl scgan una cstructura i~ la que 
rcspon aqucst informe de 1992, que en dcfinitivn, com hcm 
dit a Iu prcscntaciii, cowcspon al segon  nand dat dc 1’1-lonora- 
ble Sr. Frederic Rahola i d’Eopona. 

Entenem que és oportú, ara, en aquesta monografia, rcco- 
pilar Ics recomanacions efectuades pcl Sindic dc Greuges, a 
la segona part dcls informes del segon mandat, soia cl titol 
de conclusions. 

Corn cs veurh, les conclusions scin rcdactadcs cn un estil 
sintktic, a manera dc corol-lari de tots els temes tractxts cn el 
cos dcls informes en que prenen suport. La cama de 121 sin- 
tcsi és facilitar la consulta rhpida Q I’clccció de la lectura o 
I’cstudi d’un lema anih concixcment de causa. 

Aquesta rccopilnció segueix la sistemhtica d’agrupamcnt 
per kees  temhtiqucs, amb la indicació de l’any en quc foren 
pu bl icadcs. 

En conscqükhcia, reproduiin a continuacib, les conclu- 
sions rccollides als informes de 1989, I990 i 1991. 
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A. ADMINISTRACIO GENERAL 

Figurcn en aquest apartat qiiestions rclativcs a: principis 
inspiradors de I ’  actuació dc l’Administraci6 pública, partici- 
pació ciutadana en afers públics, serveis públics, responsa- 
bilitat patrimonial de l’Adrninistraci6, dret a la iiifomaci6 
dcls mcinbres de les corporacions locals i procediment ad- 
minis tratiu. 

Conclusions Informe 1989 

- L’cfichcia 6s un principi de validesa general pe& no ab- 
soluta. Benvinguda sigui la introducció dc tkcniques dc ges- 
tici que facin mes Bgil I’actuació administrativa, perb sense 
oblidar que les prerrogatives de 1’Administraciri sobre cls’ 
particulars tenen el seu contrapks en un seguit de garantics 
que no 6s permEs sacrificar. 
- És nccessjria una acci6 decidida del Govern per acon- 

seguir una hdrninistracici m6s eficaq, Aqucsta acció s’ha dc 
projectar sobre h b i t s  diversm, C Q ~  ara la formaciij del 
personal i la introducció dc thcniques dc gcstici que pcnnc- 
tin una eficicnt assignació dcls rccursos. Cal, sobrctot, no 
tenir por de recon@ixer allb que no funciona, pcrquk sols 
una diagnosi acurada permet cnccrtar-nc el remei. 
- Ens consten els esforqos realitzats, per Ics administra- 

cions p6bliqucs autonhmica i local, per posar en marxa pro- 
grames de desburocratització, carn nra I’anomenat dc 
dincstra única)>. Aboguem per la prossecuci6 i ampliació 
d’aqiicsts programes per tal de brindar a I’administrut un 
servci bptim. 

- Igualment propugnem I’increment d’oficines o punts 
d’infnnnaci6 R I  ciutadh sobre tramitaci6 administrativa. 

- Quan un govern local nega o entrebanca el dret d’ infor- 
maci6 dcls regidors de l’oposici6, mediatitza l’cxercici de 
Ics funcions inherents al chrrec dc regidor municipal i vul- 
nera cl drct fonarnental d’accedir en condicions d’igunltat a 
les funcions i als chrrecs pzlrblics reconegut a l’articlc 23.3 

.de la Constitucih 
- L’AAdministraci6 no h a  d’eludir dictar una  resoluci6 ex- 

pressa i motivada cn les reclamacions prescntades pels par- 
ticulars per danys imputats als concessionaris dc servcis 
públics. 
- L’execució de les sancims disciplinarics imposades als 

‘ funcionaris s’ha de dcrnorar fins que s’han resolt els recur- 
sos administratius interposats, o bk ha transcorregut el ter- 
mini per exercitar-10s. 
- La chmega de la prova pel que fa al transcurs del termi- 

ni que pot comportar l’aplicaciij de la institucici de la pres- 
cripcici no ha de pcsar sobre cl ciutadh fins al punt que la 
seva situnci6 resulti molt prbxima a la indefcnsi6. 

Conclusions Informe 1990 

- La regulaciij de la funció pública, encara que no vatii 
de model, no 6s a hom d’ara un camp csgotat. Conjuminar 
la rapidesa i el respectc als principis de mt%t i capacitat en 

la selecció del personal interí ai servci de I ’  Aclministracih 
de la Gcncralitat i fer possible la mobilitat dcl personal dels 
cns locals com a eina per assolir un ús més racional dels rc- 
cursos disponibles requereix solucions irnaginattivcs. 
- La gcsti6 de la Segurctat Social dcls runcionaris locals 

ha dc millorar, per tal quc la liquidaci6 i cl pagmcnc de Ics 
pensions d’aqucst col-lcctiu sigui immediat al fet que Ics 
motiva. 
- L’cxigkncia al ciutadh cicl compliment dc les seves 

obligacions amb l’Adrninistraci6 cn els tccminis prcfixats ha 
d’anar ;iparrelladn amb cl rigor d’aqucsta a rcspcctar cls tcr- 
minis que I’ordenamcnt li aiitoiinposa i a evitar-li chrregues 
innccesshrirics. 
- La ctimpethcia 6s un valor csscncial dcl nostre sistema 

econbrnic: tots els poders públics han de fomentar-la i ,  quan 
la restringeixin cn mbrit d’una habilitaci.6 legal, corn aril cn 
decidir la presta& d’un servei public essencial cn r&im de 
monopoli, han d’acrcditar expressament la convenikncia i 
optiinitat de la mesura. 
- E1 dret a participar en els afcrs públics estli i ncccsshria- 

ment ha d’cstar sntmks a condicions legals, les quals, pcrb, 
s’hm d’inteprctar restrictivament com a límits que s h  
d’un dret fonamental. Tant se val quc es tracti dels requisits 
que ha de reunir una associació de vei’ns pcr rebre. cbpia dc 
les convocathies del ple municipal quan hi ha ussumptcs 
que l’afecten, com dcl dret d’un rcgidor a sancionar amb el 
seu vot la censura d’wn govcrn municipal. 
- L’Adrr1inistmci6 ha de complir cl deure establert per la 

llei, dc rcsoldrc motivadament les reclamacions presentades 
pels administrats, destcrrant la prhctica gencralitzada d’acu- 
dir sistcmhticamcnt a la figura del silenci administratiu ne- 
gatiu. 
- Cal quc l’Adrninistraci6 apliqui la normativa vigent 

d’acord amb els principis constitucionals i criteris dcl Tribu- 
nal Constitucional. 
- Des del punt de vista social, la planificació reqiicreix un 

,estudi tkcnic previ i la corresponent iniormaci6 piiblica, 
que garanteixin I’objectivitat deis criteris quc finalment 
s’adoptaran i el respecte als drets de participacih dels ciu- 
tadans. 

. ,  

Conclusions Informe 1991 

- En matteria de Funció Pfihlica, I’hdrninistracici ha d’in- 
formar cls interessats sobre els resultats de I’oposicirj o del 
concurs en qu& ha prés part. Els mitjans son: E’ecspccificacici 
dc Ics qualificacions obtingudes; la resoluci6 expressa i r5- 
pida dels recursos administratius quc s’hi intcrposin; la mo- 
tivació CIC les resolucions i la possibilitat d’cfcctuar una 
revisi6 d’examcn. 
- Cal garantir cfcctivamcnt el drct dels objectors de cons- 

cibncia reconegut a la.Constituci& i regular en profunditat 
la prestacih social substitutbria amb l’objcctc que rcalmcnl 
sigui considerat un servei social i eradicar la concepcici de 
<&istip amb quk actualment el conccptucn certs scctors so- 
cials. 
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.- Pc1 quc fr-i al prciccdimcnt administratiu, cal que Ics no- 
tificacions dcls nctcs i Ics resolzicions cspccifiquin els recur- 
sos quc s’hi pcJdcn interposar, anil3 indicaci6 de l’hrgan 
davant cl qual s’lian de prescntar i els terminis pcr fer-ho. 
Els actcs han dc scr motivats. 
- En rnatbia de responsabilitat patrimonial dc I’ Aciminis- 

tracici, UIE cop detcmminada la rclaci6 causal entre l’nctuació 
administrativa -quc cornprkn tant ien accions corn les omis- 
sions- i el rcsujiat lesiu, quaii el dany sigui efectiu, avalua- 
hte econbmicamcnt i individualitzable en rclació iimb una 
persona o grup dc personcs, neix l’obligxicj d’iindemnitzar, 
i T’Aciministraci6 no hi ha de cicixar de respondre. 
- L’Adtninistraci6 té obligaci6 de resoldrc de Coma ex- 

prcssrt i dins el termini les peticions i cls rccursos que for- 
mulin els particulars. 
- Cal promoure la racionalitzaci6 i simplificacici de la 

gesti6 administrativa, a fi d’aconscguir I’eeficikncia d’un ser- 
vei p~bl ic  adequat a les necessitats del moment. 

- N r a  convenient unificar cn una sola oficina administra- 
tiva la gcsti6 de la documentaciri que cls estrangers cs V C U C ~  

obligats a tramitar. 
- 1;ornentar una políticu d’inscrcici social i cultural dcls 

immigrants que conviucn amb nosal tres continua essent una 
tasca pendcnt. 

Conclusions Infnrme 1991 

- Tots hcin dc contribuir a la integracici dcls d’estrangcrs 
ainb 1’ob.jccte d’evitar Ics conseqükncics quc producixcn Ics 
actituds racistes i xcnbfobcs. 
- En el terreny intergovcrnamcntal s’hm d’adoptar solu- 

cions gencralitzadcs tcndcnts a dnnar supori econimic als 
paisos subdesenvolupais a fi de potenciar Ics &recs geogrhfi- 
qucs que origincn onades migratbrics incontrolades. 
- Es urgent harmonitzar la integraci6 dcls immigrants cs- 

tablcrts U I  nostre pah amh les mesurcs adequades per con- 
trolar futurs fluxos migrritoris. 

11. ESTRANGERS 
C. UIZBANZSMF, 

S’ inclou cn aquesi. epígraf allb que fa rcfcrhcia a: racis- 
mc, tercer mtin, situaci6 dels estrangers, xenofbbia i rnovi- 
rncnts migratoris. ’ 

En aquest grup hi figurcn conclusions relacionades ainb: 
dret ‘de propictat, plancjailn’cnt, gcsti6 i disciplina urbanisti- 
ca. 

Conclirsians Informe 1989 
Canclusions Informe 1989 

- Pcr garantir els drets quc I’at-ticlc 13 de. la Constitucih 
rcconeix als estrangers 6s necessari cluc cs fomenti la crea- 
cici dc centres cl’acolliinent que els ofcrcixin +jut, assisth- 
cia i asscsscrramcnt per potenciar la solidaritat cntrc ells i 
alhvorir la scva intcgraci6. 
- Les dcnegacions indiscrirninaclcs dcls permisos dc trc- 

ImlI que solliciten els estrangcrs els menen a Corm;zr part 
d’un submón d’il*lcgals quc sobrcviu per la tolcrhncia de1 
treliall clandcsti. 
- Propugncm l’clalm-ítci6 d’una llci solm els grups trans- 

humants dc població gitana dcdicats a Ics rccol-leccions 
agrícoles de tcmporada, arn b I’ohjecte de rcgular les condi- 
cions que han de reunir els llocs d’acampada, I’auxili i el 
controls de Ics adrninistr~cions compctcnts en la formdit- 
xaciri dels contractes de tcmporcrs, els períodes d’cstadii, 
ctc. 

’ 

Conclusions Informe 1990 

- S’ha d’cradicar la idea, estesa entre alguns scctors SO- 

cia1 s, d’ equiparar i inmigrirln t estranger arn b d CI i nq jicnt . 
- Considercm u rgcnt i prioritari cstablir programes d’qjzjut 

ccunbmic als paisos pobrcs per aconseguir el desenvolupa- 
ment de zoncs dcpsiniides amb I’objectc clc minvar Ics ona- 
des migratbries quc solen gcncrar. 
- Fcira necessari tornar B obrir un tcrmini arnli I’objcctc 

dc rcgularitmr la situació dels immigrants cstrangers quc 
p g u i n  dcmostrar u11 temps d’cstada al terri tori espanyol, 

- Els problcmes que prescntcn Ics urbanitzacions il.legals, 
ja sigui pcr manca d’aprovaci6 dc plans parcials i prqjcctcs 

. d’urbanitzaci6, ja sigui per la insalvhcia sobrevinguda a 
llurs proinotors, demana una dceidida intervcncici adminis- 
trativa dcs dels organismes que tenen atribu’icla 11-1 cornpeth- 
cia sobre I’ordcnació del territori. 
- Scria desitjablc unit campanya d’informació, a l’abast 

d’un ampli sector dc la phlació, sobre planejament i gesti6 
urbanística. D’aquesta manera s’evitaria la contirsiri i el de- 
scnci’s que patcixcn el s ciutadans davant les modi-l’icwions 
del planejatncnt, que moltes vcgadcs s’interprctcn com una 
burla dels SCUS drcts o de les scvcs cxpcctativcs dc drets més 
o menys fonamentades. 
- Cal aconseguir uncs directrius unificades en mathria 

d’apEicaciÓ dcl Reglament CIC Disciplina Urbanisticn perquh 
cl mer canvi de terme municipal no compodés diferbncies 
dc la pressiii sancionadora. 

* 

Conclusions Informe 1990 

- Els gcstors públics de l’urhanisrne no han de perdre dc 
vista quan utilitzcn tkcniques convcncioiials, que han de 
prioritzar I’intcrks gencral pcr sobre de I’intcrks particular. 
- La poca. ctichcia prhcticn de les ordrcs d’exccuci6 o 

siispcnsiij d’obres o aitrcs usos imposa quc els pocicrs pú- 
blics cornpetcnts cn matixin de protecció dc la legalitat ur- 
banística rcflexionin sobrc Ics causes socials i organitzatives 

’ 

0 .  
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d’aquestc?. situaciti. Nosaltrcs cns permetem apuntar, entre 
altres, la peca o nulela rcndibilitat econhica  dels edificis 
amb lloguers congclats i la insuficient dotació de recursos 
humans, particularmcnt tkcnics, de molts ajuntaments. 

E, HABITATGE 

Han estat iticloscs cn aquest epígraf Ics conclusions rela- 
íives a la possible vulneraci6 dc l’article 47 de la Constitu- 
ciii. 

Conclusions Informe 1991 
Conclusions Informe 1989 

- En rnatkria. d’infraccions urbanístiqucs, constatcm un 
any mes la manca d’una actuació eficq dc Ics administra- 
cions competents, espceialrncnt pel que fa a acords de sus- 
pensi6 quan sigui necessgria, imposició de sancions als 
particulars i compromís dc restituir la Icgalitat urbanistica 
vulnerada. 

- Recordem la necessitat que el Parlamcnt promulgui una. 
normativa actualitzada que reguli les activitats classificades 
a Catalunya. 
- Cal tenir en cornptc quc, si b6 cl drct de propietat es veu 

afectat per limitacions legals i per una intervencici pfiblica 
que s’articula per mitja de les 11icEncics urbanístiqucs, aixb 
6s una potcstad reglada i sotmesa a un proccdiment que 
1’Administracih ha de respectar i complir. 

D. ACTIVITATS CLASSIFICADES . .  

Es tracta de les activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses. En cl cas que ens ocupa, bbsicament, la recoma- 
nació s’ha anat reiterant cn cl scntit que cal aprovar un ins- 
trurncnt lcgal opcratiu i que han de ser ateses les queixes 
deis ciutadans afcctats per molesties causades pel funciona- 
ment d’activitats. 

Conclusib Informe 1989 

- La normativa que regeix les anomenadcs activitats clas- 
sificadcs ha quedat destassada i caldria, per tant, que el Par- 
lament de Catalunya aprovés una norma. eficaq pct a I’ds dc 
les administracions. La pau ciutadana cn sortiria bcncficia- 
da. 

Conelusi6 Informe 1990 

- Quant a Ics activitats classificades, reiterem la necessi- 
tat que el Parlament de Catalunya dicta una norma cficaq 
per a I’ds de les administracions, i que aquestes vetllin pel 
seu correcte compliment: inspeccions pcribdiqucs, clausura 
cfectiva d’ activitats sense Ilickncia, etc. 

Conclusió Informe 1991 

- Es convenient que els ajuntaments prestin més atencici i 
preveguin unes mesures eficaccs en relaci6 amb Ics queixes 
dels ciutadans en materia d’ activitats classificades. 

- Els drets fonamentals a la vida, a la llibertat, a la digni- 
tat de la persona i it la igualtat esdcvenen meres declara- 
cions formals si el ciutadh no pot accedir a gaudir d’altres 
drets mks prijxims i quotidians COM cl del dret a un habitat- 
gc digne i adequat. 
- És necessari que la Generalitat i els ajuntaments utilit- 

zin de forma intensiva la tkcnica prevista a la Llei del Sbl 
pcr crear shl urbanitzable per oferir-lo a preus no especula- 
tius amb la finalitat dc construir hitbitatges. 
- El retard en la tramitaci6 dels expedients sancionadors, 

en matkria d’habitatges protegits, posa en perill l’obtencid 
efcctiva dels drets que es pretcnen tutcíar. 

Conclusions Informe 1990 

- Cal cstablir una politica coherent en matkria d’ habitat- 
ge; en funcih dc las ncccssitats rcais, amb una dotació pres- 
supostiria quc permeti atendre els sectors socials m@s 
desafavorits. 
- S’ hauria d’incentivar fiscalment I’ habitatge i establir 

convenis amb institucions financem, potenciant l’estalvi 
destinat a l’adquisició dc vivcndrt. 
- Cal preveure la possibilitat d’utilitzar habitatges buits o 

abandonats, establint eis mecanismes legals necessaris a 
aquest efecte. 
- S’ha de fomentar l’habitatge de ilogucr, per tal de faci- 

litar que lcs persones necessitades tinguin accés a una casa 
digna. 

Conclusions Informe 1991 

- El dret a l’habitatge 6s rcconcgut a l’art. 47 de la Cons- 
titució. En aquelles expropiacions cn qub, tant pcr la capaci- 
tat econbrnica dc la pcrsona afcctada carn per la quantia de 
la indcrnnització, el particular es veu impossibilitat de tro- 
bar un nou habitatge, 6s necessari que I’hdrninistració mpo- 
s i  en cl patrimoni dc l’administrat cl scu dret facilitant-li un 
nou habitatge. 
- Cal una politica social d’habitatge eficient. 
- Seria convenient que les administracions elaboressin 

plans de carhctcr mes estahlc pcr acanscguir quc tanl l’acti- 
vitat privada com la de l’Adrninistraci6 es coordinin amb un 
objectiu bksic: atendre i satisfer les nccessitats d’habi tatge 
que la població té plantejades. 
- Entenem i reiterem que una política eficac; en mathria 

d’habitatge requereix la formulació d’unes hases d’actuaci6 
a concertar de fyma .consensuada entre les diverses admi- 
nistracions espanyoles. 
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- Per tal dc fer cfcctiu el drct dc tots cls espanyols a un 
habitatge digne i adequat, cal quc cls poders pliblics, ultra 
Ics mcsurcs dc f m c n t  públic, encarin sensc m@s dilaciB la 
rcfarina del sisicma arrcndatari. 

Dins d’ aqucst apartat cs trobcn les rccornanacions relati- 
ves a 1’Administrxici tributhi-ia, fonamcntalmcnt, quant al 
procediment dc gesti6. Així dcstaqucn alguns aspectes de 
dcscoordinacih entre administracions, lluita contra cl frau 
fiscal versus scgurctat jurídica i altrcs garantics procedi- 
meii t al s. 

Conclusions Informe 1989 

- Cal rccordar als +juntaments quc la seva voluntat d’im- 
pedir el possiblc frau tributari derivat de In no declaraciri 
cl’una transmissió, t B  com a Eiinii infranqucjjablc cl principi 
de scgurctnl jurídica i l’cfectivitat del inccanisrnc dc la pres- 
cripció. 
- Una informació hinplia i lleial al contribucnt qjudnrh a 

reconstruir un clima de confianqa cntre els ciutadans i 1’Ad- 
ministraci6. 
- Cal evitar quc els errors materials detectats en la gestió 

d’un tribut persisteixin i producixin cfcctcs pcqjudicials per 
al contribucnt i incompatibles arnh el funcionament eficaq 
de E ’ A dm i 11 i s t rac i 6. 
- Els principis de coordinad6 entre Ics hisendes locals i 

I’autonbmica i el ci’hmnogeiieYtat del sistema tributari obli- 
guen a una rcflexi6 conjunta entre els ens implicats per evi- 
tar supbsits de doble imposici6. 

Conclusions Infnmic 1990 

- Si cs responsabilitza el contribuent dc la dcdmaci6 i 
quantificacid de determinats cicutes tributaris, cal clarificar i 
cxplicitar m@s els textos normatius i les corresponents taules 
de vighcia. Igualment, cal rcgular amh mes concrcci6 la 
seva relaci6 amb I’adrninistracih tributhsia, fins a configurar 
un cstnlut del contribuent. 
- Cal que l’administracici tributaria, quan resolgui cls re- 

cursos dels ahrninislrats, actui’ amb imparcialitat, no com a 
part intcressada, intcrprctlmt amb objcctivitat les llcis. 
- Amb una collabomci6 cficq dc l’administració tri butb 

ria, respectant cl termini cstablcrt a 1’;u~iclc del reglamcnt 
regulador dcl procedimcnt econiimico-a~ministratiu, es con- 
triibuirh c2 agilitar la tramitació de les reclamacions cconhmi - 
cu-ad mi ni s t rati vcs * ’  

Conclusions Informe 1991 

- Cal quc 1’Rdministració respecti el dret dels ciutadans a 
conkixcr dc forma individualitzada les scvcs obligacions tri- 

huthics i 1n6s quan cs produeixin variacions esscncials en 
els tributs. 
- Caldria. donar una informació suficient als paiticulars a 

I’hora d’imposar contribucions especials per no contribuir al 
descncís sobre I’actuació administrativa. 
- La qudificaci6 dcl prcu de I’aigua corn a <(preu públic>> 

podria vulncrar cls principis constitucionals que han de regir 
I’actuslcici de i’Administraci6 cn l’bmbit tributari com scin 
els de generalital, capacitat cconbmica i progressivitat. 

G. SANITAT, TltE‘BALL I PENSIONS 

Les conclusions que s’hi aplcgucn són molt diverses, com 
ara, subsidi d’atur, pcnsions contributivcs, salut i SIDA, cn- 
tre d’altres. 

Conclusions Infnrme 3 989 

- 131 principi d’univcrsalitat dc protecciri recollit en I’arti- 
cle 41 dc la Constituci6 no s’aplica realment de forma plena 
cn el sistcrna de Seguretat Social. Cal, doncs, eliminar els 
criteris delimitudors, a fi d’ampliar i’hmbit subjectiu de pro- 
tecci6 a tots cls ciutadans. 
- La prolixa rcgulacid dels Rkgirns Especials de la Scgu- 

retat Social ha  de tendir a la rnhxima homogcnci‘tat 
cl’aqwsts amb el R ~ g i m  Gencral, que condueixi a un siste- 
ma dc seguretat social mis unitari en la gesti6, solidari i 
iguali tlai 

- S’ha de continuar avanpnt com fins ara, en la simplifi- 
caciri i racionalitzacih de la gestió administrativa, de la Se- 
guretat Social i Treball, de inanera que s’aaconsegueixi un 
estalvi & costos i se n’incrementi la seva cfichcia social. 
- CaZ més dcsccntralitzaci6 cn Ics cstructurcs sanithsics i 

administratives de la Seguretat Social, i un increment del 
control, la vigilhncia i la participació dels ciutadans, mitjan- 
qant els sindicats, associacions dc consumidors i usuaris, or- 
ganitzacions empresarials, etc. 
- E1 grau de protecci6 de Ics prcstacioiis per dcsoc.upaci6 

dcixa a un gran nombre de pcrsones sense ocupació i scnse 
recursos per subsistir: cal, dones, protegir Ics situacions dc 
necessitat de mis persones. 
- Calen solucions en la deplorable situacih de i ’assisth 

cia psiquihtrica a Catalunyit, mitjanqant la coordinacici i la 
coopera& efectiva cntrc les divcrscs administracions, pcr 
fer possible el trasphs i assumpci6 de les compethcies atri- 
bui’des a la Gcncrditat, 
- S’han de potenciar i crear nous centres sanitaris, d’ur- 

gkncies, de rehahilitai6 i reinsercici de toxicbmans, i ade- 
quar els scrvcis a les neccssituts de la dcmanda social 
actual. 
- Cal modificar la normativa que, continua negant el dret 

de jubilació a molts treballadors per compte prbpia o aitb- 
noms, pcr una altra de més ajustada amb els principis cons- 
t i  tucional s. 
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- L’actual sistema d’ajudes socials exclou injustament 
dels seus bcncficis una gran pah de ciutadans necessitats, 
sense atendre, per altra banda, nivells mínims de dignitat de 
vida ni procurar la integraci6 social dels seus destinataris. 
- Cal, per tant, un canvi substancial dels plantejaments 

vigents amb I’objectiu Últim d’assolir la implantacih d’un 
salari ciutadh d’integracih que contribueixi a palliar les ac- 
tuals mancanccs. 

- Els problcmcs derivats de la vcllesa (salut, hihitatge, 
cultura, lleure) són un rcpetc actual, de necessitis i urgent 
solució. Cal promoure el bcncstar de la nostra gent gran 
amb realitzacions i prugrames emmarcats en plans integrals 
(d’abast general) amb un finanpment suficient. 

Conclusions Informe 1990 

- Cal aplicar els esforgos necessaris a l’eradicació de la 
problemhttica de les llistes d’cspcra cn els serveis sanitaris, 
sobretot en Ics malalties amb index de mortalitat clcvats 
corn les chrdio-vasculars i el chncer. La prioritzaci6 
d’aquests casos, perb, no ha de minvar I’attenció dels altres 
malalts. 

- Cal continuar en la linia dc millorar I’atenci6 al malalt, 
Ics prestacions, la qualitat dels serveis i Ics relacions entre 
malalt i facultatiu per tal d’humanitzar la sanitat p6blica de l  
nostre país. 

- S’han d’adoptar les mesures convcnicnts per evitar la 
mlzrginacici i e1 rebuig a 1’atencib sanitiria dels malalts de la 
sida. 

- Cal potenciar la creaci6 de nous equips d’atcnció pri- 
rnhria, pcr tal que la reforma sanitirin a Catalunya no quedi 
estroncada i es puguin desplegar efiicapent eis programes, 
funcions i activitats del Servei Catal& dc la Salut. 
- Per garrantir realment I’assistbncia i Ics prestacions SO- 

cials previstes cn l’art. 41 de la Constitucici, cal continuar 
amb l’acci6 d’hornogenci’tzacici dels rkgims del sistema de 
Seguretat SociaI. 
- C ~ I  rcvisar la normativa pre-constitucional en matkria 

de Seguretat Social per tal d’adcquar-la n. la realitat i ncccs- 
sitats del moment. 

Conclusions Informe 3 991 

- S3 ha de continuar fomentant la fonnaci6 professional i 
ocupacianal, a fi dc reduir Ics taxes de desocupació i satisfer 
aixi les cxigkncies de competitivitat dcrivadcs de la conse- 
cuci6 del Mercat Únic europeu. 
- Cal quc els poders públics s’esforcin en cl compliment 

de l’obligaeió que tenen de vetllar per a la seguretat i I’hi- 
gicnc en el trcball, a fi de disminuir els riscs de sinistralitat a 
Catalunya. 
- Cal completar el proc@s de reforma de l’atencid prim&- 

ria en el termini previst per la Llci d’Ordenaci6 Sanithria de 
Cat alun y a. 
- Cal promoure fórmules que facilitin la coordinacib 

cfectiva entre E’atenci6 prirnkria ill’especialitzada. 

- Cal promoure l’assisthcia adequada als malalts dc la 
sida, amb ajudes cconbmiqucs i una informació adient. 
- Iknitar la propagaci6 del VII-I a trtwks dc la incidkncia 

en la droga i en altres prhctiqucs de risc ha de ser un objec- 
tiu preferent dels programes de salut. 
- S’ha de continuar acostant cl scrvci al ciutadh corn R 

subjcctc de 1’ atenci6, wbi trslnt els mecanismes necessaris 
perqiiE sigui eficaG, eficient i de qualitat. 
- S’han d’eliminar per sempre els entrebancs i els criteris 

delimitadors que dificultcn la plcna hoincgcnci’lzaci6 dels 
rkgims del sistema de la Scgurctslt Social. 
- 6s necessari establir i aplicar un conjunt d’accions des- 

tinades a l’atencici cspecifica dels malalts mentals del sector 
dels indigcnts i pobres i tamb6 dels transeunts marginats i 
families en situació prechia. 

EI. NORMALITZAC16 LINGÜhTICA 

A part dc Ics conclusions dels informes abans esmen- 
tats s’hi inclouen una part de les del llibre segon de I’In- 
formc dc 1991 dedicat monogrhficament a <<Les 
limitacions i les perspcctivcs de la llengua catalana a 
l’Adrninistraci6 p6blica)). 

Conclusió Informe 1989 

- Cal rcvifas amb noves norrnes,i idees el procés de nor- 
malitzacih lingüística, tractant de mantenir-lo sempre viu i 
punycnt i cvitant per tots els mitjans la seva caiguda cn la 
rutina. 

Conclusih Tnfome 1990 

- En matEria dc normalitzaci6 lingiiistica, cs constata la 
necessitat d’un impuls normalitzador en l’&mbit de 1’Admi- 
nistraci6 de Justicia rnitjanqnnt In  proclamaciA cxprcssa dcl 
dret d’opci6 lingüistica cicls ciutadans i la regulació de 
I’exigkncia de coneixements de llcngua catalana pcr ocupar 
places d’brgans judicials situats a Catalunya, com a mesures 
encaminades a fcr real el dret dcl ciutadh a 1’6s dcl catal5 en 
aqucst hrnbit. 

Conclusions Informe 1991 

- L’expcrikncia demostra que efcctuar qualscvol canvi cn 
els hhhits adquirits, quant a I’ds de la llengua catalana, cnca- 
ra que no contradiguin la normativa, i més si comporten una 
modificació, implica un llarg termini d’execució. 

- El procés de normalització lingüística, no tan sols no cs 
pot donar per finalitzat, sinh quc actualment sembla detec- 
tar-se’n un cert esllanguiment. 

- Hi ha sectors de 1’ Administracici pzihlica, gcncralrnent 
scwits pcr funcionaris de cossos nacionals, en quk cal inci- 
dir amb decisi6 per impulsar la normalització de 1’6s dc la 
llengua catalana. 
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- L’Ensenyamcnt i I’ Administració de Justicia són sec- 
tors deficitaris en l’cis de la llciigucl catalana; hi ha jut-jats on 
<&s m6s usual cl llati que el cntalb. 
- Alguns iirnhits de, 1’Administracici perifkrica de 1’Estat 

amb seu a Catalunya s6n gairehe impermcables a la norma- 
lització lingiifstica. 

- Els incentius per a la normalitzaci6 haurien de priorit- 
m r  la qualitat dcls productes culturals. 
- LCS iniciativcs normalitzadores hauricn dc scr tn6s ima- 

ginatives. Els resultats obtiriguts en aquesta rnat5ria per en- 
titats mk pocs rccursos econhrnics denoten que no hi són 
imprcscindihlcs grans inversions. 

Rcprodui’m ii continuaciij algunes de les conclirsions dc la 
monografia de I’Infoormc de P 99 1 .  

- Com abans prcdichvem dc l’Administraci6 autonbmica, 
tamh6 fem esment favorablc dc la normalització assolida, en 
gcncral, pcr l’Administraci6 local catalana. Cal rcrnarcar 
que fins i tot els ajuntaments dcls municipis més petits han 
Tct I’csforq dc normalitzaciri, ni que fos amb uns mitjans 
ceonhmics escassissims. 
- Aqucsta dmrcra afirmaciri pot servir pcr introduir cl 

conccptc quc volcm transmetre: la normalitzaciri lingüistica 
no ncccssita fonamcntalrncnt un gran suport cconhmic, sin6 
un csforr; d’irnaginacici i una voluntat dccidida. 
- Tot i reconkixcr la tasca dc foment efectuada pcr la Gc- 

neralitat mitjanqrtnt cl suport gen6ric ii I’ediciri dc llibrcs o a 
la producciii fonogrifica i cincmatogr&fica en llengua cava- 
lana, cntcnem que caldria promourc l’elaboració dc produc- 
tes que resultessin cornpclitius en el mercat de consum, en 
qualsevol camp d’activitat, i que aquests productcs, csscnt 
catuluns o en catal&, s’imposcssin dc inancra csponthnia per 
la seva qualitat. És a dir, cal elaborar productcs que tinguin 
dcrnandu malgrat  ser en cacalb. 

- En el cas dels llibres, els ajuts a l’cdicjó d’abres cicntí- 
riques, manuals usuals i narrativa de qualitat a partir d’origi- 
nals cattalans o de traduccions aeuradcs, crciern quc scria 
una inversi6n rendible per a la normalització. De la mateixa 
manera que certs textos s’adquircixcn malgrat tot i quc si- 
guin en una llcngua parcialment concguda pel lector, peri, 
que ofereixen una qualitat cxccpcional o quc resolen una 
ncccssitat, cntcncm que es podria aconscguir un mercat cul- 
tural per als textos catalans, fins i tot cntrc no-cattalanopar- 
Iíints. 
- Pel quc fa als textos dc paca. entitat, com ara menús, 

prospectes, carrespondbncia clcmental, és molt possibk que 
la normalitzacici cs produis scnse traumes si s’ofcria als em- 
prcsaris ui1 servei gratui‘t i rigorós de traducció. 
- Iiespcctc al problema dc l’ctiquetatge, en el qual a mbs 

de la nonnalitzaci6 no cs pot oblidar la incidkncia en els 
drets dels consumidors, cspcrem que el projectc de Llei de 
I’Estatut del Consumidor, actualment presentat al Parlament 
de Catalunya, contribueixi a consoliciar ela drcts lingüístics 
dcls ciutadans. 
- Finalment, vtilern deixar constancia del suport cl’nques- 

ta Instituci6 a la iniciativa de modificnció, de la Llei de Nor- 
malització Lingiiistica, que cntcnem ncccsshria. 

- Seria important de poder vEnccr els obstacles addu’its 
pel Tribunal Constitucional pel quc fa al quc cstablia l’art. 
4t. de I’esrnentat text legal, qirc atorgava legilimació al Con- 
sell Executiu per assumir la defensa dcls drcts lingüístics del 
ciutadh enfront de Ics admini stracians públiques mitjancant 
rccursos judici als. 

Csmidcrcrn que s i  s’aconseguis derivar a 1’Administrxih 
la chrrcga de la defensa dc 1’0s dc. la llengua per als casos 
concrets, el ciutadh es veuria dcslliurat dcl pes feixuc de la 
quasi hcroi’citat que comporta pledejar per vcum rcconegut 
un drct clcmental, el dret lingüístic. 

- Podria ser una solucici la canstituci6 d’una comissió 
parlament2wia amb amplia rcprcsentxici política yuc tinguks 
encarregades aquestes comcscs de defcnsa de la I lengua. Els 
resultats que sc’n podricn obtenir quant a l’actuaci6 de 
l’Adrninistrmi6 autonbmica i local (...I o fins 1’Adrninistra- 
ci6 perifkrica de l’Estat, podricn ser molt satisfactoris. 

I. JUST~CIA 

Les conclusions quc s’hi troben fan referkncia a 1’Adrni- 
nistració de justícia com a servei públic i ,  per tant, als casos 
de funcionament anormal, principalment les lcntituds cn la 
trslmitaci6 dels procediments judicials. 

Conclusions Informe 1980 

- Dcstaqucm la necessitat d’agilitar i fer mes cfectius els 
instruments de coHaboraci6 i auxili entre brgans judicials a 
nivell intern. 

- Cal iomir el podcr judicial, un dels pilars sobrc e1 qual 
es reposa cl sistcma democrhtic, .dels mitjans pcrsonals i 
materials adequats i suficients, per donar compliment ple a1 
mandat constitucional de l’wticlc 24.1. 

Concliisions Informe 19911 

- Cal rccordar que el ciutadh t@ drct a obtenir la tutcla 
cfectiva dcls jutges i tribunals cn l’cxcrcici dels seus drets i 
interessos en un procks públic sense dilacions, fins a l’cxc- 
cució de senthcia. 
- Cal dotar les oficincs judicials de tots cls clerncnts ma- 

tcrials que necessitin. Igualment quant als mitjans personals 
per tal d’cvitar o pakliar situacions dc vacants, continues 
mobilitats de funcionaris ctc. 

Conclusions Informe 1991 

- Cal cstablir un  procediment simplificat, pcr tramitar els 
litigis de mcnor’quantia quc no puguin ésser resolts mitjan- 
gant el procedimcnt arbitral. 
- Cal elaborar un nou text refós CIC la.Llci General de la 

seguretat Social quc reculli,’ regularitzi i harmonitzi t o t i  la 
dispersa normativa, a fi de facilitar-nc wn millor coneixe- 
ment i la seguretat jurídica dcls beneficiaris, 
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L’aspcctc que es remarca en aquest apartat 6s el de la im- 
putabilitat penal. 

Conclusió Informe 1991 

- ds necesshria una rcficxih seriosa sobre la ciiscorcianqa 
existent entre la majoria d’cdat c i v i l  (1 8 anys) i la pcnal ( 1  6 
anys). 

K. DRET PENITENCIARI 

Les conclusions que han estat recopilades fan referkncia a 
l’estat de les presons, instalkions pcnitcncihries, aplicació 
dc beneficis als reclusos i assistkncia social post penitencih- 
ria. 

Conclusions Informe 1989 

- A fi de donar compliment al que postulen la vigcnt Llei 
i cl Reglament Penitenciari respectc a la reinsercib sacia1 
dcls penats, fhra convenient arbitrdr mesures per tal de miti- 
gar la contradicció que comporta e1 fet d’iniciar el compli- 
ment de condcmncs un cop transcorreguts 8 o 10 anys des 

I de la comissi6 del dclictc. 
- La Comissió d’hssistkncin Social Pcnitencihia dcl De- 

partament de Justícia, hauria de disposar dcls mitjans pcrti- 
ncnts a fi que la condemna d’un ciutadh no es converteixi a 
la vegada en un chstig per a la seva família. .. 

- Cal crear un scrvei d’attcncici i orientació juridica quc 
assessori cls interns dels seus drets per tal que aquests els 
puguin Ecr valdre davant els corresponents brgans judicials i 
penitenciari s. 
- Hem de tornar a insistir cn la convcnihcia quc el recll‘rs 

complcixi condcrnna el mks a prop possiblc dcl lloc on viu 
la seva farnili a. 
- Una vegada mes ca1 insistir en la necessitat de presse- 

guir en la tasca de construccih dc centres pcnitcnciaris mo- 
derns cercant el necessari consens social cn la dctcrminaciii 
de les noves ubicacions. 

’ 

Conclusions Informe 1990 

- Cal que es perfeccionin els conductes existents per tal 
de proporcionar de manera ardinkria la deguda informació a 
l’intern en un centre pcnitenciari. 
- 6 s  necessari que, al marge d’adoptar les mesures neccs- 

sgrics per dcsbloque-jar la situaci6 de lentitud de la jurisdic- 
ció penal, es produeixi una millora dei nostre sistema 
punitiu, en la línia scguida pcr altrcs pdisas del nostre en- 
torn. 

- Cal tornar a insistir en la convcnihcia que cl rccl~s  
compleixi condcmna el més a prop possible del lloc on viu 
la seva familia. 

- Cal continuar aprofundint la creació de nous centres pe- 
nitenciaris i remodelatge dels ja existcnts incrementant Ics 
inversions cconomiqucs en aquest respecte. 
- Cal adoptar les mesures necesshies pcr tal de garantir 

cl drci al trcball dels cmprcsonats, a fi d’obtenir la scvsl Icgí- 
tinia reinserci6 laboral i socinl. 

Conclusions Informe 1991 

- Cal recordar que cap estat no cs pot considerar dcmo- 
critic i social si el funcionamcnt dcl seu aparell judicial pro- 
voca que una pcrsona hagi d’cntrslr a la prcsci vuit anys dcsprks 
d’havcr com& un delicte, i quan ja ha refet la seva vida. 
- Cal plantejar-se que I’aparició dc la drogaaddicci6 cn cl 

m6n penitcnciari constitucix un factor cansidcrablc en el 
f r x h s  de la rcinscrci6 social dels reclusos, i cn canscqübn- 
cia 6s fmamcntal la lluita contra l’cxistkncia dc la droga a 
Ics prcsons. 
- S’han dc continuar milloriini les condicions higikniques 

dels centres pcnitcnciaris a fi de prcscrvar el drct a la salut 
dcls interns i funcionaris. 

L, MENORS 

Es pot observarzr, a trav6s dc Ics rccornanacions cfcctuadcs 
al llarg del temps, els canvis que s’han anat produint cn 
qucst camp. 

Conclusions Informe 1989 

- Cal insistir en la necessitat d’inserir tota politica de pro- 
iccció al menor dins uns plans de gran abast que permetin la 
sortida dcls circuits dc marginaci6 dc la part dc la nostra po- 
hlació quc avui s’hi troba immergida, 
- Cal l’elaboraci6 d’un codi del menor quc vingui a regu- 

lar globalment la seva situaci6, posant fi a la dispcrsi6 i ob- 
solescencia de la normativa existent. 

Conclusions Informe 1990 

- Cal un desplegament eficq d’accions preventives, glo- 
bals i puntuals, cn relaci6 amb els infants cn situaci6 dc risc. 
Aquesta eficicia demana obligatbriament la coordinaci6 dc 
tots els rccursos -personals i materials- utilitzables d’acord 
amb plans i programes concrets. 
- f i s  una necessitat urgent en ei camp del menor millorar 

cls marcs juridics i socials vigents pcr rnitjh d’una llei bh i -  
ca del mcnor que prevegi no sols els aspectes socials, sinó 
tnrnb6, cn primer llac, cls prcvcntius i cducatius, 
- Cal senyalx la urgkncia d’una clarifi‘icaci6 lcgislativa 

quant al tractament dels menors, amb visi6 unithrria del pro- 
blema, que assenyali amb precisió la. cornpethcia dels hr- 
gans jurisdiccionals i administratius, i al mateix temps 
s’arbi trin formes de coordinaci6 i cooperació entre aquests 
organi smcs. 



621 8 BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 90 J 3 1 de marq de 1993 
-~ .- 

Conclusions Informe i991 

- Cal impulsat. i augmentar els equips profcssionals cxpc- 
ciulitzats cn infants: equips cl’atcncili i-i la inlhncia i adoles- 
cbncia (E.A.I.A.), els cxistciits cn cls serveis territorials dc 
la Dirccci6 Gcncral i cls dcls centres d’;mlliment. 

-- Cal quc s’aprovi d’unu vegada la futura llei gcneral de 
la infhncia, quc prevegi no sols cls aspcctcs socials, sinci 
també, en primer lloc, els preventius i cducatius. 

M. MEDI AMBIENT 

D’aqiiestes conclusions es deriva la irnporthncia de la 
coordinaci6 cntre administracions quan cs dcina el supbsit 
dc campcthcics concurrcnts. 

Canclusih Informe 1980 

- E n  rnatkria de niecli arnbicnt cal una politica global que 
prengui en consideració tols cls scctors que s’hi integrcn i .  
quc tingui cn comptc Ics irnplicricions territorials, cconbmi- 
ques i socials quc sc’ri dcrivcn, com també la. necesshria 
coordinaci6 entrc les administracions ptibliques amb com- 
petkncies sobre la mat2ria. 

Cnndusiii Infnrmc 1991 

- Cal una major coordinacili entrc les administracions 
amb compethcics cn matkriu de medi ambient, cn cspccid 
pcl que fa a la inspccci6, contrd i sanci6. 

arts plhstiqucs, rcíbrtnn i qualitat dc la formacih profcssio- 
nal, etc.). 
- Cal millorar els sistcmcs de prc-inscripcici a les univcr- 

sitals cattalancs. 
- Cal IniIlorar la dotació i Ics inírastructures dels ccntres 

doccnts. 

Conclusions Informe 1991 

- Cal uila actuacici urgent GZ I’administracici educativa 
per resoldre el grcgarismc universitari, impulsar cl pmch 
de norinalitzaci6 lingüística a les universitats i donar suport 
ii f’autanornia universitiia, espcciaimerit davant de la im- 
plantaci6 del disirictc universitari compadit. 
- La funci6 pdhlfca docent és un arnbit molt conflictiu en 

cl qual s’han de conjugar tant cls principis constitucionals 
que regulen I’accés a la fum56 pcíhlica en general (igualiai, 
mkrit i capacitat), coiii Ics situacions patobgiques quc riu- 
rant anys s’ han anat produint (contractació d’interins, subs- 
tituts, etc.), respcctant scmpre, perb, el marc juridic 
aplicable. 
- En matbia d’accidcnts escolim, s i  b6 s’han fet passos 

pcr aclarir la rcsponsnbilitat civil i penal dels doccnts, 
crciem que la via adequada, pel quc fa als ccntres p6blics, 
6s la rigura dc la rcsponsiihilitat patrimonial dc I’Adminis- 
tracici, interpretada can  a rcsponsabiht objcctiva. Crciern 
que caldria potenciar i agilitar aquesta instituciii, la qual, 
sens perjudici de 1st possibilitat quc 1’Administracici contrac- 
ti pblisses 6’ asseguranp, evitaria quc cls profcssionals do- 
cents s’haguessin dc veurc acusats en processos penals que 
nom& ccrqucn assegurar-sc una indcmnitzacib ci vi i, sciise 
que hi hagi, per tant, ni culpa ni ticgligkncia de I’encausat. 

N. I3ARREHES ARQUITECTbNIQUES 

E1 titol és suficientmcnt cxplicit sabre el contingut 
d’aqucst apartat. 

Conclusions Informe 1990 

- Subscrivim l’apmvacici d’una llei s d m  bar-rcrcs arqui- 
tcctbniques que posi fi a la situaei6 dc pcrinissivitat i in- 
compliments normatius actual. 

O. ENSENYAMENT 

Els conflictes derivats dc l’ob.jccci6 de consciEncia al 
cornplimcnt del servei militar obligatori, tot i no ser una 
compei&ncia assignada al Síndic de Greuges, han cstclt triic- 
tats als informes. 

ConclusM Informe 1991 

- Els ¿irgans de I ’  Administració militar han cl’augumentar 
la celeritat a I’hora de moldre els recursos i pcticions que 
els ciutadans els adrccen. LCS resolucions cxternporiinics no 
s6n solucions pcr als ciutadans. 

Aqucst grup fa rcfcrhcia H ]’efectivitat del dret a I’cdu- 
caci6 rccolIit a I’artrlicle 27 de la Constitució. 

Conclusions Informe 1990 
Q. EXPROPIACI~ FORCOSA 

Aqucsta institucici juridica ha de ser aplicada amb les Ii- 
mitacions i els rcquisits estahlerts a I’article 33 de la. Consti- 
tució que consagra el drct r?. la propictat privada com it dret 
fonamental. 

- Ei1 cl desplcgament dc la LOGSE a Catalunya cnldrh te- 
nir prcscnts els cal*lcctius dectats i Ics cmctcrístiyucs prh- 
pies del sistema cducatiu catal8 (tradició i actualitat de les 
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Conclusió Informe 1991 

- Els terminis establerts il la Llci d’Expropiaci6 Forcosa 
han csdevingut testimonials. Pcrquh cl drct dc propietat I%- 
conegui a l’art. 33 de la Constitucici cedeixi davant l’interks 
gcncral ho ha de fcr d’acord amb allb que cstablcix la Llei. 

R. CONSUM 

Cal remarcar que, a partir de I’any 1991, el Sindic de 
Greuges va mostrar una especial preocupacici per als proble- 
mes quc plantegen consumidors i usuaris. 

Conclusions Informe 1991 

- Pcr tal quc Ics recents Llci dc I’Habitatgc i Llci del Co- 
merq Interior puguin considcrar-se un veritablc pas enda- 
vant en la proteccili del consumidor i usuari, i per tal 
d’evitar llur inefiichcia, cal que es dictin amb urgkncia els 
rcglamen ts necessaris per dcscnvdupar el seu contingut. 

- S’ha de posar a l’abast del consumidor i usuari una in- 
formaci6 clara i adequada, facilitant e! seu acc& ~ 7 .  unit nor- 
mativa sistcmatitzada que el pcrrncti conEixcr els seus drcts 
i Ics vies legals pcr a. satisfcr-2os. 

- La protecci6 al consumidor i usuari per part de 1’Admi- 
nistració ha d’incloure, adernés d’un control efectiu de 
I’aplicació de la legislació vigent, una eoklaboraci6 agil 
quan sigui neccsshria la seva intervenci6 cn la prcstacici dc 
serveis públics. 

s. M A R G I N A C I ~  

Ens permetem transcriurc en aquest epigrnf ]’apartat dc 
conclusions de la monografia de l’inforrne de 1989. 

Conclusions Informe 3 989 

- La pobresa és el principal component de tota situaci6 
d’injustícia social. Cal cstablir els plans necessaris per era- 
dicar-la i ,  en aquesta tasca, cal afavorir els colkctius mes 
vulnerablcs i indcfcnsos. L’apmvació i l’aplicaciii d’itqucsts 
plans hauria d’cfcctuar-se sota els principis de coordinaci6 i 
col-laboració efectives entre les diverses administracions i 
entitats cíviques afectades. 
- L’opcrativitat dc qualsevol pla d’acció social deph  di- 

rectament dc l’existhcia o dc I’aprovaci6 simulthnia de la 
dotacici cconbmica su€icient per portar-lo a terme. Eis po- 
ders públics haurien d’actuar en aquesta línia a l’hora d’ela- 
borar qualsevol programa en aquesta mathia. 
- L’acció de lluita contra la pobresa ha de ser cornunithtia 

i s’ha de traduir en la voluntat p6blica i privada de sohdarit- 
zar-se amb els sectors de poblaci6 més desfavorits. Cal scn- 
si bi l i  tzar la societat perquk se suhsti tueixi el concepte 
d’assistkncia pcl dc solidaritat, Aquesta. acció, caldrh dcscn- 

valupiu-la cn colhbnraci6 amb totcs Ics insthncics pú bli- 
yues, potenciant la coordinitcih i la planificaci6 i scguint cls 
principis operatius cxtablcrts a la Llci 2611 985, de 26 dc dc- 
scmbrc, dc Serveis Socials de Catalunya. 
- Cal regular de manera específica la prohlemLtica que 

suscitcn cn cl pla laboral i social els grups transhumant de 
phlaci6 gitana dedicats a les recol.leccions agricoles de 
temperada. 

Amb aquest efecte caldria dcfinir Ics obligacions de CR- 

rzictcr tui’tiu de ICS administracions implicades. La rcitcracici 
de conductes atemptatbries als drets humans fonamentals, 
amb In  tolerancia interessada de 1! Adniinistració, avala la 
nostra demanda en uns zissumptes que requereixen una in- 
tcrvcncici d’ urghcia. 
- Ca1 cercar vies de diklcg cbtre I’AdministraciÓ catalana 

i 1’Adrninistració central, pcrquE, pel camí de la rndtua i 
llcial col3aboraci6, es donin solucions cfcctivcs quc vinguin 
a remeiar la situaci6 dels estrangers a Cattalunyn, 

- Els problemes derivats de la vellesa (salut, estatge, cul- 
tura, lleure) s6n un repte actual de necesssria i urgent solu- 
ció. Cal promoure el benestar de la nostra gent gran 
mitjanqant realitzacions i programes emmarcats en plans in- 
tcgrals (d’abast gcnerul) amb un f inanpment  suficicnt. 
- L’actual sistcma d’ajudcs socials exclou injustarncnt 

dels beneficis que preveu, una gran part dc ciutadans que 
n’ccstaii necessitats (minusvhlids, gent semc recursos), sense 
atendre, d’altra banda, nivclls mínims de dignitat de vida ni 
procurar la integració social dels seus destinataris. Cal, per 
tant, un canvi substancial dels plantcjaments vigents amb 
l’objectiu Últim d’assolir la implantaci6 d’un salari ciutadh 
que rcsolgui Ics actuals mancanccs. 

- Cal que els poders públics potencii’n I’ampliació dels 
centrcs dc rcinserció i rehabilitació cxisícnts i la crcaci6 
d’altres de nous quc puguin absorbir la clcmunda malaurada- 
ment crcixent, pcl quc fa it la rccupcraci6 dc Ics pcrsones 
que han patit o pateixen dependkncia de drogues. 

ConcIusians Informe 1990 

- bs necessari implicar la societat en la tasca deis serveis 
socials. I-Ii nianca una veritable política dc fomcnt dc l’asso- 
ciacionisme que, a través dc programes cducatius i mesurcs 
cconbmiqucs d’estimul, promogui la creació dcl necessari 
suport comunitari en aquest camp. 
- Cal equiparar quant a prestacions socials, els col-lectius 

dc malalts mentals i de disrninul’ts psíquics, tant pel quc fa a 
la política de subvencions i ajuts com -cspecialrncnt- a la 
creacici de residkncies específiques. 
- Així mateix, abonem la línia seguida en la llui’ta contra 

la marginacifi i la pobresa amb la creaci6 del Programa Tn- 
terdepartamental de la Renda Minirna d’lnserció. Aixb no 
obstant, entenem que cal arbitrar mesures cornplementhias 
quc donin soluci6 a aqudles personcs quc, trobant-se en la 
més extrema rnarginaci6, ni coneixen I’esmentat programa 
ni hi tcncn cap intcres. 
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Clonclnsih Inforrnc 1991 mes, permet afirmar yuc en moltes ocasions, Ics rccoinana- 
cions ckcluadcs han cstat recollides pcls poders piíblies i 
que la Institució ha actwt com una cfical; col*laboradom de 
I’Adtninistracili. 

En alguncs scccions temhtiqucs vciern, pcrb, que ha cal- 
gut rei terar successivament les rccomanacions i quc cncara 
pcrduren dguncs qiicstions sensc rcsoldrc, a Ics que la Insti- 
tuci6 seguiri tledicaiit el seu treball. 

- La salvuguarda i garantia dels drets del ciutadh ha clc 
scr cxigiila amb el mhxim rigor, quan el titular dcl drct for- 
ma  p a ~ t  del s sectors socials m6s dcsdgu t s .  

E1 rcpiis de l’actuacici del Síndic dc Grcuges cn cl segon 
mmdat rnitjrzqnnt la lectura de Ics conclusions tfcls infor- 
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ANNEX 

LLEI 14/1984, DE 20 DE MARC, DEL SfNDIC DE GREUGES 

N. de li R.: El text de la Llei es put consultar al UOPC, i87/1, del 7 de mar$ de 
1984, i al DOGC, 42 I, del 30 de marg de 1984, i la modifcaciú ,@a per la Llei 
IZ / ISSS ,  de rnndiJ2caciÚ de lu Llei 1411984, d d  Sindic de Greuges, es pot consul- 
tar al BOPC, i 17, del 13 de desembre de I989, i al DOGC, 1234, del 22 de de- 
sembre de I989, i I243, del i 7 de gener de 1990. 

Aqucsl Mortnc de Ics actuacions de la Instituci6 del Síndic de Greuges, durant l’any 1992, 
s’ha ncahat de redactar ei dia 12 de m a q  de 3 993 

Anton Cañellas i Balcells 
Síndic de Greuges 




