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4. TNFORM ACIÓ 

4.80. Síndic de Grciiges 

INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
NMIkS PEL, SINDIC DE GREUGES 

(ANY 1991) 
(Reg. 34671) 

OFICIALTA MAJOR 

La Mesa del Parhnent, en sessi6 tinguda el dia 7 d’abrii de 
1992, ha pres nota de l’lnforme al Parlament de Catalunya 
em& pel Sindic de Greuges (Any 1991) (Reg. 34671), presentat 
pel Síndic de Greuges, d’acord amb la Llei 14/1984, dei 20 de 
rnarq, del Síndic de Greuges. D’acord amb l’arkle 144.1 dei 
Regfiament del Parlament, la Mesa ha ordenat de publicar-lo en 
el Rutkleti UBciai del Parlament de Catalunya i de trarnetre’l ii 
la Comissió parlarnendria del Silidic de Greuges per al seu de- 
bat, previ al del Ple. 

Palau del. Parlament, 7 d’abril de 1992 

Ismael E. Pitarch 
Oficiai Major 
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INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA EM$% PEL SINDIC DE GREUGES 
(ANY 1991) 

J-Jan participat en la redacció d’aquest Informe: 

Frederic Rahola i d’Espona 
Elies Rogent i Albiol 
Anna Fayos i Molet 
Enric R. Bartlett i Cnstellii 
Joaquim Soler i Pont 
M. Josep han-Torres i Carceller 
Josep-Ramon Arbiol i Also 
Merce Corretja i Torrens 
Dolors Rovim i Carcoy 
Pilar Busquiel i Soriano 
Montserrat Figuera i Lluch 
Eduard Perxi% i Compte 
Matilde Seuba i Martinez 
Ramon Torrents i: Rappard 

((... I P S  icrix se rrruintiennent en crhdit, n m  pur ce yu’elles sont 
justes, mais par ce qu’elles mnt h i x .  C e s t  le “fondement rnysti- 
que dc. leur authoritk; elles n’en nnt poinct d‘autre.>) 

Montaignc 

Aquest vuit& lrifornie anual del Síndic de Greuges al Parla- 
incnt es compon de dos llibres. Mantenim aixi el rnctode cte tre- 
bai1 establert fa tres anys. 

En cunseqiihcia, el llibre primer, dividit en tres p&s, dóna 
compte de la gestió de la Institucici, sistematitzada en seccioiis 
temhtiqucs, conclusions i annexos estadístics. 

El IIibre, moiiogrZifiic, presenta enguany ur1 estudi sobre l’ús, 
les limitacions i Ics perspectives de la llengua catalana en l’A& 
ministració pública; en primer lloc hi figura un recull dels in- 
foi-mcs al Parlament al llarg del primer mandat i dels exercicis 
transcorreguts del segon, i ii continuació, una skrie de conside- 
racions i co~ic3~1sioiis sobre el procés de normalització. La ma- 
thria de la monografia és extensa i tan viva, que poques vegades 
deixa de despertar un apassionat interks. Per aixb mateix, he en- 
tks que era bo de posar aquesta qiiesti6 a la consideració 
d’questa Carnfira des del punt de vista de les sifiracions que la 
InstitucicS coneix. 

Els estleveninieiits de l’atiy 1991 han tingut iina incidhicia 
diversa en la tasca del Sindic. I:arern una síntesi dels m6s irn- 
portmts, scgirjnt la sistelnit ica adoptada en I’Infonne. 

Així, la qiiestió candent del procés de regularització cl’estran- 
gers ha fet nccesshria la intervenci6 institucional tant del Síndic 

de Greuges com de 1’Ornbudsrnan de 1’Estat. Cald& a més, se- 
guir amb atenci6 l’eevoluci6 del pro& i, sobretot, el tractament 
que rebran aquells estrangers (malts milers) que n’han queúat 
exclosos, 

La possibilitat de brots de racisme en la societat ha prtmupat 
també la Institució i, en aquest sentit, s’ha procirrat la mhxima 
coordinacih amb tots els Ombudsmen de I’Estat per mantenir 
posicions conjuntes davant aquest mal social. 

L’any 1990 es va produir una allau de queixes de professors i 
alumnes en protesta C Q I W ~  la LOGSE. L’any 199 i, lbgicament, 
vam continuar rebent escrits contra l’aplicaci6 ú’aquesta llei. 
Durant aquest exercici, l’accés del personal docent n la funci6 
pública ha generat queixes tant del prsonal interi que no ha su- 
perat les oposicions COM de les persones que han concorregut a 
oposici6 pel torn lliure i, havcnt-ne superat les successives pro- 
ves, no han obtingui placa. 

En mathia de medi ambient, valem fer ressaltar ei vell prc- 
blerna, encam sense moldre, de les activitats classificades i, en 
especial, dels sorolls. EIS ciutadans reclamen, amb ra6, el dret a 
viure en un medi sense agressions acústiques. 

Sistem%icament, dins la mateixa seccid de medi ambient, es 
tracten els problemes urbanistics i d’habitatge que, malaurada- 
ment, es mantenen similars a exercicis anteriors. Els primers, 
causats per certes actuacions administratives irregulars, i els se- 
gons per la manca de destinació pressupostbia a la conshucci6 
d’habitatges de promoció priblica i assequibles a les rendes mo- 
destes. 

Et 1991. ha portat tamM una novetat que ha donat lloc a un 
bon nombre de queixes: la imcorporaci6 de tributs als rebuts pe1 
consum d ’aigua. L’Jnfornie presenta una nnhlisi jurídica 
d’aquesta mesura, la iegalitat de la qual ens plantegem; aixi ma- 
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teix, presentem els greuges que comporta en alguns casos, com 
ara les famllies nombroses. 

La secci6 de sanipdt i constim aborda la qüestió de les refor- 
mes sanithies a Catalunya. Fem cn aquesta rnathria una valora- 
ci6 positiva i, per primera vegada, es posa un especial ~rnfasi  en 
la problemiitica del consum, amb l’exposici6 d’assumptes i 
queixes cl’actualitat, entre d’altres sabre les mancances que pre- 
senten els serveis públics. 

Les consideracions relatives a la problemhtica de pensions i 
treball recullen les novetats normatives produides al llarg de 
l’exercíci, 

Els problemes dels menors són tractats amb cert deteniment a 
la secci6 de serveis socials, en la qual posem en relleu l*aprova- 
ció pel Parlament, a. finals de l’any, de la Llei sobre Mesures de 
Protecció dds Menors Desemparats i de 1’Adopcid. 

Tambb dediquem un comentari detallat a una altra novetat Ie- 
gislativa: la Llei de Promaci6 de 1’Accessibilitat i de Srrpressió 
de Barreres Arquitectbniques. 

Pel que fa a l’ensenyammt, hem examinat amb una especial 
atetici6 dues qüestions sorgides cl 1991 : la implantacl6 del dis- 
tricte universitari compartit i la responsabilitat patrimonial de 
1’Adrninistracici per accidents escolars. Tant l’una com I’altra 
han causat un notable nombre de queixes dels afectats. 

L’exercici transcorregut no ha comportat gaires novetats en 
el m6n penitenciari, per la qual cosa l’lnforme presenta un trac- 
tament gen2ric de qüestions ja conegudes; aixi hi comentem 
I’aplicaci6 tardana de les penes privatives de llibertat; la des- 
protecció de la víctima, i la dependhcia de drogues dels reclu- 

sos en centres penitenciaris. Malauradament no constitueixen 
cap novetat. 

Hem de manifestar que en aquest vuit& Informe, com en els 
anteriors, hem topat amb les dificultats i els dubtcs que repre- 
senta seleccionar les queixes que resultin m6s paradigmitiques 
per ais ciutadans, perqu& I’Administraci6 hi pugui trobar uns 
indicatius dlipnadors que li estalvl’in de tomar a caure cn els 
errors o els abusos de poder que hem detectat en el transcurs de 
la nostra actuxi6. 

Si bt5 algunes de les desconcertants actuacions adrninistrati- 
ves han estat corregides després de la nostra intervenci6, en al- 
tres casos han estat confirmades pcrquk resultaven ajustades cl 

la normativa vigent. Aquestes últimes han provocat el rebuig 
dels Snteressats, que les han trobdcies poc justes o poc equitati- 
ves, malgrat l’existkncia d’una norma que fes abonava. 

Aconseguir i perfcccionar I’objectiu d’adequar l’aciuací6 ad- 
ministrativa als principis de justicia i equitat ha estat sempre 
l’objecte i el centre de dedicacili de tot l’equip d’assessors de 
1’1nfome que, any darrere any, presentem al Parlament. A ells, 
doncs, el meu reconeixement i admiració. 

Per acabar, cal agrair el suport que en tot moment hem rebut 
del Parlament i de la Comissí6 Parlamcntiiria del Síndic de 
Greuges, que han seguit el camí d’aquesta Instituci6, o sigui, la 
defensa dels drets fonamentals del ciutadk 

Frederic M o l a  i &Espona 
Síndic de Greuges de Catalunya 
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LLIBRE PRIMER 

PRIMERA PART 

SECCId 1 : ADMINISTRACI6 GENERAL 

I. INTltOnUCCId 11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

Seguint la sistemhtica emprada en els Tnfermes anuals ante- 
riors, aquesta secck5 inclou les queixes que ens han adrqat els 
ciutadans relacionades amb l’organitzaci6, funcionament i ac- 
tuacirj de I’AdministraciÓ en general. Les queixes que presenten 
u11a problemhtica sobre mathries concretes, malgrat que sempre 
hauran d’estar relacionades amb 1 ’actuació administrativa, re- 
ben un tractament m& individualitzat en les seccions especifi- 
ques corresponents, 

Els vicis de procediment s’analitzen e11 tot cas en aquesta 
seccih, sigui quina sigui I’Administraci6 afectada. 

El funcionament de l’aparell administratiu ocasiona massa 
sovint pe@dicis als ciutadans, que es veuen obligats a acudir a 
la via jurisdiccional pe& els siguin alatribuits uns drets que 
I ’Aciministraci6 ha estat incapaq de reconkixet. 

Aquest any, en funcici de les queixes rebudes hem consi- 
derat convenient analitzar Ies qüestions que fan referEncia 
it determinats sectors corn ata la fumi6 pdblica: manca 
d’inCormaci6 del ciutadh quc participa en concursos i opo- 
sicions, problemitica que planteja l’interinatge i necessitat 
de claredat en les bases dels concursos i oposicions; també 
es tracten qiiestions en niathria d’expropiació Foqosa: ina- 
plicaci6 de terminis legals i conflicte d’aquella institució 
amb el dret constitucional a l’habitatge. Dediquem un 
apartat al sislema de responsabilitat patrimonial de 1’Ad- 
ministraci6. 

Finalment, fem una anWisi general del procediment i de Z’ac- 
tuncicj de I ’Administracici. 

Totes aquestes rnatbies s’inscriuen clins l’hrnbit d’actuació 
de les administracions sobre les quals el Síndic de Grcuges té 
plenes cornptkncies. 

Cal matisar, tanmateix, que en aquesta secció, referida a 
l’actuaci6 de l’Adminislraci6 en general, exposem tarnbe les 
queixes relacionades amb rnatkries de curnpetbncia reservada 
a I’Administraci6 Central de I’Estat, corn 6s ei cas de les 
queixes rebudes en afcrs d’estraulgerin i qiiestions que afec- 
ten militars i objectors de conscikncia, La tramitació consis- 
teix a fer un estudi del cas plantejat i donar-ne trasllat al 
Defensor dei Poble perque sigui aqirella Institucici que les re- 
solgui, llevat dcl cas que s’hagi de fer unit a m a c i 6  d’urgkn- 
cia per motius humanitaris. 

Aquest any en l’hrnbit cl’estrangeria, de notable incidhncirt a 
Catalunya, hcrn intentat fer unii valoraci6 del procés de regula- 

Pcrsonal - A C C ~  
-Drets 
- Deures 

~ ~~ 

Prestacions de carhcter 
personal - Servei Militar 

- Objecci6 de Conscihncia 

Contmctaci6 adininistsativa - Concessid de béns del domini 
públic: 
- Cementiris 
- Equipaments comercials 
-ús de platges 

~ ~ _____ ~- 

Coacció administrativa - Compulsió directa sobre 
les persones 
- Sancions: 
- Infraccions contra 
nomes d ’ h  i circulació 
de vehicles 

Estrangeria i situaci6 
d’ aphtrida 

Prestacions patrimonials 
no tributhries - Expropiació forpsa 

- Trmsferhcics econbrniques 
entre admhistrdcions 

Responsabilitat patrimonial 
de l’Adrninisuaci6 

El procediment 
corn a garantia de 
I’administrat - AccEs a la infomacid 

- Lentitud-silenci 
- Defectes de forma 
- Vicis d’anuliabilitat i nullitat 
- Inexecuci6 de resolucions 

ritzacici dels treballadors cstrmgers establert en I’ Acord del 
Corisell de Ministres el 7 de juny de 1991. 

Pel que fa a I’esfera militar, hem considerat convenient reco- 
nianar que s’agiliti la trm~itnciri de recursos i Ics peticions que 
plantegen els ciutadans. 

Finalment, ramtd ha estat objecte de txactainent tota la pro- 
hlerniitictz que envolta els objectors de conscikncia. 

Manca de coordinació 
entre administracions 

hctuaci6 de les forces 
de scguretat 
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111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
ILLUSTRATIVES 

1. ProbiemBtica derivada de I’accbs 
a la funcio pGblica 

Per mitja de les queixes rebudes sabre funci6 pdblica, cons- 
tatem que la problemAtica principal en la mat&ria es planteja en 
relaci6 amb els sistemes d’accés. 

Algunes de les qüestions que lmn arribat al nostre coneixe- 
ment s6n especialment preacupants, i no sols per les possibles 
irregularitats que hagi com& l’Adrninistraci6, sin6, encara més 
greu, perque els escrits de queixa denoten la pbdua de confian- 
Fa en el sistema. 

Concrirsos i oposicions. Necessitat d’informacib 

La manca d’infomacib i la consegüent sensaci6 d”inde- 
fensi6 del ciutadh que s’ha presentat a una oposici6 i ha vist 
al costat del seu nom el <<no apte>> 6s una constant en les 
queixes relacionades amb el sistema d’accks a la fumi6  pb- 
hlica. La majoria d’aquests ciutadans quedarien satisfets amb 
una explicació que detall6s la puntuació obtinguda, corri en 
molts casos sol-liciten per via de recurs, per rnitjh d’una revi- 
sió d’axamen. 

En la queixa n6mero 251191 una aspirant a 1’Escala de Ges- 
tir4 cl’Adtninistraci6 General del Cas de Gestió d’Administraci6 
de la Generalitat, entre altres qüestions, manifesta les queixes 
segiieats: 

<<Voldríem conkixer les qualificacions concretes obtingudes a 
les proves prictiques. 

<<Tenim la sensaci6 que els tribunals qualificadors tenen carta 
blanca per fer i desfer, i ajxb provoca un sentiment d’indefen- 
Sió, de pkrúua de temps per haver estat estudiant un any moltes 
hores el dia, i de perjudici econbmic per les despeses que la 
prepara56 en una acadbmia exigeix.>> 

Som conscients que davant d’una qualiCicaci6 no satisfacth- 
ria l’opositor tendeix o fins i tot prefereix pensar que ha estat 
abjecte d’una jtijustícia i que, als ulls del profi, la discrecionali- 
tat en qu2 es mou l’actuació de I’brgan tkcnic esdeve arbitrxie- 
tat. 

Per6 creiem que quan aquesta sensació deixa de ser una opi- 
ni6 particular davant d’un resultat no satisfictori i passa a ser 
una opini6 generalitzada, I’AdministraciÓ ha de rcxcionar per- 
qu& els postulztts de 1’Estat de dret no se’n vegin ressentits. En- 
tenem, doncs, que cal posar els mitjans perque la presumpci6 
de legalitat que empara l’actuaci6 adrniriistrariva sigui també 
sentida pel ciutadii. Creiem que la inforrnaci6 del ciutadh sobre 
els resultats de l’oposici6 o del concurs en qu& ha pres part a t e  
nuarien la sensaci6 d’indefensib i la desconfhnqa en el sistema 
a yuk hem fet referhcia. L’especificació de Ics qualifica- 
cions obtingudes, la resolució expressa i rhpida dels recursos 
administratius que s’interpasin conjuntament amb iina reso- 
lwci6 motivada, i, finalment, la possibilitat d’obtenir una re- 
visi6 cl ’examen, que algunes convocatbries estableixen de 
forma expressa, poden ser el sistema per aconseguir un resul- 
tat positiu. 

Acch a la funclii pliblica 

La problernhtica referent al funcionari hteri i l’accds a la 
funci6 pública es va posar ja de manifest a I’informe presentat 
I’any passat al Parlament. La dificultat d’acunseguk plaga per 
part del qui concorre sense m M s  al concurs-oposici6 (és a dir 
pel torn lliure), COM també el període, normalment ja llarg, que 
el funcionari interí ha acreditat en l’exercici de la funci6 prbpia 
de la plaqa treta a cuncu~s són dos aspectes que no es poden 
oblidar quan es vol intentar resoldre el problema. 

En especial, el. problema de I’interinatge s’ha donat enguany 
en dos Bmbits: el sanitari i el docent. 

La interinitat es caracteritza per la provisionalitat en funció 
d’una provisi6 definitiva mitjanptit el procediment reglamenta- 
ri i ha de ser justificada per IN urgkncia, d’acord amb l’artide 6 
de la Llei 1711985, reguladora de la Fumí6 Pública de 1’Admi- 
nistraci6 de la Generalitat de Catalunya, i amb reiterada juris- 
prudkncia. 

Tanmateix, com ja vam denunciar en l’hforme de 1990, s’ha 
anat consolidant un procediment patolbgic d’accés a la fumi6 
pfiblica. Amb la contractaci6 d’interins, que solen actuar amb 
una liarga permankncia en aquest rkgim, es generen grans ex- 
pectatives d’adquisici6 de la condició definitiva de Ewncionari 
per part d’aquest personal, i de fet, per aquest sistema, s’arriba 
a substituir la contractació administrativa temporal suprimida 
per la Llei estatal 30/1984, de 2 d’agost, En els hmbits sanitaris 
i docents a que abans s’ha fet referkncia, aquestes expectatives 
s’han reforpt mitjanpnt pactes d’estabilitat entre I’Adminis- 
traci6 i els sindicats. Pel que fa al personal sanitari, cl pacte fou 
objecte de matisaci6 posterior i que& sense efectes. 

En el cas dels docents, en canvi, per a l’accés a la fumi6 pli- 
blica, diverses normes de rang legal i reglamentari han reconc- 
gut la valora56 com a mbit preferent dels serveis prestats en 
l’cnsenyrtment públic, enfront dels prestats en I ’ensenyament 
privat (disposicici transitbria Sa de la LOGSE, Rcials Decrets 
574J1991 i 575/1991). Aixb ha generat una abundant conflicti- 
vitat en el cos docent, corn han posat en relleu les recents oposi- 
cions convocades per la Resoluci6 de la Generalitat de 
Catalunya de 23 d’ahril de 1991. D’altra banda, el pacte subs- 
crit s’ha aplicat en perjudici de persones que hi havien accedit 
pel torn lliurc i que no han pogut obtenir destinaci6 malgrat ha- 
ver aprovat l’oposici6, vist que determinades places s’havien 
mantingut ocupades pr personal interi; cl barem discriminatori 
a favor dels serveis prestats en l’ensenyarnent p6blic ha estat 
fins i tot objecte de recurs del CoWegi de Doctors i Llicenciats 
de Catalunya; posteriorment, pcrb, aquest recurs va ser reiirat 
per no perjudicar les 2.520 persones que havicn aprovat les 
oposicions; i tamb6 cal recordar que s’han denunciant nombro- 
ses irregularitats en el procediment i en els resultats. 

Queixes 99919 1 i 2 O56/9 1 
Opositors aprovats pel torn lliure quc nu puden ohtenir dcs- 
t inacici 

Les queixes 999191 i 1056/91 han estat presentades en nom 
d’un col~lectiii d’opsitors d’ensenyament secundari que han 
aprovat les oposicions pcrb que no obtenen dcstinncid. Els fets 
s6n els segiients: 
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Desprds de supemr el corresponent pro& selectiu convocat 
per la Resolucih de 23 d’abril de 1991, van aparher a les 1Iis- 
tes d’opositors aprovats (Resoluci6 de 4 de setembre de 1991). 

Posterionnent anaren sortint les llistes amb les destinacions, 
perb mancava la d’un grup de 200 a 250 oposi#ors. 

Van cfcctuar diverses gestions prop del Departament d’En- 
senyament, el quai els indicava que aviat sortirien Ies destjna- 
cims, fins que, finalment, se’ls va convocar i se’ls va dir que 
primer mantindrien en el seu lloc de treball el personal interí 
amb el qual hi havia un compromís d’estabilitat i, a mesura que 
anessin quedant vacants, es donarien les destinacions als oposi- 
tors aprovats. 

El compromis d’estabilitat al qual es va fer referhncia, de 
l’abril de 1987, fou signat entre el Dep;u-tanient d’Ensenyament 
i diversos sindicats, 

A conseqükncia cl*aquests fets, molts dels opositors aprovats 
que havien deixat ilocs de treball en l’ensenyarnent privat con- 
fiant que havien superat el procés selectiu i que obtindrien des- 
tinaciri, es trobaven sense feina i sense perspectives de tenir-ne 
cIurcant aqucst curs. 

El departament els va dirigir un escrit assenyalant que es tro- 
havcn en Za sitriacici <d’aspirant en cxpectativa d e  nomena- 
ment>>. Tarnpoc en la resposta del Conseller d’Ensenyarnent a 
una interpeklaccici del Diputat senyor Cadevali sobre la Politica 
General de la Firncid P6bEica Docent (Diari de Sessions P- 
Nlim. 1115, 9-10-91, pAg. 5325 i ss.) no es dhna solució al pro- 
blema plantejat. 

Jkta  I’oportuna valaraci6 dels fets, ens vam dirigir al Depar- 
tament d’hsenyament en eis temes següents: 

K.. La problctnLtica que plantegen ambdues queixes és la se- 
güent: 

<<Es tracta de persones que han concorregut a Ia convocatbria 
FI- a la provisió de 2.552 places de fitncionaris docents dels 
cossos d’enseiiyament secundari de Catalunya, segons Resolu- 
ció del I)epart;unent cl’Ensenyameiit de 23 d’abril de 1991 
(DOGC 26.4.92). 

<<’Tot i quc en J’expressada convocatbria es concedia major 
puntuació a l  personal nomenat interí (d’acorct amb les disposi- 
cions addicional 16 i transitbria. 5 de Ia Llei Orghica 1/90, de 3 
d’octubre, d’ordcnaci6 general del sistema educatiu, i els Reials 
13wrcts 57419 1 de 22 d’abril i 575/91., de 22 d’ahril, pels guals 
es regula transitbriament l’hgrks a la funci6 pública docent i la 
mobilitat entre cossos docents, respectiv,ment), el cert 6s que 
unes prsones que 110 gaudien de la condici6 d’interinitat han 
aprovat les oposicions i compleixen els requisits assenyalats a 
la base 1 .  i 1 . 1 per obtcnir una plap de les convocades. 

<~Tanmsteix, fins a la data no sc’ls ha adjudicat cap destina- 
ci6. 

les critrevistes que han tingut amb representants del vos- 
tre Departarrient Ehis al rnorneIit no se’Is ha ofert cap soIuci6. 

<&embla que el prc~ble~na dc fons 6s el compromís signat en- 
tre el Departament d’Enseny¿metit i els professors interins pel 
qual es garanteix la conthujitat en el lloc de treball d’aquests. 

d o b r e  aquest compromís, cal tenir en compte que la situaci6 
d’interinitat es caracteritza per les notes de temporalitat i transi- 
torictat, i, tal com disposa la Llei 17/85, de 23 de juliol, sobre la 
fiincirj p ~ b l i c ; ~  de la Generalitat, aplicable al professorat a ~nm- 
ca d’iina Iiormtiva especi€ica, 6s perso~irrl interí el fonnat pels 
qni, en virtut de nomenament, prcsten scrveis amti caracter 

transitori i ocupen places reservades a funcionaris de carrera i 
dotades per les partides pressupost&ries, mentre aquests no les 
ocupin. 

<<En el moment que aquestes places s6n ocupades per funcio- 
naris de carrera, és a dir, persones que, havent superat les pro- 
ves corresponents i de conformitat amb les convocatbries, 
accedeixen a la funci6 pdblica de la Generalitat, el personal in- 
terí ha de cessar en el seu lloc de treball, sense que siguin u p -  
sables a aquest fet pactes o acords sense suport legal que 
garanteixin l’estabilitat , 

<<En aquest sentit, l’art. 9 de la mateixa Llei 17/85 estableix 
que ni la prestaci6 de serveis en r&gim interí ni la coní~actíició 
laboral temporal no poden constituir un mkrit prcferent per a 
l’accés a la condici6 de funcionari O de personal labord amb 
carhcter indefinit, respectivament. 

<<No obstant aixb, el temps de serveis prestats pot ser compu- 
tat en els supbsits de concurs-oposicib i sempre que els serveis 
siguin adequats a Ics places convocades. Aixi, les disposicions 
addicionals 16 i transitbria 5 de la LOGSE estableixen el cbm- 
put cl’aquests serveis i la seva valoracib com a mhit preferent 
per a l’accés a la funci6 pública docent, per6 aixb no pot consti- 
tuir ni una garantia de contjnu‘itat en el lloc de treball ni pot im- 
pedir que unes persones que han superat el proc6s d’elecció i 
tenen dret ii plap d’acord amb les bases de la convocatbria co- 
rresponent obtinguin destinació. 

({Fetes les anteriors observacions, i ates que totes dues quei- 
xes reuneixen els requisits establerts per la Llei de Catalunya 
1411984, de 20 de mar$, han estat admeses a trhrnit, sense que 
aixb prejutgi l’eexisthncia de cap actuaci6 irregtlIar. A fi de re- 
soldre en la f ~ m a  convenient sobre aquestes queixes i en mhit 
de les funcions que ens encomana l’mticle 35 de 1’Estatut 
d’htonomia, us prego que doneu les ordres oportunes per tai 
que en el termini de quinze dies previst i\ l’article I9 de la Llei 
14/1984, abans esmentada, se’ns informi sobre aquest assump- 
te.>> 

Fins al moment cle tancar aquest informe no hem rebut res- 
posta de1 Departament d’Ensenyarnent. 

Queixa 72919 i 
La necesshrin claredat en Ics hases referents a convocatbries 
de conciirsos i oposicions 

La necessitat que les bases referents a una convocatbria, 
igual com els impressos per efectuar la corresponent sol4icitud 
d’admnissió, siguin clares, de riianerii que no se’n pugui seguir 
confusi6 entre els qui pretenguin participar-hi, cs va fer palesa 
en la queixa nlimero 729/91, presentada per un particular que 
creia participar en les proves per accedir al cos auxiliar d’admi- 
nistraci6 de la Generalitat optant a les places reservades a dis- 
minuyts, 

Després d’haver superat les proves corresponents, e1 nostre 
comunicant es va veure sorprhs d’haver d’escollir p iap  fora del 
seu lloc de residhcia i desplapr-se a una altra localitat, amb 
l’inconvenient que iiixb l i  representava, ateses les seves condi- 
cions físiques, i ,  d’nltra banda, pel fet d’haver participat en 
I’oposició pel torn lliure sense dret a reserva de plaga. Aquest 
particular formuli el corresponent recurs administratiu i presen- 
tii queixa a aquesta Institució, 
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Admesa a. trhmit la queixa i vist l’escrit i la documenta& 
que hi aportava, vam constatx que en la insthcia proporciona- 
da per la Direcci6 General de la Funci6 Pública, en relaci6 amb 
l’apartat dades de la convocatbria>>, havia assenyalat amb una 
creu la seva participaci6 en tom lliure; en relació a b  l’apartat 
dades personals), tambk amb una creu, la seva condició de 
disminu’it, i, a l’apariat e), en relació amb altres dades de la 
convocatbriw , haviii escrit la paraula adisrninu’itn. Conjunta- 
ment havia aportat el certificat de l’equip oficial de valoracions 
segons l’apartat 1.4.Z de les bases de la convocatbria. 

En conseqiikncia vam recomanar al Consdkr de Govcmaci6 
l’estirnaci6 del recurs interposat per I’interessat, en apreciar que 
les seves peticions eren conformes a dret. 

El Departament de Goveniaci6 ens comunich amb posteriori- 
tat la desestirnacih del reciirs interposat i adjunth a la seva res- 
posta un informe explicatiu em& pel servei de convocatinies de 
la Direcei6 Gencral de la Funci6 Pliblica, L’infome sost6 que 
amb l’ds de la paraula <disminuit>> es pot deduir que l’inte- 
ressat hagut% efectuat opci6 expressa de participar dins les pla- 
ces reservades, siti6 que sslament manifestava una condici6 
dedarxin legalment. 

El Síndic de Greuges va €er conkker al Conseller de Gover- 
naclci la seva discrepgncia amb la ititerpretacid d’aquest punt, 
atks que la paraula < d i s r n h u i t ~ ~  s’havia fet constar precisament 
en el lloc on les bases especificaven que s’hltvia d’efectuar 
l’opci6 expressa a les places reservades a disrninuits -apartat e) 
del model normalitzat. Aquest apartat es rekereix precisaneiit a 
<<altres dades referents a la convacatbrb i una dada de la con- 
vocatbria 6s aquesta opi6 a places reservades. La maili feestació 
de la seva condició de disrninuit es va fer constar també al lloc 
oportd: a l’apartat de dades personals)>, assenyalant-hi amb 
tina creu la condici6 de disminiiit. 

Confiem que les dades referents a convocatbries d’opsici6 
siguin clares, i no puguin donar lloc a interpretacions equíve 
ques. 

2. Greuges motivats per I’actiiació militar. 
Situaci6 dels objectors 

Durant el darrer any 1991, el Sínclic de Greuges ha rebut’di- 
verses queixes presentades per ciutadans de Catalunya que d e  
nunciaven vulneracions de drets i greuges soferts per I’actuaciTi 
de 1’ Acimillistració Militar. 

Comparativament, les queixes contra l’Administraci6 Mi litar 
han presentat un lleuger desccns respecte a 1“my anterior, i els 
supbsits que els ciutadans ens han sotrnks generalment fan refe- 
rkncia a qüestions de forma, ks a dir, al procediment seguit en 
la tramifaci6 d’expedients o recursos. 

Un cop estudiades les queixes, s’ha detectat que en el 90% 
dels escrits el problema de fons rau en la lentitud amb que els 
brgans rnilitars resolen les peticions o els rccursos que els ciuta- 
dans afectats per decisions de caire militar els plantegen. 

A títol d’exernpk, 6s prou significatiu el nombre de queixes 
de ciutadans que, trobant-se pendents de la resoluci6 de xecur- 
sos, han rebut I’orclre d’incopmci6 a files. En aquests snpb- 
sits, cal diferenciar entre els ciutadans que, disposant 
ci’assessorament juridic, han optat per interposar 1 ’opostri recurs 
contenciós administratiu davant els tribunals de justícia, so lk i -  

tant la suspensió de l’acte administratiu, és a dir, la incorpora- 
ci6 ai servei militar, mentre 110 es resolgui el corresponent re- 
cus,  i aquells ciutadans cridats a files que s’han vist obligats a 
cornparhixer-hi per estalviar-se temps i diners, segons ens han 
manifestat els mdteixos afeciats. 

Davant totes aquestes situacions que efectivament perjudi- 
quen els ciutadans, hem recomanat, amb la colkboraci6 dei 
Defensor dei Poble, en virtut de les compethncies assignades en 
la matcria, que es millori el funcionament de l’Adrninistraci6 
Militar amb l’objecte de causar els mínims perjudicis possibles 
als joves que, envoltats per circumshcies totalment estranyes 
a la seva voluntat i veient-se en el compromís i la necessitat de 
tirar endavant una família o d’acabx estudis, han de retudar la 
seva incorporaci6 a fites. 

Esperem que l’entrada en vigor, el 3 I de desembre de i 991, 
de la nova Llei Orghica 1311991, del Servei Militar, millori 
aquesta situaciii, malgrat els inicials entrebancs que solen 
acompanyar tot canvi normatiu. 

Si en iniciar aquestes ratlles afirmhvem la disrninud6 en el 
nombre de queixcs vinculades al servei militar, no 6s menys 
cert que han augmentat considerahlcment les subscrites pcr ob- 
jectors de conscihcia o aspirants al reconeixement d’aquesta 
condició. 

A cap pcrsoua minimamcnt informada se li pot escapar que 
d’un temps enqh va creixent entre la joventut el sentiment de re- 
buig a les arnies, i consegiientmerit l’oposició al compliment 
dcl servei militar obligatori. Aquesta circumsthcia i el nombre 
de queixes rebudes mostrant la disconcormitat amb el tracta- 
ment que l’Administraci6 d6na als objectors de conscihncia, ha 
motivat que en aquest Informe ens hhgirn pennes transcriure tot 
un seguit de reflexions sobre l’objecci6 de conscikncia. 

Amb l’objecte de centrar h qüesti6, 6s convenient partir de 
l’article 30, apartats 2 i 3, de la Constituci6 Espanyola, que lite- 
ralment afirma: 

~ 2 .  La llci fixarii Ics obligacions militars dels espanyols i 
reguhrg, amb les garanties que calguin, l’objecci6 de cons- 
cihncia i les altres causes d’exempci6 del servei militar obli- 
gatori; podrA imposar, en el seti cas, iina prestaci6 sociai 
substitutbria. 

<c3. Poclri establir-se un servei civil per al compliment de fins 
d’interks general. 

Aquest rn‘mdat constitucional, prou clar en la seva formula- 
ci6, comporka en la prhcticil nornbrusos problemes a joves que 
legalment opten, en virtut de la llibertat de conscihia,  cntre la 
realització dcl servei militar tradicional o bé la prestació social 
substitutbria. 

Quant a l’abjecció, els primers problemes ja apaeixen en ei 
nioment de soklicitar el reconeixement de la condici6 d’abjec- 
tor, atEs que moltes sol*licituds són rebutjades. En aquest sentit 
caldria rcvisar el procediment rnitjanpme el qual s’uriba a la 
condició d’objwtor de conscihcia. 

Si b6 el primer enunciat ja és prou conflictiu, ets fets demus- 
tren que I’aplicaci6 que es fa  de la llei reguladora d6na iliis re- 
sultats negatius. 

Els ohjeciors constaten i manifesten malestar i desencanta- 
ment: tenen la seiisaci6 de complir un chstig per no haver vol- 
gut prestat el servei militar com a conseqiikncia d’exercir un 
dret fonamental reconegut a la CE. com és d’objectar a les ar- 
nies en frrnci6 de ia lliticrtat de cunscikncia, 
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El col-lectiu genhicament cs queixa de la manca d,’informa- 
ci6 de qu& disposen els xicots que s’interessen pe@ els sigui 
reconeguda la conclició d’objectors. Moltes vegades aquesta h- 
fonnnci6 és manipulada i comporta ja impossibilitat d’assoliw 
tal condici6. 

Els més informats que finalment s6n considerats objectors de 
conscihcia pel Consell Nacional, tampoc no es cleslliuren dels 
problemes que aquesta prestaci6 comportn. En aquest cas la pri- 
mera queixa consisteix en la considerable durada de la presta- 
ci6 social substitutbda, desproporcionada en opini6 general 
dels afectats en relaci6 amb la durada del servei militar ordina- 
ri. 

Sobre aquest raonat punt de vista, és prou significatiu el fet 
que alguns objectors han optat per donar per acabada unilateral- 
ment la prestacici social substitatbria, al final dels dotze mesos 
d’haver-la iniciada, equiparant aixr’ la durada de la prestació so- 
cial a la del servei militar. 

Una altra situació que mereix el rebuig dds objectors s6n els 
dilatats terminis que transcorren catre la declami6 d’objector i 
l’inici de la prestació substituthria. Generalment, aquest procks 
s’al largassa excessivament i sol generar conflictes als objectors, 
que aixi estan pendents d’una ordre tl’incorpracid que no sa- 
ben quan cs produir; i que els obliga a suspendre indefinida- 
melit la seva situaci6 de treball o universithria. 

Finalment, 1111 cop s’inicia el compliment de Xa prestació so- 
cial, segons ens han denunciat i acreditat els objectors, es pre- 
senten un altre tipus de problemes també ben significatius, com 
ara la 1nanc.a de l’abonament de les despeses de manutenció, 
H llotjament i transport, despeses que generalment han d’assumir 
els objectors del seu propi peculi. 

En I’aspecte d’assistkncia sanithia, els objectors es conside- 
ren totalment desprotegits, malgrat el que disposa I’Ordre de 28 
de desembre, reguladora de 1 ’assistkncia sanithria, que eh reco- 
neix el dret a gaudir de S’assistkncia prestada per la Seguretat 
Social. 

La realitat dernostm que els objectors en cas de malaltia han 
d’ncudir a ta medicina. privada i posteriorment recabalar-se de 
les despeses efectuades, davant 1’Oficina per a la Prestaci6 So- 
cial dels Objectors de Conscihcia, @via presenta& de les 
corresponents factures. 

Totes ayuestcs circumstkicies ens porten r2 considerar la ne- 
cessitat d’organitzar raonablement la prestació social substitu- 
tbria dels ohjljectors i garantir amb una major efectivitat el 
mandat constitucional esmentat. 

Actualment lietn de reconkixer que, rnalgrdt el continuat es- 
forc de Iex administracions en cl carnp dels serveis socials, s’ha 
cl’acceptw que enciuii s6n molt lluny d’assolir nivells satisfac- 
toris en cl camp de I’assist6ncia a drogodcpendents, gent grm,  
marginats. I considerem que s’hauria d’aprofitar més racional- 
ment la disponibilitat dels objectors dedicant-los al compliment 
cl’ayuestes tasqucs, que entenem que s6n cornpetkncia de I ’ M -  
miriistraci6. 

Fcira convenient elahorar programes d’actuaci6 en yuk els 
ciutadans iieccssitats sc sentissin recolzats i ajudats per 1’Admi- 
nistracid, i aquesta tasca la podrien efectuar els objectors sense 
quc la disponibilitat d’ztqucsts objectors persjudiqués el mercat 
de treball. 

El dret a scr reconegut objector de consciencia, recollit per la 
Constitucici i regulat en tots els pifisos del nostre entorn cultu- 

ral, no ha estat prou explicat als ciutadans. La informació facili- 
tada per I’Administració no ha pemi% a la societat entendre la 
veritable concepci6 de l’objeeci6 de conscihncia davant del ser- 
vei militar i s’ha fomentat thcitament la nació que els objectors 
solen ser joves d’actituds insolidhies i rebels davant la tmdicio- 
nal obligacid establerta per 1’Estat de fer el servei militar. 

Queixa 769191 
S’han ct’accelerar els trhmits 

El senyor A. N., estudiant universitari, va acudir a la Institu- 
ció per tai de palesar la seva disconformitat amb I’actuació de 
I ’ Administracj 6 Militar, 

L’any 1989 et compareixent va al-legar davant el Centre Pro- 
vincial de Reclutament que estava afectat per una de les causes 
mhiiques tipificades reglamenthiament corn a excbents de la 
prestaci6 del servei militar. 

La Junta de Classificacid va estimar que la causa adduida era 
motiu d’excPusi6 temporal, EI senyor A. Na va impugnar la re- 
soluci6, que considerava no ajustada a dret, a t ? ~  que el defecte 
fisic manifestat l’afectava des de feia 20 anys i mdauradament 
el patiria de per vida. 

El recurs va motivar que el Tribunal MMic Militar examinés 
el senyor A.N. i resolgués que era 6til per al servei rniiitar. Ai- 
xí, doncs, X’hteressat fou informat que seria inclbs en el sorteig 
següent del contingent militar de lleva. 

En aquesta situaci6, et senyor A. N, es va preocupar de corn- 
provar que les seves dades fossin efectivament incloses en la 
llista del sorteig segiient, ‘amb intenci6 &incorporar-se al servei 
militar, perb el fet 6s que el seu nom no figurava a ies liistes i 
consegüentment no es podia incorporar al servei en la crida se- 
güent. 

El senyor A. N. va intentar, en primer lloc, obtenir una expli- 
caci6 de la seva exclusió de les llistes, cosa que li fou impossi- 
ble. Posteriorment, va adrqar insthncies i peticions sollicitant 
que 1’Administració Militar el classi€iqu& amb i’objecte de co- 
neixer la seva situaci6 militar. El temps ha transcorregut i l ’ ~ -  
tubre de 1991 el compareixent desconeixia quan s’havia 
d’incorporar a files, 

El Síndic de Greuges l’hform8 de la impossibilitat de la Ins- 
titució per intervenir en aquesta materia, perh també que traslla- 
daria la seva queixa al Defensor del Poble perqu& recaptés 
inforrnaci6 sobre les circumsdncies del seu cas, a la fi de resol- 
dre la qüestib. 

No obstant aquesta resposta, el senyor A. N. ens va demanar 
la suspensió d ’actuacions, at2s que aquesta situnció pertorbava 
greument la seva situació anímica i va considerar convenient 
esperar la incorporaci6 abans de seguir deprimint-se buscant 
soriides a una situació que considera inshlita. 

3. Expropiaci6 foqosa: els drets que la 
constitució reconeix als ciutadans 

Les diverses queixes rebudes en materia d’expropiaci6 f o r p  
sa estan relacionades amb la lentitud de l’actuació administrati- 
va, pel que fa a ia tramesa de l’expedient al Jurat Provincial 
d’Expropiaci6 per a la determinaci6 del preu just i el pagament 
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posterior, i tan& n’hi ha altres de referides a indemnitzacions i 
interessos meritats. 

A la vista de les situacions plantejades, comprovem que els 
terminis establerts a Ja legislaci6 d’expropiaci6 forpsa han es- 
devingut purament testimonials. Tal. COM ja s’ha posat de mani- 
fest en informes anteriors a aquest Parlament, hem d’insistir 
que el &et a la propietat, que garanteix l’article 33.1 de la 
Constituci6, es veu aixi vulnerat, j a  que, si bé aquest dret ce- 
deix davant l’interks general, ho ha de fer d’acord amb all6 que 
la Ilei estableix. 

Aquesta lentitud perjudica els afectats pel procediment d’ex- 
propiaci6 en la mesura que, mentre dura la tramitació i fins que 
se’ls ha fet efectiu el preu just, veuen COM el bd expropiat perd 
valor comercial. A mes, en molts casos és imprescindible la 
percepci6 del preu just, que han d’inveitir per reprendre l’acti- 
vitat o procurar-se un ~ Q U  habitatge. 

Expropiaciri i dret a [’habitatge 

I,’article 47 de ?a Constituci6 afirma que tots eis espanyols t e  
nen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat+ Si b6 aquest dret 
no pot ser objecte de r e c l i c i 6  directa davant els Txibunals, sí 
que hi ha l’obligació dels poders ptíblics de fer-lo efectiu. 

Els poclers públics obliden en determinats casos el mandat 
d’nquest article. Ens referim a aquells supbsits en quk, sobre la 
base d’una causa d’utilitat pública o d’interbs social -que per a 
l’afectat es converteix en una fal4hcia- I ’Administració expro- 
pia habitatges que, situats en zones marginals, tenen un preu 
real baix, i molt sovint efectua les indeimitzacions cosrespe 
nents a un preu encara més baix. Amb aquesta indemnització, 
l’expropiat, que es troba sovint en una situació econbmica cla- 
rament precgria, es veu impedit de trobar un liou habitatge. 

Aquí l’objecte de J’expropiaci6 no és un M immoble qualse- 
vol, sinó un habitatge, en el sentit que la Llei d6na a aquest ter- 
me: residhcia de persones fisiques -article 2, Llei 24/1991, de 
29 de novembre de l’habitatge. 

L’AdministraciÓ no pot, doncs, limitar-se a hclernnitzar l’ad- 
ministrat amb el valor econamic de la cosa. No es tracta d’in- 
demnitzar un bé amb el seu valor patrimonial, sin6 de restituir 
en el patrimoni de l’expropiat un dret garantit per la Constitu- 
ció. 

En els casos en quE es clanen aquestes circumsthcies espe- 
cials, tant per la capacitat ecanbrnica de la persona afectada per 
l’expropiació com per la quantia de la indemnització, ha de ser 
l’Administraci6 que faciliti un liou habitatge a l’afectat per 
aquest: procediment d’expropiació. 

Queixa 125191 
Efectivitat del dret a I’habitatge 

La queixa número 125/91 exposa la situaci6 de l’arrendatari 
d’un pis situat al carrer Vermcll número 8 de Barcelona. La to- 
talitat de la finca es troba afectada per un pro& d’expropiacih 
del qual 6s heneficihria I’entitat Prornoci6 ciutat Vella S A  
(PROCWESA). 

Aquest particular es queixa del fet que, si bé se li va prome- 
tre una vivenda alternativa per tal que zibatidonks el pis que 

ocupava, l’habitatge que se li havia ofert no li ha estat propor- 
cionat. En conseqühcia, se li va fer efectiva una indemnització 
que, segons l’afectat, no li permet trobar un altre pis. En l’escrit 
exposa la seva precbia situació econbmica i sost6 que no troba 
casa per un preu mbdic COM el que fins ara havia de pagar, pr 
la qual cosa, afirma textualment: < M e  ponen en la callem (...I 
Creo que tengo mi derecho en querer una vivienda a un pecio 
razonable,). 

El Síndic ha sol.Xicitat infarmaci6 a 1’Ajuntament de Barcelo- 
na en relaci6 amb els criteris que s’aapliquen per proporcionar 
una casa alternativa en supbsits d’expropiaci6, i també sobre la 
forma de quantificar la indemnitzacib. 

Queixa 5 14/9 1 
1,cntitud del Jutjat Provincial rl’Expropiaci6 en la tramesa 
de I’cxpedient 

La queixa niimero 514191 va ser presentada per una empresa 
afectada pel procediment relatiu a l’expropiaci6 per a la cons- 
trucció d’un centre recreatiu i turlstic a Vilaseca-Salou. 

Mit janpt  el Decret 152J1989, de 23 de juny, s’aprovA el 
projecte per a la constnrcci6 d’aquest centre, promogut per 
A.R,C. Inc. i altres empreses del seu grup. D’acord amb el con- 
tingut de la Llei 2/1939, de 16 de fcbrer, es declarh l’interks tu- 
rístic i social del projecte i la necessitat d’ocupació dels %ns 
afectats per a l’execuci6 pel procediment d’urghncia previst a 
l’xticle 52 de la Llei d’ExpropiaciÓ Foqosa. La tramitació de 
l’expropiació s’inici8 de manera molt rapida, d’acord amb cl 
seu cartrscter d ’ wghcia. 

El 12 de desembre de 1989, l’ernpresa de referhncia present5 
el seu fill d’apreuament a i’Administraci6, la qual no accepth la 
quantitat que fixava per a la inclemnitzaci6. La quantitat que 
posteriorment fix3 l’Adrninistraci6 en el corresponent fi111 
d’apreuament tamb6 fou rebutjada al seu torn per l’expropiat 
mitjanqant es& de 31 de gener de 1990. 

Ja només calia trametre l’expedient al Jurat Provincial d’Ex- 
propiaci6 perqu2 determin6s el preu just de l’expropir-icici. I 
aquí és on comenpren les lentituds: pel maig de 1991 --data en 
qu& entra la queixa en aquesta Instituei&, la remissi6 encara no 
s’havia efectuat. 

La promotora exposava en el seu escrit de queixa que s’havja 
vist obligada a efectuar una forta inversi6 a conseqükncia del 
trasllat for$& i que es trobava en una delicada situació econb- 
mica deguda a l’incornpliment dels terminis per part de 1’Admi- 
nistració, El Sindic demanh informació sobre aquest afer al 
Departament de Corner$, Consum i Turisme de la Generalitat - 
Aciministraci6 exppiadora-, el qual li cornunici la preparació 
de la tramesa de l’expcdient al Jurat. 

El 4 de juliol de 1991 el Sindic va ser infoAat que ei 26 de 
juriy s’havin tram& l’expedient al Jurat Provincial d’Expropia- 
ció, 

Queixa 3 1919 i 
Xmtitiid cn la indemnitxacih 

El promotor de  la queixa niím. 339191 no sembla haver estat 
tan afortunat: en e1 seu escrit exposa que ?’Ajuntament de Bar- 
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cclona expropih clucs finques situades al carrer Ali-Bei, als mi- 
~ W Q S  84 i 86. EI1 era arrendatari d’un magatzem situat en una 
de les cases objecte d’expropiació. El juny de 1988 es va fixar 
una indemnització clc 8.657.220 pessetes pel desallotjament 
d’aquest magatzem. 

Quan fmnuk la qucixa que referim, 1 ’Ajuntament de Rarce- 
lona encara no li havia efectuat el pagament. 

En el scu escrit, aquest ciutadh posa de manifest que, havent 
arribat a I’edat de jubilaci6, el cobrament d’aquesta quantitat li 
és necessari per procurar-se una vellesa digna. 

El Sindic ha solkitat ser informat sobre I’cstat d’aquest as- 
sumpte a I’Ajmtamcnt dc Barcelona, dei qual s’espera la res- 
postil. 

4. L’aplicacih de la riormativa reguladora 
dc I’cstrangeriii no permet garantir 

eis rlrcts dels immigrants 

L’arr‘i bada de ciutadans estrangers provinents d’altres palsos 
econhmicarncnt suhdeseiivolupats ha estat una qiiestih que fa. 
tcrnps ha prcwupat el Síndic de Greuges. 

La yroblcmhtica s’itiicih anys encera quan es va constatar, 
FI- les queixes rebudes, la ignorhncia generalitzada d’aquest 
col-lectiu a l’hora cl’inickar cls trhits  oportuns per Icgalitisar la 
seva situació. Postcriorment, a iiiesiira que la immigraci6 aug- 
mentava, es va detectar que la qiiesti6 fonamental consistia en 
1;1 indefcnsi6 d’aquests inimigrats davant I’actnació de 1 ’Adrni- 
nistracih. Es pxodui‘reri excessius retards cn la tramitació dels 
corrcspotients expedients, fins a arribar al punt que 1’Aciminis- 
t r a i 6  dencgava quasi sistemhticarnent i de forma generalitzada 
les peticions que els immigrants estrangers li adrqaven per po- 
ilcr residir legalment a1 nostre p i s .  

Malauxaldament , el c.ontingut normatiu de la Llei Orghnica 
7/1985, d’i de juliol, de Drets i Llibertats dels Estrrzngers a Es- 
pinya i el Reglament cluc la ciesplega, aprovat pel Reini Decret 
i 1 19/1981i, de 2h cic maig, pcrtnetien alhirar quina era la políti- 
c ; ~  de l’Adminisrraci6 Central rcspccte als immigrants cstran- 
g“‘” 

Hem dc manifestar yuc la interpretació i colisegüent aplica- 
ciri (pic s’ha fet de la normativa esmentada no han contribnit a 
solucionar gens ni mica els prchleines dels immigrants. 

D’altra banda, com és sabut, els esdeveniments polítics dels 
piisos de I’est ciiropeu i la malmesa situaci6 ecattbmica clc1 
Magrch han estat factors de sobtada aparicili, que han desbordat 
les previsions dels governs de 1’Eiiropa desenvolnyada. Davant 
aqucsta situaci6 s’ha reaccionat fomentant una politica restricti- 
va qiic els diversos governs han hagut d’mar improvisant. 

Aqiiestcs niesures s’iniciaren en les reunions de caps de so- 
veni i ministres d’afers esiraiigers que van tenir IIoc a Trevi, on 
entre altrcs yiicstions es va debatre la convenikncia d’adoptar 
certes prevencions tendcnt s B tnanteriir el relatiu cequilibri de- 
rriogrXicb> assolit a Ei inp,  que es considerava amenagat Oil- 

v m t  la irnriiincnt explosiri dernogrZifica de certes xones del 
conti nen t Afikli, econbmicament deprimides. 

Més engh (2s juny de 1991)’ l’adhesici d’Espiiqa a 1’Acord 
de Schengcii, sobre la decisiva empenta d’;ivanp- el calendari 
de la lliure circulscirj de pcrsones, mercaderies i capitals en 
I’hrnhit comunitari cimpeu, prevista per I’Acta r‘tiica, l i s  cmi- 

portat la necessitat d’establir mesures que iirnitin l’acc6s dels 
immigrants estrnngers al territori comunitari, 

Finalment, a la cimera de Maastrich s’intentA assolir unes di- 
rectrius polltiques per tal que els Estats membres acttiin conjunta- 
nient en materia de politica exterior i scguretat, 6s a dir, poder 
decidir quins inirnigrants podran ser acceptats O no a la comunitat. 

Així doncs, de Ics decisions que s’hm adoptat en les conven- 
cions a qui: ens acabem de referir es despren que ies dificultats 
que es trobaran els futurs immigrants seran considerables. Car 
valorar en conscikncia si amb a% no s’entra en una via de 
greus tensions mundids cl’ imprevisibles con seqÜ&iicies, Potser 
eI carni a seguir s’hauria d’iniciar amb una explicaci6 rigorosa 
als ciutadans dels palsos europeus de quins són els factors so- 
cials, ciilturaís i tota altra mena de condicionants que empenyen 
les persones a fugir de la terra un han nascut. 

Postcriorment caldria adoptar mesures que realment fomen- 
tessin el desenvolupament econbrnic de les zones més desfavo- 
rides per possibilitar que llurs habitants gaudeixin del dret a 
poder romandre a1 seu país d’origen. 

Estem convenpts que e1 camí seria més llarg perb segura- 
ment m6s pacific. 

Quant als immigrants estrangers que ;1 hores d’ara ja con- 
viuen entre nosaltres, creiem que la politica seguida per I’Ad- 
ninistracih no 6s la mes escaient, tot i que encara no es pot fer 
una valoració dels resultats de 1’Acoi.d del Consell de Ministres 
del juny de 1991 sobre Regu1aritz;iciÓ de Treballadors Estran- 
gers. 

El procés rcgulwitzador obert per l’esmentat acord havia es- 
tat reclamat ‘amb vehemencia tant pels afectats corn per diver- 
ses associacions i entitats sensibilitzades davant de la prechia 
situaci6 que viuen els immigrants estrangers. 

Aquests col.lectius pretenien entre d’altres finaiitats palliar 
certs aspectes previstos a la Llei Qrg,hica d’Estrangeria, sobre- 
tot que es paralitzessin les expulsions dels ciutadans estrangers 
pel sol fet de 110 poder acreditar davant l’autoritat competent la 
titienp de hi clocurnentació exigida, 

L’experihcia (1 ’aquesta instimcjd des de I’entrada en vigor 
de 1’Acord del 7 de juriy j a  esmentat ens ha permks constatar 
iiiia clisrninuci6 considerable d d  volum de queixes rel;icionades 
amb la problcmhtica dels estrangers, si bé hem de dir que no 
han estat pas pocs els que han efectuat consultes sobre la con- 
vcnihncia d’acolllr-se a la regularitzaci6; 6s a dir, hem observat 
almenys durant els primers mesos d’aplicacid del dit Acord 
’I ’eexistkncia d’un cert recel generalitzat i molta desconfianp so- 
bre l’abast i I’efectivitat que realment pot tenir el. proc6s regula- 
ritzador, 

Aquesta desconfimpi es justificava pel contingut mateix de 
I’Acortl, En principi, aconseguir disposar d’una oferia de treball 
ha estat u11 requisit d’iinpossible cornphment per a molts h m i -  
grants. Fins i tot els qui ja tenien feina no sempre han aconse- 
guit que l’empresxi els signés un contracte o una promesa 
formal de treball. 

Fins i tot dguns iinrnigrants estrangers han reconegut públi- 
calrient que l’empresari, temorós d’una inspeccici del Ministeri 
de Treball, els ha despatxat sense més explicacions. 

En aquest cas la finalitat de I’Acord ha estat contraproduent 
en els principis que l’han inspirat. 

En relació amb els treballadors per compte propi, acudir a la 
rcgularitzaci6 tampoc no els ha esplanat el camí, vista la neces- 

----- I- 



BtJTLLETf OFICIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Nim. 4 / 15 d’abril de 1992 83 
I - 

sitat d’aportar un projecte permaneiit i viable d’explotació o 
exercici d’una activitat per compte propi. Les dificultats per 
aportar I’eesmentat projecte e11 moltes ocasions no estava a 
l’abast d’aqi1est.s treballadors, si tenim present quc norinalrnent 
es tracta d’explotacion s modest es. 

Una altra qüestió que ha arribat a motivar qiieixcs dels afec- 
tats davant del Sitidic de Greuges ha estat la modificaci6 dels 
criteris per part dels funcionaris cncarregats de rebre les soklici- 
tuds de regularitzaci6. S’han donat casos de peticions no ndme- 
ses pel registre corresponent; també se n’han pgirt presentar al 
cap cl’uns dies o b& s’ha acceptat la docummtaci6 en uns casos 
i s’ha denegat en supbsits idkntics. 

En resum, malgrat que en el moment de redactar aquest In- 
forme -mitjan gener de 1992-, e m m  hi ha molts immigrants 
pendents de rebre resposta de l’Administraci6, a Catalunya no 
podem fer iina valoració global dels resultats del proces de re- 
gularització. CaldrA esperar per veure si els efectes que pretenia 
el Govern s’han assolit o bé coniinuarm les cxpufsions cl’immi- 
grants estrangers. 

Queixa 1590191 
Aplicació massa estricta dc la llei 

La senyora M.R., de nacionalitat argentha i descendent d’es- 
pmyols, va presentar un escrit de queixa al Sindic de Greuges 
sol.licitant-li aixi mateix d’intervenir en cl seu cas per poder 
perllongar uns dies la seva estada a Espanya. 
X,a compareixent va explicar que havia arribat a Barcelona el 

’ dia 27 de novembre de 1991, disposava de bitllet de tornada a 
Buenos Aires per al dia 26 de febrer de 1992 i de la quantitat dc 
1.400 dblars, 6s a dir, aproximadament 140.000 pessetes. La bi- 
tcnci6 de la senyora M.R. em d’estar a Espanya per un periode 
d’uns tres mesos a fi de visitar parents i amics i conkixer la te- 
rra dels s e u ~  avantpassats. 

No obstant aixb, tan bon punt va deseinbarcar, la Gomissaria 
de I’Aeroport del Prat de Llobregat l i  va limitar l’estada fins al 
9 de desembre dc 1991. 

Aquesta imposiciri impedia a la senyora M.R. de realitzar els 
seus projectes, per6 no va tenir més remei que avenir-s’hi. 

Un cop la interessada es va poder posar en contacte amb un 
advocat, va iniciar els trhmits per prorrogar la seva estada, perh 
Ics dificultats sernblaveri insalvatdes, 

Quan el SÍndic va cnneixer Is situaci6, i considerant que cls 
mitjans cconbmics de yn5 disposava la scnycm M.R. li  perme- 
tien almcnys una estada legal de 28 dies, atks el que preceptua 
1’Ordre del Ministeri0 del Interior de 22 de febrer de 1989, so- 
bre els mitjais eoonbrnics que han d’acreditar els estrangers per 
entrar a Espanya, va donai. trasllat dc la queixa a1 Defensor del 
Poble per@, en virtut de les seves coinpcthncies sabre la mil- 
tkria, intent& solucionar el cas de la senyawa M.R. 

Puntiialment vam ser informats que la data de sortida SQ li va 
fixar en rad que era l’únic dia que les companyies aeries dispo- 
saven de plaga, abans del període de Nadal i que si la sortida 
x’haguks fixat més tard s’hauria ultrapassat el periocle legal 
d’estada de l’esmentada ciutadana estrangera. 

Davant aquest argument excessivament formalista, el Silidic 
va recomanar que es considcressin totes les circuinxthiicies del 
cas concret i que s’adoptessin s i  calia les prevencions necessh- 

ries per garantir que la senyora M.R. abandonaria el pais tan 
aviat com disposhs de bitllet, per6 que se li permetes prorrogar 
l’estada per un periode raonable CQKI ella sol-licitava. 

Aquesta recmnanaci6 fou acceptada i la senyora M.R. va sor- 
tir del país el dia 3 de gener de 19’32. 

Queixa 1606191 
Els calivis de criteri adoptats per l’administració han difi- 
cultat el procCs rcgulsri txaclor tlels trcballadors cstrangerr; 

~i senyor H.s., nascut n I’india, va cornpareixer en aquesta 
ltistituci6 pocs dies despres d’haver finalitzat el termini per 
pndex-se acollir R la regularitzacid establerta en l’hcord del 
7 (te juny de 1991 del Conscll de Ministres relatiu a aquesta 
sit u ac i 6. 

El compareixent i el se11 advocat ens explicaren detallada- 
ment que el 9 de desembre de 1981 van midir a la Delegiici6 
del Ministeri de Treball de Barcelona LZ l’objecte de presentar la 
comespolicrit docuxnentacih i acollir-sc a la regulafització cs- 
nientada corn rz treballador per  compte propi. 

La clocumentacid que van aportar era la següent: 
1.  Sollicitud de permis de treball i residencia (regdaritzacib) 

2. Dues fotocbpies del passaport. 
3. Original i cbpia de certificat d’inscripci6 consular. 
4. Dos exemplars de compromís de legalització. 
5. Dos exemplars de projecte d’explotaci6 comercial. 
6. Original i &pia de la certificacid expedida per la Caixa 

d’Estahis de Catalunya sobre l’estat de compte baticari, i dues 
fotocbpies de la llibreta d’estalvis. 

7. Original i cbpia de fa declarxic5 de domicili. 
8. Quatre fotografies carnet. 
6s  it dir, es va aportar la mateixa documentació que mesos 

abans s’havja requerit per a les peticions per suphsits idkntics. 
En aquesta ocasió i sense previ avís del funcionari, la petici6 

no fou admesa perqu5 no s’hi acreditava cl moviment bancari 
dels filtims tres mesos. 

Davant fa reiterada negativa del funcionari a 1 ’acceptacir5 de 
la documentaci6, l’interessat va optar per presentar-la al Rcgis- 
tre General de la DcIegaci6 Provincial cic Treball, perh el fim- 
cionari del Registre es va negar a cornpulsar els documents 
oxig i nal s aportat s. 

Aquesta queixa ha estat trnslladnda al Defensor dcl Poble 
amb I’objecte que esbrini la certesa dels canvis de critcri pr 
pad de E’ Administració a I’hora d’acccptar les sol4cituds dc rc- 
gularitzaci6 i al mateix temps peryu& faci un seguiment de l’ex- 
pedient en qiiesti6, ja que I’interessat és de l’opinió que la seva 
sollicitud es tindsh per no prcscntitda. 

A hores d’ara, en fumi6 que el trasllat de la queixa es va fer 
a Initjnn desemlm de 1991, encara no tenim canstincia de les 
gestions dcl Defensor del Pobfc. 

cn model oficial. 

5. Kcsponsnbílitnt patrimonial: dc I’administraciri 

En els informes anteriors ens hem referit repetidament a la 
qiiestili de 13 responsabilitat patrimonial de I’Administraci6. Els 
nostres comentaris acostumaven a posar de manifest Ics dificul- 
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tats dels ciutadans per rescabalar-se dels perjudicis soferts a 
conseyübcia de certes actuacions de I’Administrtci6. 

Enguany hem cl’insistir en aquest terna. 
El reconeixement de la responsabilitat de Z’Administmció al 

1n:utirn nivell normatiu en l’article 106.2 de la Constitució, 
quan estableix que: <<Els particulars, en els termes establerts per 
la llei, tinchn dret a ser indemnitzats per qualscvol ksi6 que 
pateixin cn qualsevol dels seus b h s  i dscts, Uevat dels casos de 
forsa major, sempre que la lesi6 sigui conseqiikncia del funcio- 
nament deis serveis p6blicm eleva el rang juridic de la regula- 
ció quc ja s’havia assolit per lIei ordinhria. 

Ei precepte esmentat, com ha posat de manifest la doctrina, 
cientií’ica, concreta el principi general que la Constitució garan- 
íeix <<la responsabilitat i la interdicci6 de 1’arLiitrarictat dels po- 
ders públics, que proclama l’atíick 9.3 en el Titd Preliminar, 
com a correlatiu del mandat per actuar que reben cls poders p& 
bl ics en el parigraf irnined iatament <ulterior (art.9.2). 

En eonseqü&ncia, e1 sistema de responsabilitat cle 1’Adminis- 
traci6 esdeve un punt central úc la concepci6 constitucional 
d’aquesta corn a instrument de Ia societat, al servei dels interes- 
sos generals. 

L;I constitucionalitzaci6 de la responsabilitat de I ’  Adminis- 
traci6 no aporta un canvi signi€icatiu en reíacici amb la regula- 
ció material immediatament antcrior; perh no és indiferent que 
s’liagi realitxat, atks que la consolida i ,  servint dc guia interpre- 
tativa als operadors juridics facilita la resoIuci6 dels casos dub- 
tosos i ,  en definitiva cl6na coherencia al sistema, 

El pro& que condueix des cl’una inicial indemnitat de I’Es- 
tai pcls clanys causats als particulars fins a la situaciú present, 
en qui: la responsabilitat s’ha objectivat i s’ha fet independent 
tle la idea de culpabilitat per vincular-se a la del risc creat pel 
funcionament del scrvei piíbiic, és tina mostra ben d x i d a  del 
que hom ;tnotnenh c e l  geni expansiu de I’Estst de Dret.>> 

Aquest procds ha estat especialment intens en I’ordenament 
juriclic de 1’Estat espanyol i 6s legitim que eiis en sentim orgu- 
ilosns i que reconegucin el mkrit de la doctrina jurídica i de la 
jurisprudkncia, particularment dels tribunals de la jurisdicció 
contenciosa-admin istrativa, en la seva consecuci6. 

El marc normatiu regulador de la responsabilitat de 1’Admi- 
nistració quant a possibilitar el seu reconeixement en benefici 
del ciutadh administrat 6s molt gener& h x b  ha permés de do- 
nar solucions a casos concrets que hom ha criticat per conside- 
rar que utilitzaven la instituci6 com a un vehicle de 
socialitzaci6 de pkrdues, que la conduiria, en ima primera fase, 
ii la hipertrbfia i, en un segon moment, a ser inoperant per ban- 
carrota de 1 ’Administra%. 

No ohstmt tot aixci, constatem qiic sovint el ciutadh se sent SQ- 

vint dcsernparíít davant ets perjudicis que 1’Admitiistmció li CH~ISL-~.  

El llarg viatge des cie la ja llunyma xfjnnaci6 anglo-saxona 
que <{El Rei no pot fer iMícit>> fins a la continguda a l’article 
106.2 CIC la Constitució vigent, esdeve, sovint, un viatge d’ana- 
ria i tornada. 

Una acci6 p6blica en qu& els gestors no senten l’iilnperatiu de 
rescabalar 1 ’administrat dels danys ciliisiits, fa naufragar l’insti- 
tiit de la responsabilitat patrimonial rnitllgrat la seva fornulaci6 
gciierosa amb l’administrat i la scva cada cop mks acurada ela- 
boraci6 tehrica. Per excrnplit‘icar-ho proposem els tres casos 
que tot seguit comentem i dlb quc diem en relaci6 amb els ac- 
ciderits escolars en centres públics, cn la scccid 7. 

La desnaturalitzaci6 de la responsabilitat patrimonial a que 
hem alIudit no ens pot deixar indiferents; per6 hem de restar 
encara menys indiferents davant la manca d’efectivitat del sis- 
terna i a tal efecte pensem que cal refoqar els mecanismes que 
possibilitin el reconeixement de la responsabilitat sense la ne- 
cessitat d’acudir en tot cas a la via judicial i, sobretot, que 
aquest reconeixement judicial o extrajudicial sigui efectiu, és a 
dir, que no s’eternitzi el pagament de la indemnització que 
s ’hagi reconegut. 

Queixa 865/91 
A,jornnrnent rlcl pagament d’iina indemnitxacib per rcspon- 
salsilitat patrimonial, fins a cinc anys desprhs de la fermesa 
dc la scnthcia qiic la declara. 

El 26 de maig de 1986, el senyor M.P. va sofrir un atrope- 
llament amb el resultat de pbrdua de les dues cames en el de- 
curs d’una prova autornobilistica organitzada per 
I’hjuntament de Sant Vicenq de Castellet a conseqübncia de 
l’incomplirnent de les mesures de seguretat exigibles en 
aquest tipus de proves. 

El ciutitda víctima de les lesions va haver d’esprar f ins al 4 
de maig de 1990, quatre anys més tard, per obtenir una sentkn- 
cia que condemnava I’Ajrrntament a pagar-li una inclemnitzacit 
cfe 26.570.000 pessetes. 

L’esrnentada resoluci6 judicial va ser impugnada per 1’Adrni- 
nistraci6 i confirmada en apeMaci6 el 12 de novembre de 1990. 

L’l d’agost de 1991, el ciutadh va acudir ai Síndic perque, no 
sols no havia cobrat una pesseta malgrat que i’Ajunt‘ment s’hrt- 
via compromes per escrit, e1 9 de maig anterior, a pagar-li en 
pocs mesos, sin6 que a més se Ii notificava que cobraria en cinc 
anualitats, la primera el 199 I, 1’61tirna el i 99s. 

El Sindic va demanar a 1’Ajuntament una primera informació 
via telefbnica el 22 d’agost. El 20.09.91 v m  rebre cbpia de la 
proposta d’acord que I’Alcaldia havia adsqat a la Comissi6 de 
Govern de l’hjuntament en relaci6 amb la indemnització degu- 
da al senyor M.F, i que havia estat apruvada per l’esmentat br- 
gan de govern municipal. 
L’acord citat, tot invocant que les necessitats rnfnimes i vitats 

del funcionament del municipi impossibilitaven el pagament 
immediat de tota la indemnitzaci6, establia que el pagament es 
realitzaria en cinc anualitats fent efectius els interessos de de- 
mara, tal corn el reclamant ens havia dit, 

En data 19.1 1.91, el Síndic es va adreqar al senyor Alcalde 
de Sant Viceng de Castellet fent-li les segiients consideracions: 

(..,)<<L’exercici de les funcions que ens encomana la nostra 
líei reguladora, davant la queixa del Sr. F, exigeix que analit- 
zem i’acord adoptat en relació als seus drets, cosa que realitzem 
tot seguit. 

c<L’ acord municipal té la seva cobertura legal en la previsi6 
que fa el text tef6s de les disposicions legals vigents en matP;ria 
de rkgim .local, aprovat pel Reiai Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, en ei seu article 182.4 que de fet, declara subsis- 
tent all6 que disposava l’article 661.3 de la Llei de rEgim local, 
text articulat i refds, aprovat per Decret de 24 de juny de 19S5, 

<<Aquesta disposició gaudeix de la presumpci6 de validesa de 
tota norma legal vigent en l’ordenament; per6 akb no ens exi- 
meix de posar-la en relació amb els preceptes constitucionals 
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que, en alguna mesura, desenvolupa, a fi de determinar la seva 
recta in t erpre t ac i6 

<<Aquests preceptes constitucionals són el 24.1 que estableix 
el dret fonamental de tot ciutada a la tutela judicial efectiva, i el 
118, que determina I’obligacirj de complir les senthcies i les 
altres resolucions fermes dels jutges i els tribunals. 

<<En altres ocasions aquesta Znstituci6 ha hagut de donar el 
seu parer en relaci6 a I’aplicacid de la norma considerada. Així, 
en el nostre informe al Parlament de Catalunya corresponent a 
l’any 1985 (Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya n6m. 
120, úe 19.03.86, phgina núm. 5750) dkiem en un cas similar: 
c<L’article 661.3 de la Llei de Rhgirn Local, en el que es basa 
l’ajornaineiit, est5 previst com un recurs extraordinari)). 

<<Per l’ajornarnent en e’t temps de i’efcctivitat de la tutela ju- 
dicial que aquest precepte possibilita, l’efectivitat només ser2 p le  
na quan l’interessat hagi cobmt tota la indemnitzaci6, i la demom 
que implica en el compliment d’una sent&&, imposa interpretar 
la seva aplicació molt restrictivament. Aixb vol dir que cal. justifi- 
car la impassibilitat d‘obtenir ~ ~ C U T S Q S  per fer efectiu el pagament 
aixi corn la durada del fracciomment i, per tant la rai, per la que, 
en el seu cas, s’arriba a l  mjxirn de 5 muditats. 

<<<El concepte subjacent en el terme “justificr~ció” no 6s equi- 
valent al de mera invocacici de l’existhiicia de dificultats econ& 
miques. A manca de l’esrnentada justificació, ens trobarem amb 
zin acte muldable per desviació de poder i seria possible una ini- 
pugnaci6 anib kxit dels pressupostos municipals que no pre- 
veiessin el pagament de la indemiitzaci6 i sí altres despeses. 

<<En la mesura que aquesta Instituci6 desconeix, a hores 
d’ara, la situaci6 real de la hisenda de I’Ajuntament de la vostra 
presidkncia, no podem valorar si efectivament les necessitats 
rnlfrimcs i vitals del funcionament del municipi impossibiliten 
el pagament immediat del total dc la indemnltxaciii. 

d i x b  no obstant, des dc la presutnpci6 de legitimitat dels 
actes administratius, susceptible de prova en contrari cas a cas, 
admetem quc aixb sigui aixi, perb cntenem que la sola invoca- 
cih de les dificnltats és una motivnci6 insuficient, Per tant cal 
aportar arguments que avalin, no sols la impossibilitat del paga- 
ment immediat, sin6 també, la inviabilitat d’nn pagament frac- 
cionat en un temini més breu que cinc anys. 

d i x b  que en abstracte, sempre seria exigible, ho és m h  encara 
ell aquest cas, q m  wi acte rnuiiicipal previ, conveni de 9 de tnaig 
d’enguany, que per tant tam% gaudeix de presumpció de lcgitiniitat, 
afirmava la pssibiliiat del pagament integre durarit aquest exercici 

d i n  rnErit d’nquestes consideracions, hauríem de recommar 
una modificaciú de l’acte czdrnini stratiu que estableix el paga- 
ment ajornat, ampliant-ne, si m6s no, la. seva motivació. El me 
ment processal oport6 seria la resaluci6 del recurs administratiu 
interposat per I ’interessat cuntra l’esmentat acte. 

<<Ultra aquests raonaments de tipus jurídico-formal que tenen 
una evident transcendsncia en el fons de, I’assurnpte, no pocleem 
deixar de considerar la situaci6 personal del senyor, que, en de- 
finitiva, 6s a la que lia de donar resposta la instituci6 de la res- 
ponsahil itat patrimonial de 1’Ad m inistraciii. 

<<El senyor va patir l’atropellainent que esth a l’origen de la 
indemnitzaci6 que motiva la nostra intervenci6 en aquest afer el 
maig de 3986, aixh 6s fa 5 anys i 6 mcsos, Es comprensible el 
seu deshnim quan se Zi diu que encara liauran de passar 5 anys 
Inds per tal que es compensi patrimonialment la terrible perduri 
personal soferta. 

<<Per tot aixb que suara hem dit, en mhit de l’habilitació que 
ens confereix l’article 27 de la Llei 14/1934 de 20 de marc, em 
permeto re~o,~ana~-vos es revisi I’acord de la Comissió de Govern 
dc I’Ajuntament de la vostra presidhcia en el sentit de motivar de 
forma suficient que no 6s possible fer el pagament immediat de la 
indemnització deguda al. Sr. F i motivar aki mateix, quin és el ter- 
mini, dins del mhxim legal, que es pot fer efectiva, 

<<D’altra banda, hem de recomanar que es faci el m h i m  es- 
for$ per cercar de trobar una soluci6 de pagament en el termini 
més breu possible. Us oferim la nostra mediaci6 amb vista a 
aconseguir un pagament mes proper en el temps i el desistiment 
per part del Sr. F de les accions endegades(...)>). 

Fins hores d’ara ni l’ininteressat a cobrat cap quantitat, ni hem 
rcbut resposta de I’Ajuntarnent. 

Queixa 33 1/91 
Retards en c1 pagament d’una indcrnnitzaci6 

Aquesta queixa la va presentar ~1 particular que exposava en 
el seu escrit que el dia 5 de gener de 1991 la seva csposa va 
caure en un forat fet d’obra, de SO cm, situat al carrer, clins el 
terme municipal de Cimoves. A conseqükncia de la caiguda va 
sofrir lesions a la cama esquerra i va haver de ser assistida, a 
partir del 5 de gener de 1991 fins al 16 de gener de 1991, als 
serveis d’urgkncies, radiologia i traumatologia de la Mutualitat 
Notra Senyora del Carme de Granollers. 

El nostre comunicant es queixava del fet que 1’Ajuntament 
de Chnoves no li havia abonat les despeses de les cures. 

El Sindic de Greuges s’ha acfreqat a aquest ajuntament en els 
termes següents. 

<<A la vista de la infomaci6 que ens ha facilitat el senyor 
M.M estimem que, d’acord amb I’article 40 de la Llei de Rkgim 
Jurídic de l’Administmci6 de I’Estat i 121 i segiients de la Llei 
dTxpropiaci6 Forqosa, ens trobem dawnt d’un suphsit de respon- 
sabilitat patrimonial d’aquesd. A.juntamcnt pel funcionament d’un 
servei p6Mic de la seva competkncia -article 63.d) de la llei 8/#7, 
de 15 d’abril, Municipal i de RBgim h a 1  de Catíúunya. 
<<En conqüCmci;l, d’acord amb I’micIe 27 de, la Llei 14/84, de 20 

de mq, us mmanern que indemnitzu els danys de refedncia. 
Aixi mateix ens permetem rocomanar-vos que prengueu les mesures 
oprturies pequi? no a tomin a prochiir accidents d’quest tipus R 
consqiikncia cle l’existkncia de forats a la via pública.>> 

Queixa 1627 j9 1 
Cal respondrc directmwnt 

Aquesta queixa la va presentar un pxticular que, entre d’d- 
tres qüestions, exposava que va sofrir un accident de circulació 
el dia 22 d’octubre de 1990, per col4isiÓ amb una tapa de cIave- 
guera situada al tenne municipal de Castelldefels i que redarnh 
a I’Ajuntarncnt els danys soferts a coiiseqii&ncia de l’accident. 

En resposta a la seva sollicitud, amb un escrit del 24 de juliol 
de 1991, I’Ajuntament li cornunich quc havia donat part de 
l’accident a la companyia d’assegurmces. La noti€icació de 
I’Ajuntament al nostre reclamant li va ser feta en forma de carta 
entre particulars i per tant prescindint del que estableix la Llei 
de Procediment Adtn inistratiu. 



El Sindic s’adreqi a I’Ajuritament de Castcllclefels i li va fer 
saber que havia observat quc l’cscrit de resposta a la senyora 
D.K., sobre la seva petici6 d’intlemnitzacidr pdls danys soferts a 
conseqiikncia de l’acciderzt patit en data 22 d’octubre de  1990, 
no reunia els requisits que la Llei de Procediment Administratiu 
estableix en relaci6 amb cls actes administratius -articles 40 i 
segiicnts- i qric la notií’icaci6 110 s’havia efectuat d’iicord amb 
el que disposa l’article 79 de Za mateixa llei. 

Pel que fa al fons de la qiiestib, comuniciirem aixi mateix 
yuc, d ’ ~ ~ r d  amb l’article 40 de la Llei de Wgim Suridic de 
l’Adrninistraci6 clc 1’Estat i 121 i següents de la Llci tl’Expro- 
piaciri Forcpa, la qiiesti6 plantejada era un supixit de rcspm- 
sabilitat patriinoIiiaI d’iaquell Ajiintarnent pel funcionament 
cl’un servei públic de la seva compethncia, del qual havia de 
respondre directament, al marge de l’existkncia de qualsevot 
contrac t c d ’ a s  s eg uran q a. 

En conseqiikncia, d’acord amb I’article 27 de la Llei 14/84., 
dc 20 de marg, vilm suggerir rl I’Ajuntanient quc dictés una no- 
va resolució en resposta a la sollicitud d’indemnitzxi6 efectua- 
da per la senyora DK, tenint en compte les consideracions 
ai teriors sobre la seva responsabilitat patrimoniat i d’acord 
amb cl que cstableix la Llci de Procedimcnt Administratiu --arts 
40 i segiients i 79-. 

G. Les nur*rnes qric rcgulcn el proeedirnent 
Iim de complir una funciri dc garantia 

per a I’mlrninistrat rliivant 
I’actiracih adni iiiistrwtiva 

Per procediment ahninisimtiu s’entén la via fomd de la sErie 
cl’actes en cpk es concreta l’actuacid de I’Adniinistraci6 per a la re- 
:ilitzIci6 cl’tni fi. Per6 a part de scr el mitjh formal de dexnvolupa- 
ment de I’iictuaci6 administrativa, les nomes que ~gt i len  el 
prwedirncnt compleixen una funció clc garantia per a l’administrat 
davant l’actu.acj6 administmtiva. Per aixb tenen el d c t e r  de nor- 
mes d’ordru: públic gtic resten fora de E’esfcm de disponibilitat de les 
p i r t s  - tamE de l’Adrninistr~ci6. L’adcquaci6 tle I’actuxi6 admitiis- 
tritiva a aquestes nomes representa el primer esgla6 per ;i la protec- 
cici de la posicilj jurídica dels prticulm davant I’AdminisíraciÓ. La 
via deis nxut’sos arlministratius i jurisdiccionals completa el sistema 

Malauradament hem clc reiterar la necessitat ja posada de 
niani fcst altres anys davant d’aquest ParIament que I’ Adminis- 
traci6 adapti la seva actuaci6 ii les normes de procediment. En- 
tenem a mCs a més quc s’han de potenciar els mitjans j a  
previstos per la llei per cvititr al ciutrtdr2 cl’haver d’anibar a la 
via del recurs, i10 soís administratiu sind jurisdiccional, quc 
hturia d’assolir ~ i n  caricter rcsidual. 

Creiem convenient irisistir suhl-e els aspectes següents: 
Les notificacions dels actes i resolucions, comctarnwit efec- 

tundcs, han de contenir l’especificació dels recursos oportuns, 
amh inckacid de I’hrgm davant el quid s’han de presentar i el 
termini per interposar-10s. 

La motivacici és un element iridispcnsable cle I’ncte arlminis- 
t ra t i~  e11 aquells s u p b s i t s  en qui: aixi ho detcrrniria 13 Llei --arri- 
d e  43 I k i  ric I~rucctliment Administratiu. Te la finalitat de fer 
sither al cititidi e! perquk dc l’actuaciri administrativa i facili- 
tar-li Lini\ possihle argitincntxi6 per accedir i1 la via cleE recurs 21 

la qual sovint ha (i ’arribar ii ccgues. 

Entenem per aixb que seria convenient que l’Administraci6 
motives sempre els seus actes. 

Reiterem aixi mateix COM altres anys I’obligaci6 que t6 I’AQ- 
ministració de resoldre de forma expressa i dins de termini les 
peticions i els recursos que li formulen els particulars. L’admi- 
nistrat 110 té per q d  dirigir-se als tribunals si vol veure recone- 
guda la seva pretensió ni perciti& efectuar la consegüent inversi6 
de temps i diners. 

Cal eliminar aquesta practica administrativa, que contravé el 
contingut de l’article 103 de la Constituci6, que estabIeix que 
l’Administraci6 hil d’actuar d’acord amb el principi d’efichcia: 
110 hi ha actuaci6 administrativa més ineficag que I’ús i nbús del 
silenci administratiu, 

Queixa 74 119 1 
Mal funcionament dc l’hdrninistraci6 

Aquesta queixa prové de la Uniú de Pag so i és una mostra 
clara deIs problemes de funcionament d’algunes administra- 
cions. 

Pel Reiai Decrct 425/X5, es va fixur el programa coordinat 
per cz l’eradicaci6 de la pesta porcina africana. El Decret pre- 
veia aixi mateix ajudes econbmiques per millorar l’estmctura 
satiitAria de les explotacions porcines. Per a la concessi6 
d’aquestes subvencions els interessats havien d’efectuar la 
sollicitud corresponent i els trhmits inicials en l’organisme 
competent de la comunitat authnama -a Catalunya el Departa- 
ment d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Tot seguit, la comunitat 
autbnoma havia de trametre els expedients al Ministeri d’ Agri- 
cultura, el qual havia d’aprovar I’atorgament de la subvenci6, 

El probIema es planteja quan el sistema d’ajudes previst pel 
Reial Decret 425185 6s derogat per Reial Decret 464/90, de 10 
d’abd. Ei Ministeri comunica a alguns dels sol4icitants que ha- 
vien presentat la clocumentaci6 dins del termini -10 d’abril de 
1990- la denegaci6 d’ajuda per haver finalitzat la vighcia 
d’aquest Reial Decret. 

El Ministeri d’llgricultura, davant les queixes dels ramaders 
que havien sollicitat Ia subvenció abans del 10 d’abril de 1990, 
afirma que el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat no li havia trames els expedients. La Generalitat 
nega aquest fet i respon que la tramesa s’havia afectuat, 

Davant el problema plantejat amb la derogació del Reial De- 
cret 42.5/85 i l’esgotarnent de Ia corresponent partida pressupos- 
thria es va intentar reconduir i tramitar algunes de les 
sol-licituds presentades dins del termini, segons el contingut del 
Reial Decret 808187, de 39 de juny, que, amb carhcter general, 
estableix un sistema d’ajuts per millorar I’eficBcia de les estmc- 
tures agr;‘iries. 

La lhi6 de Pagesos va sol4icitar la intervenci6 de la nostra 
Instituei6 ja que no totes les sotlicituds es podien acolíir al con- 
tingut del Reial Decret 808/87, de 19 dc juny, perquk no reu- 
nien els requisits establerts. 

Assenyalh a més que el Reial Decret 425/85 preveia l’atorga- 
nient de la snbvenci6 abans dc la reali?zació de l’obra, mentre 
que cl Reia1 Decret 808/87, preveu de fer-ho un cop I’obra 
s’hagi realitzat, amb la consegüent dificultat econbmica que ai- 
x b  comporta al ramader. 

El Síndic de Greuges es va oferir com a mediaclar. 
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Segons va informar el Departanent d’Agricultura, les ajudes 
que no es van reconduir per la via establerta al Reial Decret 
808/87, han estat assumides pel Departament mitjanqant una 
partida pressuposdria prbpia. 

La Unió de Pagesos em ha fet saber que encara no s’ha efec- 
tuat el pagament de 1st totalitat de les subvencions sollicitades. 
Insisteix que el fet que aquestcs ajudes es rebin un cop feta 
l’obra i nu abans, corn preveia el Reial Decret derogat, ha per- 
jtidicat els ramaders amb pocs mitjans econbrnics. 

Encara que els problemes plantejats per la situació des- 
crita trobjn solucici amb la creaci6 d’aquesta partida pres- 
supostaria i amb I’atorgament de crkciits que permetili que 
cls ramadcrs amb dificultats de recursos puguin fer les 
obres -insistim un cop mes que el Reial Dccret 425185 pre- 
veia de  concedir la subvencici abans de fer 1’obra i que ara 
s’exigeix tenir-la feta- és evident que aquest no és el mo- 
del de subvenci6 inicialment previst. La diferkncia és evi- 
dent tant pel que fa al carhcter de l’ajucla com per la forma 
d’obtenir-la. Aquest col-2ectiu s’ha vist obligat a reiterar 
arnb to reinvidicatiu les sol-licituds d’ajuda davant 1’ Adrni- 
nistraciii. 

Deixant de banda tot judici sobre possibles responsabgitats, 
que no ens correspon ni pretenem de fer, si que volem posar de 
manifest que en una Adrninistraci6 que ha d’actuar d’acard 
arnb els principis que recull ¡’art. 103 de la Constitució na 
s ’haurien de produir situacions com la descrita. 

Queixa 6 1619 1 
lJracedimcnt i actuacio administrativa 

Aquesta queixa va ser presentada per un particular que havia 
dirigit diverses insthcies a 1’Ajuntament de Sant Vicenq dels 
Horts en reiteracid d’una primera so~licikld d’infomació en re- 
laci6 amb unes obres que afectaven la seva propietat. 

La resposta havia estat sempre la mateixa: el silenci. 
El Síndic de Greuges s’adre@ a aquest Ajuntament i li recor- 

dB que els articles 70.1 i 94.3 de la Llei de Procediment M m i -  
nistratiu estableixen l’obligaci6 de l’Administraci6 de resoldre 
les insthcies i peticions que li dirigeixin els particulars. En 
conseqükncia recomana a aquest Ajuntament que resolguEs la 
insthcia presentada per aquest administrat. 
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SECC16 2: ORDENhCId DEL TERRITORI 

En aquesta Secció tractem les queixes relatives a la política 
d’habitatge, a l’urbatiisrne i al medi ambient. 

La manca d’habitatges de protecció oficial 6s un afer que es 
repeteix un any diurere I’altre. La dificultat pes trobar casa tam- 
b& és una constant entre les famílies mes necessitades. 

S i  be a final de 1991 s’ha promulgat una Liei que regula 
l’habitatge en tres variants: urbanístic (promoci6 de sbl públic, 
reserves de shl per a habitatges de prornoci6 pública, etc.), civil 
(dret de propietat I drets dels consumidors i usuaris en rnatkria 
d’habitatge) i piiblic (foment p6blic de l’habitatge i regim san- 
cionadnr), i duraiit l’any s’han dictat diverses normes que regu- 
lcn la cmccssió d’ajuts a determinats colkctius per a qiiestions 
relacionades amb l’habitatge -patologies estructurals, joves, 
etc.-, el fet cert 6s que cal l’urgent desplegament reglamentari 
de la Llei de I’habitatge perqui: els seus objectius i principis es 
puguin complir. 

Pel que fa it l’urbanisme, la major part de les queixes fan re- 
fcrkncia a qüestions cte gesti6 i execucih del p1,mejament. 

S6n freqücnis les queixes solm urbanitzacions illegals o en 
qui: cl promotor va incomplir !’obligació cl’urbanitzar, o aque- 
lles en quk els actuals propietaris discrepen de les quotes d’ur- 
banització o de les contribucions especials imposades per poder 
completar I’execucih del planejament i que I’iljuntarnent ator- 
gui la recepci6 de les obres. 

Les infraccioris urbanisticpes ocupen tamb6 un lloc destacat: 
den6ncies que no produeixen efecte, inactivitat de 1’Adminis- 
traci6 i manca de coordinaci6 entre administracions compe- 
tents; prescripci6 d’infmccions; disconformitat amb les 
sancions imposades, etc. Tanmateix, en informes anteriors ja 
ens haviem referit reiteradament a aquestes qüestions. 

Les 1licBricies urbanístiques, finalment, són tambc5 objecte de 
queixa tant per ra5 dcl procediment -retards, silencis, notifica- 
cions incorrectes, etc.- com per qüestions de fons -discrecima- 
litat ei1 I’atorgament i imposici6 de condicions- COM 

exposarem. 
131  rnat&ria dc medi ambient, cns centrarem en les activitats 

classi€icadcs i, en especial, en les queixes relatives a molksties 
pcr sorolls. En aquesta qücsti6, posarem en relleu tant la manca 
cl ’uuna rionnativa postconstitucional i actualitzada que permeti a 
l’autoritat competent de garantir com cal els drets vulnerats 
(dret a la salut i a gaudir d’uun medi adequat per a1 desenvolupii- 
melit de la pcrsona) com Ia manca d’actuacions i de coordina- 
ci6 entre aquestes autoritats. 

TE. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

HABITATGE 
Intervenci6 de E’administració - Promoció d’habitatges públics 

- Constmcci6 
- Gesti6 
- Promoció d’habitatges privats 
- Dificultat per obtenir 
subvencions 
- Retard en l’abonament d’ajuts 

Tutela adrninist.rativa - Lentituds en la tramita& 
d’expedients sancionadors 
- L’habitatge i els drets del 
consumidor 

URBANISME 
Planejament I Classificaci6 del sbl 

- Qualificació del sbl 
- Ordenació de voIu~urns i 
alineacions 

Gessi6 - Creaci6 de sbl 
- Projectes d’obres piibliques i 
d’instd.laci6 de serveis 
- Finarqarnent d’obres 
B’urbanització i conservaci6 
- Denegació de llic2ncies 
- Entitats urbm’stiques 
co1,laboradores amb 
I’ Admini stració 

Discipi ina - Llickncies urbanistiques 
contra ordenament 
- 6 s  del sbl sense Ilickncia 

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

ambient al 
- Activitats classificades 
(Decret 241411961, de 30.1 1) 
- Infrastructures i serveis amb 
impacte ambiental regulat 
(carret eres , embassaments , et c . ) 
- Transport de mercaderies 
perilloses per carretera 

Qualitat de vida - Subministrament de serveis 
a l’habitattge 
- Serveis pfiblics de 
comunicacions i transport 
- Activitats privades regulades 
per ordenances municipals 
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IXI. TEMES SELECCIONATS I QWtIXES 
&LUSTRATIVES 

1. Accbs a I’habitatge 

La problematica que presenta aquest epígraf es repelek m- 
yalrnent. 

Et fet que el Síndic hagi de denunciar, un any i un altre a 
conseqüencia de les queixes que rep, les deficihcies constmcti- 
ves en els habitatges de protecció oficial, els retards en la con- 
cessió de subvencions i la irregularitat en els procediments 
d’adjudicacid d’habitatges, denota que el problema continua. 

D’altra banda hem toniat a constatar que, als nostres conciu- 
tadans, tant per les queixes rebudes per escrit corn per les visi- 
tes ateses, la pussibilitat d’acceciir a un habitatge digne tal com 
la Constituci6 proclama resulta molt dificil. 

Cal recordar que la Constituci6 empara el &et dels espanyols 
a gaudir d’un habitatge digne i adequat, i cotnpromet els p l e r s  
públics a promoure les condicions necessAries i establir les nomes 
pertinents per fer efectiu aquest dret. Aquest dret 6s recollit i pro- 
clamat a l’art. 1 de la Llei catalma 24/91, de 29 de novembre, de 
]’Habitatge. En tant que a la Semi6 4, Sanitat i Consum, es fa un 
comentari a aquesta llei i al dret a l’habitatge, en aquesta Secció es 
tracta2 únicament de la politica en rnatkrja d’habitatge. 

Com ja haviem dit en informes anteriors, el problcma bhsic 
no 6s altre que I’augrnent -amb un component fortament espe- 
culatiu- deis preus dels habitatges, molt superior a l’incrernent 
de la renda per &pita de la major part de la poblaci6. 
Hi ha un enorme distanciament entre els preus dels habitat- 

ges i els ingressos de les persones que necessiten accedir-hi, 
Les queixes rebudes denuncien problemes corn pisos inhabi- 

tables, contractes de IIoguer que tinailtzcn o augmenten de tal 
forma que els llogaters han de resignar-se a deixar els habitat- 
ges, families sense prou ingressos per poder atendre unes quanti- 
tats {{fora de lloc>> o edificis afectats per patologies estructurals. 
Entre aquestes darreres, el cas mks greu 6s eI dels habitatges 
afectats per Z’aluminosi, per6 n’hi ha &altres, que poden sortir 
a la llum, m6s geus que el de l’aluminosi, a causa deí mal ús 
de determinats materials, o de la mala construcci6. 

Tot i reconhixer els esforgos de 1’Admhistració per disrni- 
nuir aquests problemes, amb programes especr’fics que confor- 
mcn el pla d’ajjuts a l’habitatge -programes d’ajut per a joves 
menors de 30 anys; per a disrninuils fisics, el Decret 204/91, de 
16 de setembre, sobre ajuts per a la rehabilitacih d’habitatges 
afectats per patologies estructurals etc.-, cada cop és m6s evi- 
dent la dicotomia entre el contingut de l’article 47 de la Consti- 
tuci6 Espanyola i la realitat quotidiana. 

Com dhiem, el desequilibri existent entre i’oferta i la dcrnan- 
da, entre el preu de l’habitatge i 1a capacitat adquisitiva, 6s un 
fet obvi que afecta molts ciutadans, com també que els habitat- 
ges de lloguer s6n escassos i txonbmicament inaccessibles per 
a la gran majoria de la població. 

Volem assenyalar que tota aquesta problernhtica s’agreuja 
quan parlem dels sectors m6s desafavorits: gent gran, famlies 
amb pocs recursos econbmics, persones amb disminucions i irn- 
migrats estrangers procedents del tercer m6n. 

El sistema d’ajudes ecoiibmiques i financeres han afavorit la 
classe mitjana i d’altres rendes. IRS Fdmílies que disposen de 

rendes menors es troben prhcticament incapacitades per accedir 
a un pis de promaci6 privada amb protecei6 oficial, i tmM per 
adequar i millorar l’habitatge en el qual viuen. 

Aquesta situaci6 s’agreuja amb el foment de la necessitat de 
ser <cpropietarisn de la vivenda i, amb l’especulaci6 del sbl, en 
lloc de fomentar una base política de lloguer d’acorú amb els 
ingressos de la poblaci6. 

Naturalment, som conscients que aquests col-Iectius només 
representen una part, i no pas rnajorithría, dels ciutadans que 
necessiten habitatge social, perb hem cregut que la urghcia i 
gravetat del seu cas fa que mereixin una menci6 especial. 

Desprks d’aquestes consideracions ens ratifiquem en Ja ne- 
cessitat, imperiosa i urgent, de comptar amb una eficag politica 
social d’habitatge. 

EI problema social de l’habitatge 6s un repte que 1’Adminis- 
traci6 pública te plantejat a curt termini i que necessita resoldre 
amb urgencia. Com ja dWem en altres ocasions, Ics dificultats 
per a la forinulaci6 d’aquesta política són abundants i comple- 
xes, en la mesura que hi han d’entrar mesures de tipus fiscal, fi- 
nancer i pressupostari, i moltes de les ajudes no estan a l’abast 
dels ~QVWIIS autbnoms. Per aixb entenem i reiterem que una 
politica eficaq en rnathia d ’habitatge requereix la formulació 
d’unes bases d’actuaci6 a concertar de forma consensuada entre 
les diverses administracions espdnyoles. 

Atks que la demanda d’habitatges socials al nostre país co- 
m e n p  a ser almant, seria convenient que les administracions 
etaboressin plans de carkter mes estable per aconseguir que 
tant l’activitidt privada corn la de I’Administració es coordinin 
amb un objectiu bhsic: preveure i atendre les necessitats d’habi- 
tatgc que la poblaci6 té plantejades. 

En aquest sentit, un bon marc d’actuació és la recent Llei 
24/91, de 29 de novembre, de l’habitatge, el tiol quart de la 
qual es dedica al foment públic de l’habitatge. Com a objectius 
en aquesta mathía, la llei preveu de facilitm l’accés a I’habitat- 
ge a les persones o grups en situaci6 d’específica dificultat; mi- 
llorar la qualitat dels habitatges i de llur entoni i adequar el cost 
dels habitatges a la capacitat de renda de Ics unitats familiars, 
que, com acabem d’exposar, s6n tres dels principals problemes 
que es donen en aquest arnbit. 

Tanmateix, cakirh veure com es plasmen aquests objectius cn 
actuacions concretes (els programes que haurh d’establir la Co- 
missi6 de Programaci6, la qual hau& de ser regulada per regla- 
ment), com tamb6 la fixaci6 dels criteris objectius i el 
procecliment per a I’adjudicaciii dels habitatges de promoció 
ptíblica, que igualment s’haurh de fer mitjangnt reglament. 
D’altra banda, aquestes actuacions s’hauran de coordinar a ni- 
vell estatal, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
1932191, de 20 de desembre, sobre mesures de finanpment 
d’aciuacims protegibles en matbria d’habitatge del Pla i 992- 
95. 

Queixa 55019 1 
llom poder acccdir a un habitatge 

La senyora R.G. es dirigí al Sindic exposant la seva situació, 
en els termes següents: 

<<Estic desesperí&, fa 4 mesos que em vaig quedar vr’dua, 
amb 4 fills al meu chrrec mcnors d’edat, el mcu problema és 
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que no puc continuar pagant el lloguer del meu habitatge amb 
la meva pensió de vidu’itilt, i no trobo un altre habitatge adequat 
i~ Ics tneves possibilitatw. 

E1 Síndic va parlar amb els Serveis Socials corresponents i el 
van informar que s’havia fet la sollicitud a ADIGSA l x r  obtenir 
u11 habitatge pdbfic. BI tant no se li concedís, I’Ajuntainent pre- 
veia la possibilitat de failcilitar-li una vivenda provisionalment. 

Queixa 1304191 
1)csnonamunt per calisa de necessitat. 

Formula aquesta queixa Ia senyora J.M., casada, mestressa de 
casa, que viu amb el seu marit, ja jubilat, en un pis llogat, des 
de fa 24 anys. Segons la Llei d’Arrendments Urbans, In pro- 
pietaria del pis els obliga a. abandonar-la amb el pictext que el 
necessita per a ella. La senyora I.M. s’expressa en els tennes 
segiien tes: 

<<Sóc una (lona de 63 anys, casada. El meu marit, de 70 mys, 
esti jubilat i malaft. 

>>Fa 24 anys que vivim en aquest pis de lioguer, perb, ln pro- 
pictirja a~ CIIIS fa fora perque ci necessita per a ella. 

>>Ens hem mogut pertot arreli i els resultats han estat nega- 
tius, els lloguers qnc hi  ha s6n inolt elevats, i de compra ja és 
impensable en Ics nostres condicions. Quk podem fer?,> 

L’aactuació de1 Sindic es va haver de limitar a orientar la inte- 
ressada perquk s ’adrecés a les corresponents aclniinistracions 
per obtenir-nc algima ajuda a part que se li jndich que, en tot 
cas, íes la solkitud per accedir a un habitatge piiblic. 

Queixa 368191 
I’alologies cstruotrrrals 

La comunitat de propietaris de l’edifici B.A., del municipi de 
Malgrat de Mar, s’adrqh a la nostra institució per exposar-nos 
el segiient: 

Es tracta d’unn queixa per deficikncies en la construcci6 que 
ha donat lloc al deteriorament de I’estructura dels pilars de 
l’edifici. Dels informes tkcnics que s’hm fet es desprkn que 
l’habitatgc liaurh de ser reparat urgentment. 

Tarnbk manifestaven que la ma,j!joria de les fanifiics g i ~  viuen 
en ityuests habitatges s6n gent gran i jubilats que no poden fer 
front al total de les despeses que suposa la reparacil5 de 1”s- 
meritat habitatgc. 

La triiniitacici de Ir-1 queixa va cornportar la so2dicitud d’infor- 
me davant 1;i Dirccci6 General d ’Arquitectura i Habitatge. 

Esperem la resposta de 1’Aclministr;lció. 

2, Lliccrrcics urbanistiques: discrecionalitat 
i coudicions difícils üe complir 

E11 materia d’urhnisrne, les ilickncies urbanístiques ocupen 
el primer lloc pcl que fa II queixes dels ciutadans, si bB les rams 
s6n molt diverscs: denegacions, silenci administratiu, notifica- 
cinns defectuoses, imposici6 de condicions, etc. 

Bsscnt aixÍ que totes les qiiestions relatives al procediment ja 
han estat tractades i i  la SeccicS 1 ,  Administració Gcneral, ens re- 

ferirem aquí exclusivament a l’atorgament de llichcies com a 
activitat reglada i a les llicencies condicionades. 

L’nrdenament juridic configura la concessi6 de Ilickncies ui- 
banístiques com una potestat regfada de l’Administmci6, de 
manera que s’hwrh de valorar hicament la conformitat del 
projecte amb la normativa urbanística, dcs del text re€& apro- 
vat pel Decret LegisIatiu 1/90, de 12 de juIiol, fins a les orde- 
nances municipals, passant pel Pla d’Ordenaci6 Urbana i els 
programes d’actuació urbanística o, si s’escau, per les Normes 
Cornplementhies i Subsidihries del Planejament d’aquell muni- 
cipi. 

TA cfenegaci6 d’una llicbicia urbanistica, no tan sols ha de 
ser motivada per exigkncia legal, sh6 que, a més, no es pot fo- 
namentar sin6 en qiiestions d’índole diferent de les purament 
urbmis tiques, 

Aquest carhcter reglat ha estat subratllat reiteradament per la 
jurisprudhncia. Així, hi ha nombroses sentencies que assenya- 
len que la denegació de llicencies urbanístiques no es pot basar 
en qüestions de titularitat del terreny sobre el qual es pretén 
exercir el dret edificncib, murs o tanques, etc-,. doctrina que 
es fonmenta jurídicament en l’m. 12 del Reglament de Ser- 
veis de les Corporacions Locals. 

D’altra banda, l’orúenarnent urbanístic aplicable ha cle ser el 
vigent en el moment de solkitar la llickncia, i no és possible de 
denega-la adduint planejaments hturs. 

Dos requisits més fixats també per la jurisprudkncia sobre 
aquesta. rnathia s6n que no s’hagi suspbs l’atorgament de Ili- 
chcies, precisament mentre s’elabma el nou planejament, i que 
no s’empari en una determinació nulla de ple dret, com seria 
una reserva de dispensaci6. 
No obstant aixb, volem fer avinent que algunes queixes for- 

mulades posen en relleu que aquest cdcter reglat pot ser burlat 
aklegmt criteris tkcnics que, de vegades, no reflecteixen m6s 
que una opini6 particdar i subjectiva sobre qüestions d’oma- 
ment O cstEtica que, fins i tot, poden ser contrhies a les sostin- 
gudes pcr les Comissions de Cultura quan aquestes són 
competents, i que desvirtuen totalment aquell carhcter reglat, 
tot convertint l’atorgament de la llichncia en una potestat dis- 
crecional, quan no és arbitrhia. 

Aquestes discrephcies sobre qüestions tkniques poden ser 
motivades, fins i tot, per I’arnbigiiitat del text del Pla Urbanístic 
aplicable o per la manca dc previsi6 o I’omissici d’aspwtes que, 
necesshriarnent per la seva t.ranscendkncia i per evitar la inde- 
fensió del particular, haurien d’estar fixades en una noma juri- 
dica (Pla d’Ordenaci6 Urbana o Nomes Cornplementhies o 
Subsid klries del Planejament). 

En altres ocasions, aquesta discrecionalitat és utilitzada per 
l’hdministraci6 per retardar l’atorgament de la llic&ncia, tot 
obligant l’administrat a modificar diverses vegades el seli pro- 
jecte, mentre elabora una nova normativa urbdnística que Ei per- 
met adoptar més endavant l’acord de swspensi6 de llicbncies. 

De vegades, fins i tot, amb la nova normativa es frustra defi- 
nitivament fn possibilitat d’obtenir la Ilichcia. Aixi mateix es 
produeix el cas contrari, 6s a dir, la modificació del planeja- 
nient per emparar infraccions urbanistiques manifestes, corn ja 
d&iem en informes anteriors. Aquest tipus cl’actuacions admi- 
nistratives no s6n nomes un clar exponent de l’arbitrarietat que 
hem apuntat, sinó que, al nostre parer, incorren en desviaciii de 
poder. 
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Pel que fa a les llickncies condicionades, i sens perjudici de 
l’existkncia de diferents corrents doctrinals i jurispnidencials a 
favor i en contra d’r-lquesta possibilitat, i tenint present que 
l’atorgarnent condicionat lm de respectar sempre uns limits (que 
ho prevegi el propi ordenamcnt i CIE la rne~iirí que ho prevegi), 
volem fer una reflexió sobre la imposici6 de condicions diffcils 
cíc complir o de carhcter obert, que no tan sols poden determi- 
nar la. resoluci6 de la 1licCncia i la possibilitat de perdre-la, sin6 
també la iinposiciii d’uiia obligació cle fcr qne recau S G ~ I X  l’ad- 
ministrat i que no es pot extingir, malgrat ei seu esforq per com- 
plir-la. 

És el cas, per exemple, d’una llkkncia d’edificacih condicio- 
nada al fet d’urbanitzar un tcatn de carrer  segons els temes 
que fixi aquest Ajuntament>>, termes que es podeii anar modifi- 
cant al llarg del temps, de manera que, no arribant mai a consi- 
derar complerta la condició, m;l¡ no s’atorgui la recepi6 de les 
obres ni cs retornin els avals dipositats pels particulars exigits 
en garantia per executar-les. 

Per cloure aquest apartat volem fer un breu esment de les res- 
postes a les nostres peticions cl’infmne que ens arriben d’al- 
&uns ajuntaments o serveis territorials de l’Administmci6 
aatctnhmica i que denoten una manca de, coneíxe~nent dc les 
funcions i atribucions que t6 encomanades cl Síndic de Greu- 
ges. Així, se’ns ccnotifiqueii>j dctcrminats actes, tot indicant-nos 
el rBgirn de recursos procedents, o es pren l’aacord de motiíícar 
al Sindic de Greuges, i també a l’interessat (...)B un determiniit 
acte, com a resposta a les nostrcs recomanacions que els actes 
es notifiquin als administrats de conformitat amb els requisits 
que estableix i’art, 79 de la Liei de Procediment Administratiu, 
recordatori que, necesshriament, hem de reiterar un cop més. 

Queixa 183191 
Una conclici6 dificil dc complir 

El senyor RP.R es va dirigir a la nostra InstitucicS per tal de 
fer-nos avinent la manca de resposta de I’Ajuntament de Sant 
Vicerq dels Horts a la petició de retoniar nn aval dipositat corn 
a fianga d’unes obres d’urbmitzaci6. 

Aquestes se li havien imposat corn a condici6 per obtenir la 
llicencia cl’edificació que prkviarnent havia sol.licitat X’intercs- 
sat, i s’havien de realitzar e n  els termes q u e  fixi aquest Ajun- 
tament>>, els quals mai no s’havien especificat. 

El senyor R.P.R ens comunich qiic ja havia fet i desfct diver- 
ses vegades les ohres d’urbanitzaci6 imposades, amb quantlo- 
ses clcspeses a cgrrec seu, per6 que I’Ajuntament no volia rebre 
les obres i sempre li  feia objeccions. Li vam aconsellu que for- 
md6s denúncia de mora atks el temps transcorregut des de 2s 
seva petlci6. 

Ens vam dirigir, doncs, a 1’Ajuntarnent en soldicitud d’infor- 
rnaci6 sobre la qiiesti6 plantejada. 

L’csmentat Ajuntament ens va resporicire tot assenydant que 
no podia rettornar I’aval perque no s’havia complert totalment la 
condició d’urbaniízaci6 especificada en la llickncia d ’obres. 

posteriorment, el senyor R.P.R vit rebre un informe de l’ar- 
quitecte inunicipal pel qual se li imposh la realització de cleter- 
minades obres (que no s’especificaven) en un termini de 1s 
dies, amb i’advertiment de la subrogaci6 de 3’Ajimtarneiit en 
cas yuc no les fes. Aixi mateix se li cornunich eE prcssupost co- 

rresponent, sense haver-Ii estat notificada abans cap altra reso- 
luci6 en relaci6 amb aquest expedient. 

En conseqiibncia, varn aconsellar a l’interessat que, atks que 
es mctava d’un infornie i 110 d’una resoluci6, formul6s plec de 
dcschrrecs. Per part nostra, ens vam dirigir a 1’Alcalde en el ter- 
mes segiients: 

ctEn relaci6 amb la queixa que es trdmita en aquesta Institucili 
amb el niimerc, rl’expdient 18391, promoguda pel senyor R.P.R, 
i sobre la qual us haviem solkitat informcirj, un cop estudiat el 
contingut de la documentaci6 aportada per l’interessfit i per 
I ’Ajuntament qiie presidiu, hem de comunicar-vos el següent: 

“En primer lloc, cal analitzar la con&& d’urbmitzar impo- 
sada en la IiicEncia d’obres concedida al senyor R,P.R, Aquesta 
condici6 6s del tenor següent: ”Assumir el soHicitcvlt d’aquesta 
llickncia d’obres n6mero d’expedient 138/89, aixi corn els seus 
successors o futurs propietaris de l’lrnmoble, els costos de la ut- 
banització total dels trams de carrer als quals dóna h p a ,  cn 
les condicions que estableixi aquest Ajuntament”. Atks que les 
condicions d’urbanitxació I-IQ han estat mai fixades per escrit 
per part de ¡’Ajuntament que presidiu, s6n d’impossible com- 
pliment per part de X’intcressat, el qual, a més, es troba en situa- 
ció d’indefensió, ja que, malgrat que realitzi determinades 
obres d’urbanitzaci6, sempre desconeixerh si $’ajusten o no a 
les condicions que 1’Ajuntament hauria d’haver fixat per escrit. 
En conseqükncia, de conformitat amb el que disposa l’adcle 
1 1 16 del Codi Civil, les esnientades condicions, en tant que són 
d’impossible compliment, anuI.len l’ohligació quc d’eelles de- 
pkn, Es a dir, l’obligació cl’urbanitzar.” 

>>Atesa la condusi6 anterior, no s’entrdrh a analitzar si resul- 
ta proceclent la irnposici6 d’una condició d’urbanitzar un tram 
de carrer d’una urixinitxació en atorga ui111 IlicBiicia d’ohrcs, ja 
que, d’aacord amb Ja legislació urblmística, si es tracta d”un sbl 
classificat com a urbanitzable programat, prhviiunent a l’edifi- 
caci6 i a l’atorgarnent de Ilickncies, s’ha d’haver executat cl Pla 
Parcial corresponent mitjangatit un dels sistemes previstos per 
l’orclenament (compensaci6, cooperaci6 o expmpiaci6), i per 
tant, les cihres d’urbmitmci6 dels carrers han d’estar ja realiba- 
des,>> 

BEII scgon lloc, el senyor R.P,R ha realitzat ja determinades 
obres d’wbanitmció, tal com acrediten els diversos rebiits que 
ha presentat en aquesta Instituc%, havent collocat Ics vorcrcs ii 
cimec seu. No obstant aixb, !’Ajuntament no li atorga la recep- 
ci6 definitiva de les obrcs i l i  ret& I’aval constituit. Cal tcnjr, en 
compte que I’aval inicial es va fer per un període d’un any i yrie 
posteriorment se li ha fct constituir amb c:irhcter indefinit. Un- 
teticrn que, tant pels pcrjudicis causats en obligar-10 a rcalilzar 
unes obres que 110 l i  pertocavcn, com pel fet CIC retenir-li t’aval 
bancari, el senyor R.P.R tindria drct R reclamar contra I’Ajunta- 
ment en concepte de responsabilitat patrimon ¡al de I’Adminis- 
tsaci6. 

>>No obstant aixb, el vostre Ajuntament, rnitjanpnt escrits dc 
datcs 28 de descrnbre de 1990 i 4 de juny de 1991, signats per 
I’Arquitccte municipal, ha informat que les obres no es dorm 
per finalitzades. Mitjanpnt u11 nau informe signat pel mateix 
Arquitecte, CIC= data 22 dc juliol, s’ha comunicat al senyor R,P.lI 
un pressupost i se li han atorgat 15 dies per a completar les 
obres d’urbanitzaci6, advertint-lo que, en cas de no fer-ho, 
I’Ajuntmncnt procedirh it rditzar Ics obres i l i  carregar& les 
despeses posteriormetit. ir 
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>>Sobre aquests tres informes, que el vostre Ajuntament con- 
sidera que tenen el valor de “noti€icacions”, cal fer diverses 
consideracions: no especifiquen les condicions d ’urbanització, 
per la qual cosa l’afectat continua sense poder-les complir; n~ 
han estat adoptades per l’brgan competent (que seria la Comis- 
sió de Govern), ja que l’hquitecte municipal pot fer propostes 
o informes, per6 no pot adoptar resolucions; i no compleixen 
els requisits que estableix l’article 79 dc la Llei de Procediment 
Administratiu sobre notificacions als administrats per ésser 
considerades corn a tals (hi manca el r & g h  de recursos), mal- 
grat que en una coriversa telefhnica mantinguda entre la Swre- 
t3ria del vostre Ajuntament i utla assessora d’aquesta Institució 
j a  se us va advertir d’aquest defecte.>) 

>)Per tant, i en tercer lloc, les anomenades “notificacions” no 
podcn tenir altre valor que el d’actes de tr,imit (propostes de re- 
soluci6 o informe), i t~ tenen valor exccutiu, j a  que si s’ha- 
guessin de considerar resolucions, en haver estat dictacies per 
Eirgan rnariifestatnent competent, serien actes nuls de ple dret.}) 

>>Per tant, contra elles, entcnem que l’intercssat pot presentar 
un Piec de Descirrecs, el qual haurh de ser tingut en compte 
abans de dictar la resolució de l’expedient per part de I’brgari 
competent. Et? conseqiikncia, el termini de 15 dies que s’atorga 
en cl darrer deis informes esmentats no t6 cap valor mentre no 
s’adopti la resoIucili corresponent. D’idtra banda, el pressupost 
presenta C J ~ I  error material ja qrie s’hi indica que caldrh urbanit- 
zar 271n de fapna, mentre que la fapna dc la casa del senyor 
R.P.K fa 17m i,  a mes, cal tenir en compte que se li ha de donar 
un termini perquk manifesti el seu acord o desacord amb l’es- 
incrit itt pressupost. P 

 per tot el que s’ha dit, es recomcula el següent: que, atEs yuc 
el scnyor R.P.R ha realitzat unes obres d’wrbanitzaci6 :i &rec 
seu, I’Ajuntament li ltmria d’atorgar la recepci6 definitiva i re- 
tornar-]¡ I’nvaI constitult. Si considera, perh, que cal completar 
aquestes obres, I’Ajuntament ho pot fer, si bé s’haaria de com- 
prometre a no cobrar al senyor R.P.R, que j a  ha realitzat i pagat 
UIICS obres d’urbanitzaci6, qualsevol altra quantitat pel mateix 
concepte. El senyor R.P.R, a canvi, hauria de renunciiir a inter- 
posar contra I’Ajuntament accions per responsabilitat patrlrno- 
nial de l’Administracici.>> 

Rccentment, ens ha arribat un acord de la Comissi6 de Go- 
vern del mateix Ajuntament que dcsestima l’escrit tle deniincia 
de niora presentat pel senyor R.P.R, denega la devoluci6 de 
I’aval bancari i l i  concedeix un noi1 termini de I5 dies perquk 
compleixi la condicili d’urbaiiitzacili, advertint-lo de la subro- 
gació de l’hjuntament en cas d’incotnpliment i comunicant-li 
I’irnport totai, no desglossat, de Ics obres exigides. 

Al mateix temps, s’acorda ((Notificar el present acord al Sín- 
dic de Greuges així com a i’iiiteressat>>. Egualment, T’escrit diri- 
git a1 Sincfic cle Grcugcs con16 el rkgim ctc recursos procedent. 

Ates que I’Ajuntarnent no ha seguit la recornmaci6 del Sín- 
dic CIC Grciiges, Iiem aconsellat a l’intercssat que interposi rc- 
curs de reposici6. 

Els senyors 13. i I). cs van dirigir. if la nostra instiiliciri deliun- 
ciant 1 m  dcnegwici de-llickncia, coili tamh6 la suspensi6 dc i l i -  

cbcies  decretada per 1’Ajtintment de Linyola corn a resposta a 
una nova petició de llichcia, suspensió que havia de regir men- 
tre es tramitava una modificaci6 de les Normes Complement&- 
ries i Subsidihies de Planejament dei dit municipi amb 
I’abjecte de modificar la qualificaci6 de la seva finca i convert- 
ir-Ia en equipament públic, juntament amb dues més, una de les 
quals ja cra propietat de 1’Ajuntament. 

Els fets mes significatius són els següents: 
- La sol.licitud de llichncia fou presentada en data 28-1-88, 

juntament amb un projecte bhsic d’execució de l’edifici, degu- 
dament visat pel C O M  núm. 875.0916. 

Prkviament, els senyors B. i D. havien obtingut llicb~cia 
d’enderrocament de l’antic edifici, d’acord amb les instruccions 
faci I i t ades per 1’ Ajuntament . 

L’esmentat projecte rebé I’inbrrne favorable de la Comissi6 
Teenica del Consell del Patrimoni Cultural de Lleida de data 
i 7-5-88. Aquest informe té cdicter executiu immediat (art. 2.5 
Decret 55/87). Les competkncies cl’aquestes comissions s h  les 
que preceptuen els decrets 188/81, 30f84 i 55/87, en relaci6 
amb la conservaci6, manteniment i protecció del patrimoni cul- 
tural de Catalunya. 

L’rkjuntament va trametre a I’interessat un informe subscrit 
pel tkcnic municipal en el qual s’esmenta cap precepte iti- 
fringit, sinó que fins i tot es d h a  a entendre que, si bi5 el pro- 
jecte preveu la continuaci6 d’uns porxos, aixb pot ser 
conseqiikncia de les mateixes nomes subsidihies de Linyola (i, 
per tant, implícitament reconeix que el projecte s’hi ajusta), i es 
limita a assenyalar-hi unes modificacions de carhcter tknic en 
relaci6 amb una paret mitgera, sense indicar si la lliicbncia 
s’atorga o 6s denegada, si s’atorga condicionadament al compli- 
ment de les modificacions o si el procediment: quecla paralitzat 
en espera que els interessats modifiquin e1 projecte presentat. 
- L’esrnentat informe thcnic indicava també que e1 projecte 

preveu la invasi6 del sbl municipal, que s’haurh de compensar, 
sense tenir en compte que són les mateixes nomes les que im- 
posen tal invasici, ja  que prescriuen la continuitat dels porxos. 
- No obstant aixb, eis peticionaris van esperar dos anys la 

resposta de I’Ajuntan-ient, el qual no es va pronunciar, i van tar- 
nar a instar la seva petició. En data 25-10-90 I’Alcaldja dicth un 
Decret pel qual es desestimava la petició, amb fonament en 
l’informe tkcnic anterior, de l’any 1988, en especial sobre la in- 
vasió #espaí públic del carrer Major sense autorjtzaci6 o con- 
cessi6 municipal, (es refereix al vol, no al sb1) i basant-se en 
l’aplicacib de la figura del silenci administratiu negatiu de ]’art. 
9.7.b) del RegIament de Serveis de les Corporacions locals 
(sense tenir en c.ompte, per tant, que 6s una llicencia d’OBRES, 
no pas d’ ACTTVTTATS). 
- L’anterior denegació fou impugnada en reposició, i el re 

curs desestimat en data 29-12-90? amb fonament en el mateix 
informe tkcnic emes el 10 de juny de 1988. 
- T m h é  volem subratllar que en data 20 de m a q  de i991 

s’emeth informe tkcnic assenyalant deficibncies en el nou pro- 
jecte presentat, i atorgant un termini de 15 dies per esmenar-les. 
Aquest informe fou comunicat als interessats el 12 d’abril de 
1991. 

En data 24 cl’abril s’aprovh I’inici de l’expedient de modifi- 
caci6 cie les normes subsidih-ies de planejament de Linyola, i el 
9 dc tnaig s’aprovh inicialment el projecte de modikaci6 de les 
dites nomes, amb la consegüent suspensió de llicbncies, 
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El Síndic de Greuges s’adreqB a 1’Ajunttarnent soltlicitant un 
informe sobre els fets denunciats i oferint una actuaci6 medial. 

Igualment es va trametre cbpia de l’escrit a la Comissi6 Re 
vincial d’urbanisme de Lleida. 

L’Ajuntament afectat ens vit trameire &pia dels expedients 
administratius juntament amb un informe. 

Posterioiment, el Silidic de Greuges s’entrevistil amb I’hlcal- 
de de Linyola. L’Ajuntanent o f d  als senyors B, i D. una per- 
muta de solnss: un nou terreny a la mateixa plaga del poble en 
compensa& per la pkrdua de la finca afectada per la modifica- 
Clb. 

Tanmateix, la Comissió Provincial d’Urbanisme de T m q p  
aa ha aprovat mentrestant la modificació de les Nomes Subsi- 
dihries de Planejament de Linyola rnitjaripit acord de 
1’1 1-12-1991.. 

Recentment, s’ha rebut un nou escrit de 1’Ajwitament cle Lin- 
yola pel qual s’accepta l’acció medial del Síndic i es reconeix 
quc els propietaris afectats per l’actuaci6 urbanistjca s’haviw 
format legítimes expectatives d’aprofitamciit del seu soliu, que 
han quedat frustrades. 

En conseqükncia, s’acorda, per raons d’equitat, que atians 
d’executar la modi€icaci6 aprovada, l’klcdltie miri d’xribar a 
un acord satisfactori amb els propietaris i, espccialment, s’estu- 
dii la possibilitat d’adquirir immobles que siguin succeptibles 
de ser-10s oferts a tall de compmsaci6. 

L’acciÓ mitjancera resta, doncs, oberta, en el moment cle 
cloure aquest liiforme i esperem que iliTibi a bona fi, 

Queixa 98/91 
Llic5ncies i estctica 

El senyor A.M. es va adrqar al Síndic de Greuges per cornu- 
nicar-li la manca de resposta de 1’Ajuntamnent de Barcelona a 
diverses peticions de certificacions i llickncies urbanfstiques per  
a la parcellació, construccilj d’un edifici de quatre habitatges i 
d’un magatzem, presentades el febrer de 1990. 

Vam sol~licitar un informe prcvi a l’hjuntarnent, el qual, per 
resposta, ens ha trames un escrit on assenyala que el mes de ge- 
ner de 1993 va tenir una entrevista amb ls filrniiia afectada pcr 
c<conhixer els seus punts de vista i del seii arquitecte)), per tal de 
poder prendre una resolucid administrativa adequada, ates que, 
segons el parer de 1’ Ajuntament, es produeix una contradiccib 
entrc el projecte presentat i els <<valors típics ambientals, resi- 
dencials i de l’edificació existent>>. 

Si, corn ja hem dit, Ia concessi6 de I l ich~ies  és una activitat 
reglada, els projcctes nomks han de ser contrastats amb la nor- 
mativa rrrbanistica aplicable i vigent en el moment de la sol-lici- 
tuti. La valoració d’altres aspectes, estetics o ambientals, respon 
a uns criteris tkcnics subjectius i discrecionals que no tenen ca- 
buda en l’cxerrcici d’nquesta potestczt. 

3. Activitats classificades 

En matkrla de medi ambient, un bon iiombrc: de les queixes 
rebudes pel Sindic de Greuges fan referhcia il. les activitats 
classificades i, dins d’aquestes, els particulars es queixen sobre- 
tot dels sorolls prdu’its per locals, generalment bars, disco- 

bars, <<<pubs>>, discoteques i similars, subjectes a Ilickncia muni- 
cipal, i dels efectes contaminants de les hdhtries. Ells motius 
de les queixes se centren, en especial en la manca d’actuaci6 
dels poders públics per posar fi a la contarnitiac% actística o, en 
cas que hi hagi alguna intervencib, en denuncien la lentitud i la 
manca d’eficbcia, 

La protccci6 contra els sorolls s’ha de posar ei1 connexió 
amb diversos drets constitucionals. Des del dret a la protecci6 
de Ja salut reconegut it l’article 43 de ia CE, l’apartat segon del 
qual insta els poders públics a orgmitxar i tutelar la salut piihli- 
ca a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis 
necessaris, al dret a disposar d’un medi adequat al desenvolupa- 
ment de la persona de I’article 45, al qual també es vincula un 
mandat als poders pfiblics per v e t h  per la utilitraci6 racional 
cle tots els recursos naturals, a €i de protegir i millorar la qualitat 
cle vida i defensar i restaurar el indi ambient. 

La jurispnrdhcia en aquesta matEria ha trobat fonament ei1 
cls alIudits aiticles constitucionals per legitimar la lluita contra 
la contaminaci6 acljstica iniciada per algunes administracions 
(així, l’ii~te del Tribunal Suprem cl’l i de maig de 1989 i la Sen- 
tbcia  de I’hudihicia Territorial de Saragossa de 1 O d’octubre 
de 1988), i se subratlla la prevalenp del dret a gaucfir d’un me- 
di ambient adquat al desenvolupament de la persona enfront 
del dret de l’einpresari (sentencia del Tribunal Suprem, Sda 
3a., de 24 d’octubre de 1990). 

Hi ha un altre dret, pe& la vinculació del qual amb Sa pro- 
tecci6 contra els sorolls ha estat recentment subratllada tant per 
la doctrina com per la jririsprudhncia. 

Es tracta del dret a la intimitat i del dret a la inviolabilitat del 
domicili (art. 18 del text constitucional). f i s  important remarcar 
que mentre els dos anteriors (dret fi  Ia salut i a1 medi ambient) 
figuren sota la r6brica del principis rectors de la politica social i 
econbmicit, aquest darrer s’inclau en I’apartat dc drets fona- 
tnciitals i llibertats publiques (secci6 la. del capitol 2n.), per la 
qual cosa es tracta, d’un dret especialment protegit i que no re- 
quereix m desplegament normatiu posterior. 

La senthcia del Tribunal Supcrior de Justicia de Catalunya 
qualifica els sorolIs d’intromissi6 iklegitima en la intimitat de la 
p e ~ n a .  El professor Martin Retortillo, par part seva, en un x- 
ticle pnblicat al nrirn. 125 de la <<Revista d’Administraci6 I’úbli- 
ca>>, tmch sohre la protecci6 contra els sorolls en tant que 
ingerkncia en el domicili i que, per tant, en s6n una viotacib. 
Aquesta fonamentaci6 obre, doncs, un ampli camp als p~dcrs 
píhlics per legislar i actuar, de forma efectiva, en la proteccid 
d ’aquest dret. 

Tornant a la perspectiva del medi ambient, hem de tenir en 
compte, per& el repartiment dc cornpethicies que es deriva de 
la matcixa Coiistituci6. 

3 3 1  aquest sentit, l’art. 149.1.23 de la Constitució atribueix a 
1’Estat la legislacib bisica sobre protecció del rnctli ambient i 
faculta Ics coinunitats autbnornes per a L’estahEimcnt dc normes 
addicioiiafs de protecci6. 

L’Estatut d’htonomia, d’altra banda, atribueix a la Gerieralitat 
de Gitalunya la cornptkncia de desenvol~ipament legislat ¡u i cxe- 
cucici dc la legislacici bhsicrt estafill en relaci6 amb la protccci6 dei 
modi arnhjerit (*art. i O. 1 h), scns perjudici, aixi mateix, de les facul- 
tats pcr cstablir nunnes acltlicionals de proteccirj. 

No obstant aixb, pcr I a  naturalesa mateixa del medi arnbicnt i 
pcr la seva relaci6 amb altres títols competencials (urbanisme, 
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ordenaci6 del litoral, obres públiques, regim miner i energktic, 
etc.), la clelimitaci6 de Ics bases en aquesta matbia ha generat 
una abundant jurisprudkncia del Tribunal Constitucional. 

En les sentkncies més recents en aquesta mtkrria. (les STC 
i49/9í, de 4 de jdioI, i 198/!31, de 19 cl’octubre, referents, respec- 
tivament, als recursos cl’inc~~~,nstitucionalit(zt interposats contra l a  
Llei de Castes i als conflictes positius de cornpt&ncies fonnulats 
contra el reglament de desplegament d’qucsta llei), el Tribunal ha 
mantingut una interpretació notabhnent restrictiva per a l’ijmbit 
de competP;i~ci,z autonbmica en subratllar que les competeneies so- 
brc ordenaci6 del territori poden veure’s afectades per actuacio~is 
clels pmterx púbIics amb vista a g;rantir el millor 6s dels recursos 
del sbl i dcl subshl, de I’aire i de I’aigua i I’qdibri altre les dife- 
rents p‘zrts del territori, les quals nccessbriainent tindran jncidkncia 
Icrritorial, així cnni que lm compethcies estatals hhsiques sobre 
medi inclouen tainbk el desplegament legislatiu, mentre que les 
comunitats autbnomes nom& tenen una competblcia de iaomple- 
mcntírietatk> d’aquella Icgislacid bhica. Amb aquestii afimlaci6 es 
trctica, per tant, I’esquem de distribucici entre hses  estatals i des- 
plegament lcgislatiu autonoinic que correspon a gran part de les 
comphcies  compai~ides, entre les quals, en principi, es classifi- 
caria el rncdi ambient. 

L3’acord amh les cornpctbicics que íé confericles, la Generilli- 
lat cíc C’ataImya lm dictat diverses lleis CYI matkria de medi am- 
bient, especialrricnt sohe protltecci6 d’espais naturals. 

Pel cluc fa ii les activitats classificades, perb, Inalgrat el tras- 
pis de cotnpctbicies cfcctuai pel Reial 13ecrct 21 lSfi’78, de 26 
de juliol, pel que fia a les activitats molcstcs, insalubres, nocives 
i pcri lloses, la Ckneralitat de Catalunya encara no tia dictat una 
narmittiva geiicral reguladora, per la qual cosa continua vigent 
el Reglament t1’;iyucxtes activitats de 196 I ,  totalment desfasat i 
inadequat en l’actuatitat. 

La narmativa dc la Generid itat se cenycix a diferents decrcts 
dictats ctitre 1982 i 1988 bhsicament refcrits a l’ordenaci6 de 
les competkncics en la fasc informativa dels expedients. També 
hem d’esmentar la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
I’espcctade, activitats recrcatives i cstabl ¡ments phblics, si bt5 
encara no se n’ha dicfat el rcgll-lment de clcsplegarnent. 

Resten, findrncnt, per esrnent;ir, les competkncies municipals 
en afers de medi ambient: subministranient d’aigiies, clavegue- 
res, plaiicjainent, cic., inherents al Inntcix coticepte tl’autono- 
inia local i que s6n recollides a la Llei de Bnscs del Rbgirn 
Locai i a la Llei Municipal i de REgirn Local de Catalunya. 
’I‘amhL la Llei General Simithria atorga competkncies als ajm- 
taments sobre control dels sosolls i vibracions, en partir de la 
coiisicleracio quc afecten el dret a la salut. 

La primera qiicsti6 que volem stibntti!ar &s l’existkncia d’una 
nornintiva anacrtinica, superada i insui‘icient (el Reglament 
d’Activitats Molcstcs, Nocives i insalubres de 1961>, a la qual 
cal afegir Ics diferents ordenmces minicipals sobre control dels 
suroIls, les quals presenten gram divergkncies quant al nivell de 
decihcls que es considera acceptable -el qiial, a m6s, en nlguuis 
CHSQS, 6s fnrqa elevat i ,  per tant, inoperant. 

N o  tots els municipis tenen, parb, una ordcnanqa sobre so- 
rolls. D’acord amb les dades que etis ha facilitat el Departament 
de Medi Arnbicrit de la Gcncralitat, a partir d’una enquesta tra- 
mesa a 380 municipis i contestada pcr 200, només 37 afirmen 
tenir problemes en matkria de sorolls i 43 teriai en vigor una 
or d cn ii n c a reg u i adora. 

L’existkncia cle diverses administracions competents, com 
hem vist, constitueix la segona qiiesti6 a tractar. Sovint les 
queixes que rebem fan palesa la manca de coordinació que es 
tradueix en duplicitat d’actuacioons en relaci6 arnb l’abertura 
d’expedients disciplinaris o en un desconeixement de la norma- 
tiva autonbmica (Llei 10/90), per part del ajuntaments. 

En principi, les potestats inspectora i sancionadom correspo- 
nen als municipis, si bé el Servei d’Activitats Classificades del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
té assignades les funcions de coWaborar i assessorar els ens lo- 
cals en aquesta matGria, i gestionar i realitzar les accions d’in- 
tervenció, i formular propostes de sanci6 en aquestes activitats. 
Aquesta funcicj de sanció s’ha de vincular amb fa Llei 1Q/1990, 
de 15 de juny, sobre Policia d’Espectacles abans esmentada 
-concretament amb el capítol Xíl, sobre inspecci6, infraccions i 
sancions. 

Lcs administracions afectades, per part seva, quan s6n reque- 
rides pel Síndic de Greuges a informar, ho fan amb retard i res- 
ponen de fonna insuficient, a lkgmt  manca de mitjans materials 
i liurnan s. 

Aquest argument ha estat addult per més d’un districte de 
E3arcelona. Fem especial esment del retard amb qu& cmct la in- 
formaci6 el districte de l’Eixmple, del qual procedeixen nom- 
broscs queixes. 

En relaci6, doncs, amb les activitats classificades, podem 
conclorire constatant la necessitat que el Parlament promulgui 
tina normativa actualitzada que reguli Ies activitats classifica- 
des. Aquesta necessitat ja va ser exposada en els informes del 
Sfnclic dels exercicis i989 i 1990; insistim així mateix que cal 
tina adequada cooxdinaci6 entre les diferents administracions 
nfcctacles, amb cornpetbiicies en la matkria, especialment pel 
que fa al regim cl’inspeccid, control i sanci6. S’observa la mim- 
ca cl’una correcta ínferrelaci6 administrativa; i quant a l’actua- 
ci6 dels ajuntaments, sc’n destaca el retard a atendre les queixes 
dels ciutadans. Tot i aixb, encara quan es respon, sol ser dtjan- 
qant resolucions poc motivades, molt sovint incompletes, sense 
el necessari detall sobre el rQim de recursos i, en ccmelusi6, es- 
cassament cfcctives. 

Queixa 1703190 
III lent procedir CIC I’Administracio 

Malgrat tractar-se d’una queixa presentada a final de l’any 
1990, l’expsern en ]’informe d’enguany, atks guc s’ha tramitat 
el 1991. 
En el seu escrit de queixa, un grup de vclns del carrer d’Atenes 

de Barcelona manifestava la <<irnpossibilitiit de descansar a causa 
dels sorolIs que es produeixen en la sala de festa Ars, per rad d’una 
deficient insonoritzaci6n. L’expressada sala havia estat objecte de 
nombroses denúncies dels veihs afectats, sense que fins a la data 
clc la queixa hi hagués hagut cap soIuci6 satisfactbria. 

El Sindic demanh informacih a 1’Ajuntament de BarceIona 
sobre la situacici de la sala en qiiesti6 fent esment de la queixa 
presentada pcr les rnol&sties que es produh  per sorolls de dins 
dei local i pels aldarulls dcl carrer. Tnrnb6 s’indich que el siste- 
ma d’evacuacib de fums era deficient i que no es complien els 
horaris pennesos. La soliicitud d’infarme inicial va ser reitera- 
da al maig de 1991 per manca de rcspsta. 
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A mitjan maig inicihrem contactes directes i persoiials amb el 
Districte Municipal. 

Les primeres gestions resultaren prou descoratjadores: el 
Districte ens mani€estA que I’expedient ja no estava en aquelles 
oficines i, amb uns arguments poc explícits, ens informava 
<<que estava pendent de la resorucili d’un recurs>>. Tot i aquesta 
circumsthncia, se’ns inanifesth que es faria una hspecci6 en el 
local, la qual tingué iloc el 24 de maig; la citada inspecci6 va 
confirmar que el nivell de decibels superava de molt, 21s lirnits 
fixats en les ordenances corresponents i que, a la vista de les in- 
fraccions comeses, el Districte procediria a precintar el local 
per un periode d’un mes, amb efccte a partir del 21 de juny 
(d’aítm banda, no ens consta que aquest tancament s’acomplis). 

Et1 tot cas, es tractava al nostre parer d’utia resolució que po- 
dem qmdificar de <<suau>>, atesos cls antecendents del cas. 

Ekctivarnent, la polhica derivada de la sala en qüestió pre 
venia. d’anys enrera. 

Ja el diari 431 Peribdicon, 1’11 dc febrer del 1988, recollia 
uiia informació relacionada amb el problema de referkncia i 
unes declaracions en el segiient scntit: (<L’ A-juntament vol aca- 
bar amb els sorolls que impedeixen el sepbw; <<El consell de 
districte de Sarrih-Sant Gervasi ha advertit de tancament al bar 
musical Ars Studi del carrer d’Atenew; <<El vandalisme -ex- 
pressió del districte mateix- registrat en els carrers ha estat f~ 
namental a l’hora de prendre aquestes decisions>>. I continuava 
afirmant que la dotaciii de la Guhrddia Urbana era escassa, i els 
recursos humans destinats al control, seguiment i inspecci6 
d’aquestes activitats era insuficient davant Ics 40 cienthicies que 
en aqueles dades es rebien corresponents als caps de setmana. 

El mateix diari, amb data del 16 de mar$ de 1990, es referia a 
aquest local: <<Es clausura la Sala d ’ h s  Studi per fer sorolls i 
tacar tard>>. S’hi passava de 92 decibels en el volum de mrlsica 
i es perllongava l’hora de tancament. EI local va ser precintat 
per un periode de 15 dies. 

Segons manifestava el Districte, el taucament temporal s’ha- 
via acordat bbicament per dos motius: ciUn cop efectuades les 
oportunes comprovacions hem constittat que es supertm els 92 
decibels en el volum de la mcsicn i que aquesta esdeve intolera- 
ble als ve’ins que viuen i domen junt o damunt e1 local, i fa uns 
mesos que vam fixar uns voIurns de soroll cn els seus aparells; 
per6 varen desprecintar-10s i tornaren a augmentar el volum 
fins on volgueren>>. 

Tarnbe s’assenyala que l’emphprnent de la sala no era I’ido- 
ni, atks que es tracta d’un carrer estret per a un local d’aqucstcs 
característiques. 

Es rccordma, aixi maieix, que Ars Studio havia estat clausu- 
rada durant tres mesos, per ordre del Govern Civil, ratificada 
pel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pcrqui: s’hi ha- 
via detectat consum de droga, 

Per& a final de novembre del 191, la sjtuaci6 seguia igual i el 
Sindic es posi novament en contacte m b  cl Districte, el qual rcco- 
negu6 que havent mes rnesummcnts, havia constatat que el nivell 
de soroll continuava per damunt del pcmbs legalment, que es pro- 
du’ien aldmlls i concentracions de massa fora eI 1 ~ 1 1 ,  perb, s’ex- 
cusaren en aquest darrer cas tot argüint que aixb crit im cas cl’ordre 
píblic sobre el qual 1’Ajuntammt no té cornptkncia. 

En Irz carta que el Sindic aciret;A al Districte insisteix que mi 
es corregeixen els defectes d’insonoritzarid del local i que pot- 
ser l’actuació del Districte és poc decidida. 

Aquesta actuació, considerada des de la institució com a poc 
expeditiva, es concretava en una resoluci6 del Districte, del no- 
vembre de 1991, en virtut de ta qual s’ordenava el condiciona- 
ment acústic del local, el desmantellament cl’una barra i 
l’adaptació a l’horari de tancament. També s’imposava en cas 
d’incomplirnent, una multa de 25.000 pessetes, i el precintatge 
de les instaklacions cas d’incornpliment de l’ordre en qüesti6. 

Els titdars de l’activitat, davant de ia citada rtxaIuci6, van 
manifestar la seva voruntat d’ajustar-se a la normativa vigent, i 
el 20 de desembre presentaren un escrit: a aquesta institrició, in- 
dicant, en definitiva, que s’ajustarien a les condicions estabier- 
tes i farien les obres i treballs necessaris. 

Fitis avui no s’ha resolt definitivament la queixa i resta pen- 
dent I’Ajuntarnent que un tecnic en sorolls ali5 a l’estmctura 
niunicipal emeti dictamen. 

Insuficikncia de mitjans materials o humans? 
El Sindic encara espera resposta, 

Queixa 479191 
Quan i’actuacih dc I’ Administracih es(1cv.l. 4 ’ u n a  mhxima 
diligcncia qirasi M aclaparadora>>. 

El senyor G.E.S. presenth un escrit de queixa pel que consi- 
derava una utilitzacid abusiva i desmesurada del poder coercitiu 
i sancianador de 1’ Administració, concretament de 1’Ajmta- 
ment de Llinirs del Vdles. 

L’activitat sotmesa a iückncia prkvia era una discoteca, situa- 
da en el terme municipal de Llinars, La llichcia havia estat 
atorgada el juny de 1990, no a l’actor de la queixa, sinó a l’an- 
terior titular de l’activitat, senyor S.X.C. 

A partir d’aquesta autoritzaci6 s’hicia un autimtic rosari de 
resolucions de I’Ajuntament que acaben conduint al t<ulcatnent 
i clausura definitiva del local. De l’examgn dels passos fets i 
del contingut i procediment seguit es pot concloure que 1’Ajun- 
tament actuava <<a corre-cuita>>, utilitzmt els instruments jurí- 
dics de quk disposava d’una manera que es podria qmlificar de 
certament abusiva. 

El resultat €ha1 fou l’existkncia de nou expedients disciplina- 
ris, la suma total dels quals representava per als titulars de t’ex- 
plotaci6 les sancions següents: 72 milions de pessetes, 
sol4icituids de tancament provisional de 6 mesos (clos expc- 
dients), soklicituds de tancament cle 12 mesos (4 expedients) i 
dc tancament definitiu (3 expedients), 

Dcs cl’un punt de vista d’estricta formalitat jurídica, cls cxye- 
clients no prcscntaven cap anomilia ni es pcdh considerar catrictu 
scnsw que es causés cap inddensih fonmi a I’adminisúat, at&s 
cluc sc li ;ito;itva el corresponent tcrmini per efixtuar alkgacions. 
El que es desprenia de I’examen cle la totalitat de l’expedient és 
que les resolucions s’liavien mat adoptant més o menys qmcipi- 
bdaiunent>> i quc, amb aquell scguit d’actcs adrnitiistmtius, el titular 
CIC l’activitat podia donar per tancat el seu negoci. 

Prcsentada la queixa corrcsponcnt davant aquesta Tnstitucid i 
encaminades i vaIorades les posicions de les parts, optiirem per 
efectuar una acci6 1nccIia1 i reunirem la totalitat de persones i 
entitats afeciadcs, ates que van acceptar aquest oferiment dc 
med iacici. 

Finulment scmbln quc la solució rnks avantatjosa pcr ii totes 
les parts era rpc cl titulilt’ dc l’activitat pleguks dcfinitivancnt 
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cl negoci (no entrem en el present cas a examinar les causes de 
fons que motivaren el litigi en qüesti6); que el local fos adquirit 
per I’Ajuntament i passés a ser un be demanial de la Corporació 
destinat a activitats públiques, i que el particular fos rescabalat 
peis perjudicis que el cessament Ii ocasionaria. 

Actualment els perits Em les valoracions dels b h s  mobles i 
de l’imrnobie on s’exercia l’activitat de referkncia. 

Qucixa 867191 
icx ped icn ts t ra rn i ta t s pcs d ivc rses a d rn inis t r ae io n s 

El senyor F.T.C. va adreqar un cscrit a1 Sindic en els se- 
güents tcrmes: 

<<Corn molt bé assenydbeu al vostre Informe al Parlament 
correspoiiait a I’any 1989, la regulació normativa de les activi- 
tats classificades ha quedat obsoleta i el Reglament d’aquestes 
activitats del 1961 no resulta una eina eficq per a l’aadministra- 
ci6 local per evitar les molhsties als ciutadans, raó per la qual, 
molt justificadament, vós subratlliveu al vostre Informe la ne- 
cessitat i la urgkncia de l’aprovaci6 d’una Llei c1’Activitats 
Classificades pel Parlament dc Catalunya. )) 

Rccordava que les queixes que rep el Sindic de Greuges es 
basen en la manca d’actuaci6 municipal, i la seva queixa era pel 
matcix motiu, i per l’incompliment permanent deis horaris mii- 
xitns de tancament del bar musical KGB del cczrrex Pair Picasso 
del Municipi de Llanqh. 

Els afectats van czdrcp diversos escrits a 1’Ajuntament apro- 
ximiidaiiicnt des (JcI tnaq de 199í, denuticiant les rnolhsties 
quc ocasionava aquest local, el qual te concedida llicencia com 
a bar per;) 110 corn a p ~ b  (tant és nixi que en obrir-se inicial- 
ment, es vil procedir 11 tancar-lo per manca de la la Itickncia co- 
rresp on e nt ) . 

Literr-llment el senyor F.T. ens manifest& que després d’un mes 
íIguatit;mt swse dir res>> (i al posar ells la música cada vegada mes 
forta) van tmir unit entrevista amb I’Alcaldc, que els promete que 
faria vigilar la música i els sorolls (motos, cants, etc...). 

Davant la manca d’actuació municipal, van insistir a I’Alca- 
dia. La Policia Local va fer comprovacions i I’afcr passii a 1’Al- 
caldin per rz resoluci6. Perb els problemes continuaven sense 
resoldre. 

Curiosanient, la resposta de 1’Ajuntament fou que, fetes dife- 
rents co~npr~~viicioiis, el s o r d  no superava els daibcls autorit- 
zats. 

Fitiniment el reclamant, davant d’unes respostes que no li 
aportaven cap soluci6, es va veure obligat a soEIicitar informe 
tkcnic cl’un enginyer per tal que efectués diversos mesuraments 
de sorolls. 

L’Informe de referhncia abordava els següents aspectes: 
<<- Objecte de l’informe 
- Font del sorou 
- Lluc de medició 
- Característiques deis punts de mesurament 
- Normativa i equips utilitzats 
- Data i hora de la mesura 
- Resultats 
>>Dins del capitol de resultats cal destacar que& mesura- 

ments s’han efectuat en tres estances de la vivenda, el dia 18 
d’clgost d’enguany, entre les 2h. 45 minuts i les 3 hores de la 
matinada obtenint-ne els segiients nivells ja sobre els resultats 
dels mesuraments, fets en tres habitacions diferents, s6n: 

>>-Estanpi 1 - 40 clga 
- Estanqa 2 I 39 &a 
- Estanqa 3 - 39 dBa>z 
Fa constar: q u e  amb el sonbmetre en resposta rhpida es me- 

suren puntes i valors entorn de 46 dBa, que bhsicament semblen 
prodults per moviment de cadires o taules i manifestacions di- 
verses dels clients. 

>>La pertorbació produ’icla en els domitoris per la m6sica i al- 
tres sorolls és clarament audible i, de fet, aixi queda de manifest 
en els valors anteriorment indicats>>. 

A aixb, cal afegir que Llan$i és un dels municipis que dispo- 
sen cl’una Ordenanp Municipal sobre Protecció del Medi Am- 
bient per Emissió Inadequada de Sorolls. 

A la vista d’aquestes actuacions, el Síndic requerí nova- 
ment l’Ajmitament, en escrit del 25 d’octubre de 1991, de- 
manant dades m6s concretes i valorant les apartades pels 
interessats, 

El 9 de febrer de 1992 s’ha rebut resposta de la citada C o p -  
raci6. De les dades aportades no podem concloure que I’Admi- 
nistraci6 hagi pres cap mesura concreta. Ens ha posat de 
manifest que efectivament ies denúncies dels veins han tingut 
enirada a I’Ajuntameiit i que oportunament la Policia Local hi 
efectuh un <<control>>. 

Finalment se’ns informa que Ia Corporació Local s’ha adre 
Gat al titular del bar KGR proposant-li que: {(adopti les ~nesures 
adequades per tal de lograr una bona convivhcia entre els 
veinw. 

De tat akb en deduiin que malauradament moltes de les enti- 
tats i institucions que tenen compethcia en materia de sorolls i, 
en generat d’nctivitats classificades, no han pres consdkncia del 
problema i si m6s no, semblen desconeixedores de les vies le- 
gals i procediments r? adoptar. 

Evidentment, aquesta resposta de 1’Ajuntament no es pot d e  
nar corn a suficient ni vMida davant d’uns ciutadans que tan 
sols reclamen ei seu dret al rephs. 
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glament, correspon la intervenci6 en els subministraments 
d’energia elktrica per garantir la seguretat i els interessos dels 
consumidors i el control de: 
- La regularitat de les característiques de l’energia. 
- El funcionament dels aparells de mesura. 
- L’equitat de les facturacions. 
- El compliment de les condicions de segurctat imposades 

reglanienthriarnent per evitar accident s. 
- El compliment de les prescripcions imposades a les autorit- 

zacions que es concedeixin i de les obligacions de subministra- 
ment que s ’es tablei xi 11, 

La Constituci6 Espanyola, en cnwrnerar els principis rectors 
de la política social i ecmhmica, diu: ({Tots els espanyols tenen 
dret a un habitatge digne i adequa?. Els poders plihlics promou- 
ran les condicions necessaries i establiran les normes pertinents 
per tai de fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sbl 
d’acord m b  I’inter&s general pec tal d’irnpedir l’especulaci6.w 

Aixb 110 6s més que la formillació constitucional d’una ne- 
cessitat natural de 1’6sser hum&: l’allotjarncnt en un habitacle. 
Perb l’abast de la tasca que la Constituci6 encomana afs poders 
pfiblics no es limita a promoure les condicions necesshies per 
satisfer quantitativament i econbmica aquesta necessitat prim&- 
ria, qüesti6 de la qual ja hem parlat anteriorment. La Constitu- 
ci6 va més enlla del pur dret a un habitatge i en perfila el 
contingut afegint a aquest terme clos adjectius que eI qualifi- 
quen: I’habitatge ha de ser digne i adequat. L”especulacic5 i 
l’encariment dels preus fan necesshria la previsió d’nn in ínim 
de qualitat de vida pel qual han de vetllar els poders piiblcs, 

Actualment, al voltant de i’ohtenci6 d’un habitatge gira I’ac- 
tlvitat econhmica m6s important de qualsevol ciutadh mitji al 
llarg de la seva vida. Es tracta d’uuna inversi6 en un objecte 
d’lis, el qual ha de reunir els requisits de pemanknciii i estabili- 
tat, Són, doncs, indispensables la ciaredat informativa en I’ad- 
quisici6 i la protecci6 @i1 del consumidor o usuari davant els 
vicis i els defectes de la constriicció. EIS ciutadans que s’adre- 
cen a. la nostra histitució plantegen tot sovint qiiestions relatives 
a aquests dos afers. 

La Llei catalana de ]’Habitatge, aprovada pel Ple del ParIa- 
ment cl dia 13 de novembre de 1991 i publicada al DOG nlim. 
1541 dcI 15 de gcner de 1992, no solament regula la interven- 
ci6 administrativa en el foment p6blic, sin6 qzie, en la línia del 
que expshvein en l’anterior parhgraf, preveu unes .mesures de 
proteccib al consumidor guarit a I’adquisició i l’arrendament 
d’habitatges, i fins i tot perfila el contingut del dret de propietat. 

L’aparici6 recent d’afgunes patologies estructurals de les 
construccions, COM s6n I ’aluminosi i la piritosi, que es manifes- 
ten amb el transcurs dels anys, ha contribuit a envellir el siste- 
ma vigent de responsabilitats i ha fet necessari un noi1 
enfocament en el tractament de la qiiesti6. 

En aquest sentit, un ciels puntals cle la regulaci6 continguda 
en l’esmentada llei és I’obligaci6 que s’imposn als promotors 
d’atorgar una garantia suficient a favor deis adquirents dels ha- 
bitatges, que prevegi la reparaci6 dels defectes de ía constnic- 
ci6 i dels danys que en derivin directament sobre l’hahitatge, i 
la qual es mmtindrh en vikor Bdhuc en el cas d’extincid de Ia 

personalitat del promotor. 
Perb l’aplicació cl’aquesta norma s’haurh de diferir: primer, 

perque va inserida dins el títol segon de la llei, que entrar& en 
vigor quatre mesos després de ser publicada; segon, perque el 
mateix article 15 regulador de les garanties preveu que un re- 
glament establir& els tipus, els terminis, les quanties i els mit- 
jans per reclamame I’execuci6, els quals, segons la disposici6 
final tercera, hauran de ser fixats d’acord amb el que disposi la 
normativa comunithia sobre aquesta rnatEria, que es pot enda- 
rrerir alguns anys a cama de les diferencies de legislació entre 
els pai’sas membres. Cal evitar que aquesta mesura important i 
innovadora resti ineficag per la manca d’un desenvolupament 
reglamentari& 

Tot i amb aixb, continua en vigor la regdaci6 que fa el Codi 
Civil de les responsabilitats derivades del contracte d’obra. Lcs 
circumsthncies socials, tecliiques i econbmiques actuals no siin 
les mateixes que fa un segle, sinó que s’han produit canvis 
quantitatius i qualitatius en el procés constructiu que fan i m p s -  
sible I ’aplicació de la legislaci6 civil. Els constructors indivi- 
duals o les societats familiars han donat pas a misterioses 
societats anbnirnes que es dissolen en finalitzar les edificacions 
o que es declaren en fallida per tal de no atendre les seves res- 
ponsabilitats contractuais. D’altra bancla, s’ ha donat un procks 
d’especialitzaci6 empresarial dels diferents treballs que s ’inte- 
gren en la constnrcci6, la qual cosa ha potenciat la subcontrac- 
taci6. 

Ha cstat eiicorniable la tasca del Triburial Suprem, el qual ha 
salvat la inadequaci6 de les normes civils fent-ne una interpre- 
tació b’acord amb la realitat social. El contingut d’aquesta in- 
terpretaci6 pot esquematitzar-se de la següent forma: 
- Quant a la legitimacid passiva, el Codi Civil nom& reco- 

neix dos responsables: el contmctista, pels vicis de la construc- 
cici, i I’arquitecte, pels vicis del sbl i de la direcció d’obra. El 
Tribunnl Suprem ha ampliat l’elernent subjectiu de la norma ci- 
vil en aquelIs casos en quP. la causa de la mina no es pot atribuir 
a cap d’aquestes persones perb el responsable es pot identificiu 
per tractar-se d’una empresa subcontractada Q d’iiltres tknics. 
Quan sigui impossible la identificacid, se’n consideraran res- 
ponsables solidaris tots els que hagin intervingut O hagin tingut 
participacih en els fets causants de la niina. 
- Quant cl mateix concepte de mi’na, el ‘Tribunal Suprem ha 

adrn&s la ruina parciat i la ruinna funcional, sempre que els de- 
fectes facin inservible per a la seva finalitat I’objecte afcctat. 
- Qumt a la legitirnació activa, el Tribunal Suprem i’ha recu- 

neguda als tercers adquirents de l’habitatgc que reclamin dins el 
termini de deu anys de responsabilitat contractual. 

Cal prendre lcs triesures legislatives oportunes pcr aclequar la. 
rinrmativn civil a IA politica actud de protecci6 al consumidor 
davant la responsabilitat dels professionals que jntervcneii en la 
construcciri i la transrnissib d’habitatges. 

D’altra banda, la Llei de I’Habitatge fa un brcu esment dcfs 
controls de qualitat, dels quals responsabilitza el tknic compe- 
tent. Aquests cantrols s’han d’exigir per assegurar al consumi- 
dor i usuari la idonei’tat dels materials; nogensmenys, 
1 ’Adrninistraci6 ha dc contribuir ii la realitzacirS cl’aqucsts con- 
trols agilitaut la seva intervencid en cl prcicBs de comprova& 
dels materials per alcreclitar que scin els idonis i evitar dilacions 
que cornportin un sobrepreu del productc acabat. 

Una altra qiiesti6 preocupant 6s la repercussió de I’atorga- 
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ment d’aquesta asseguranGa en el preu dels habitatges. Hem 
ú’esperar que l’eestablirnent d’aquest sistema de garmties no 
justificarh ¡’augment deis preus, la qual cosa encara faria més 
difícil l’accks del. consumidor a un habitatge digne i adeqnat. 

Altrament, l’esmentada Llei de 1’Habitattge incideix a regular 
la publicitat i la informació que ha dc rebre I’adquirent o arren- 
datari. La incichcia de la publicitat en la formació de la volun- 
tat dcl consumidor ja havia inspirat la Llei General per ii la 
defensa dels consumidors i wuaris, Llei 20/1984, de 19 de ju- 
liol, la qual, cri l’article 8, estableix que el contingut de l’of‘erta, 
promoció i publicitat dcls productes formaran part del contrac- 
te, i cl consumidor podrh cxigir-ne el compliment. Tamb6 s’ha 
de remarcar I’article 13, yue dedica un pidigraf a la informació 
que els promotors d’habitatges han de donar als adyuircnts i, 
scguint aquesta linia, el Reial Decret 515/1989, de 21 d’abril, 
sobre protecció dels consumidors quant a la infonnació a sub- 
ministrar cn la compra-venda i arrendament d’habitatges. La 
llei catalma hi aporta una novetat: la diferenciació entre els 
requisits previs a la venda d’un habitatge en projecte o cons- 
trucció -operació molt comuna en I’actualitat i summament pe- 
rillosa per al consumidor- i els exigiblcs prkviament ii la venda 
i lloguer dels habitatges acabats. 

Finalmcnt, només cal esperar un compliment acurat de la no- 
va normativa i que l’Adrninistraci6 exerceixi aquest paper actiu 
i protigonista en la defensa dels dreis del consumidor, com diu e1 
preknbul de la. Llei de 1’1-Iabitatge, fent tis de les seves comptkn- 
cies i de la potestat d’execució foqosa que e reconeguda legal- 
melit, no solament quant a la irnposici6 de multes coercitives, si& 
t,mE cfectuant i’cxecució subsiclj Aria quan s’escaigui 

Queixa 1 1  23/90 
infracci6 clc la Icgislaci6 sobrc ha1)it;itg:cs de pratccci6 ofi- 
cial 

El scnyor F.A., president d’una cornunitat de propietaris, ens 
va trametre la queixa segiient; 

1,’itrimoble un viu, a Tortosa, va ser constni’it el 1988 en r b  
girn dc protccci6 oficial. Els propietais dels sis pisos en quh es- 
ta  dividit no s’hi van instafltir fins el gener de 1990. Aleshores 
van comprovar que hi havia fissures tant als murs perimetrals i 
it l’enrajolat del terrat com als cnvms de distrihuci6 i les parets 
extenics d’algun pis. Altrament, tots els departaments es veicri 
afectats de males olors, pcrquk cls shutits CIC ventilaci6 eren 
connectats cle pis a pis. 

Corn qiic ni ]’arquitecte ni I’einpresa constiiictora cs rcspon- 
sabilitmvcn dels defectes constructius i ,  per tant, no es fcien c?t- 
rrcc de Ics obres CIC reparaci6, el senyor FA. es va aclrcpr als 
Serveis Territorials de Politica Territorial i Olms Públiques de 
‘I‘arragona. 

Fcta i i m  inspoccih tknica, i em& el corrcsponent informe, 
l’adrninistracici, cl dia 19 de gener de 1990, va requerir l’eem- 
presa constnictom pcrqui: fes valunt~riament les obres de cor- 
recciii dcls dcfectes indicats a i’infornie, cn el termini de dos 
mesos. 

El 16 de juny de 1990 les reparacioiis encara 110 s’havien 
eí‘cctuat, la quai ccisii j a  hiivvicl estat cornutlicada pels interessats 
As esmentats Serveis Territorials, que, per part seva, tampoc no 
havien iniciat cap actuaciri, i31 aquest punt el senyor FA. ens 

fonnul2 el seu escrit de queixa, 
Posats immediatament en contacte amb els Serveis Territ+ 

rials, atenent Ea nostra reiterada petici6 d’informe, el 16 de no- 
vembre de 1991 ens van trametre la proposta de resolució 
corresponent a l’expedient smcianador que s’havia obert contra 
Z’ernpresn constructora. M6s endavant se’ns comiinich que ja 
s’havia dictat la rcsoluci6 i que s’havia notificat a totes dues 
parts interessades. 

Mitjaqatit E’esmentada resoluci6 s’irnposa a l’empresa cons- 
tructora una niulm de 50.000 pessetes per incompliment dels re- 
queriments formulats per !’Administració, la qual cosa és 
qualificada de falta greu per l’miclc 153 B del Decret 
2.114/1968, de2 24 de juliol, aplicable en virtut de la Disposi& 
Transitbria dcl R.D. 31 48/1978, de 10 de novembre. 

D’altra banda, s’imposh l’obligaci6 de realitzar les obres de 
reparaci6 de I’imrnoble segons X’infome tGcnic. 

Queixa 945/91 
Una escala dfincendis conflictiva 

El senyor R.C., en represeniació de la comunitat de veins 
d’un immoble situat a la via Favbcia de Barcelona, ens va 
adrqar un escrit de queixa rnitjanpnt el qual ens expsA el pro- 
blema que els afectava. 

Es tracta d’un edifici de protecci6 oficial, alguns pisos del 
qual continuen cn- propietat de t’hstitut Catalh del Sbl per no 
haver-se amortitzat encara el preu de compra pels adjudicataris. 

Les qüestions que ens plantejava el promotor de la queixa 
eren les segiients: 

Ir.- ADIGSA els havia notificat ia constrtmi6 d’um emla d’in- 
cendis que, a mes de no acomplir la nomtiva vigent sobre protec- 
ci6 contra incendis, produia diversos prjudicis als veiins ahtats. 

2n.- A part d’aixb, els havia requerit pcrquh procedissin a en- 
derrocar els taicaments de les galeries, que s’havien constniit 
sense pern’s de l’Administraci6. 

Quant al segon motiu de queixa, ja varn informar els adjudi- 
cataris afectats que, segons f’article 138 del Decret 2.114/1968, 
els propietaris dels habitatges de protecció ofjcid pden pro- 
moure el desnonament dels beneficiaris, arrendataris o ocupants 
d’aquests habitatges per les mateixes causes i d’acord amb els 
procediments establerts per la legislacili comuna. D’acurd amb 
l’article 114.7 de la Llei d’Arrendaments Urbans, 6s causa de 
reSCissi6 del contracte d’arrendament I’execució per l’arrenda- 
tari d’obres que modifiquin la configuraci6 de l’habitatge sense 
autoritmcih de l’arrendador. 

Quant al primer motiu de queixa, vist que Ia comunitat dc 
veyiis havia trames a ADIGSA un peritatge sobre la viabilitat 
del projecte presentat per l’Admhistraci6, i hi havia proposat 
projectes alternatius mes adequats, vam admetre a tshnit l’es- 
crit de queixa. 

En resposta a la nostra soklicitud d’informe, AT3IGSA ens va 
carnunicar que desistia cl’efectuar la instal.laci6 de les esmenta- 
des escales atesa  li^ disconformitat de bona part dels vei’ns i pel 
fet que, d’acord amb la Disposició Transitbria Tercera de 1’0r- 
denaqa de 1’Ajuntament de Bacelona sobre les condicions de 
protecc i6 sobre incendis en els edificis, aprovada definitiva- 
ment pel Ple el 30 de desembre de 1991: 

(<la- Els edificis i locals la construcci6 o Ú s  dels qiials hagin 
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s~ccr6 3: TRIBUTARIA 

Tributs Locals 
Abordem en la present sec& I’anAlisi de Ies queixes de 

substantivitat trióuthria rebudes i tramitades l’any 199 1. 
Hem de dir que s’han reprduYt queixes de contingut similar 

a les d’exercicis anteriors. 
Els ciutadans es continuen sentint indefensos davant les noti- 

ficacions tributbies practicades defectuosament sense que es 
compleixin els requisits establerts per la Llei General Tribut& 
ria, b Llei de Procediment Administrativa i aitra normativa 
coI~cordan t. 

En aquest sentit €em especial menció de les notificacims que 
es practiquen sobre tributs de cobrament peribdic, 6s a dir, els 
tributs incorporats a padrons o matrícules anuals. 

Un bon nombre de queixes es refereixen R I’lrnpost de Réns 
Immobles (IBI), que fins a l’exercici 1989 es denominh Contri- 
Fuci6 Territorial Urbana (CTU). EIS ajuntaments van iniciar 
I’exacci6 d’aquest impost sense cap mena de noti Ficaci6 indivi- 
dualitzada, no respectant, doncs, la legalitat vigent. Aquesta 
manca de notificaci6 ha comportat utla vuEneraci6 de 1;r norma i 
una contravenci6 del principi de seguretat jurídica. JA manca 
d’infumaci6 i la manca de coneixement dels ciutadans respecte 
al que havia de ser la nova tributa& dc l’lI3I han estat fes cim- 
ses que 1itm motivat aquestes queixes. 

Els problemes que generen les notificacions practicades en 
relaci6 amb tributs locals incorporats a padrons o matricules 
s6n tractats en el terna I d’aquestít secció. 

No podem oblidar el que, a judici nostre, ha estat la qiiestici 
mes candent i controvertida de 1991 (bhsicament en d segon 
semestre) en aquesta seccih: l’irncrernent general del rebut de 
l’aigua i especificament el capitol dedicat a l’augment cxperi- 
mentat en la cArrega tributhria que en grava e1 consum. Per la 
importincia que ha revestit, hi dediquem el terna I1 d’aquesta 
sec c i 6, 

Finalment dediquem WII epígraf a les queixes l’objecte de les 
quals ha estat f’opasici6 dels contribuents a la imposició de 
contribucions especials pels ajuntament s. 

Aquesta qkst i6  ha esdevingut especialment conflictiva, atFhs 
que la controvkrsia resideix en el fet que les valoracions efec- 
tuades per l’Administraci6 i pels administrats són molt dife- 
rents, i cls termes que poden justificar la imposició, divergents. 

Els problemes que aquestes diverg&ncies generen s6n tractats 
en el terna I11 d’ayiiesta secci6. 

Tributs Estatals - Impost sobre la renda de les 
persones fisiqrics 

~ ~~~ 

Tributs Autonbmics - Tributs cedits: 
- Tmpost sobre la trammissi6 
patrimonial 
- Impost general de successions 
- Taxes 

- Impostos 
- Taxes 
- Contxi bucions especials 

Gestid Tributiria 
~~ 

- Organitzaci6: Descoor- 
dhaci6 entre administracions 
Duplicitats en pactrons 
Errors 
- Liquidaci6 
Devohicib d’ingressos 
Tnapliacaci6 de boni ficacion s 
hohservaqa de prescripcih 
Manca de notificaci6 
- Recaptacib 
Costes de procediment 
- Inspecci6 
I Lentituds en el trhnit  s 
cl’expedients 
- UtiIitzaci6 de criteris distints 
en la valoraci6 dels béns 

immobles 

111. TEMES SE1,ECCIONA‘I’S I QUEIXES 
TI,*LUSTRATTVES 

i. Les notificacions de tributs locals incorporals 
a padrons i matricilles: cspecial 

refcrbncia a I’lmpost sobrc RCns Immobles 

La notificaci6 dels actes administratius constitueix una &a- 
rrvltia per a l s  administrats per tal com 1’actnaci6 de I’Adminis- 
traci6 afecta els seus drets i interessos. La m4uca de notificaci6 
ocasiona, per t‘mt, indefensi6 al ciutadh, ja que no pot impugnar 
uns actes administratius que entén que cl perjudiquen. En mat&- 
ria tributbia, la indefensi6 per nianca de notificació es traduclx 
en un perjudici econbmic cert. 

Pel que fa als tributs locals incorporats a padrons o mattícu- 
les, la qüestió rau en els canvis de la normativa que han com- 
portat la modificaci6 de situacions anteriors i consolidades- 

I k m  rebut queixes els promotors de les quals feien patks el 
fct que havien rebut notificacions d’apressament per haver 
satisfet el pagament de 1’Impost de Béns Immobles (IBI) dins el 
periode voluntmi, i ens manifestaven que eren desconeixedors 
de les variacions guant als terminis de pagament, atks que en 
exercicis anteriors el citat període no cra el que ara se’ls indica- 
va, circumsthncia que havia provucat que, en no rebre < e l  co- 
rresponent avis o tripticn, es consideraven al corrent cle tes 
scvcs obligacim s tributiries. 

Aquestes situacions deriven de la modificaci6 normativa 
ahans esmentada, que detallem a continuaci6: 

La denorninací6 {{Tributs Locals de Carhcter Reab (que en- 
globa 1 ’antiga Contribucib Territorial Urbana, Rlistica, Pecuaria 
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i Llicencies Fiscals) provk de la Llei 8/1978, reguladora de 
1’Irnpost de la Renda sobre les Persones Fisiques. 

Concretament la Disposici6 Transitbria Primera de la Llei 
8/1978 estableix: 

L.B) se transfonnan en tributos locales de caracter real: 
>>La cuota fija de la Coiitribucibn Territorial Rústica i Pecua- 

)>La Contribuci6n Territorial Urbana. 
>)La Liccncia Fiscal del Impuesto Jndustrial. 
>>La Licencia Fiscal del Impuesto sobre 10s Rendimientos del 

Trabajo Personal. 
>>La IegisIaciÓn de estos tributos estará a cargo del Estado sili 

perjuicio de las f6rmtilas de colaboración por partc de fas cor- 
pornciones locaks que se estimen oporEunas>>. 

Amb aquesta disposició es produya un canvi de titularitat de 
les citades figures impositives, perb la totalitat de la gestió, li- 
quidaciii, recaptaci6 i inspecció, la mantenia I’ Administració de 
1’E;stat. 

Cal significar que els conceptes tributaris d ‘ b  ans esmentats 
eren els 6nics -fins que es va produir l’esmentada modificaci6 
de 1978- dc titularitat estatal que es recaptaven mitjangnt va- 
lor-rebut, ja que la resta de tributs estatals es recaptaven rnitj‘ul- 
p i t  el sistema d’autoliquidació. 

Ls recaptacid en p e d d e  voluntari d’aquests vator-rebuts de- 
nominats <<rebuts dc carhter peribtlic>> era fixada a l’art.. 79-1 
del Reglament General de Recaptaci6 (RGR) segons la redac- 
ció donada pel RD 338/1985, de 15 de maq, en el qual es dis- 
posava el segiknt: 

~ 1 ,  El plazo de irigreso en periodo valuntario de deudas por 
ieciho será del 16 de septicmhrc 5 de nnviemhre O inrnediato 
h ii b i1 posterior >> 

El contribuent, cn cas de no rebre notificació personalitzada 
cn cl seu domicili, era coneixedor (perqub el costum també pot 
esdevenir norma) quc Ics dcnotnindcs popiilannent acori tri bu- 
cions>~ cs pagavcn cn cl dit pcriode, atks que sols en casos ex- 
cepciorials es pot tndificar el citat periode d’acord amb allb 
establert i1 l’at-i. 79 del RGR, abans citat. 

Xlrrrant el periode, milgrat c3 que establia la llei 8/1978, la situa- 
ció de fet era que malgrat haver vanat la titularitat de les montri- 
hucionw a <<tributs locals>>, l’brgan que els gestionava era el 
inateix: és a dir, l’Adrniriistmci6 de 1’Estat per mitjh dels seus ser- 
veis dc rtmiptxi6. S’havia produi’t una mcxlificaci6 legal, perb que 
p r  als contribucnts no tenia cap repercussió pifictica. 

Aquestes repercussions practiques comencen it deixar-se sen- 
tir en el moment yuc entra en vigor la Llei 9/1983 de Pressu- 
postos de l’Est;it, pcr a que11 cxcscici. 

ria. 

La clisposicici addicional 13a. d’aquesta Llei establia: 
HA partir dcl prcscnte ejercicio, correspondera a 10s Ayunta- 

mientos respectivos la titularidad de la recaudaci6n en periodo 
voluntario de liis Contrihuciones Territorialcs Urbanas Rfisti- 
cas, 13ecuaria y Urhana, así  COI^ de Jas Licencias Fiscales de 
Actividades Comerciales e Industriales y de Actividades Profe- 
sioriales y dc Artistas, en 10 que respecta a las deudas quc vie- 
nen recaud4ndose Inediante recibo. 

>>,En rclacicin con talcs deudas, ser6 hcultad discrecional de 
10s Ayuntamientos el ser”la1;micnto de 10s pldzos de pago y el 
procecl imicnto de recaudaciiii-i, bien metlimte reci bo, bien me- 
cliantc ingrcso directo previa notificación de las liquidaciones 
prac t icadzts. 

)>La titularidad de la recaudación a que se refiere este precep 
to se ejercerh sin perjuicio de las fómulas de coIaboraci6n que 
10s Ayuntamientos acuerden con 10s 6rganos que tengan atri- 
buida la gestión de 10s mencionados tributos u con 10s servicios 
n 10s que est6 encomendada la recaudación ejwutiva del Esta- 
da. Sin perjuicio de 10 anterior y de la titularidad que se les atri- 
buye, 10s Ayuntamientos que 10 deseen podrbn optar, para el 
ejercicio de 1983, por el cobro de sus deudas por el procedi- 
miento y 6rganos recaudadores con que actualmeiite se realiza. 

>>Se autoriza al Gubierno para dictar las nonnas de desarrollo 
de crranto se establece en la prccsente Disposición. El Gobiemo 
podrá recabar de 10s Ayuntamientos respectives toda la docu- 
mentacidn referida a la recaudación de 10s irnpuestos a que se 
refiere este precepto, infomacih que será suministrada sin di- 
laci& alguna. 12 

Aquesta noma es va anar reproduint en les successives lleis 
de pressupostos. 

Per tant, els ajuntaments, en la mesura que passaven a ser ti- 
tulars de la recaptaci6 dels anomenats <<tributs locals de cxhcter 
reab, estaven tarnbe facultats per establir els terminis de paga- 
ment, ates que la norma aixi els prmetia d’efectuar-ho. 

La norma que definitivament trenca aquests canvis legislatius 
és la Elei 3911988, de 28 de desembre, amb la qual desaparei- 
xen COM a tals ets denominats (<tributs locals de cuhcter reab, 
<<heretats>> per la hisenda local, de 1’Adrninistració de ]’Estat. EI 
que fins llavors havia estat Contribucih Territorial Urbana pas- 
sa a denominar-se Impost sobre B h s  Immobles. Les Ilichncies 
fiscals esdevenen Xrnpost d’ktivitats Econbmiques. Sense en- 
trar en aspectes d’estricta gesti6 tributhia -que no constituei- 
xen l’objecte del present tema- cal puntualitzar que la 
recaptació per aquests conceptes tributmis és de plena compe- 
thncia municipal. 

Entenem que a partir d’aqtiell moment, el subjecte passiu 
d’aquests impostos no te garanties legals suficients que no se Li 
crear& una situació d’indefensih. De 1 ’examen de les queixes re- 
budes en relaci6 amb aquesta qüestió, hem de valora que els 
drets del ciutadh corn a contribuent s6n conculcats pels motius 
següents: 

15. Fiprcs tributiries corn I’Jmpst de B h s  Immobles O altres 
conceptes fiscals que es recapten mitjanpnt valors-rebuts, s6n 
d’obligada notificaci6 personal al subjecte pssiu (i amb tots els 
requisits establerts en la Llei General Tributhrja i Llei de procedj- 
mcnt administratiu) quan es produeix el que es denomina l’alta en 
€’impost, és a dir, quan es practica b primera liquidaci6. 

Posteriorment, aquest concepte s’ incorpora al padr6 o matri- 
cula corrcsponcnt. A partir d’aquell moment el contribuent per 
tenir coneixement suficimt dels períodes de pagament, esdev6 
<<subjecte dependent)) de b publicació en el corresponent diari 
oficial o per attres formes d’infarmaci6, d’una banda de l’orde- 
nanp fiscal i dcls edictes o muncis on es publiquin els periodes 
de cobrament d’aquell impost; aquests períodes poden ser iliw 
rement determinats per cada ajuntament i poden ser diferents 
per cada exercici. Aqui cornenp, a1 nostre parer, la indefensió 
de I’stdministrat, agreujada pel fet que els ajuntaments solen en- 
viar notificacions, o m6s ben dit, mxordatoriw de l’obligaci6 
de pagament d’aquell tribut, perh no pas d’una manera rigorosa 
ni ajustant-se als requisits exigits per les nomes del procedi- 
rncnt administratiu general i especilicament del procediment: 
t rj butari de recaptaci6. 
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Amb aquest tipus de <<comunicacions>? (el que comunament 
s’anomena <ctriptics>>), l’únic que s’aaconsegueix és crear des- 
concert en l’administrat-cnntribuent, que, coitfiat, esperí rebre 
el fam& tri’ptic o avís de pagament, que liem constatat que no 
necessariament arriba sempre al destinatari ni al domicili cor- 
recte. 

El rcsuItat final é3 el perjudici que s’ucasiona a I’¿idministrat, 
el qual veu com l i  ha venGut el termini CIC pagament cn periode 
voluntari i ha cl’ingressnr el principal, rechec del 20% d’intc- 
rcssos de demora i ,  sovint, si  n’hi ha hagut, les despeses del 
procedi mer1 t executiu . 

No podem oblidar, ernperb, l’cxistkncia d’una mima dc: rang 
legal, la. Llei General Tributhrin, qxie empara I’actuaci6 munici- 
pal; aixi qxran a i’iwticle 124.3 disposa: 

c . 3 .  En 10s tributos de cobro periódic0 por rccibo, iina YCZ 

notificada la liquidacidin correspondiente ;¡i alltr-1 en el respectivo 
registro, padrltjn o matricula, podran notificarse colectivamente 
las siicesivas Iiquirlacioncs inecliante edictos qiic así 10 advier- 
tan.), 

La incicfmsió es produeix en un doble aspecte: 
La norma t6 seniit si s’analitza dins el context histhric en quP: 

es va reclactar. 
Molts ajjunlaments, tot i variar d’mi exercici recaptatori r2 

I’altrc certs elletnents esselicials del trihut -com 6s ara els Ferio- 
des de pagament- no hn notifiquen cle manera individual als 
contribuent s. L’i ncornpl imerit d’aqucs tes obligacions 1 egals dc 
noíificacih implica una vulnemci6 del que estableix la Llei Ge- 
neral Tributhria (norma d’apficacló directa a les corporacions 
locals segons el que disposa Ia nova Llci d’Hisetides Locals). 

Ratificat doctrinalment aquest principi, hom reconeix que: 
<<Tota inclusi6 en PacírbE, Registre I) Matricula en els tributs 

de cohrament peribdic té com a antecedent necessari ~ i n  acte 
administratiu que declara 1’0111 igaciri en el pcriode inicial, del 
qual arrenquen les successives inclusions posteriors, la 1 iquida- 
ci6 de 1a qual, si aquest 6s el contingut d’aquest acte, ha de ser 
notificada al subjecte passiu, expressament i personalment, amb 
totes les dades que enumera i’nrticle 124.1 de la Llei General 
Tributiria, Aquest acte admlnistratin dc liquidaci6 delimita ja 
les successives iiiclusions en aquells documents. Per a Ia modi- 
ficació per  pa^ de 1’Adtninistració s’haurh de produir UR nou 
acte, sobre els elements que el delineaven, corn l’expressa noti- 
ficació al contribuent afectat, segons el precepte emenrat. No 
pot suplir el primer acte, amb tot els seus elements integrants i 
les preceptives deckzracions, si ha de ser objecte de modifica- 
ci6, amb la indusi6 abrenjada en els documents cobratoris deis 
anys posteriors, si 110 hi ha una plena identitat entre I’un i I’& 
tre. Qualsevol variaciri en la inicial ho haurii dc ser amb exprcs- 
si6 del. motiu que s’hi fonamenta, no pas ;unb omissió dels 
fonaincnts i circum sthcies de fet que comporta implicita, per 
snposar-los coiicguts de forma expressiva, 1;i inclusici en els re- 
petits documents cotiratoris. >> 
E1 Tribunal Suprem, en senthcies relat ivatrient rccents (STS 

28. I .91: 19.2.91: 253.91)’ cstahieix expressament quc tota va- 
riaci6 quantitativa en la quota trihutiiria o cn algun dels ele- 
ments essencials dei tribut ha cie ser objecte d’una notificaci6 
personal cl’nquestia nova liquiclaci6. 

En conseqiikncia hem de recomaniu el segiient: 
Ir. Que els representants politics valorin la convenihcia de 

propom als brgms competents de I’Administraci6 de 1’Estat 

una nova redacci6 de l’article 124.3 de la Llei General Tribut& 
ria, del qual s’acaba fent un mal fis. 

2n. Que en tot cas l’ús i abfís cle l’xcticle en qüesti6 110 equi- 
valgui que els ajuntaments o l’adrninistrwici recaptadora de la 
Generalitat defugin les obligacions legals establertes amb vista 
a practicar les degudes notificacions de liquidacions tributhies, 
quan s’hi produeixin variacions essencials, d’acord amb et que 
preveuen la mateixa Llei General Tributhria i Llei de Procedi- 
rneiit Administratiu. 

3r. Que en tant la situacirj normativa cs mantingui en els ter- 
mes exposats, les administracions tinguin curd absoluta dels 
procediments de notificació que utilitzen. 

Si S ’ O ~ R  per efectuar notificacioiis individualitzades, el fet 
que es produeixiri amb la suficient i obligada regularitat no pot 
ser arguyt per l’Administraci6 en e1 sentit que, quan cs tracta de 
recaptar valors de carkter pcrihdic, la no ubligatorietat de noti- 
ficar iridividualment l’eximeix de tota responsabilitat, i pel fet 
que si no arriba a temps LI a I’aclrqn correcta del subjecte pas- 
siu, es decideixi cfectuar aquesta not ificaci6 personal, j a  que 
per fer-ho a% val mes no fes-la, perque amb aixb es fomenta la 
confimqa inicial del contribuent, el qual espera rebre la notifi- 
caci6 en qÜesti6 cada any, i observa soi-pr&s que, si no l’ha re- 
buda, ja s’ha acabat el periode voluntari de pagament. 

Queixa 295191 
Notificncions tribri thrics de valors-rebut: indefcnsi6 que po- 
den ocasionar a I’administrnt 

EI senyar A.C.M té el domicili tributari a Sant Cugat del Va- 
IX& i és propietari d’un immoble situat en el municipi de Sitges, 
pcf qual satisfeia cada any la Contribucib Territorial Urbaria 
(Cru), que a partir de 1990 s’anomeni dmpost sobre Bens Tm- 
 mobles^ (IBI). 

Quan va efectuar el pagament del rebut corresponent ii 

l’exercici de 1988, comprovh que en la notificació el domicili 
que hi figurava no era el de Sant Cugat (domicili fiscall), sin6 el 
corresponent a la casa de Sitges. 

El senyor A.C.M. efectui gestions davant el matteix Ajunta- 
ment de Sitgcs i del Centre dc Cresti6 Cadastral, a fi qiie fos co- 
rregida l’errrtda. 

Malgrat aquestes gestions i confiat que 110 es produirien no- 
ves confiisions, eI setembre de 1989 el senyor A.C.M. es va 
veurc obligat a pagar a I’Organisme Authiorn Local de Gesti6 
Tributhria dc la Diputació cle nrirrcelona en via cxecutiva el re- 
but corresponent a la CTU CIC 1989, amb el 20% de rcchrrec. En 
In notificaci6 es podia comprovar que el domicili fiscal conti- 
nilava reflectit de fonna incorrwta, de manera que no va arribar 
mai 11 inans del contribumi. 

A m h  a mks, els terminis de pqyrnent cn perí& voluntari 
del citat rebut ltaviai sofert modificacions: mentre que el de 
1988 era del 15 de juliol al I5 de setembre, el 1989 va ser de 
I’I de juny al 3 I de juliol. 

IJn cop pagat el rebut en via cxccuiiva, cl senyor A.(.:. va ini- 
ciar la <<pcrcgrinaci6>) de rcclainacions davant Ics diferents ad- 
ministracions: primer (lavant el Centre de Gmih  Gadasiral i 
CooperxiÚ Trihuthria, el qual don5 trrisllat de la sol.licitud d’in- 
gresos indeguts efectuada pel reclamant, a I’Ajuntamalt de Sit- 
ges; posteriorment davant 1’Ajuntament de Sitges, el qual nu va 
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respondre. Davant el silenci administratiu municipal, s’adrqh 
al Tribunal Fxonbmic Administratiu Regiona1 (TEAR), el qual 
es va declarar incompetent. 

Desprks d’aixb, cl senyor A.C.M. s’adxeqh al Shdic quei- 
xant-se pel silenci de 1’Ajuntament i sol*licitant-I i que intercedis 
a fi que li donés resposta. 

Vist el contingut de la queixa, el Sindic recomanh a l’Ajiintíí- 
ment que rcsporiguh de forma expressa l’escrit del senyor 
A.C.M. i, en de€initiva, donés compliment a ali6 que disposen 
les normes del procediment administratiu. 

L’hjuntamcnt de Sitges resolgub desestiinar el recurs de1 se- 
nyor A.C.M. Fonament2 el seu acord en el fet que la Corpara- 
cili Municipal havia notificat el període de cobrament 
rnitjanpnt edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia i 
que, d’acord amb el que preveu 1’article 124.3 de la Llei Gene- 
ral ‘tributi ria, els tributs de cobrament peribdic poden notificar- 
se rnitjmpnt edictes. En aquest acord de I’Ajuntament no es 
feia cap mcnci6 de I’crracla material que s’havia produi’t en re- 
laci6 amb el domicili del contribuent. 

Vista la resposta de l’Ajuntanient, el Síndic s’hi adrec;A nova- 
ment suggerint-li que fos retornat al senyor A.C.M. X’irnport co- 
rresponent al 20% de recarrec, pcrquk de la descripci6 dels fets 
que havien donat lloc al rcchrrcc no semblava just que en deri- 
v6s la imposicir4 d’una penalitmció cconbmica cle rechrrcc de 
corist renyimcnt, malgrat quc l’rlctuacili municipal p1gu6s estar 
criiparaclrt per la normativa vigent. 

Considcrcm que des del inuincnt en cluk s’ha proclu’it iina MO- 
dificaci6 en el perlade dc pagament, aquesta ha de ser comuni- 
cada al coiltribuerlt amb els requisits cstablett s legalment. El 
que IIO pot fer l’Adrninistraci6 6s justificar uila deficient notifi- 
caci6 individual i tzada cmparant-se en una Iiormativa que per- 
nict una notificaci6 coldectivcz. Aquest €onament legal no 
dcsvirtua la vulnci.aci6 de drets que cs produeix a l’adrninistrat 
pcr ~iria incorrccta notificaci6 individual. 

Si I’entitat lrxal coi-isidera suficicrit cl sistem de no?ific;icih per 
cclictes, resulta contradict crri efectuar unii notificació ind iwallitza- 
da errbn ia que no reuneix les condicions exigides norm~tivament. 

A l’hora de redactar aquest informe 1’Ajuntament es manté 
en la posici6 rn,mifeestada cn l’acord de la seva Comissió de Go- 
vern i no creiem que accepti el nostre suggeriment, perque tal 
acceptaci6 comportaria fer extensiu aquest tractament a altres 
contribuents respecte als quals s’han prochiit circumsthcies 
sem b 1 :lli t s * 

Legalitat no sempre es igual a justicia. Vdgui l’exposició 
d’ayuest;i queixa per fer patent el nostre desacord amh la mane- 
r;i de proccclir de I’Administraci6. 

Queixa 1625/90 
Qiian I’AdrniiiCstriicir5, rcconcixcnt iina dcficient notificacici 
tributhria, c s m e n ~  Ics scvcs actuacions 

1-:1 senyor J.S. presenti1 escrit de queixa, atks que, en rebre la 
notificaci6 pcr fer cfectiu el pagament de I’Irnpust sobre Bdns 
Irrirnohles (IBI) del 1990 corresponent al Municipi dc Vacaris- 
ses, i havent comparegut a ]’oficina municipal de rwaptacib, va 
scr infirmat que havia venpit el termini de pagament en pcrio- 
dc voluntari, i que hilvia de satisfer per tant el debit tributari 
amb el rechrcc curresponent del 20%. 

El senyor ICS. aklegh que era desconeixedor que el periode 
per pagar, corresponent a l’exercici de 1990, fos diferent del de 
1989. L’aficina recaptadora li confirmh que efectivament el pe- 
riode havia variat de l’exercici anterior al de 1990. 

Vista aquesta situaci6 s’adregc2 al Síndic manifestant la inde- 
fensi6 que se l i  havia produ’it, vist que en la notificaci6 indivi- 
dual rebuda hi figuraven dades C Q ~  cd’horari d’oficina>z, per6 
no una dada essencial corn 6s el període de pagament i, per tant, 
confiat que no s’havia modificat, acudí a l’oficina recaptadora 
en les mateixes dates que l’any anterior, 

Sol-Iicitat informe pel Síndic, l’Ajuntament, inicialment em- 
parant-se en la. normativa que regula les notificacions colkcti- 
ves, esgrimia que tal indefensi6 no s’havia produilt, aths que el 
vigent Reglament General de Recaptació permet als organismes 
recaptadors modificar els períodes establerts per al cobrament 
dels delites per rebut sempre que es publiquin en el Butlleti Ofi- 
cial de la Província. 

Sobre aquest punt de vista, cal tenir en compte el segiknt: 
1r.- De la lectura dels articles esmentats es pot desprendre 

exactament aixb, perquk en el nou Reglament General de Re- 
captaci6 (citat per la Corporació Local), s’estableix un període 
de recaptació fixp <<del primer de setembre al 20 de novembre)), 
i en preveu la modificaci6 en casos excepcionals. En el Regla- 
ment la regularitat és la noma, i la variaci6 l’excepció, la qual 
cosa produeix si més no un grau de certesa juriclica major en 
l’admi nistrat 

2n.- D’altra banda, cal recordar que 1’ Ajuntament havia noti- 
ficat individualment el d&bit tributari al subjecte passiu, i que la 
notificaci6 esmentada no reflectia un element essencial com és 
el periode de pagament. 

Posats novament en contacte amb la corpraci6 local, aques- 
ta reconegué que efectivament es podia haver produit una situa- 
ci6 d’indefensi6 al senyor J.S., i va anullar cl rcbut en 
procediment executiu, que r e p &  en periode voluntari i efechih 
la nova notificació, amb tots els requisits legals, al contribuent 
per tal que ell mateix pogués satisfer el seu deute tributari. 

2. La incorporaci6 de tributs al: 
cobramcnt en els rebuts dc I’aigua 

I. Introduccih 

Durant 1’any 1991, en la Secci6 Tributkia destaquen espe- 
cialment les queixes referents a l’incrernent de 1’import total 
dels rebuts pel consum de l’aigua, a causa de la incorporació de 
diferents conceptes tributaris i de preus públics, Aquestes quei- 
xes procedeixen tant de persones individuals com de grups i as- 
sociacions (consumidors, usuaris, associacions de ve’ins, 
comissions d’ afectat s, etc. 1 

Les queixes rebudes no són més que un dels aspectes del res- 
sb piiblic del problema que ha estat posat de manifest en &ver- 
ses protestes ciutadanes. 

Els mitjans de cornunicaci6 han recollit noticies, publicat ar- 
ticles i dedicat editorials a la qiiestiti que ens ocupa: s’han sus- 
citat debats a la rhdio i la tdevisi6 que han posat de manifest d 
silenci dc les adminisúacions afectades, que solament han com- 
paregut en algun programa, on les seves justificacions no han 
resultat convincents. 
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La situaci6 produlda ha donat també lloc a actuacions del 

Les queixes rebudes fan que ens plantegem Ics qüestions se- 

Finalitats sociais o col.lectives que es prcth d’aconseguir 

Causa de la imposició en un mateix exercici. 
Barreja de conceptes i d’administracions afectadcs. 
Manca d’jnfmmaci6 als ciutadans. 
La insuficient, i en ocasions nul.la, resposta r7. aquests interro- 

gants ha fet que els ciutadans hagin observat, athnits i, COM ens 
ha dit algun, <<espantats>>, com el rebut cle l’aigun, normalment 
de menys incidkncia econbmica que els cl’altwes consums, s’hr-1 
convertit en el mds grav6s. 

La Societat General cI’Aigües de Rarcelona (SGAB) i altres 
empreses concessionbries del subministrament han donat una 
certa informaci6 als seus clients, a manera de justifica56 públi- 
ca. Les cxplicacions, poc clares, han resultat taxnh6 poc cnnvin- 
cents. 

El cert 6s que la SOAB actua. d’entirat liquidadora i recapta- 
dom de ies diferents administracions afectades; d’aqucsts as- 
pectes, és el primer el que ens crea més dubtes sobre la legalitat 
del sistema elegit, 

Sense voler fer tina anhlisi exhaustiva dels diferents concep 
tes tributatis incorporats al rebut de I’aigua, cal referir-sc a la 
seva naturalesa juridica i a les administracions afectades, 

Hem de dir aquí, abans de tota altra conslderaci6, que les 
queixes s’hm centrat principalment en la imposicici derivada de 
la Generalitat i ¡’Entitat Metropoliiana de Serveis Hidrhulics i 
Tractament de Residus, Pel que fa als ajuntaments, Icl incidkn- 
cia ha estat menor, attEs que tradicionalment i histbricatnent, si 
algun tribut gravava el rebut de l’aigua, cren justamciit els niu- 
nicipals. 

Parlament. 

gücnts: 

amb la imposici6 tributhria. 

El servei d’abastment d’aigua potable a domicili constitueix 
un dels serveis rninims de prestaci6 obligatfiria per part dels 
municipis, els quals deíineixcn les tarifes corresponents com it 
preus plihlics. 

No obstant aixb, si repassem la Llei 7/1985, de Rases de Re- 
gim Local estatal, i la Llci 8/1987, Municipal i de RCgirn Local 
de Catalunya, comprovem que aquests textos disposen que UIE 

dels serveis de prcstaci6 obligatbria per als ajuntaments 6s el 
provei’ment d’aigua potable a domicili. D’aqui es desprkn, e11 

els tcrmes que recull la Llei 39/1988, que la tarifa a. colmr pcx 
aquest servei ha de conceptuar-se de taxa. La diferhcia entre 
UII concepte i l’dtre radica, pel que fa a la yiiestili econijmica 
inherent aE servei, qrre, corn que es tracta cl’una taxa, aquesta ha 
de satisfer sofament el cost del servei, mentre que en un preu 
públic aquest Iíinit mbxim no existeix; ainh la qual cosa, si no 
hi ha un control adequat i sensc cap mena de limitacici, les tari- 
fes es podeu incrementar de manera abusiva i insufic.ientmerit 
justificada. 

La Direcció General d’Adrninistraci6 Local, en el número 13 
(octubre 1991) del seu setxnrtnari informatiu <<Quaderns>>, reco- 
neixent qiic el scrvei d’abastment domiciliari d’aigua potable 
és un dels seiveis rninirns que han dc prestar els municipis, jus- 

tifica l’establiment de tarifes corn a preus ptiblics, perd indica, 
enhiament al nostre entendre, que no 6s un servei de sollicitud 
i recepciii obligathia, ni implica intervenci6 en l’actuacili parti- 
cular. La contsaúicció en qui?, s’incorre 6s ben palesa, perquk el 
servei d’aigua és un requisit ineludible per a Ia higiene i saIu- 
britat. 

111. Altrcs servc‘rs hidrhulics 

Administ ració Autanbrnica 

La Generalitat exacciona rnitjanpnt el rebut dc I’aigua els 
conceptes segiimts: 

1, complement de tarifa de xarxa bhsica 

La naturalesa jurídica d’aqucst wxmplernentn resulta, d’en- 
trada, difíci? de definir. Aixi, en la breu explicació donada en 
els fulls informatius de la SGAB, apareix corn un complement 
de tarifa per repercussió del preu de venda en alta de l’aigua, 
aprovat per la Junta cl’Aigües de la Generalitat, i publicat al 
DOG n6m. 1397, de 23 de gener del 1991; i s’aplica als con- 
sums prestats a partir de 1’1 ci’abxil del 1991, d’acord amb la re- 
soluci6 de la Comissi6 de Preus de Catalunya de 21 de mar$ de1 
1991. 

Efectuades gestions davant la Comissi6 de Preus se’ns justi- 
fic2 a grais trets l’existhcia d’aquest complement, sobre la ha- 
se de les obres dc interconnexiri que es fan a la xarxa de 
distribució (es refereix i3 la distribució que s’efctua des de Ics 
instdlacions originhies fins a les empreses directament submi- 
nistuadores). En tot cas, la Ltei 4/t990, de 9 de mar$, d’ordena- 
ció de I’abastament d’aigua a l’iirea de Barcelona, és el suport 
legal del dit complement, i 6s el demminat Ens d’Abascament 
d’Aigua el. que hauria hagut d’aprovar aquell cornplemeni; pe- 
rb, segons sembla, per la urgkncia de recaptar-lo i atks que en 
aquell moment no s’havia conthfit l’entitat cn qücatiii, vil ser la 
Junta d’ Aigiies que aprovh el complement. 

La mateixa Llei 4/1990 s’encarrega dc lligar I’aspecte rccap- 
tador d’aquesta tarifa quan, dins el citat art. 10, establcix que 
c4les entitats subministradores d’aigtiíi han de percebre dels scus 
abonats I’import de les tarifes de la prcstacici dels serveis abniis 
esment atw . Aquesta disposici 6 no allibera I ’ Ad m i ni s traci6 
cxactora del seu deure de notitificar la primera nplicaci6, corn a 
minim, d’aquesta tarifa. 

2. Increment dc tarifa de sanc.jamcnt 

Grava el consum de l‘aigua amb un mínim de 18 m3 pcr ha- 
bitatge i trimestre, i se n’cstabicix la imposici6 a la JJci 51198 1 ,  
i es recull per la elei 17/1987, reguladora de l’Administraci6 
H-lidrhulica de Chtalunya i el Decret Legislatiu 1/1988. 

El Decret Legislatiu 1/1988, que refon la totalitat de les nor- 
mes :interiors reguladores de l’Aclrninistraci6 Hidriulica de Ca- 
talunya, estableix que les institucions i empreses publiques i 
privades provei’dores d’aigua en ia conca, zona, vessant o &rea 
d’aplicacid de l’jncrement de tarifa, f’hm dc facturar i percebre 
dels usuaris. Igualtncnt s’hi assenyala quc, una vegada cobrats, 
els imports correspnents, han de ser ingressats rnitjinpnt au- 
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toliquidació prkvia a la Junta de Sanejament o a les entitats que 
en tinguin delegada la recaptacib. 

Aquella mateixa Llei qualifica I’<rincrernent)> en giiesti6 de 
tribut propi de la Generalitat. En el full informatiu de la SGAB 
a quk ja ens hem referit, s’eexplica que en l’exercici 1991 l’im- 
port eia be 32,39 pessctcs/m3, i es remet a la Llei de Pressupos- 
tos de la Generalitat per a 1991. 

Aixb no obstant, revisada aquesta Llei pressuposthria, el lec- 
tor no hi troba enlloc aquella quantia. Posats en contacte amb la 
Junta d’AigÜes, se’ns informii que les quanties incloses en cada 
Llei de Pressupostos es veuen modificades, amb posterioritat, 
p l  ConselI Executiu de la Junta de Sanejament, el qual efectua 
les referides modificacions rnit jaqmt deteminats coeficients 
demogrhfic s. 

A Ia vista de tot el quc hem exposat, Iiern de fer consta res- 
pecte a aquest tribut de la Generalitat, com el reconeix la nor- 
mativa indicada, que el procedimcnt de liquidació i recaptac% 
no s’ajusta ai que les normes dcl procecliment de gesti6 tribuEA- 
ria estableixen, i es produeix una vulneraci6 de dret en cls tcr- 
Incs que assenyalarcm a I’apartat de conclusions, 

Finalment, volem esmentar que el DOG de 20 de novembre 
dcl I991 publicii la Llei 19/1991, de 7 de novembre, de refonna 
de la Junta dc Sanejament. Aquesta Llei, en el c;ipitol V, regula 
el rhgim econbmic i finalicer de la citada Junta; després, a l’art. 
I7 disposa que s h  ingrcssus específics d’aquella Junta l’incre- 
ment de tarifa de sanejament, ja referit, i el que es denomina CA- 
I I O I ~  de símejarnent, 

Aquest chnoti constitueix una novetat, en el conjunt dels in- 
gressos de la Generalitat, i sorprenentment, s’estableix que ha 
dc ser percebut per la Junta dc sanejament directament dels 
usuaris, mentre, pel quc fa a l’incrcrnent, es manté el procedi- 
ment de la liquidaci6 i recaptació citat anteriorment (a carrec de 
la Junta o entitats delegades). 

Concretament, l’art. 2.4 de la Llei 19/1991 determina que els 
chnons i I’increment de taripa de sanejament han de ser factu- 
rats i percebuts clircctarnent dels usuaris per les persones, natrr- 
rals o jurídiques, públiques o privades, que efectu’ln el 
subrxiinistrament de I’aigua, i imposa que aquells conceptes tri- 
britaris s’incorporartn necessbiament a les factures-rebut que 
errictiii aquelles personcs o entitats. 

A continuacib, l’art. 26 de la mateixa disposici6 regula la li- 
guiciaci6 del cZinon: estableix que la Junta de Sanejament ha 
(l’efectuar la liquidació del sanejament i l’ha de notificar direc- 
tament als suhjcctes passius. 

J k  ]’examen del corijunt d’aqucsta normativa s’extreu la 
conclusi6 que, fins i tot des d’un punt de vista benEval, el des- 
plegament legislatili és, pel cap baix, absolutament confh i 
cun tradictori. 

3. Ciinon d ’infrastructura hidrhulica 

Així es defineix el que 6s un altre tribut de la Generalitat re- 
gulat de manera especifica en l’art, 7 de la Llei SJ1990. Aquest 
article disposa que aquell chnon d’infrastructum hidrh~lica 6s 
iiii tribut afectat, íntcgrament, al finatiqximent de Ics despeses 
d’invcrsih en obres i actuacions fixades en el programa d’obwes 
11 i drhul i y ue s, 

1,’at-t. 8 establcjx que el canun serh gestionat i recaptat en 
nom de la Generalitat per. la Junta cl’higiies de Catalixnya, i es 

preveu que la gestió wecaptatbxia podrh ser encomanada a la 
Jimta de Sanejament. 

Si l’art. 8 assenyala que la gesti6 i recaptació del chnon co- 
rrespon a la Junta d’Aigiies, curiosment l’art. 15 determina 
<<que totes les entitats subministradores d’aipa que desenvolu- 
pen llur activitat dins el territori de Catalunya estan obligades a 
facturar i percebre de llurs abonats el chnon d’infmtnlctura hi- 
drhlican. 

En definitiva, de la lectura de I’articulat citat no s’arriba a 
deduir finalment quina entitat gestiona el c h o n  referit. 

Aquest chmii, en tot cas, s’aplica a cadascun dels blocs de 
consum d’aigua, que així restrltri doblement gravat. 

La TJei 5/1990 i el Decret Legislatiu 1/1988, on s’inclouen, 
respectivament, el &on d’infrastructura i l’increment de tarifa, 
són desenvolupats xeglamentiiriarnent mitjaqant el Decret 
320,4990. No pretenem ,analitzar exhaustivament aquesta darre- 
ra norma; per6 de la lectura que en fem dedu’im que, essent tal 
el nivell de confusid legal prodult en la regulaci6 d’aquells tri- 
buts, el dit Decret vol ser, en realitat, un instrument d’esmena i 
subsanaci6 i, alhora, d’ampliació d’aspectes dels dits tributs ini- 
cialment no previstos en la normativa originhria, 

Finalment, cal indicar que la Llei 5/1990, a la Secci6 3a., 
preveu la possibilitat que les entitats locals de Catalunyit puguin 
establir, com a recurs propi, un rechrrec sobre el chnon d’infras- 
tructura hidrhulica, i imposa l’obligaci6 legal que I’entitat sub- 
ministradora n’efectui’ directament la gestió i percepci6. I h n  
d’apelk al seny de les administracions locals perquk no impos- 
sin aquest recbrec, que no farja mes que incrementar la penal& 
zaci6 fiscal ja imposada actualment al consumidor d’aigua, 6s a 
dir, a tot ciutadh. 

Administració Local 

A) Ajuntaments 

En el cas dels ajuntaments, rd íributaci6 es diversifica en fun- 

Així, el de Barcelona recapta per rnitjh dels rebuts de la 

a) De clavcgueres 
b) D’eliminaci6 de residus sblids urbans, 
Ahes  ajuntaments, com els de Badalona, Sant Adri& j Mont- 

gat, també cobren la taxa de clavegueres, amb els rebuts de1 
consum de I’aigua de la SGAR. 

a) La taxa de clavegueres 6s un concepte tributari j a  histbric. 
Perb el seu cobrament per mitjh dels rebuts de la SGAB com- 
porta els problemes segiients: 

Ir. Deixa de ser un rebut anud, per anar-se cobrant en tots 
els rebuts que gira aquella empresa. 

2n. El chlcul o fixaci6 de la quota es fa, COM ocorre a ’Barce 
lona, en funció del consum, per& segons el cost real del servei, 
d’acord amb all6 que prcveu la Llei 39/1988, reguladora de les 
hisendes locals, Ia qual estableix que la taxa ha de satisfer C Q ~  

a mbxim el referit cost real del servei de qu& es tracti. En el cas 
3 de Barcelona, la taxa ha estat de 20,50 pesseteslm per a 1991, 

segons la corresponent Ordenanqa Fiscal reguladora. 
3r. La taxa en si, tal corn es percep, es configura com un in- 

grés extraordinari, no justificable, per al municipi. La taxa s’ha 
de destinar a les obres i achiacions referents al manteniment i 

ció de la corporació local objecte d’anhlisi. 

SGAB, les taxes següents: 
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conservació de la xarxa municipd de clavegueres; per& en 
aqueiis casos, esdevb un gravarnen real sobre el consum de l’ai- 
gua. 

4t. En el cas de Barcelona, l’art, 2 de 1’Ordenmga Fiscal re- 
guladora estableix corn un dels serveis a satisfer amb aquella 
taxa la presta& de serveis de vigilbncia i activitats de control i 
regulacid de l’ahament de residus industrials a Fa xarxa dc cl ive 
gueres. Et que el. Síndic consiciem que no és just és que es faci r e  
percutir sobre tots els ciutadans, amb w1 mateix i únic sistema de 
&lcul, el referit servei, el quid, clins els que hauria de satisfer aque- 
lla taxa, afecta al sector industrial exclusivament. 

Seguint a Barcelona, la recaptaci6 de la taxa 6s defegaila a la 
SGAB en virtut d’un conveni del maig del 1981 (segons dades 
facilitades per I’entitat). Ens crida l’ntenció la forma juridica 
que es d6na al cobrament de la taxa, perque es conceptua inde 
gudarnent la SGAB carn a <<subjecte passiu substitut>> dels dnics 
subjectes passius reals que són els ciutadans. Sense entrar en 
qüestions de terminologia juríclico-trihuaria (ja que la figira de 
csubjcctc passiu substitut>> és inexistent, 1, per tant, indeguda- 
ment creada), s’ha de dir que 1’Ajuntamcnt s’assegura uns in- 
gressos mensuals segons els consum produyt (clhusula 4a.1, i 
despres la SGAR en fa repercutir la part corresponent als con- 
sumidors. 

Una altra qiiestió de legalitat clubtosa que es planteja és que, 
amb l’actual sistema de cobrament, els ajuntaments que s’hi 
troben acoIIits puguin tenir acc& a informaci6 bcmchria dels 
contribuents, per mitja de les dades de l’entitat recaptado- 
ra -qüesti6 encara més greu, vist que Z’Ajuntament té assumida 
directament la recaptaci6 tributiria. 

b) Respecte a Ia taxa d’eliminació de residus sblids urbans, 
I’Ajuntament de Barcelona és l’rinic que la recapta directament; 
en els altres municipis 6s recaptada per l ’ h t i t n t  Metropolitana 
de Serveis Hidrhulics i Tractament de Residus, a la qual ens re- 
ferim més endavant.. 

També en aquest cas, el chlcul de la taxa per part de 1’Ajun- 
tament de Barcelona es fa segons el consilm d’aigua, al preu cte 
15,20 pessetes/m3. Tampoc en aquest cas no es veu justificada 
La titrih, i,  doncs, reiterem el que j a  havíem exposat en relaci6 
amb la taxa dc clavegueres. 

S’ha ci’insistir, igualment, en el fet que el servei que tebrica- 
ment ha d’atendre aquesta taxa d’eliminaci6 cle residus es refe- 
reix fonamentalment i bhsica al sector industrial: és evident que 
el ciutadh del carrer no genera gaires rcsidus sblids, sinci Ics es- 
combraries, per les quals ja satisa una taxa incorporada at rebut 
de l’iinpost sobre Mns immobles. 

En tot cas, 110 hi ha ccmcorclanp entre i’objwte de la taxa, 
I’elirninaci6 de residus sblids (la qual es fa, generalment, per 
incineradors) i I’element base del c&lcul de Sa quota, que és el 
consum de l’aigua, 

Aquesta taxa entri en vigor en l’exercici 1990. Fm ocasió de 
ser aprovada i tenint en compte que la SGAB recaptava la taxa 
dc clavegueres, el 26 de febrer del 2990 se signh un comprarnis 
amb Z’Ajuntament de Barcelona, pel qual, entre idtres coses, la 
SGAT3 s’obligava n fer publicitat d s  consumidors del cobra- 
ment de tots chs conceptes; aixb diu, per exemple, la clhus~ria 
4a. del conveni. 

A la vista de les queixes presentades, hem de fer constar que 
aquell compromís de publicitat no s’ha produi’t, o almenys, si 
mai s’ha intentat, no ha tingut ressb suficient. 

B) L’Entitat Metropditana de Serveis Hidraulics i Tracta- 
ment de Residus 

Aquesta Entitat, i per ella, tots els ajuntaments membres de 
la seva h a  metropolitana, cobra dels ciutadans que hi viuen la 
taxa d’elimitiaci6 de residus rjblids urbans (Barcelona optA per fer- 
ne directament el cobrament). Aquesta m a ,  que s*aplica des del 
febrer dei 1991, és regulada per una Ordenanp Fiscal aprovada 
per aquella entitat que estableix que la recaptaci6 s’efectuarA per 
mitjtja de les emprcses subministmdms de I’aigua. 

La SGAB t m M  liquida, recapta i ingressa trimestralment els 
resultats a t’entitat, segons el mateix sistema fixat per a la taxa 
de Barcelona, pmrb no pot obligar el consumidor a pagar I’im- 
port d’rtquesta taxa (art. 7.3), qiiestih que el ciutadh desconeix, 
en general, Hem de dir, aixb no obstant, que e1 procediment 
previst de recaptació s’ajusta, segons el que s’ha exposat, a la 
normativa legal aplicable, a diferkncia del que ocorre amb les 
altres administracions a qui3 ens hem referit. En definitiva, Ia 
SGAB recapta i després ingressa l’impurt liquidat. 

IV. CONCLUSIONS 

De tot el que s’ha dit es poden txeure una serk de conclu- 
sions, com ara: 

L. La naturalesa judica de la tarifa de l’aigua corn a catego- 
ria cte <<’preu piiblic,) és, si més no, susceptible d’adrnetre altres 
interpretacions jurídiques, com 6s que es tracta d’una taxa, 

En I’Arnbit local es vulneren tamb6 els principis d’autoimpo- 
sici6 i de publicitat de les nomes, en que no cal seguir els t d -  
mits d’aprovaci6 de les ordenances fiscals. 

Una altra diferkncia que es pot fer a l’hom de qualificar o 
considerar la tarifa com a preu ptiblic Q corn a taxa és la que 
pertoca la justícia: mentre que la taxa ha de satisfer tan sols el 
cost d d  servei que es presta, el preu públic ha de satisfer aquest 
cost com a mhirn, la qual cosa implica que no te xina subjecci6 
quantitativa com la taxa. 

2. La característica de la <wmtractualitat>b dels preus públics 
topa frontalment amb Ea normativa de la Llei 7/1987 i la Llei 
7/1985. 

Difici lrnent pot cornpat ibl itzar-se aquest a obligatorietat amb 
c1 concepte de preu pdblic quc es fixa quan es clonen Ics cir- 
cumsthies, entre altres, que el servei piiblic o les activitats ad- 
ministratives no siguin d’ús obligatori. 

3. Amb la qualificaci6 dels conceptes quc ens ocupen, corn 
de preu ptíblic, tmbé es poden vulnerar cls principis constitu- 
cionals que han de regir l’actuaci6 de 1’ Administració en l’im- 
bit tributari i d’irnposicih, corn s6n cls de generalitat, capacitat 
econhmica i pzogrwsivltat, 

Hem de constatar aquesta passibilitat, a la vista quc la base 
imposable i la tarifa 6s la mateixa per a tots els contribuents, 
seme distingir el ciutadh del carrer ii  cl’altres de m8s contami- 
nants com les indhstries. 

4. La forma en qui: s’lta procedit a fixar cls tributs i prws B 
qii6 ens referim ha estat, almcnys aparentment, precipitada, 
amb successives i immediates modificacions, sefisc haver-ne 
infonnat suficientment o gens cl ciutarlh. Aqucst ha vist incrc- 
mentfit considerablement el scu rebut pel consum d’aigtia, sense 
cap justificacih, ni tari sols aparent. 
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5. L’Administraci6 que imposa qualsevol tribut o preu 6s 
obligada a efectuar una primera notifica& directa i Individual, 
segons els mitjans legalment establerts, i sens perjudici que 
l’exaccib d’aquells conceptes es faci despres rnitjanpnt un pa- 
dr6 o matricula (igual que es fa amb 1’JBI u amb l’impast sobre 
vehicies de tracció mechica, per posar-ne uns exemples). 
Aquest requisit ineludible no ha estat respectat. 

Queixes significatives 

Atenent a les especials caracteristiques d’aqucstes queixes, 
les hem agrupades per conceptes temhtics. 

X. Queixes dels ciutadans per discriminació de les {{farnilies 
nombroses>>. 

1. La senyora C.B. (exp. 935/91), s’adreqava a aquesta Insti- 
tucici en els temes següents: 

~ S o y  una arna de casa, estoy casada y tengo cinc0 hijos. To- 
tal, sornos siete personas en la familia. Mi trabdjo consiste en 
cuidarme de mi casa y de toda la economia familiar procurando 
Ilcvarla bien y administrar el diriero para todos 10s gastos: luz, 
agua, gas, teléfona, colegios, gastos del hagar, ropa, comida, 
gastos de comunidad, cotitribuci6n urhana, impuestos, rngs im- 
puestos, ...; indico todos estos gastos para exponer el caso de la 
factura de Aigiies de Barcelona. En el mes de Abril pa& de 
agua 11,156 pesetas y de impuestos i 1.752, en el mes de Julio 
he pagada 14.050 pesctas de agua y de jrnpuestos 13.914 pese- 
tas, Leyendo la factura desciibro que hay tres precios diferentes 
para el a ua: 29,892 pesetas m3, 62,912 pesetas/m3 y 84,952 
pesetaslm , rcsulta que al ser siete en la familia tenemos bastan- 
tc gasto de agua y la mayoría la cobrm al precio rnás a b ,  en la 
dtirna factura han sido 100 m3 a 84,952 pesetas/m’. 

>bYo no pudo llevar este ritmo de vida, u me cobran el agua 
al precio de todas las demas personas y no como si fuera un 
castigo por ser farnilia numerosa, o tendré que borrame del 
agua e irmc ii la fuente a buscarla; no puedo resistirlo, es muy 
caro para mi, estoy desesprada, demasiados impuestos y el 
agua muy cara. 

>>Las familias niimerosas estamos discrirninadas respecto de las 
deiniis y híbrh que modificar las tarifas para que no f u m  asbr 

5 

2,  Eí senyor J.X. (exp. i 203/91), indicava: 
(<Davant de la meva impothcia per anar en contra de l’acord 

de les tarifes d’aigua d’aquest any 1991 rnitjanpnt el contracte- 
programa signat per la Societat General d’ Aigiies de Barcelona 
amb 1’Entitat Metropolitana de Serveis Hidrhulics, autoritzades 
pcr la Comissi6 de Preus de Catalunya..,. 

),...es una injustícia disposar de l’cxist5ncia d’un tercer bloc 
de preu, a partir dels consums que sobrepassin 48 .m /trimestre 
(rebuts trimestrals), penalitxant-los amb el preu de 85,ciO pesse- 
tes/m 

BDC fet potser caldria incidir, més que en els preus, en l’apli- 
caci6 rl’uuna filosofia, que si M put estar justificada en principi 
(moderar el consum), no en la seva aplicacid, que és injusta ja 
que no es pot parlar d’excessm en el consum de i’aigua, sense 
tenir en compte els grups familiars amb ei nombre de persones 
qrie els componen. Seguint la comparaci6 grifica de l’informc 
pdriem dir que 530  Iitresldia de mitjana 6s un consum molt ge- 

3 

3 

ner& per a grups de quatre persones, perb no per a families de 
sis o més persones. 

>>Socialment, crec que no es pot permetre que s’apliquin 
aquestes tarifes d’uuna manera tan indiscriminada.)> 

3, El senyor. J.B. (exp. 859/91), incidint en aquests aspectes, 
plantejava la seva prewupaci6: 

<<Em dirigeixo a vosth, donat que ja no s6 a qui fer-ho, per sa- 
ber si podríeu fer alguna cosa respecte al tema de les tarifes 
d’aigua aprovades darrerament.. , 

)>Crec que les esmentades tarifes s6n totalment discriminat& 
ries i que no tracten a tothom d’igual manera, com expressa la 
Constituci6, donat que penalitzen qualsevol consum superior a 
48 m3 d’aigua per trimestre sense tenir en compte quants habi- 
tants ocupen una vivenda. 

>>Succeeix que una família composta per un matrimoni i un 
fill poden consumir 200 litres diaris per persona d’aigua a un 
preu econbrnic, mentre que una família nombrosa, com és el 
meu cas i el de molts altres barcelonins, formada per un matri- 
moni i sis fills nom& poden consumir 66 litres per persona i dia 
a un preu barat, consum que crec que no correspon ni d d’un 
país del tercer m6n. 

>>Entenc que com el meu cas existeixen molts a la nostra ciu- 
tat, i el greuge es produeix encara en major manera per a aque- 
lles famlies que han d’acollir els avis en la seva llar.#. 

>>Ai diari La Vattguurdiu del dia 5 de novembre de 1990 i en 
un article sobre aquestes tarifes, la Companyia d’Aigües ai%- 
mava que eren conscients que es podrien cometre algunes injus- 
ticies, perb que atendrien les reclamacions que es poguessin 
produir. Encara no han fet res, ni em consta que tinguin previst 
fer& alguna cosa per atendre aquests casos.>> 

4. Finalment, el senyor A.R. (exp. 1425/91) posa de manifest 

&om consumidors domkstics d‘aigua i estem en desacord 

<<Entenem que 1’aigua l’ha de netejar {abans d’abocar-la) qui 

determinats aspectes que considerem interessants: 

qire es posin augments d’impostos al consumidor durnhstic.. , 

I’embruta , .. 

11. Queixes contra la imposició íribuMa abusiva 

1. EE senyor A.F. (exp. 236/91) s’expressava de la següent 
manera: 

N... vull comunicar-li que en els atirns rebuts del subminis- 
trament d’aigua per Ú s  particular hi figura un rechec de la Ge- 
neralitat de 950 pessetes trimestral, quantitat que gairebé 
significa un 50% del valor del servei. 

nÉs per aixb que li agrairé que tingui per rebut aquest escrit i 
faci seguir la meva justa protesta al nivell corresponent, atEs 
que si 1’Estat j a  ens carrega amb un 6% #TVA, no es pot COM- 

prendre COM la Generalitat aplica un impost tan crescut sobre 
iin subministrament indispensable a una casa.), 

2. El senyor J.M. (exp. 66/91), formula aquesta queixa: 
<<Le dirijo estas líneas en protesta por 10s exagerados impues- 

tos que gravan un elemento tan vital corno al agua. 
>>Adjunto envio las fotocepias de las dos Últimas facturas en 

las que cabe resaltar (sobre todo en la Última) que 10s impuestos 



RUILLEfi OFICIAL DEL P A U M E N T  DE CATALUNYA / Núm. 4 / 15 ct’abril de 1992 105 
-- - I 

superan en mucho el importe de 10 facturado por Aigües de 
Barcelona. 

nTambién que el impuesto denorninado (1) en la factura es 
antisocial, ya que penaliza el ahom de un bien tan necesario y 
escaso como es el a p a ,  porque cobran un minirno de IX metros 
cúbicos aunque el coiisurno seii inferior.)> 

3. LA senyora. C.R. (exp. 254191) eiis diu: 
<<Ei subministrament cl’aigua per a ~s domestic en aquesta 

ciutat esta exageradtitnent gravat amb un impost de la Generali- 
tat de quasi el cinquanta per cent del valor del servei, 

>>Li prego que faci cas de la meva reclmaci6 perquk consi- 
dero que els cabals del contribuent s’han d’aplicar a atendre ne- 
cessitats primordials, ensems que a I’hora. de fer-nos pagar 
impostos cal diferenciar un servei de primera necessitat com 6s 
l’aigua d’altres conceptes secundaris.>> 

4.1 de forma semblant, el senyor J.C. (cxp. 274/91), exposa: 
<<Em veig en la necessitat d’expressar-li la meva disconfor- 

mitat amb l’impost que la Generalitat aplica sobre el subminis- 
trament d’aigua per a ús particular. En un rebut en qub el 
cons11111 puja a 5.772 pessetes del tercer trimestre de 1990, 
m’apliqiicn 1 A38 pessetes d’impost. 

>>Crec que 6s incarrecta la manera com es malbaraten els CR- 

bals públics i el procediment desproporcionat que apliquen per 
cobrar impostos. >> 

3. 1,es contribucions cspecials cn I’hmliit local, 
Desacord dels administrats anih el 

concepte de miilora 

En la secci6 d’Afers Tributaris’ un altre grup de queixes a 
destacar és el de les referides al desacord que manifesten els 
contribuents davant els ajuntaments que imposen contribucions 
especials, 

Les queixes en qües ti6 presenten unes caracterfstiques simi- 
lars en certs aspectes: Msicarnent la controvhia gira al voltcant 
del concepte de millora>>. 

El concepte de contribucib especial COM a categoria fiscal 
clins el que es consideren tributs de les corporacions co cals 6s 
actualment regulat per la Llei 39/19##, de 28 de desembre. 

La conceptualitzaci6 bjsica d’aquesta figura tributhria deriva 
del fet que en ocasions una determinada activitat de 1’Adminis- 
traci6, tot i qiie es faci en jnterks directe de la colkctivitat, es- 
devé de particular utilitat per a algguns subjectes, els quals 
n’obtcnen dos avantatges tebrics: el primer, corn rr membres 
que són de la coHectivitat, i el segon corn a titulars d’una situa- 
ci6 particular, 

Les dues notes que defineixen les contribucions especials 
s6n: la realitzaci6 d’una activitat administrativa i l’obtenci6 
d’un benefici per a alguns subjectes de manera singular. Aixh 
dcina lloc a un increment del valor dels &ns sobre els quals te- 
nen algun tita1 de domini u possessici. 

fis a dir, perque es produeixi ei fet imposable de les contribu- 
cions especials hi ha d’haver la següent situaci6: que el subjectc 
passiu obtingui un benefici o augment del valor dels seus bkns a 
cnnseqiikncia d’unes obres públiques o per i’establiment o am- 
pliació de serveis de carhcter local, 

A diferencia dels impostos, en ies contribucions especials el 
benefici obtingut pel particular es destaca corn a element essen- 
cial del fet imposable, i s’ha de garantir la relaci6 efectiva entre 
el citat fet imposable i la capacitat contributiva. 

Efectuarem a continuaci6 una anhlisi del que creiem de ne- 
cesshria referhcia: els dos factors que integren el concepte de 
cuntri bucions especiaIs: 

a) L’obtenci6 d’un benefici especial o d h n  augment de va- 
lor, aspecte generalment considerat GOITI a inexistent per part 
dels contribuents als quals s’iinposa el pagament del tribut en 
qiiesticii. 

b) La realitzaci6 d’una activitat administrativa. 

a) Obtencici d’un benefici especial 
La Llei reguladora de les Hisendes LocaIs no s’ha preocupat 

gaire de precisar-ne el contingut. Es en tot cas la jurisprudhncia 
recent que s’encarrega d’jnsistir en aquell aspecte. AixT la sen- 
tkncia del Tribunal Constituciond d’ l l  d’abril de 1989 esta- 
bleix que I’existEncia d’un benefici especial 6s un {{pressupbsit 
bhsicn perqrk neixi I’obligaci6 de contribuir, 

Malgrat aquesta posició jurisprudencial, la llei és malt parca 
en aquest aspecte, fins al punt que ha renunciat a incloure ter- 
mes corn <<benefici efectiu Q comprovable>>, atks que no van ser 
acceptades Ics esmenes oporttiriament presentades al projecte 
de Llei reguladora, pmqu2 es vil considem que aquestes ex- 
pressions <<produirien una gran confusi6, ja que s’haurien de 
sotmetre a prova en cada cas i per cada contribuent entre eis 
quals cs repetissin les citades contribucions especials, si és 
efectiva i és comprovable que es produeixi “benefici”>>. 

Precisament aquest raonament és invocat per molts ciutadans 
davant les contribucions imposades pels ajuntaments. S’ha de 
tenir present que no hi ha cap precepte de la LIei 39/1988 quc 
disposi que l’Adrnjnistmcic.5 Local impositora, si arriba el cas, 
ha de provar que el subjecte passin ha obtingiit un benefici a 
conseqiikncia de la despesa pública realikada per ra6 de Ics 
obres o serveis que donen lloc a I’execuci6 de les contribucions 
especials. 

Ja en l’anterior normativa reguladora de les contribucions es- 
pecials (Text refós de les lleis de RZ@n Local de 1986 i fins i 
tot en normes predecessores de la citada) no s’han utilitzat 
aquests o altres qualificatius similars per delimitar i conceptuar 
el que s’enten per <<benefici especial )>. Malgrat aquesta inexis- 
tbncia terminoIhgica, no s’ha posat mai en dubte que I’existkn- 
cia del benefici 6s una qüestió de fet que ha de ser justificada dc 
forma raoiiada en cada expedient cl’apIicaci6 i en el scu cas 
acreditar tant cn via ndministritivn com judicial I ’existkncia del 
citat benefici, c h e g a  de la prova que recau en l’Adrninistraci6 
irnposit ora. 

No resuita Gcil concretar normativarnent en qui? consisteix el 
(<benefici especial),; la manca d’aquesta precisió Icgal i del seu 
reflex en les disposicions apIicabIcs a I’efecte s6n les origina- 
dores majorment de les controvkrsies entre Administració i ad- 
ministrats; el benefici o millora no és vist com a tal en la 
majoria de les ocasions pels subjectes passius supasadcment 
beneficiats i a partir d’aquesta premissa no es veuen obligats a 
satisfer unes qwvltitats per uila obra o servei que en molts C R S ~  

és valorada fins i tot carn a negativa. 
Davant I’ahdncia Segal pcr catibrar quan tina inversió públi- 

ca d’una entitat local comporta un benefici especial per a deter- 
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minats subjectes, cal acudir a la jurispmdkncia, la qual s’hn 
pronunciat en nombroses ocasions sobre aquest aspecte -sen- 
tkncies com les de I’Audihcia ’Territorial de Barcelona d’ l l  
d’octubrre de 1985 o sentkncia del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya de 24 de gener de 1990-, en quk queda reflectit 
que l’ohtenci6 d’un hcnefici ha de scr real, no potencial i pre- 
sent, no futur, 

Cal significar novment que si l’obtenció del benefici 6s general 
per a tots els ve’ins del municipi, és improcedent l’execució de 
contribucions especials, atks qiie una de les seva  peculiars carac- 
tcrístiques és que ha de recaure sobre I J ~ S  p p s  determinats de 
prsories: en cas contrari i corn ha afirmat la jurisprudkncia con- 
tenciosa aclministrat.iva, dc I’nbra o servei efectuat, se’n beneficia- 
ria tota la collectivitat i la imposi56 de contribucions especials pot 
comportar una contradirni6 en la seva prbpia esskncia, atks que no 
seria una contrihció <mpxial>> sinó c<gcneral>> i per tant en la 
prjctica s’assimilaria m6s a un i inpt.  

b) L’activitat administrativa: realitmci6 d’ubres, establiment 
o arnpliaci6 de serveis de carhcter local. 

L’altre presstiphsit integrant del fet imposable és constitu’it 
per l’cxistencia d’una activitat administrativa, en definitiva per 
la realitzaci6 d’uuna jnversi6 pública. 

Cal tenir en compte, perb, que no totes les obres poden donar 
lloc a I’exwuci6 dc contribucions especials. La jurisprudkncia 
afirma que no se’n poden exigir per conceptes corn els se- 
güents: reparaci6, conservaci6 de les obres O serveis existents, 
atbs que són despeses inherents al seu funcionament, i en con- 
seqiihncia, han de finanqm-se en el seu cas, mitjanqmt taxes o 
preus piiblics. 

Tampoc no se’n poden aplicar quan es tracta de millora de 
scrveis, tcm sols quan s’entengui que la millora és subsumibie 
en I’ampliació dels serveis, en el quil cas no tan sols els incre- 
ments quantitatius del servei, sin6 també els qualitatius poden 
donar lloc a l’exighcia de contribucions especials. 

Tambk quan s’ha produ‘it un deteriorament dels elements 
d’una obra, o bé quan la insuficient qualitat d’dgun d’aquests 
elements motiva la seva reparació, s’entkn que srjn obres muni- 
cipils ordjnhries i que la despesa que cl’aquesta activitat se’n 
derivi, 110 pot sufragar-se amb &rec a contribucions especials, 
les qzials han de configurar-se COM el recurs idoni per atendre 
les despeses cl’iinversi6 dels ens locals; en definitiva. per  cobrir 
I es cons i cl enid e s << clc s pe s e s ex t morclin hies 1). 

Malgrat que en la mera reparaci6 existeix una inversi6, cal 
diferenciar la simple reparació per deteriorament de la renova- 
cici, ampliaci6 o millora ies quals s i  constitueixen inversi6 i en 
conseqüSncia fonarnenteri l’exacció de contribucions especials. 

c) Aspecte ternporal de les contribucions especials. El seu 
acreditarnent. 

En relaci6 a quan es produeix l’acreditació o quan es meriten 
les contribucions especials, s’ha de tenir en compte, que el fet 
imposable és de naturalesa complexa i 6s d’cxig2ncia ineludi- 
ble; perqui? pziguin exaccionar-se les contribucions especials no 
tant sols la realització de l’obra, sinó també que aquesta com- 
porta com a conseqühncia el benefici o augment de valor tantes 
vegades rcferenciat, en la seva conseqühcia el fet imposable 
no s’csdevindria fins el moment de finalització d e  les obres o 
inici de Ia prestacid del servei i aquest fet seria d que produiria 
el naixement de l’obligació tsibutAria. 

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ho establia en els 
termes abans expressats. El fet que les obres siguin fracciona- 
bles, produeix que l’acreditamcnt tingui lloc per cadasqun dels 
subjectes passius des del moment en que s’hagin executat les 
obres corresponents a cada tram o fracció. 

Fins aquí una exposici6 succinta del qui: en l’hnbit legal, 
doctrinal i jurisprudhncial s’entkn per millores o augments de 
valor perquE pugui acreditar-se una contribuci6 especial. Cm- 
cretant el que s’ha dit fins el moment amb les queixes presenta- 
des per diferents calkctius de ciutadans que Xim manifestat el 
seu desacord per la imposici6 de contribucions especials per 
part dels seus respectius Ajuntaments, cal apuntar que les seves 
queixes s ’han centrat -fonamentalment- en manifestar-nos la 
seva disconformitat en quk I’Ajuntament realitzks unes obres 
d’enllurnenat, voreres, calqades, que no creien necesdries, que 
al seli judici han siiposat 110 tant sols que no s’hagi pradu‘it mi- 
llora, sinó que pels afectats s’ha valorat corn un perjudici, pel 
qual tenen que pagar, sufragant el cost d’aquestes obres en al- 
guns dels casos fins el 90% del total (limlt m,hxirn marcat en la 
prbpia Llei d’l-Lisendes Locals). 

Els subjectes passius que les contribucions especials en qües- 
ticj, rebutgen el seu pagament perque entenen que la suposada 
<<rnilloraw no 6s tal  i tampoc comprenen pe@ han de contri- 
buir per la realització d’unes obres que no han estat solticitades 
a insthcia de part. 

En el millor dels casos consideren que les obres realitzades 
han estat per raons agratuitew de la respectiva corporací6 local, 
i en la majoria dels casos els veihs afectats pel pagament, argu- 
menten que les obres en qiiestió beneficien sectors mes amplis 
de la pblaci6, si mes no a altres persones, grups o sectors eco- 
nbmics. Els contribuents acaben per sentir-se ccvfctirnes>> d’una 
situzrci6 que ells consideren COM un perjudici i no una millora. 

Queixa 12/91 
Les contribucions cspecinls: un sistema de finstnqament per 
obres d’invcrsih no sempre acceptat pels ciutadans 

En relaci6 amb les contribucions especials, comentem dues 
queixes de les formulades al llarg de I’any 1991, 

La comunitat de vehs de la ronda de Ponent de Sabadell pe 
sents queha davant la Tnstituci6 manifestant el seu desacord 
per la imposició d’unes cuntribucions especials, aprovades per 
la Corporaci6 Municipal de Sabadell de resultes de les obres 
efectuades en aquell carrer, consistents hasicament en la substi- 
tució de l’enllumenat anterior; la millora de la Galgada, amb que 
s’ampliamn de dos a tres els cards per cada sentit del trhsit; el 
canvi de voreres, i la renovació de la xarxa d’evacuaci6 d’aigua 
de pluja. 

En rebre les notificacions prbies de 1’Ajuntament comuni- 
cant els imports corresponents a les citades contribucions espe- 
cials (pels conceptes d’aenllumenat públic>) i <<construcció de 
voreres>>) els contribuents van adregar els escrits de queixa co- 
rresponents (en un nombre global de 149). 

El motiu de l’oposici6 el fonamentaven en el següent: 
<<Totes les obres realitzades són motivades per les necessitats 

de la ciutat de Sabadell, j a  que els collectors provenen de les 
zones m6s poblades del raval de la vila, i l’ampliació de les cal- 
Fades es deu a la construcció de la nova zona financera, corner- 
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cia1 i adniinistr;itiva que s’ha creat n f’Eix Macih, de la qual 
destaca la immediata inaiigumci6 del Corte Ingles. 

>>Les obres realitzades no eren necesshries per a1 v e h t  de In 
ronda de Ponent en particular, no obstant la quaI cosa han 
d’atendre a unes elevadíssiines quantitats pel concepte de con- 
t ribucions especials. >> 

Admesa a trBrnit la queixa, a solkitud dels ve’ins de la 
ronda de Pouent convochern una reuni6 a les oficines 
d’aquesta Institució. Els reclamants hi  manifestaren i reitera- 
ren I’oposició als acords municipals d’irnposicid, aklegant, 
d’altra banda, que, segons el seu criteri, amb les citades 
obres, 110 tan sots no s’havia millorat el seu carrer, sin6 que 
havien perdut qualitat de vida (ara hi tenen unes voreres m6s 
estretes; n’ha desaparegut la €ranja verda que dividia la cal- 
qada, i s’hi afegeix el perill de la dita calqada per als vei’ns, 
atks que, ampliant-la, s’ha originat una situaci6 d’inseguretat 
per als vianants, ja que, el que abans era un carrer de trhnsit 
normal, ara ha esdevingut una via de circdaci6 rhpida i peri- 
llosa per als qui hi circulen a peu). Manifestaren finalment la 
lentitud a fer les obres, que eis caus& uns inconvenients innu- 
i-nerables per transitar amb un mínim de nomalitat per la di- 
ta ronda corn feien abans. 

El Sindic so1IicitA de I’Ajuntment el corresponent expedient 
d’aprovaci6 de les contribucions objecte de polhmica. Cal sig- 
nificar especiaiment -i creiem que és de justícia- que l’aparta- 
cirj de dades per part de 1’Ajuntament de Sabadell va ser 
exhaustiva i completa, la qual cosa, tanmateix, no prejutja pas 
que la citada iinposicid fos procerlent. 

Des d’un punt de vista d’estricta legalitat -en principi l’expe- 
dient no presentava cap aspecte del qual pogu6s derivar inde- 
fensi6 dels contribuents- eonsiderhrlrem que els acords inicials, 
els definitius, I’exposició piiblica i, en definitiva, la totalitat 

dels acords havien estat notificats m b  expressi6 deis recursos 
que s’hi podien interposar. 

Exaininat l’expedient, el Síndic s’entrevistii amb I’ Alcalde i 
la responsable municipal d’Urbanisme de Sabadelí, els quals 
van fer una implia exposició sobre la política municipal respec- 
te a la irnpsici6 de contribucions especials a tot el municipi. 
També van avaluar l’augment dels valors immobiliaris de la 
xarxa corresponent a la ronda de Ponent, que vincularen a les 
obres i millores que des del prisma municipal es creia haver 
aconseguit. 

La discrephcia conceptual estava, pe& servida: all& on els 
ciutadculs trobaven una p5rdua de qualitat de vida, incrementa- 
da a més amb l’obtigaci6 de pagar unes contribucions, 1’Ajun- 
tament hi veia una millora i una clara rcvaloraci6 del conjunt 
dels Mns immobiliaris de la zona en qiiestió. 

La Institucih oferí a les parts una acció medial, perb les posi- 
cions no es reconduiiren; els contribuents sollicitaven de la Cor- 
poxacid un replantejament de la totalitat de les actuacions 
administratives, i 1’Ajuntament oferia -i de fet ha continuat ofe- 
rim- de tractar individualment els casos que hom cregu6s ne- 
cessaris, aths que des de la perspectiva municipal, <<una 
modificació en els mbcluls significaria introduir un greuge corn- 
paratiu amb relaci6 a la resb de la ciutat)), i a partir d’aquesta 
premissa I’Ajuntament ha ofen de consensuar els teminis i 
acordar fbrrnules alternatives de pagament ccsenipre que quedés 
justificat >). 

El Sindic va traslladar als reclamants l’oferirnent de I’Ajun- 
tament -en els termes indicats per la mateixa Corporacid-, si bé 
en aixb no varn trobar resposta positiva entre els veiins. 

La darrera paraula tornar& a ser, doncs, dels tribunals canten- 
ciosos, via jurisdiccional a la qual han acudit -segons dades de 
la CorporaciG 44 del 450 contribuents afectats. 
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SECCI6 4: SANITAT I CONSUM 

SANITAT 

S’inclouen en aquesta secci6 les queixes relatives a la protec- 
ci6 de la salut dels ciutadans i a la defensa dels consumidors i 
els usuaris tramitades durant l’any 1991 I 

El Sindic insisteix que l’Administraci6 revisi i corregeixi les 
deficihcies d’organitzaci6, gestió i tuteta de la salut pública, 
tant corn les que puguin afectar la seguretat, la salut i els Iegi- 
tiins interessos econbmics dels consumidors i usuaris. 

Corn en informes anteriors, aquesta secci6 tracta la diversa 
prohleiniitica en funci6 CIC les queixes rebudes dels ciutadans, i 
també de la preocupaci6 pública pels vicis i disfuncions deri- 
vats clcl hncionament del sistema públic sanitari i de la defensa 
dels consumidors i usuaris. 

Enguany no han estat gaites les queixes contra I’Administra- 
ci6 Sanitiuia de Cataliinya, i les que s’hrm rcbut reflecteixen 
probl eines individuals cspcífic s sobre determinades actuacions 
aclminisi ratives viciades, o bé sobre aspectes generals que nis- 
crepen del criteri seguit per 1 ’AdministraciG. 

Tot seguit indiquem alguns dels problemes suscitats en- 
guany, sens perjudici dels que reflectim en els ternes i queixes 
de la Seeci6. 

Malgrat cpc l’any 1991 s’han viscut autkntics problemes pel 
quc €a la droga, no han repercutit directament en I’&rtxi de la 
salut, siii6 sobre la cornplmitat dels Bmbits sbcio-politics impli- 
cats. 

Aixh 110 obstant, aquesta Institucili no pot deixar de recoma- 
nar als poders ptiblics la creaci6 de programes de prevenció, 
reinsercih i readaptació dels clrogaaddictes, aixi com tambk els 
de cnnscienciaci6 i solidaritat dels ciutadans, pcr tal dy evitar si- 
tiiacioiis com Ics rlcl barri dc Sant Cosme del Prat cle Llobregat. 
E1 Síiidic s’ba pronunciat sempre a favor dc la qualificaci6 

dels toxicbrnans com a malalts i contra la considemi6 d’aques- 
tes persones com a criminals. T a m E  s’ha indicat C Q ~  a més 
convenient la suhstituci6 de les penes de pres6 pel iractament 
terapktitic, Per aixb, cal seguir creant notis centres, tant en &- 
girn ambulatori com de tractament en comunitats teraphtiyues, 
per tal d’atnpliar les possibilitats d’acolliment i d’ingrés dels 
pxjents més necessitats i per asseguriu un inilior acc6s als re- 
ciixsos disponibles, 

Veiem positiu cl foment de les accions preventives amh el 
suport sancionaclor necessari, com és el cas de la Llei 10/9l, de 
10 cle maig, que modifica la Llei 20/HS, de 25 de juliol, de pre- 
venc i6 i assist&ncia en Inatkria de substhncies que podeii p e -  
rar clependkncia, s e n ~  perjudici rle les nct uacions fetes en 
coordinacili amb d’altrcs admiiiistn~cions implicacles, per evitar 
el G O ~ S U ~  ostentds de la droga a la via pirblica, sobretot on se’n 
detecta un ah grau d’ inciclEncin n risc de rlependhcia. 

13ngiiariy les queixcs més transcendents reflectcixeii els pro- 
blemes ja dcnunciats en informes anteriors, molts dels quals 
Iiaii estat ctmegits per 1 ’Administraci6 Smithria, ja sia en de- 
senvolupament legislatiu o en I’execucici de lleis estatals. 

Persisteixen, per& les greus deficihncies i dificultats en el pa- 
gament de les facturacions als prove‘dors del Servei Catapi de 
la Salut. La collabració dels farmaceutics amb la Conselleria 
de Sanitat posh en evidhncia la incapacitat per donar solucions 
definitives, i també l’hcompliment de l’Administraci6 central 
pel que fa a les seves obligacions financeres. 

Altres collectius cle proveidors han denunciat tamb6 el retard 
de l’Adrninistraci6 en els pagaments, posant en qüestió E’bpti- 
ma distribwih dels mitjans econbmics dedicats al fhngamen t  
dels serveis. 

La progressiva, encara que lenta, implantaci6 de la reforma 
de l’atenció primaria ha de facilitar l’accEs a la lliure elecciC, de 
metge de capqafera entre els professionals de la respectiva &rea 
basica de salut. 

Havent rebut diverses queixes per I’aciscripció forqosa de 
metge de capqalm amb motiu de la reorganització sanitAria, 
creiem convenient continuar suggerint ai Departament de Sani- 
tat i’acceleraci6 de la reforma i la implantació més 8gil i rhpida 
dc nous equips d’atenci6 primaria. 

Tant la nova Llei del Medicament con la Llei catalana d’Or- 
dcnaci6 Farmackutica resoldran molts dels problemes denun- 
ciats pel Shdic en informes anteriors sobre farmcicies, 
fmackutics i medicaments, 

Des de 1’1 de gener de 1991 s’ha utilitzat el nou model de re- 
cepta rnkdica, 6nic per a tot I’Estat, Ilevat de l’idiorna de cada 
comunitat autbnoma de les que en tenen de propi. Aixb ha com- 
portat una millora en la prescripci6, la dispensaci6 i l’ds dels 
medicaments. TamM es creh el model de recepta de llarga du- 
rada, per a malalts crhics, que ajuda a satisfer les necessitats 
dels usuaris recollides en diversos suggeriments ja reiterats pel 
Síndic en informes anteriors. Cal ara que els facultatius la for- 
malitzin corn cal. 

Creiem convenient que es continui‘ potencirant i renovant la 
infrastructura dels hospitals comarcals, amb mitjans katerials i 
personals adequats. La manca d’aquests elements 6s la causa 
principal d’inscztisfitcció dels facultatius d’aquests centres. 

Els problemes dels facultatius sobre promoci6 professional, 
les gdirdies i les condicions de trebdll tamW han estat objecte 
de diverses queixes, a les quals es fit esment en la Secci6 d’Ad- 
ministració General. 

No voldrícm exhaurir la Uista de preocupacions que afecten 
l’hrea de Sanitat, algunes esvaldes amb motiu de les degudes 
correccions i ,  d’altres, amb escassa possibilitat de solizciú im- 
rndiata, pe@ afecten molts altres hnbits de la societat, Vo- 
lem, per6, recordar al Consell Executiu l’assumpci6 plena de 
les obligacions quant a l’exercici de les funcions encomanades 
als diferents organismes sanitaris, d’acord amb les previsions 
de la Llei d’Ordertaci6 Sanithria a Catalunya, igual com la con- 
secuci6 dels objectilas del Pla de Salut de Catalunya. 

CONSUM 

Corn més va, m6s els consumidors i usuaris van prenent 
conscikncin del dret a reclamar i exigir el respecte a Ia seva sa- 
lut, seguretat i legítims interessos econbmics, Aquesta 6s la pi -  
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mera conclusici que podem treure de I’eestudi de les queixes tra- 
mitades enguany en aquesta subseccih. Ara b6, així mateix hem 
comprovat que aquesta desinhibici6 progressiva del ciutadA a 
l’hoxa de fer valer els seus interessos no s’adiu amb u11 coneixe 
nient de la seva esfera de drets, ni de les vies legals al seu abast 
per reclamar-ne la sati sfacci6. 

H,m estat dos els instruments que la Generalitat, d’acord amb 
la carnpethncia exclusiva que en mat& de consum li reconeix 
l’articla 12.1.5 de I’Estatut d’Autonomia de CataIunya, ha posat 
a l’abast del ciutadii per facilitar i agilitar la tramitació de les 
reclamacions: la posada en funcionament del t e M m  del con- 
sumidor per atendre les consultes i tramitar i fer un segui- 
ment de les denl‘lncies que presenten els consumidors de tot 
Catalunya; i l’establiment ti’un niodel unificat de fulls de re- 
cJamaci6, la utilitzaci6 del qual es pretén estendre il tots els 
cstablirnents, idhuc als que no hi eren obligats per cap disyo- 
s ic5  jurídica. 

Altrament, els consumidors que s’adrecen a I’Administracid 
per presentar-hi utla reclamació, es troben que, un cop tramitat 
l’expdient, determinada la responsabilitat i simcionat i tot l’cs- 
tabliment infractor, han de rec6nrcr a la via judicial per rescaba- 
lar-se de les quantitats pagades indegudament o dels perjudicis 
soferts. El reclamant arriba a la conclusió que ha perdut el 
temps i es qüestiona l’efichcia de la intervenció de I’Adrninis- 
traci6 pública en aquests afers. Quan rebem aquestes queixes, la 
nostra tasca consisteix a informar l’interessat sobre els hrnbits 
de compethcia de Ies administracions que concorren en la de- 
fensa dels interessos deIs consumidors. 

TamM hem comprovat de vegades una certa recanGa d’algu- 
nes persones que s’han adreqat a la nostra institrrci6 davant la 
possibilitat de rec6rrcr a les organitzacions de consumidors. 
Considerem que la promocid de la infarmaci6 i de l’educaci6 
dels consumidors i usuaris a la qual es refereix l’article 51 de la 
Constitiici6 Espanyola inclou l’orientaci6 acurada al ciutadh so- 
bre la tasca de les organitzacions de consumidors quant a llur 
defensa i represexititci6, la qual cosa contribuiria tarnhk al fo- 
ment d’aques t tipus d ’associacions. 

ITem de destacar E’aaprovació, a final de 1991, de dues lieis, 
les guals han passat a formar part del sistema juridic del con- 
sum: la Llei de l’Habitatge, a la qual dediquem un dels ternes 
seleccionats, i la Llei de Corner$ Interior, totes dues aprovades 
pel Ple del Parlament el 13 de novembre de 199 1. 

Quant a. la Llei dei Cornert; Interior, el que ha causat més en- 
renou ha estat la regulaciii dels horaris comercials. E’xticle 5 
fixa en seixanta hores corn a m k i m  e1 temps setmanal d’ober- 
tura, i considera inhhbils a tots els efectes els diumenges i dies 
festius. Per6 lli ha la possibilitat, d’acord amb el que preveu 
]’apartat segon del mateix article, que un reglament reguli de- 
terminades excepcions. Cal esperar, doncs, que la reglamenta- 
ci6 que cs faci tingui en compte, d’acord amb la legislació 
laboral, a part: dels interessos dels comerciants, les necessitats 
dels consumidors i usuaris. 

D’aItra banda, no hem d’obIidar el projecte de llei de I’Esta- 
tut del Consumidor, que posa de manifest I’esforg dels poders 
p6blics per pr-omoure les condicions necesshries perque el ciu- 
tad2 gaudeixi d’una millor qualitat de vida. Per6 cal recorclar 
que, alhora que es dicten noves disposicions, l’Administraci6 
ha de vetllar per l’efichcia de les ja vigents, n la qual cosa ha de 
destiiiaf els mitjans necessaris. 

També hem de fer esment de la important tasca feta per les 
juntes arbitrals. L ’arbitratge COM a procediment per resoldre els 
litigis de menor quantia no solament 6s mes rhpid, senzill i eco- 
nbrnic, sind que, a inks a més, atesa la constituci6 de les juntes, 
garanteix una resolució imparcial. EII aquest sentit f6ra desitja- 
ble d’adscriure-hi les entitats bmckies, objecte de nombroses 
reclamacions dels usuaris pel que fa als serveis rebiits. Tot i 
l’existkncia d’un servei ú’atenci6 a1 client, aquest prefereix en 
la majoria de casos acudir a un organisme imparcial. 

Finalment, atesa la varietat de qüestions plantejades peIs ciu- 
tadans, la qual cosa impedeix de fer-ne un resum orientatiu, 
hem intentat englobar-les en tres temes. 

Al primer terna, intentem sistematitmr una part important de 
la problern3tica derivada de les facturacions i eis mitjans de 
contraí del consum, 

EI segon tema el dediquem a i~na qiiesti6 d’actuatitat: els de- 
€ectes de construcciii, les responsabilitats i la informació a I’ho- 
ra d’adquirir un habitatge. 

A IWtim, hem de par1ar de les queixes que ens trameten els 
usuaris dels serveis telefhnics i clc correus, 

Quant a les queixes rebudes per les condicions dels h r2 b‘ 1tat- 
ges de lloguer, hem de remctre’ns a la subsecci6 qüestions pri- 
vades. 

’ 

Salut Piiblica - Gestió de l’administraci6 
- Jnspecci6 
- Actuaci6 m~clico-professiotial 
I Neglighc ies rnMco-profes sio- 
nal s 
- Responsabil it itt prnfcssionat 

Deficihcies Sanithrics - AssistEncia primhria 
- Prestacions 
- O131 igacions del beneficiari 
- Hospitals 
- Prestacions extra-hospi talhies 

~ 

.Pers on a1 San i t ari - Rclacions de treball 
- Condicions 
- Regim jurídic 
- Personat 
- Metges 

CONSUM 
~~ ~ 

- Informaci6 al ciutadh 
- Drets del ciutadh 
- Condicions dels productes 
- Garanties 
- Organitxacions de consumidors 

I 
--___I-I 
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111, TEMES Sli1,XSCCIONATS I QUEIXES 
J IA*LUS‘rRA ‘I‘I VES 

SANITAT 

I. Protccci6 clc la salut i sssisthncia sanithria 

Les denúncies de la gent gran sobre l’atenci6 priinhria 6s una 
de les preocupacions que enguany han estat objecte de tracta- 
ment en diverses queixes referides a qüestions diverses. Per ai- 
xb, hem considerat necessari reflectir-ho en aquest informe al 
Parlament, malgrat no haver tingut dcn6ncies d’irregularitats 
específiques de 1 ’Administració sanitirh ert aquest selitit. 

Aixh, perfi, no eiis ha d’impedir reflexionar sobre un fet tan 
evident com és l’afluhncia de persones amb patologia senil als 
ambulatoris. 

Dkiern cn informes ‘anteriors que la irnporthncia del primer 
gra6 assistencial i, encara avui del metge de capplera, ha de ser 
més tinguda en compte pels poders públics, per tal d’aconseguir 
u ~ i a  sanitat més humatia i eficaq. 

Si ic2 sanitat pilblica hagués potenciat aquest aspecte, concre- 
tament el gcriatrc de capgalera, no es produiria la massificaci6 
de les consultes, ni l’tís innecessari dels hospitals destinats a m- 

X A  relaci6 deis familiars i dels serveis socials amb el geriatre 
de farnilla ha de ser mes estreta i coordinada, i la responsabilitat 
de crear els vincles i les vies adequades en aquest sentit corres- 
pon a l’Adininistraci6. 

L’assistkncia prirnhia continua essent el cavall de batalla de 
la sanitat de Catalunya. La relació metge-malalt, ja debatuda i 
íinalitzada pel Sindic, no ha deixat pas de ses motiu de preocu- 
paci6 dc la nostra lnstitiicici i ha de ser el punt de mira de les re- 
flexions i actuacions dels responsables de la sanitat. 

La realitat sanitiiria no coincideix amb el concepte de1 Dret i t  

la Salut que aquesta Instituci6 ha malittzat d’enc;i que rebem 
queixes relacionades en aquest camp. 

La infravalorxi6 del metge de capqalera, la desvirtuació del 
paper de l’cspecialista i la manca de comunicació entre els di- 
versos nivells assistencials del ciutad;i-rnalalt no sbn pas fets 
quc asscgurjn la correcta atcncicj del pacient, que aixi es veu in- 
defens clavant la indefjnició del responsable quan hi ha diversos 
facultatius que intervenen en un mateix cas. 

N o  fa gaire, la  prcmsa publich un estudi sobre Ics relacions 
entre rnctges dc cappilera i especialistes ii la comarca d’hoia. 
Diris 1’Acadhnia de Cikncies Mkdiques es va plantejar el debat 
esmentat, partint de la base d’una enquesta feta als metges es- 
pecialistes. Millorar la definici6 de les funcions del metge de 
capgalera, les relacions entre nivells i l’atenci6 al pacient en 
van ser I’objectiu principal. Els resultats, perb, constataen I’ees- 
cassa relaci6 i conf ianp  entre titulars i espccialistes, en detri- 
ment del pacient. 

Dc les conclusions i els suggeriments que s’li plantejaren, tal 
com reivindiqucn els metges de cnp@cra, es pot concloure que 
s’ha de potenciar el paper dels metges titulars corn a veríadcrs 
assessors sanitaris dav‘mt del sistema sanitari, s’ha de millorar 
la relaci6 metge de capc;alera-especialista i s’ha de modificar 
l’actual full d’interconsulta i E’iunpliació be les possibilitats de 
formaci6 continuada dels facultatius, entre d ’altres aspectes. 

clans. 

Entenem que l’objjectiu que ha guiat i impulsat e1 present es- 
tudi, malgrat les dificultats a definir les responsabilitats que han 
d’assumir tant els generalistes com els especialistes, ha estat, 
corn ja hem dit al principi, la infravaloxació de la relaci6 metge- 
pacient i l*escassa coordinaci6 i relaci6 entre els professionals, 
en perjudici del malalt. 

Esperem que les conclusions tkcniques i tebriques serveixin a 
l’Administraci6 per adoptar les mesures més adients i que, en 
defmitiva, se n’obsewin millores reals per al ciutadh necessitat 
d’assistkncia sanithia, de manera que s’aconsegueixi una major 
dignificació i gratificaci6 dels responsables facultatius genera- 
listes i especialistes’ 

Enguany, algunes queixes sobre els drets del malalt, la mala 
prhctica prufessioiial i la responsabilitat medico-saniaria han 
palesat I’actuació de la inspecció sanithria, perd a m b 6  l’eschs 
emfasi del legislador a corregir i dissuadir les possibles irregu- 
laritats rn2dico-professioonal s. 

Malgrat no ser significatius els escassos fets denunciants so- 
bre possibles neglighcies mnkdiques, s’ha posat de manifest un 
cop més fa manca de regulació de la responsabilitat civil mhdi- 
ca i haspitdhria derivada de la mala praxi, prevista en l’article 
13 cle la Llei General de Sanitat. 

L’escassa preocupací6 de 1’Estat en aquesta mathiria, ja de- 
nunciada en informes anteriors, ha obert pas a la jwrisprudkn- 
cia perque vetlles, per cert tirnidarnent, per a la protecció 
dels usuaris dels serveis mkdics. No fa gaire, el Consell de les 
Comunitats Europees va elaborar una proposta de directriu SO- 
bre la responsabilitat sanithria, la qual iniciativa veiem amb sa- 
tisfaccib, sobretot, pel que fa a la <<inversió de la &rega de la 
prova)) de la culpa. Sabem que les entitats professionals dels 
metges i la mateixa Administraci6 són reticents a l’esmentada 
mesura, perque, segons indiquen, indueix a practicar una me- 
dicina defensiva i pot vulnerar la presumpcid d’innockncia. 
Dubtem que aquest darrer criteri pugui sostenir-se quan 1’6r- 
gan judicial ha de declarar una responsabilitat civil, Aixb no 
obstant, i atesa la possibilitat dels nostres legisladors en aques- 
ta mathria, trobem positiva aquesta proposta de directriu, que 
pot incidir en la nostra legíslaci6. 

S’ha universalitzat l’assistbncia sanitbia i corregit aspectes 
de desprotecció molt importants, perb ens consten els proble- 
mes de les urgkncies derivats de l’acumulaci6 en les interven- 
cions programades. Malgrat la millora en aquest aspecte amb la 
implantació de plans pilot -el servei de telhfon 061 a Barcelona 
o l’ampliacid de serveis en centres hospitalaris-, continuem ob- 
servant la necessitat de crear més centres d’urgkncia, prbxims a 
l’assistkncia prirnhria, amb fa resoluci6 del nou problema que 
plantegi el personal que hi intervk. 

Hem constatat que es continuen patint insufici&ncies hospita- 
lhries respecte als malalts crbnics i terminals, corn umb6 en la 
potenciació de centres de dia i serveis d’ajuda a domicili. 
L’macronisme de les llistes d’espera, malgrat les programa- 
cions i els obvis criteris de prioritat, no ha deixat de perjudicar 
u11 gran nombre de maldts, desassistits durant molt de temps. 
Aixb comporta, en alguns casos, una possible desassisthncia 
mkdica i ,  excepcionalment, podria legitimar al ciutadh, si fos el 
cas, a utilitzar mitjans aliens a l s  assignats per la Seguretat So- 
cial, amb motiu d’una denegaciii injustificada de l’assisthcia 
mkdica. 

Aquest problema fou oportunament exposat en el nostre in- 



HUTLLETÍ UFiCIAL DELPARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 4 / 15 d’abril de 1992 111 
-- - 

forme de 1’my 1988, i es continuen rebent queixes sobre aquest 
estat de COSS. Si b6 accepthrn I’actitud restrictiva de 1’KS a 
concedir el rescabalament de les despeses, fonamentat en el ca- 
rhcter excepcional de la utilitzaci6 dels serveis aliens a la segu- 
retat social, suggerl‘ern, perb, l’acomodació de les resolucions 
administratives als criteris jurisprudencials més ivanpts. 

No ignorem pas la bona disposició dels serveis del Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Smial davant I’esmentat problema i 
tan sals recordarem ailb que ja vam reiterar en informes antec 
rims, i el deure de l’Administraci6 de motivar ,?lmptiarnent i 
com cal les resolucions administratives. 

D’aItra banda, hem de fer notar que, malgrat conMxer els es- 
cassos recursos cconbrnics disponibles per al pagament de les 
despeses que soI4iciten els malalts per prbtesis ortopkcliques, 
enguany no hem tingut cap queixa en aquest sentit. En altres in- 
formes ja Eiem refcrkncia al temps d’espera que denunciaven 
els pacients per tal que se’ls fes efectiu el rescabalament 
d’aquestes despeses. Enguany, ens consta la reduccici de l’espe- 
ra, amb motiu d’haver-se procedit a la reestructurmi6 del cir- 
cuit administratiu. 

A continuacih fem esment de la queixa o queixes que delaten 
altres problemes relatius a I ’assisthncia sanithria. 

Queixa 977/9 I AI0 
L’cquitat i I’accessihilitat al sistema sanitari 

Un gran nombre de persoiics necessiten acreditar el seu estat 
de salut davant de diversos organismes oficids. Amb aquest 
motiu vam iniciar la present actuaci6 d’ofici, la qual incideix en 
e1 dret de tot ciutadh a rebre de l’administraci6 sanitilrin cl certi- 
ficat rnkdic o€icial corresponent. 

La negativa de l’hstitut Cat& de la Salut n estendre un cer- 
tificat medic oficial acreditatiu de I’estat de salut dels ciutadans 
ens feu analitzar la compatibilitat de pagar I’usuari el certificat 
mkdic oficial, a part I’imprks respectiu, amb el dret reconegat a 
I’*&. 10, punt 8, de la Llei 14/86, de 25 d’abril, General de Sa- 
nit a t, 

L’esmentat article reconeix el dret de tot ciutadh, respecte a 
les distintes aclminist.racions sanithries, a {<que se le extienda 
certificado acreditativo de su estado de saluci, G U ; ~ ~ O  su exi- 
gencia se estczhlezca por una úisposicidn legal o reglarnentaria>z. 

Akb no obstant, el ciutadh és requerit a pagar l*impr&s del 
certificat mkdic oficial i l’acte mkdic corresponent a la certifi- 
caci6 i expedici6. 

Vista la probIemhtica esmentada i at&s d l h  que disposen 
l’art. 43 CE i l’art. 10.8 de la Llei 14/86, de 25 d’abril, recoma- 
narem al Conseller de Sanitat l’adequació dels serveis de 1’Ad- 
Ininistraci6 sanithia catalana per fer possible í’esmentada 
obligació legal, malgrat conkixer la cornpethncia de 1’Organit- 
zaci6 Medica Collegial i del Consell General de Collcgis de 
Metges quant a I’edició, distribució i cobrament de1 certificat 
mkdic oficial. 

El Conseller de Sanitat, amb data 10.7.91 ens contesth i ac- 
ceptB la nostra recomanaci6 pel que fa a la formalització del 
certificat pel metge titular assignat al carnet de la Seguretat S e  
cial, hbviarneiit de franc. 

k b  no obstant, malgrat haver-se resolt una part del proble- 
ma, resta pendent de soluci6 el fet cl’haves de pagar el cizitadii 

I’import de l’imprks del certificat. Aquest pagament 6s incom- 
patible, al nostre entendre, amb el dret de tot ciutaciA a obtenir, 
amb carLcter gratu’it i en condicions d’igualmt, les prestacions 
del sistema sanitari. 

Per aix& excedint aquest problema i’&mbit de les nostres 
compethwies, el 4 d’octubre de I991 ens adrqbern al Defen- 
sor del Poble indicant-li el segiient: 

I<. .  .diversas quejas recibidas en nwestra Tnstitución plantem 
la problern&ica de la no htegración, dentro de las prestaciones 
asistenciales ii carp del Servicio Catal‘in de la Sahd, del dere- 
cho relativo al reconocimiento y exwici6n de certjfiados mBdicos 
oficiales, exigidos por otros organismos de la Administración.. . 

>>l,os hechos que han motivado el estudio de fa prescnte pro- 
blematica son, en concreto, la eventual incoherencia y/o contra- 
dicción de la exigencia de certificados inédicos o de salud, ya 
sea por parte de diferentes Departamentos de la Generalitat, o 
de otras instancias de la Administración del Estado, en relación 
con la edicidn, expedición y el propi0 pago del Certificado M6- 
dico Oficial. 

>>Una vez estudiada dicha prcjblemátjca nos dirigirnos al Ho- 
norable Conseller Re Sanidad y Scguridad Social de Ia Cencra- 
litat de Catalunya, manifestando mestra preocupación al 
respecto. 

>)A tal tln solicitamos III-I informe para concretar el servicio 
relativo al reconocimiento rnédicco, la expedición de 10s corres- 
poiidientes Certificados Médicos Oficiales y e1 pago de las mis- 
mos, en relaci6n con el darecho de todo ciudadario a obtener 
gratnitamente las prestaciones del sistema sanitari0 y a que se 
Ic extienda certificado acreditativo de su estado de salnd, 
“cuando su exigencia se establezca por una disposicidn legal o 
reglamentaria” {art, 10.8 de la Ley 14/86, de 25 de abril, Gcne- 
ral de Sanidad). 

>>Asitnismo, y en ittencih a la citada exigencia legal, solicita- 
mos las actuacimes p-tinentes de la Conselleria de Sanidal, así 
corno 1% rnexlidas temientes a hacm psiblc  dicha oldiggaci6n. 

>>Al entender mestra Xnstitución que la Adrninistraci6n sani- 
tmia tiene la obligación de librar 10s citadns certificados, reco- 
mendamos al Conseller de Sanidad y Seguridad Social se 
adoptaran las medidas necesariss para atender 10s derechos dc 
las ciucladsnos. 

)>Del Informe emit ido pur el Conseller,. . . se desprende que el 
rn6dfco de la Sepiridaci Social asignado c2 todo bencficiario en 
la correspondiente cartilla, puede dar cobertura it este t i p  de 
acto medico, consistente en certificar y extendcr, gratuitarnente, 
el Certificado Médico Oficial. 

,)De aquí se colige que se trata de un servicio rnédico integra- 
do dentro de las prestaciones asistemiates a cargo del Servicio 
Catalcim de la Sdud, y se obvia, por tanto, la confiisih entre el 
concepto de “informe rnédico’’*,.. y el dc “CCcrtificado Médico 
Oficial”. 

>>Por 10 qtie respecta al Certificado Médjco Oficial y la corn- 
petencia para editar10 y distrihuirlo se regula en el Real Decreto 
1018/80, de 19 de mayo, por el que se apnieban 10s Estatutos 
Generales de la Organkación Médica Colegial y del Consejo 
Gcneral de Colegios Oficiales de Médicos, 

> > T m  artículos 58 y siguicntcs del citado RcgFamento estableccri 
que el Consejo Gcneral de la OMC es el tínico Organisme autori- 
zado pari1 editar y distribuir 10s impresos de 10s certificaclos médi- 
COS oficiales, cu;ilrpier que sca la firialidati de !os mismes ... 
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>>Asirnismo, la Organizacih Médica Colegial ostenta la rep- 
resentación exclusiva de la profesión médica y agrupa, por tan- 
to, obligatoriamente a todos 10s médicos en ejercicio, tanto en 
la rnodalidad independiente como la que ostente el profesional 
al servicio de cualquier Administracl6in piiblica o institucimes 
p6blicas Q privadas. De q u i ,  la obligatoriedad de tener que 
abonar el importe de 10s impresos, fijaúo por el Consejo Gene- 
ral de Colegios. 

>)En consecuencia, 10s ciudadanos a quienes sea requerido, 
por cualquies Administración u organisrno, un certificado MG 
dic0 Oficial tendrh la obligación de pagar el importe del im- 
presa Irnporte que lwego es distribuído, se&n reza el art. 59 de 
10s citados Estatutos, entre Corporaciones de derecho público, 
indepeiidientes de la Administraci6n del Estado, como son 10s 
Colegios Oficiales de Médicos, y entrc otras Entidades de Pre- 
visión Social privadas, como 10s diversos Patronatos de Protec- 
ción Social. 

>>Por todo ello y a tenor de 10s dispuesto en el Ari. 43 de la 
Constitucibn Espafiola, en relación con el art. 103 de la Ley 
14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, creernos oportuno 
advertiros de la contradicción existente entre la exigencia regla- 
mentaria del pago del itnpreso del Ccrtificado Mddica Oficial, 
con el derecho del solicitante a obtener de la Administracih 
Sanitarja el Certificado acreditativcl de su salud, de forma gra- 
tuita. 

>>El ineumplirniento por parte de la hdrninist.raci6n sanilaria 
de dicha obligacih o el mantenimiento de la citada situación 
no$ sugierc advertirle de la posibilidad de revisar Ia naturalem 
de la obligaci6n de pagar cl irnpreso, hoy en clam perjuicio de 
10s derechos de 10s eventuales beneficiarios, solicitantes de 10s 
Certificados Medicos y a que se modifiquen, si fuera posible, 
10s coiivenios de colaboración entre la OMC y la Administra- 
cirjn Smitaria, a fin de no restringir 10s derechos de 10s ciuda- 
cíanos a la protección de la sdud, protecci6Ir hoy universakacia 
a todos ellos. 

>>Agradeceremos nos informen sobre la admisiiin o inadmi- 
siiin del presente cxpedientc y, en su caso, del resultado de la 
tramitacih ... >> 

En aquests moments la present actuaci6 d’ofici esti pendent 
d’cstudi i tramita& davant el Defensor del Poble. 

Queixa 1 O 1719 1 
Malalts crbnics 

L’interessat, senyor R.D. s’adreqii al Sindiic i planteja el se- 
güent problema: 

({M’rtdrcgo a vostks, davant la inutilitat de tots els esforps 
per trobar una soluci6 al problema que sehs planteja a mi i la me- 
va familia. No confio que es pugui arreglar el nostre cas, tenint en 
compte la seva urgkncia i l’kpca de vacances en qu& ens trobem. 
Voiclria, pe&, denunciar la situaciS per si se’n poguessin tenefi- 
ciar altres faindies que es trobin en casos similars. 

>>El dia 23 de juliol passat, el meu sogre de 85 atiys d’edat i 
vei d’una urbanització de Bigues (VallEs Oriental), va ingressar 
en cl Centre Gerihtric de 1THospitd de Granollers amb símpto- 
mes d’extrema debilitat. Després de moltes proves, el dia 12 
d’agost ens van comunicar cl diagribstic de cgncer, al mateix 
temps que ens informaven de la necessitat de txaslladar-10 a ca- 

sa seva, perquh, sense possibilitat de curacid i vist que aquesta 
situaci6 es podria allargar fms a dos mesos, no era possible 
d’ingmsar-lo en aquell centre, 

>>En opini6 meva, aquesta persona necessita unes atencions 
que no poclria rebre a casa, perque no pot aixecar-se del Uit, no 
ret6 les seves necessitats i actualment porta una sonda perqd 
pateix de la prbstata. 

>)No voldria estendre’m fent una exposici6 massa dramhtica 
de la nostra situació familiar quant a les possibilitats de resoldre 
el problema per nosaltres mateixos, prb  comenpnt per la mu- 
ller del malalt, que, per la seva edat, no pot assumir aquesta fei- 
na, passant pels dos fills, que viuen a Valhcia i Saragossa, i la 
filla, la meva esposa, que pateix d’un mat congenit a la colum- 
na vertebral, no ens veiem capaqos de trobar-hi solució, Hem 
demanat ajuda a l’assisthcia social de 1’Hospital de Granollers 
i a la de Bigues, per6 aquestes persones estan de vacances i no 
hi ha suplents que puguin fer-se chrrec de la situa& ni orien- 
tar-nos per trobar ajut. 

>>Quant a la situacid econbmica, voldria fer constar que el 
matrimoni rep com a dnic ingrds la pensi6 de jubilació mhima. 
En el meu cas, considero que encara que tinc sort de treballar, 
mensualment tinc unes retencions del 25%;a més a mes hi he 
d’afegir una altra quantitat en fer la declaraci6 de la renda i, 
amb el sou net que queda, prou s’eucmega 1’Estat d’estxhyer 
sense arribar n escanyar. Per tot aixb crec que I’Administració, 
que tant rep de cadascú de nosaltres, hauria de ser capa$ de do- 
nar alguna cosa a canvi en et moment que se li sallicita, sobre- 
tot en aquests casos d’assisthcia, que ja haurien d’estar 
previstos i resolts d’nna manera senzilla i eficq. 

>)Voldria deixar consthncia de l’excellent atenci6 rebuda, tant 
rnhdica corn humana, per part de tot el personal del Centre Ge- 
rihtric de 1’Hospital de GranolIers. >) 

Malgrat que, amb el problema que l’afecta, I’interessat de- 
nuncia una situaci6 general, entenem que constitueix un para- 
digma de les mancances existents en l ’hbi t  de l’atenció 
sbcio-sanitkia. Per aixb, el Síndic s’adreqh al Conseller de Sa- 
nitat reiterant-li la problemhtica de la manca de centres per a 
malalts crbnics, en els quals es pugui atendre adequadament les 
seves necessitats, més que rnds quan les atencions que necessi- 
ten els afectats no puguin ser ateses per Za família en el propi 
domicili, La Conselleria de Sanitat ens informa en el sentit se- 
güent: 

<<El programa interdepartamental “Vida. als Anys’* (departa- 
ments de Benestar Smial i de Sanitat i Seguretat Social) desen- 
volupa un model assistencial per a l’atenció sbcia-sanithia de 
persones grans amb malaltia, malalts crbnics i malalts termi- 
nals. 

)>Per atendre els coklectius abans esmentats, el Programa dis- 
posa de 4.000 places concertades en centres s6cio-sanitaris 
ameu de Catalunya, que s’aniran incrementant en fumi6 de les 
disponibilitats pressuposthies. 

>>Han estat posats en marxa en els diferents nivells assisten- 
cials (Ordre de 15 de maig de 1991 de la PresidEncia de la Ge- 
neralitat): 

n- 6 Unitats de Geriatria als Hospitals formades per equips 
in t erdi sciplinars. 

>F- 27 Equips de Suport d’Atenci6 Domicilihia (PADES) 
tambC fonnats per equips interdisciplinaris situats en les hrees 
on s’ha constatat que eren m6s necessaris, 
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r+ 12 Unitats d’hospitatitzaci6 de dia, situades en centres sb 
cio-sanitaris, que permeten una millor atenci6 a les persones 
prop del sen ambient familiar. 

&RI destacat l’inici del Pla de Cures Pakliatives de Catalu- 
nya, un programa pilot de la Organització Mundial de la Salut a 
Europa que es tradueix en la posada en marxa al llarg de I’my 
1991 de 6 equips als hospitals, G Unitats it centres sbcio-sanita- 
sis. fis previst que de 55 IIits utilitzables l’any 1991 es passi a 
148 í ’my 1992. 

d3’altra banda, es continua potenciant el Plat d’Atenci6 a les 
Persones amb Demhcia a Catalunya; aquest pla té per objectiu 
iiicrementm el grau d’autonornia dels malats ‘amb dernkncia tot 
retardant la seva total depndkncia d’altres persones dei seli en- 
tom natural. 

a dir que aquestes actuacions, que no tenen precedents a la 
resta de 1’Gfizt i que exigeixen un important esfoq inversor han de 
permetre rniflomr a termini rnitjh l’atenci6 d’aquests malaltsa, 

Cal doncs, que la Conselleria continui’ incrementant e1 suport 
de tota mena a les persones amb malalties crhniqiics, facilitant- 
10s 1 ~ 1 ~  assistkncia integral. 

Malgrat ser Catalunya la comunitat autbnama rncSs avangatla 
i exemplar en X’atenció dels malalts crhnics, continuen mancant 
recursos assistencids i SUPOI? a I’atenci6 dornicilihria, També 
calen més esforps en atenci6 especialitzada dels malalts termi- 
nals, sobretot dels pacients amb sida. 

Sabem que ells avenqos i el suport als grups esmentats incre- 
menten el benestar i la supervivkncia d’aquests malalts, perb 
també comporten una majur demanda de recwsos i serveis, que 
no se% poden escatimar. 

Per bi i ,  cal preveure I’evoIuci6 i la progressi6 del nombre 
de persones amb necessitat d’assisthcia sbcio-saniaria, per tal 
d’establir nous sistenies i programes, com els d’atenció dornici- 
Iibrlit i potenciar les places d’hospitalitzaciii de dia. 

2. LWol del virus al caire del dret penal 

La intervenció del dret penal corn a mesura de prevenci6, da- 
vant la transmissi6 progressiva de la sida tia estat enguany ob- 
jecte d’estudi per una comissió de penalistes espanyols i 
alemanys. 

La incidhia de la sida en la nostra societat ha ultrapassat 
els límits dels que en pateixen I’estigma per arribar a formar 
part de prkctiques de risc i de la. mateixa mmginaci6 dels infec- 
tats i malalts. 

Aixb ha fet estudiar la probIemhtica des d’bbptiqrres diferents 
i divergents, atesa l’heterogeneltat i extensió dels grups socials 
afectats, 

La presencia del dret penal davant la problem3tica de in sida, 
amb la tipificaci6 de noves concluctes, actives o per omissi6, j a  
sia pel fet de realitzar actes susceptihtes de ~ O S W  terceres per- 
sones en perill de contagi, corn a portadors I) usuaris de produc- 
tes contaminants amb el VM, o no evitant eI contagi en 
determinats indrets, com la pres6 o centres sanitaris, per part de 
I’AdministracM responsable, respectivament, són fets que de- 
mostren la possible intervenció coercitiva i punitiva de f’Estat. 

En els nostres darrers informes exposhvem la prechria situa- 
cici sanithria en el camp de la prostitucici, i reclamhvem la inter- 
venció dels poders ptíhiics en aquesta qüestih, 

La possible intewenció punitiva davant els qui pateixen la si- 
da o siguin portadors del VIH 110 es pot considerar tan indispen- 
sable com l’actuaci6 i prevenci6 en materia sbcio-sanithia. 

Malgrat que s’ha de castigar Ea transmissió de la malaltia, en- 
tenem que cal no sobrevalorar la instrumentaei6 de mesures o 
polítiques penalitzadures, per¶& creiem que prhviament s ’han 
d’asgotar les actuacions deis poders públics en els camps sani- 
taris, socials i assistencials, m6s que més avui, que es comenp 
a parlar de mesures alternatives a la prhaci6 de llibertat. 

Considerem que la prevenci6 general dirigida a la coHectivi- 
tat mitjanpnt el dret penal ha de ser realista i dissuasbria. Ben 
segur que aportarh avantatges, per6 també poden convertir-se 
en solucions, en molts casos, limitades i modestes, sobretot en 
la inefichcia sobre les persones amb sida o, dit amb altres pa- 
rauies, amb <<condemna de mort)), 

Enguany vam tenir l’aportunitat d’assistir al Fbrum d’Actua- 
litat Juridica de la Universitat Pompeu Fabm, on es debatia la 
problematica jurídico-penal de la sida, analitzada, com hem dit, 
per una comissi6 d’experts comunitaris. 

Els problemes juridico-penals d’aquesta malaltia es van cen- 
trar en la iricidhcia de I’acte de la transrnissi6 pel subjecte con- 
taminat a terceres persones, amb la possibilitat de veure-hi una 
temptativa de lesions o d’hornicidi amb dol eventual. ’Tamb6 es 
pxopod la creació d’un delicte de perill, que sancian6s els actes 
susceptibles de produir per ells mateixos la trmsmissi6 de ía 
malaltia, amb independkncia de la prdncciii de resultats lesius. 

Sens perjudici de no analitzar ni menysprear la casuistica so- 
bre la qual el dret penal ha d’iincidir, i dels suggeriments que 
des d’aqucst camp es puguin fer als poders phblics, considerem 
especialment deshcabIes els supbsits en els quals hagi d’inter- 
venir o intervingui 1’Administració. 

Aixi, en anteriors infames es va analitzar la probledtica susci- 
tada pcr les tmnsfusions de sang i de les possibles responsabilitats 
penals i civils per actes comesos per professionals sanitwis. 

M d p t  I’Orclre catalana del 10 d’octubre de 1986, d’exigkn- 
cia del control serolbgic de1 virus en totes les donacions dc 
sang, a fi d’evitar la infecció, no s’evith la responsabilitat reco- 
neguda en la senthcia de I’ AudiEncia Provincial de Barcelona 
de 20 de novembre de 1989, en fa qual es condernnh eis direc- 
tius de l’klospital Princeps d’Espanya, per la prktica de divcr- 
ses transfusions de sang sensc haver-la sotmes i t  la prova 
obligatbria per a la detecció de la malaltia. 

L’esmentada scntkncia fou impugnada en cassació davant el 
Tribunal Suprem, el qual reconegut5 la impriidkncia dels facul- 
tatius, malgrat produir-se els fets amb anterioritat a ta normati- 
va que accentuava la prevenci6 i obligava el control anti-VIiI 
(Ordre del 10.X.86). 

TamM, clins l’hmbit de les administracions penitencikies i 
sanithries, s ’entreveuen les FOS sibles responsabilitats d’aques- 
tes, com és ara la possibilitat d’inclirrer en omissions impru- 
dents, per la manca d’adopci6 de les mesures necessiries per 
evitar l’extensió de la sida, o també la passible denegació d’as- 
sist&ncia amb motiu de i’objecci6 del dret a la salut dels facul- 
tatius o limitant determinats drets individuals dels afectats, 
al-legant un risc per a la salut plihlictz, respectivament. 

En l’hforme de 1988 vam incidir en la problernhttica deis 
conflictes i coilisi6 de drets pel que fa it la lliure elecci6 del 
tractament per part del ~nalalc, amb l’excepció del cas que aixh 
cornpoxti risc pcr a la salut plibiicn. 
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Tarnb6 explichvem les mesures de tractament obligatori con- 
trhries a la llibertat personal i legitimades per la Llei Orghnica 
3/86, de 14 d’abril, de Mesures Especials en MaMa de Salut 
Riblica. L’adequada ponderaci6 dels interessos en joc conti- 
nua& essent necesshia per protegir els drets dels infectats, 
d’una. banda, i el dret a la protwci6 de la salut de les persones 
que els atenguin, de l’altra, 

Ens congratuihvem, i ho continuem fcent, que els poders p6- 
blics mantinguin les mesures adequades per preservar els drets 
dels uns i els altres, renunciant a l’adopció de mesures espe- 
cials, previstes en l’esmentada Llci Orghnica, i a la xestricci6 de 
les lliiiertats individuals. 

Aixh no obstant, coneixem la dificultat de connpatibifitzar els 
esmentats drets, principalment en els centres penitenciaris on 
I’arnutitegament, les males condicions higi6niqaes i ‘ta matica 
de personal especialitzat poden scr causa de la proliferaci6 de 
rnollcs malalties infwcioses. Hi ha, a més a mb, l’actitud dels 
empresonats, molts dels quals amb comportament d’alt risc que 
agreuja el problema. Per aixb, cal qne les autoritats i els respon- 
sables dels centrcs penitciiciaris maldin per adoptar el mhxirn 
de mesures per informar els interns sobre els riscos de contagi i 
en l’adopci6 de garanties per reduir al mínim la transmissió del 
VIII. S’han de garantir perb als interns en centres penitenciaris 
els mateixos drets que als ciutadans en llibertat, quant a acc6s a 
la informaci6 i a 1 ’atenci6 mkdica, cornpatibilitzant-ho amb la 
segr1retat dcls reclusos. 

Malgrat cl medi de les presons, amb condicions especifiques 
i efectes majors que els de la societat cn general, la prevenció i 
c l  coritrol de la sida no es pot cfcctunr de forma ni’llnda, si tc- 
llim present la reitiserci6 dcls reclusos a la societat. Hem de 
subratllar, doncs, les recomanacions de 1’OMS per reduir els 
riscos en aquests establiments. Aquestes mesures no es limi- 
teli tali sols a la sida, sin6 que incloueii totes les prccauciotis 
i prcvisions dcstiiiades a millorar les condicions d’higietie, 
l’izrnutitegaincnt, el control de les malaltics i tota mena 
ci’ajuls socials i psicolbgics. 

El dret tlcls interns a la protecció de la salut previst a la 
Constituci6, cxpressament subratllat a la Llci Orghica General 
Penitencihia i en el Reglament que la desplega, imposa a 1’Ad- 
rniiiistrxid penitenci2uia l’obfigacici de vetllar per la sídut, ia 
vida i fa integritat dels interns (art. 3.4 LOGP), en condicions 
anhlogues a les dc viure en llibertat (art. 8.c RP), tant pel que fa 
21 I’assistbicia sanitAria {art. 3 2  LOGP) com a mitjaris (art. 13 
LOGP i 145 RI’). 

Per tant, la ph-clua de llibertat no pot afectar ni reduir el dret 
a la salut ni I’;issist&ncin sanithia de cap dels interns. 

Sens perjudici d’allb que s’exposa a la Secci6 de Justicia, vo- 
Icm conclorire, bo i rctvrnant 11 la discussi6 pública de la inci- 
cfkncia del dret p c n d  davant la sida, que les mesiircs de 
prevencid i iijjut als iidectats tenen preferhcia, al nostre enten- 
clrc, davant les qiiestionablas incsiires preveirtivcs dc repressi6 i 
coerci6. 

Algunes mesures cle coacci6 per a determinats sectors con- 
crets dc risc pelen actuar amb efecte bumerang contra la pre- 
venci6 convenient, causant lli por dels afectats i la marginació. 

I’cr uixh, acakmn rwordmt el contingut del primer programa 
dc les Comunitats T ~ I F O ~ ~ W  d’acci6 contra la sida proposat per 
la (.’omissió, en coHaboraci6 amb l’Orgmiitzaci6 MEindial de la 
Salut. Així, la decisió del Consell i dcls Ministres de %mitat 

(91/317/CEE del 4 de juny de 1991) aprovh el pla d’accili del 
Programa <<Europa contra la sida>) per al periode 199 1-1993. 

Les accions previstes encarregades a la Comissió preveuen: 
1. Avaiuaci6 dels coneixements, les actituds i els comporta- 

2. Informació i sensibilitzacid del p~blic i de determinats 

3. &lucaci6 sanithrja dels joves. 
4. Prevenció de la trammissi6 del VM. 
5. Assistkncia social, psicol6gica i sanltiiria, 
6. Avaluaci6 dels costos dt: la Infecci6 del VIH. 
7. Recollitla de dades sobre el W H  i la sida. 
8, Promoci6 dels recursos humans. 
9. Mesures per evitar la discriminaci6 dels afectats pel VIH i 

dels portadors, com tarnbk de les persones del seti entorn imme- 
diat. 

ments del gran pliblic i de grups espedfics. 

grups especifics. 

1 O. Recerca i cooperaci6 internacional. 

Queixa 1222191 
Sanitat penitencibria 

La sifilaci6 sanithria a les presons no es pot considerar satis- 
facthria. Malgrat la corrwci6 de moltes deficikncies, 1’Admi- 
nistraci6 continua obligada, en compliment dels mandats 
constitucionals, a respectar la dignitat i la salut dels ernpreso- 
nats. 

Coneixem la situaci6 d’amuntegament dels reclusos en les 
nostres presons i la incidhncia particular de malalties específi- 
ques que caracteritza una situació especial del collectiu tl’em- 
presonats, A la vista de la trista realitat, s’hm d’extrernar les 
mesures tendents a optimitzar les condicions higi&nica-sanitii- 
ries de les presons, CorresEMnsabilitzant-ne les conselleries 
competents, la Direcci6 General Penitencihia i tot el pcrsond 
funcionari amb responsabilitat amb els empresonats. 

És indispensable la rnhxima coordinaci6 entre els serveis de 
sanitat i els de justicia per fer efectiu el dret a la protecci6 de la 
salut dels reclusos. 

El moti de l’estiu de l’my 1990 a la presó Model de Barcel+ 
na posh de manifest, malgrat l’escassa relació dels kets amb la 
deficient situaci6 sanitgrka -segons indica Ia Conselleria de Jus- 
ticja-, el buit assistencial en el qual es trobaven els reclusos. 

Varn incidir l’any passat en la possibilitat d’aplicar l’articlc 
60 del Reglament Penitenciari als presos que patissin la infec- 
ci6 d d  VIH O la SIDA. Tmb6 incidirem en eEs problemes d’as- 
sistkncia social i familiars, amb motiu de I’alliberament 
d’qquests malalts. 

L’escassetat d’acolliments per a aquest tipus de persones, 
tant en centrcs pdblics com privats, fa difícil trobar una soluuci6 
digna als seus problemes, 

La mateixa Conselleria ha manifestat 3a passibilitat de 
rcingrcssar n la presó aquestes persones a fi  de poder-les 
atendre, aths el nombre de victimcs i la progressi6 de la ma- 
laitia. 

Aixb, que scmhla paradoxal, pot esdevenir un greu problema 
en el futur, quan progressivament es vagi ampliant et nombre 
d’afectats malalts de la sida provinents de les presons. Si les Fi- 
d i c s  ci’ayiiests ciutadans na poden fer-se’n c h e c ,  ja sia per 
motius personals o materials, ni les administracions n’assumei- 
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xen directament les responsabilitats amb centres d’acolliment 
de serveis socials o d’assistkncia pliblica sanithia, o b6 indirec- 
tament, mitjaqant prestacions personals adequades dels serveis 
socials, sembla que no tindran mes remei que tornar a la presó. 

Per sixb, cal un plantejament seriós del problema, amb la 
collaboració i eficaq coorcliiiacih dels departaments de Sanitat i 
Seguretat Social, Justícia i Benestar Social, que pugui atendre o 
alleugerir les cbegues que hauran de suportar els esmentats 
malalts i llurs hmiliars. 

Aixi, arran de la problemhtica relacionada amb les concli- 
ciotis sanitiiries de la pres6 Model de Barcelona, cknunciacla pel 
senyor R.A., en nom i representaci6 de Z’associaci6 ciutadana 
anti-sida cle Catalunya, s’inicik la nostra actuaci6 i segui, si mes 
no, Ia reforma de la infermeria de la pres6 Model i la creació de 
diversos programes sanitaris, els quals tendiren a h millora de 
les condicions generals dels reclusos i a una millor i superior 
redistribuci6 dels recursos. 

At&s que vam fer nostra la preocupacib denunciada en l’es- 
crit de queixa, suggerírem als departaments de Sanitat i Justícia 
la soluci6 de ies situacians denunciades m6s evidents, corn tam- 
b6 l’aprofundiment de les actuacions coordinades d’aqtrests de 
pataments, a fi de millorar i dignificar l’hmbit sanitari 
assistencial de les presons. 

De la ilifornació rebuda enguany dels esmentats departa- 
ments, p d e m  dir que el de Justícia psii en marxa una comissió, 
en que participen representats del Programa Vida als Anys i d 
Programa p r  a la Prevenció i el Control de Ja Sida, p r  donar so- 
lucici als problemes d’acolliment dels penats afectats per la sida alls 
quals és d’aplicaciri I’article 60 clel Reglament Penitenciari. 

Pel. que fii al programa de la sida, a final de 1985 es va posar 
en marxa a les presons catalanes un pla de prwencib, control i 
assistgncia per fer cara a la infecci6 per VIH. El pla en qüesti6 
es fonamentava en les recomanacions de l’Organitzaci6 Mun- 
dial de la Salut i de la Direcci6 dei Programa per a la Prevenci6 
i el Control de la sida, del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, 

Les linies fonarnentaIs d ’aquest programa s6n la prevenci6, 
mitjanqant una informació específica i generalitzada en relaci6 
amb Ja naturalesa de la infwci6 (es facilita un fullet informatiu 
a tota la població que ingressa a la presó); aixi mateix s’ofereix 
infomacib individualitzada als interns que ho salliciten o a 
aquells dels quals hi ha sospites diagnbstiques de la infecció; as 
donen uns lots d’higiene i s’infoma de la possibilitat d’utilitmr 
Ileixiu COM a material desinfectant. 

E11 relaci6 amb el control i tractament, es reconeix l’intern en 
el moment de 1’ingrAs. Es poden practicar atihlisis de predncia 
d’anticossos a petició de I’intcressat o bé per ticcessitais ciiag- 
ribst iques, i els resultats es comuniquen confidencialment a. l’in- 
tem, amb les recomanacions corresponents. El seguiment i el 
tractament es fan cn els hospitals de referencia -en el cas de 
Barcelona, 1’Hlospital Clinic-, i es determina la possible neces- 
sitat d’intemament hospitalari, Si I’evohci6 de la malaltia ha 
arribat a ser molt greu, el fet es posa en coneixement del jutge 
de vigilhncia, perquh, si ho considera oportú, apliqui l’article 60 
del Reglament Penitenciari vigent, que estableix la llibertat 
condicional. 

L’atenció medica preventiva es veu complementada per l’ac- 
tuaci6 psico-social prioritbiit, que ofereixen els equips d’obser- 
vaci6 i tractament i les comissions territorials rl’assisthcia 

saciat penitencihria. 
En relaci6 amb altres qüestions que s6n motiu de queixa, el 

Departament de Sanitat i Seguretat Social, i particularment al 
Programa de Prevenció i Control de la sida, treballa coordina- 
darnent amb el Departament de Justícia sobre els aspectes sani- 
taris de l’atenci6 als afectats de la sida que estan empresonats. 

Sens perjuclici de les recomanacions fetes pel Sindic en ei 
sentit que se segueixin adoptant les mesures necesshries per ga- 
rantir el dret a la protecci6 de la saiut dels ciutadans empreso- 
nats i sota la custbdia de la Conselleria de Justícia, la 
informació rebuda coincideix amb la resposta dona&? pel Con- 
seller de Justícia a una pregunta al Consell Executiu sobre ei 
tractament rn&dic dels reclusos malalts de sida. 

D’altra banda, e2 Conseller de Justicia ens ha fet avinent que 
eIs fets protagonitzats pels cinc interns de la pres6 Model de 
Barcelona e1 dia 21 de juliol de 1990, abjecte de queixa, no sig- 
nifica l’existkncia d’una situació prechria dels malalts de sida, 
com diu l’informe emes per I’AssociaciÓ, donat que el que rei- 
vindicaven, en definitiva, era l’aplicació de l’art. 60 del Regla- 
ment Penitenciari, benefici del qual tres d’ells ja havien gaudit i 
l’havien perdut per motius de conducta. 

Segons va constatar I’Hospitai de Gr,ulolIers, al qu’ I van ser 
traslladats, els cinc interns esmentats rebien l’atencib adequada, 
i no querien hospitalització, fet que la Consellaria verifi& per la 
decisió de I’equip medic de donar-las I’alta el dia 27,07.90, un cop 
resolts els problemes de dcshidmtacili i cremades per l’cxpsició 
perllongada al sol a la teulada del cenlre penitenciari. 

En relació amb la sitilaci6 real d’atenci6 d’aqrrest tipus dc 
malalts, la Conselferia ens indica que no hi ha raons per haver 
de corregir-la, donat que la situaci6 que cs denuncia no s’ajusta 
a la veritat. No obstant akb, el Departament de Justicia, en 
col*laboració amb el de S‘ulitat i Seguretat Social, sempre ha 
tractat de millorar les condicions sanit&ries dels interns, i sobre 
aquest particular se’ns informa que: 

@rimer.- Com a conseqiihncia dels casos d’addiccid a dro- 
gues per via parenteral (ADVP) i de i’augment de la incidhcia 
i prevalenp de la patologia associada a aquesta conducta, el 
Departament de Justicia va endegar I’any 3985 el Progrania 
d’atenci6 a la sida conjuntament amb el Departament de Sanitat 
i Seguretat Social. 

>Segon.- Qualsevol ciutadh privat de llibertat, amb inde- 
pendkncia de la seva situaci6 preventiva o de condemnat, dis- 
posa deis serveis sanitaris del centrc corresponent durant les 24 
hores del dia. 

>>Tercer.- Pel que fa als recursos existents en i’ilmbit sanitari 
i a tall d’exempk, Ja pres6 Model ciispusava, El 21 dc juliol de 
1.990, d’un equip sanitari compost per gairebi 26 profcssionals 
propis i diversos especialistes externs consultors, que visiten el 
centre urla o dues vegades per setmana i, a rribs, sempre que si- 
gui necessari. 

>>Qrrart.- Pe1 que PA als intenis malalts de la síndrome d’iim- 
muiiodefici&ncia humana, ei programa creat l’any 1985 preveu 
subministrar inforrnaci6-prevenciii individualitzadn a tots els 
interns, control i reconeixement en cl moment d’ingrés, realit- 
zaci6 d’anhlisi a petició de l’intercssat, de presencia d’mticos- 
sos VXH i cl’dtres, corn tarnb6 el seguiment als hospitals de 
referhcia ilo ingrbs si l’evolucici de la siiidrorne aixi ho reque- 
rcix. 

>>Cinqu&.- Qualsevol intern disposa, ja des del moment CIC 
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l’ingrt!,s, d’un lot higiEnic previst cn el programa d’ingressos 
que incorpora, entre d’altres, productes de neteja personal i pro- 
filgctics. 

>>Sis&.- Els interns malalts, siguin preventius o penats, reben 
de mans dels serveis sanitaris, i de manera individualitzada i 
horhia (unidoxi), la medicació nccesshia. M6s espccfficament, 
els mala1 ts de sida, si existeix prescripció facultativa hospital&- 
ria, reben tractament amb zidovudina (Retrovir) amb c h e c ,  lb- 
gicamcnt, a les despeses de farmhcia de la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. 

>>Set&.- Pel que fa a l’aplicaci6 de l’article 60 i aths el carhc- 
tcr inguarible de la sida, actualment, els serveis mEdics cursen 
llur sol+licitucl irnmecliatarnerit rtcsprés de diagnosticada la sin- 
clromc. 1 3  retard denunciat no 6s responsabilitat dels Serveis 
Penitenciaris ni tampoc els criteris d’aplicaci6. 

>rVuit&.- La Direccid General de Servcis Penitenciaris i de 
Rehabilitaci6 110 és competent en recursos sanitans cxtrahospi- 
talaris, perb s’hati inicizit recentment diversos programes de 
cdaboraci6 amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social i 
altres organismes. Les Comissions d’Assistkncia Social Peni- 
tencihria i nenestar Social també s’wupen dels casos d’excar- 
cerncions, cle manera que ni un sol dels I 18 cxcarcemts a causa 
dc la sida ha quedat sense fa deguda atenció, quan ha estat ne- 
cess5ria. 

>,Nov&.- Fi l  Deplatament de Justicia a través de la Direcció 
General de Serveis Pcnitenciaris i de Rehahilitacj6 assumeix 
plenairieiit les rwornanacions dels organismes internacionals i 
tarnhd les dcl Parlament de Catalunya pel que fa a la canfiden- 
cinlitat i la i~iviolahilitat del dret a la intimitat de qualsevol in- 
rcrn portador d’mticossos VJH o afectat clc la sindrome, i aixi 
no identifica cls casos ni infonnn, dc manera individual ni 
col-lcctiva, terceres persones o organismes. >> 

Malgrat la informaciri rebuda, són evidents els canvis pro- 
duih d’mi@ dels fets que motivaren l’inici del present expe- 
client, T h  són un exemple la reforma de la in€ermeria del C.P. 
d’Homes de Barcelona i les continues millores jntrodu’ides per 
dignificar l’cstaí dc la sanitat penltencihia. 

El Síndic coinunich als interessats el resuliat de Ia investiga- 
ció, i sens perjudici de les objeccions que hi poguessin fer, duna 
per closes les actuacions i es procedi a arxivar l’expedient. 

‘hupateix, el Sindic cotitinuarj vetliant per la tnillora i el 
tractanient bptim dels empresonats afectats de sida, als quals 
s’han dc gamntir els drets fonamentals. 

El fet yiie la I,lei 20/85, de 2S de juliol, de Prevenci6 i Assis- 
tencin en materia de substhncies que poden generar depenclh- 
cia, parcialment modificada per la Llei 10/91) de 10 de maig, 
hagi tingut una incidkncia més o menys significativa en el con- 
sum de drogues ha fet dubtar el president d’una associacici d’al- 
cohblics rehabilitats sobre l’observaqa dels esmentats textos 
juridics entre els poders publics. 

‘Tot i conhixer la dificultat de fer canviar els hhbits i costums 
dc la societat initjantjant normes que sancionen dcteminats de- 
fectes socials, no dubtem *que l’apíicaci6 de la llei ha, tingut 

efecte, positiu o negatiu, quant a la reducci6 en el consum de 
drogues, perb en tot cas necessari i efectiu quant a I’assistbcia 
dels malalts, 

Un dels ciutadans que han recorregut a1 Síndic formul8 una 
queixa denunciant el reiterat íncompiiment de la Llei 20/85, del 
20 de juliol, sobre prevenció i assisthncia en matkria de subs- 
thncies que poden generar dependbcia i de la Llei de Modifi- 
caci6 de la mateixa Llei, aprovada pel Ple del Parlament el dia 
24 d’abril de 1991. 

Transcrivim a continuaci6 la queixa de l’hteressat: 
c&s general que no hi hagi cap compliment &aquestes dues 

lleis, t‘m per part de les entitats públiques com de Ics privades, 
ja per interessos propis, ja argüint que és fruit de la traclici6 viti- 
vinicola del nostre pais. 

>>Hem pogut mar comprovant dia a dia que hi ha una total 
impunitat envers els responsables d’aquest incompliment, i en- 
tre molts altres casos, en pochiem posar els exemples següents: 

P- Festes de promoci6 de begudes alcohhliques (Festa de la 
cervesa, per exemple) 

1)- Festes majors, cantades d’tiavaneres amb cremats de rom, 
on hi ha un consum sense cap mena de control sobre les bcgu- 
des alcohblkp~cs entre els menors, 

D- Concerts a l’aire lliure, amb el mateix problema que en el 
cas anterior. 

B- A Ies hees cle servei de les autopistes es continuen servint 
tota metia de bcgudes alcohbliques. 

N- A les carreteres que travessen Catalunya continuen 
veient-s’hi cartells popagandistics anunciant begudes amb con- 
tingut alcoh6lic, i un llarg etcetera de fets que podxiem anar 
comptabiJitzant. 

 COM a entitat, ens veiem obligats a fer aquesta denhcia 
veient que n~ hi ha ningú que s’encamgui de vetllar perque les 
lleis que incideixen en aquest camp es compleixin, conscients 
que tampoc no hem de ser nosaltres que hhgirn d’assumir 
aquesta responsabilitat, ja que, com diu l’artick lr. de la Llei 
de Modificaci6 de la Llei 20185: “Correspon a les Administra- 
cions públiques dins el marc de les competkncies que els reco- 
neix aquesta Llei, la realitzaci6 de les actuacions de prevenció 
tendents a limitar l’oferta i la promoci6 de substancies que ]FO- 
den generar dependkncia.. , 

>>En conseqiihncia, desitjaríem quk volgukssiu estudiar detin- 
gudament aquesta situació, a fi de detectar, i si cal sancionar, 
qualsevol tipus d’irregularitat en el compliment de la Llei. )> 

El Síndic va admetre a trhmit la queixa i, vista la pxobfemhti- 
ca exposada, sol-ficid del Departament de Sanitat el correspo- 
nent informe. Així mateix, suggerl que s’adoptessin les mesures 
necesshries per assegurar el rigorcis compliment de la Llei, i es 
dcmari3L que se’ns donés compte dels resultats obtinguts, 

La Conselleria ens respon& sobre el capteniment del D e  
partament en aquesta rnatkria, el qual hem considerat correcte, 
malgrat que cal&& continuar potenciant les mesures de control i 
sancionadore s. 

)? 

De l’esrnentat Informe es pot concloure, en síntesi, que: 
La causa i I’objectiu de les lleis esmentades és la protecci6 i 

prornoci6 de la salut, i han estat dictades de conformitat amb el 
úeure que tenen els poders piíblics d’organitzar i tutelar la salut 
pú b k a .  

En materia de dependhcies, resulten bhsiques les accions 
preventives. Dins cl nivell primari de prevenciú, la legislaci6, 
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junt amb la infomaci6 i I’educaci6 sanithia, constimeix linit 

activitat necessjria per reduir factors de risc i ehminar els ele- 
ments que, d’itlguna manera, les fomenten o potencien. 

La normativa abans indicada intenta palaliar 1’6s o I’abljs del 
consum de les begudes alcohbliques, entre d’altres substhncies 
que poden generar dependhcia, amb l’objectiu de preservar i 
millorar la salut pública i aconseguir un major benestar co14ec- 
tiir. 

Malgrat el que s’ha exposat anteriorment, pcr assolir I’objec- 
tia csmentat cal apuntalar la Jiei amb un r & g h  sancioiiador per 
it les situacions d’incompliment i portar a terme les actuacions 
prhpies de policia administrativa. En el desplegriment d’aquesta 
activitat, s’han incoat 66 exepclients sancionadors a empreses 
de publicitat exterior, per fer publicitat de tabac i de begudes al- 
cohiiliques rie més c~e 23 graus centesimals; i i expedients San- 
cjnadors per vendre O subininitrar begudes alcohbliques a 
menors de 16 anys; un per siibministrarnait gratu’it de beguda 
alcohbfica; un per venda de beguda alcohblica en centre no au- 
toritat, i dos per promoci6 de beguda alcohhlica. 

Al marge d’aquestes actuacions prhpiarnait coercitives, han 
estat molt importants, tarnbe dins el bloc d’activitats de control 
i seguiment, els requeriments cfectirats B subjectes i sectors 
afectats per les normes soklicitunt una actuació fernia CIZ mat&- 
ria ci’infraccions que es poguessin produir o be, si esqueia, re- 
querint la cessa& automhica d’una activitat constitutiva de 
presumpta falta administrativa. Com a exemple del que expo- 
sem, citem, entrc attres, els oficia adrqats a l’anoinenada Ma- 
croverbaia Nit de Sant Joan 1991, celebrada a Prades; el 
seguiment fet de la Mostra de Cuina, Vins i Embotits, efectuada 
a Rarcelotia, amb cl suport de ]’Institut Catah de la Vinya i el 
Vi; 13 Setmana dei Cava, orgmitxadlz a Sant Sadurní d ’ho ia ,  i 
el requeriment a I’ernpresa Telefhica perque retirés publicitat 
de begudes alcohijliques exposada a les cabines telefbniques. 

Finalment, se’ns cornunich que hi ha una hrnptia campanya 
informativa, mitjanqmt escrits adrepts a tots els centres, locals 
i establiments que es veuen afcctats per les normes recollides 
en la Llei 10/1991, per assabentar-los de les noves prescrip- 
cions jurídiques. 

Alhora, es distribueix entre aquests sectors ei material grBfic 
senyalitzadur de les limitacions establertes en la llei precitada. 

Ateses Ics esmentades consideracions i vista, amb posteriori- 
tat a la recepci6 de In queixa i el rcspectiu informc, Ia publica- 
cib del Decret 266191, d’l  de desembre, pel qual cs regula ía 
capacitat i les facultats sancionadores qiie preveuen les lleis ob- 
jecte de queixa, donem per closes les nostres actuacions, de les 
quals infmmm les parts implicades. 

3. Lcs reformes sariitiiries 

A inesirra que s’anaven produint els traspassos de I’Adminis- 
traci6 de ]’Estat a la Generalitat, es consolidava tarnb6 un ROU 

sistema sanitari integrador, basat en I’atenci6 shcio-sanit&ria. 
Des de I’any 1977, quan fou creat el Departament de Sanitat 

i Rssistkncia Social, fins a l’atribuci6 de competencies sobre 
assistkncia i serveis socials al Departament de Benestar Social, 
s’organitzh una vertadera administracili social integradora, la 
qual, amb el temps, s’ha anat fixant en I’hmbit exclusivament 
sanitari. Els objectius fixats pel nou Depammcnt de Sanitat i 

Seguretat Social tendiren a la tr,msformaci6 de ¡es estructures 
sanitaries, a fi d’assolir els objectius que fixen les directrius de 
I’OMS en d document <<La Salut per a tothom I’nny 2000~.  

La nova organització saniaria de Catalunya s’hagué d’ade- 
quar a I’estnictura dels serveis sanitaris catalans, fonamental- 
nient arrelats en centres privats, la qual cosa, juntament amb les 
difidtats de les greus insuficihcies en les finances del govern 
de Ia Generalitat, basades en aquesta matbia en u11 sistema de- 
pendent dels pressupostos de In Segwctat Social estatal, ha fet 
trontollar cada any la sanitat catalana. 

Rixb nu obstant, s’ha facilitat I’accés dels usuaris a l s  serveis 
sanitaris i se n’ha riniversalitxat l’assistkncia; s’ha potenciat, no 
ben bé en el grau que tots voidriem, I’aassist&ncia primhifi; s’ha 
paldiat en I’hnbit hospitalari les mancances comarcals i, mitjm- 
p n t  l’acreditació de centres, s’han integrat hospitals públics i 
concertats, amb l’augtnent consegiient del nivell de qualitat de 
la xarxa hospitalarin i d’utilitzaci6 p6blica. 

Finalment, la Llei d’Ordenaci6 SmitAria de Catalunya, en el 
marc del model sanitari establert per la Llei General de Sanitat, 
creh el Servei Catali de la Salut, com a instrument: per dur a ter- 
me I’ordenacih sanithria p6blica de Catalunya i establí e1 Pla de 
Salut corn a instrument de planificaci6. L’esmentat Pla de Salut 
de Catalunya s’ha d’elaborar en el termini d’un any, a partir de 
l’entrada en vigor de la LOSC. Malgrat no haver-se elaborat 
l’esrnentat Pla, s’han fixat les bases per elaborar-lo en el docu- 
ment <<Marc per a l’claboració de1 Pla de Salut de Catalunya>>. 

La gesti6 integral de la sanitat pel Servei Catali de In Salut i 
l’ampliació de les prestacions públiques a tota la poblaci6, amb 
els serveis de salut mental, odontolrigics i gerihtrics, continua 
essent un repte per als responsables sanitaris, i esperem quc no 
trigui a esdevenir realitat. 

Exposhvem en informes anteriors la probiemhticn de l’sssis- 
t h i a  psiquihtrica i de la salut mental, Arnbit on mancava la 
coordinaci6 institucional i funcional. Lentament, perb, sembla 
que cs tendeix cap a una optimització dels recursos, amb ei 
tsasphs dels serveis a la Genemlitat, i, tirniditment, tant en I’as- 
sistkncia primhria com en I’kospital&ria, es van creant Unitats 
de Psiquiatria i Salut Mental, com les unitats de la Vemeda, La 
Pau i La Mina, creades no fa gaire en l ’hb i t  de l’atenclú pri- 
mhria, 

Enguany ens adherim a l’in€orme d’hinbit estatal elahorat pet 
Defensor del Poble, el qual fil un seguit d’abservacions i rmo- 
manacims a les diverses administracions implicadcs, per@ 
apiiquin UII vertader Pla de Salut Mental, corregeixin les defi- 
ciencies i permetin la iategracih definitiva d’aquest scctar a 
1 ’assisthcia sanithria general, 

Descobrir res nuu sobre la situacici de l’assistkncia sanitkia 
piihlica al nostre país és clificil, per6 recomanar solucions per- 
qui? funcioni realment en benefici de tota la societat, encara ho 
6s m6s. Aixb sernhla que va ser un dels motius que decidiren el 
Consell ínterterritovial del Sistema Nacional de Salut a sol-lici- 
tar d’una comissi6 d’experts l’elaboració del que s’ha conegut 
per cthfmme Abril >>. 

L’esmentat Informe fa un reph de les principals deficiencies 
del Sistema Nacional de Salut, i posa I’kmfasi en eh aspectes 
d’organitzacih, gcsti6 i fjnanprncnt, que, pes manca d’ridap- 
ciÓ a les necessitats dels serveis sanitaris achjals, scrnbla que 
s’haurien de toniar a reforniar en bona pat.  

De les scixanta-quat re recoinanricions que fa l’esrnentat Tn- 
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fame, i sens perjudici de caurc en szibjectivismes en la nostra 
atihlisi sobre cls seus aspectes mes significatius, considerem 
oportú de presentar en aquest informe anual una síntesi del. 
contingut del text en qüestió, per reiterar algunes de les con- 
sideracions ja recollides en informes del Sindic al Parlament 
i reflectides a bastament pel rigorbis <<Informe Abriln. Els as- 
pectes i recomanacions més destacats denuncien les princi- 
pals deficikncies dei Sistema Nacional de la Salut i s6n els 
següents: 

1 .- Aspectes d’organitzaci6 

Es basen en: descentralització; desconcentracib; separacib 
del finanqment de la previsi6 de serveis, per millorar J’eficikn- 
cia amb criteris dc mercat, afavorint l’atenci6 eficient i am- 
pliant I’ekcció de I’usuari; separació dels pressupostos 
d’assisthcia sanithria dels de prevenció i promoci6 de la salut, 
per cv itar desviacions pressuposthries. 

La tendeiicia de mesures homugene’itzadores en materia de 
personal, ei1 un marc cle relacions jurídica-laborals, amb retri- 
bucions iricentivades i contractacions laborals, entre altres me- 
sures de contractaciri amb cntitats privades per instaurar UII 

sistema salitari mixt, bo i ampliant I’oferta i capacitat d’elecció 
dels usuaris. 

2.- Aspectes de gesti6 

Generar pressupostos realistes; promoure la participaci6 del 
personal mkclic en la gesti6; aplicar fbrmules empresarials i im- 
plantar el Pla General de Comptabilitat amb auditories exter- 
nes; omptimitzar els recursos existents i optar per la 
contractació externa abans d’ampliar els serveis i de crear-ne de 
nous; introduir normes de qualitat -que per part nostra j a  eren 
previstes- en l’art. 69.2 de la LGS, tant objectives corn subjec- 
tives de l’usuari. 

3.- Aspectes de finanpment 

Mantenir l’assignací6 dc recursos per a la sanitat a travks 
dels Pressupostos de ]’Estat, evitant la desviació i regressi6, 
sense reduir les aportacions de la Seguretat Social, a fi que 1’ir1- 
dividu reconegui el seu esforq en relaci6 amb el cost dels ser- 
veis. 

pel que fa als principis d’iguaht i de solidaritat. 
Farrnhcia 

Participació de l’usuari en la despesa a fi d’evitar el consum 
exagerat de medicaments, amb l’excepci6 de certs sectors, corn 
6s ara determinats pensionistes o els malalts crhnics. 

Malgrat ser una altra de les mesures mds impopulars, hi 
veiem poca transcendhncia, perquE fins ara no s’ha disposat 
d’elements de control en la dispensaci6 de medicaments i 
aquest fet no es relaciona amb la nova Llei del Medicament. 

Sobre aquest punt, cal indicar que a Catalunya I’atmci6 far- 
machtica finalment s’ha regulat amb la Llei d’Ordenaci6 Far- 
rnac&utica, aprovada pel Ple del Parlament el dia 28 de 
novembre dc 1991. Del p x h b u l  de h Llei es despren la indis- 
solubilitat de l’atenci6 farmackuticn i 1 ’atenciú sanitkria. Pel 
que fa a l’ris dels medicaments, la mateixa OMS ha manifestat 
que no són sempre correctament prescrits i utilitzats i que per 
scrvir-se’n cal una prescripci6 apropiada, una disposicili opor- 
tuna, un preu assequible, una dispensaci6 correcta i una aplica- 
ciójusta en ia dosi, els intervals i els temps indicats, 

Per aixb, considerem que, per assolir un llis racional del me- 
dicament, l’Adrninistraci6 ha de continuar fomentant i afavorint 
l’autoritració, el control i la inspecci6 dels medicaments. Pel 
que fa a l’Administraci6 de la Generalitat, I’esmentada Llei 
á’Ordenaci6 Farmackutica regula l’etapa de la dispensació en 
tots els aspectes, i en preveu la planificaci6, autoritza& i taam- 
be les condicions d’accks a la titularitat o tramnissi6 i funcio- 
nament dels establiments i els serveis farmac6utics. 

Afenci6 social 

L’infome a que ens referim proposa una llista d’observa- 
cions i mesures ja denunciades pel Sindic en l’infume comes- 
ponent a l’any 1931, del qual es desprenen carn a fets més 
transcendents: la notbria hsuficihncia de mitjans adequats per 
atendre els malalts crbnics i les persones d’edat avanqada, fet 
que sol comportar el coldapse de llits hospitalaris per a malalts 
aguts, d’un cost molt elevat, sense la contrapartida que els afw- 
tats rebin l’assistkncia que realment requereixen i amb el conse- 
qüent maibaratament econbmic, que pertorba l’assisthcia 
hospitakia. 

Per aixb l’esrnentada Comissió proposa certes mesures fona- 
L’uusuari hauria de pagar pels serveis rebuts, encara que mi- 

norithriament o simbblica, per tal d’aaugmentar la percepció de 
les despeses generades, a base de crear el sistema de facturaci6 
corresponent. 

En aquest sentit, cal recordar que a I’assisthcia sanithria pd- 
Mica gratuita, els usuaris ja hi contribueixen amb impostos i co- 
titzrtcions a la Seguretat Social, 

DeIirnitar les prestacions bhsiques incloses en el sistema de 
finanpment públic. En la prhctica, entenem que aixb podria 
signiíicar una discriminacj6 per raó dels serveis de salut de Ics 
d i íercn t s comunitats aut briornes. 

Crear el concepte de prestació addicional, rnitjcvigant ei qual 
l’usuari participaria en el cofinanpment de hi prestació. 

Creiem que, malgrat ser positiva la recornanaci6, seria de di- 
ficil encaix, al nostre cntendre, atks el contingut de la Llei Ge- 
rieral CIC Sanitat, i que contravindria ]’art. 43 de la Constitució, 

mentalment coincidents amb les recomanacions fetes pel Síndic 
en informes anteriors, corn la reconducci6 de l’atenci6 social 
fora de l’hnbit hospitalari, de manera que es doni preferkncia a 
la cremi6 de llits d’estada mitjana i llarga. Respecte a la facíu- 
racili dels hospitals, també es proposa distingir les despeses del 
grup de més de 75 anys i tendir progressivament que e1 sector 
públic asseguri la prestaci6 de serveis sense necessitat de ser-ne 
prove’idor i gestor directe. 

Llistcs d’cspera 

Ens crida l’atenció com la Comissió minimitza aquest pro- 
blema indic‘mt que les llistes d’espera qmden ser l’expressió 
natural d’un itnpossihle acoblament entre l’uferta i la dernm- 
d m .  S’indica que la naturalesa de ia llista és més important que 
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no pas la quantitat, és a dir, que sigui ben formada, constitu’ida 
per uns pacients el tractament dels quals es pugui demorar sen- 
se agreujar la malaltia. 

L’informe recomana millorar les programacions dels regis- 
tres hospitalaris, definir els terminis per tipus de servei i gene- 
ralitzar els concerts amb mitjans aliens. 

A parer nostre, posa en evidencia la inexistkncia d’uns regis- 
tres de les llistes d’espera realment dignes de crkdit, la qual co- 
sa delata la manca de control de les institucions responsabks, 
Per aixb, sens perjudici dels suggeriments fets pel Síndic sobre 
la desmotivació dels professionals sanitaris -que hem de reco- 
nkixer corn una altra causa d’allargament de les llistes-, cal tro- 
bar altres fórmules, corn les indicades el darrer any, pel que fa a 
1’Hospital de Viladecans, amb el suport de més torns i de con- 
certs amb mitjans aliens a la Seguretat Social. 

Urgimcics 

Com ja indicbem en informes anteriors, les recomanacions 
fetes posen en dubte la reforma de l’atenció primkia corn a pri- 
mer gra6 assisthncial, la qual cosa fa derivar els pacients direc- 
tament al servei d’urghcia dels hospitals, amb percentatges 
molt baixos de necessitat i d’urg&ncies reals. 

Salut pliblica 

Les administracions sanithries han d ’ impulsar 1 ’ elabraci6 
d’estratkgies de salut de cadcter inter-sectorial. 

L’activitat assistencial ha d’incioure activitats preventives i 
de promoci6 i educaci6 smitAria, dins dels serveis professionals 
assistencials, amb objectius i incentius definits. 

Aquestes dues recomanaclam, entre altres d’anteriors, ja fo- 
ren recollides pel legislador autonbmic, del qual fet es despren 
del capteniment de l’Adrninistraci6 sanithria de Catalunya. 

Una part de les 64 recomanacions de I’esmentada Comissió 
havien estat analitzades, encara que particulament, per la nos- 
tra hstituci6, la qual cosa ens mogut5 a suggerir a I’Administm- 
ci6 smitAria les mesures teridents a corsegir les possibles 
deficikncies més evidents (vegeu I’hforme al Parlament 1990, 
BOP ndm, 250, phgines 16751 - 16772). 

La Llei dWrdenaci6 Sanithia a Catalunya, en el marc esta- 
blert per la Llei General de Sanitat, ja preveu, si més no, l’asso- 
i h m t  de moltes de les recomanacions esmentades, basant 
l’ordenaci6 smithia en la racionalitzaci6 i coordinació dels re- 
cursos existents i d’acord amb els principis d’universaiització, 
integraci6 de serveis, simplificaci6, eficjcia i eficikncia de l’or- 
ganitzaci6, concepciri integral de la salut, descentralitzaci6 i 
desconcentraci6 de la gesti6, sectoritzaci6 de l’atenci6 sanithia 
i participació cornunithria. 

Aixi doncs, correspon al Servei Catal& de la Salut la compru- 
metedora tasca d’aplicar ies funcions que li s6n prbpies, amb 
l’objectiu essencial de promoure, protegir i millorar la salut 
dels ciutadans de CataImya. Esperem que l’estudi dels nostres 
suggeriments i l’hwlisi de les recomanacions esmentades aju- 
daran l’AcIministraci6 sanithria, el seu personal i l’usuai a 
crear aquella consciencia social solidiria que la nostra Institu- 
ció reitera any darrera any, per tai d’obtenir l’efectiu benestar 

de la societat. 
Queixa 427/91 
Llistes d’espera 

Les llistes d’espera, cada cop mks Iiargues, revelen un cop 
m6s la jnaúequació del Tuncionarncnt dels serveis sanitaris a les 
necessitats dels usuaris de la sanitat. 

Dkiem l’any passat que posar en practica determinats progra- 
mes pilot per aIleugerir les IIistes d’espera quirúrgiques podia 
allerar l’Administraci6 sanithria a ampliar aquesta mesura arnb 
carhcter genera1 a tots els hospitals. Recon&ixer i promoure el 
treball dels professionals i crear toms de treball compatibles 
amb els mitjans de que es disposa també s6n mesures a tenir en 
compte per no caure en una possible desassisthcia mháica. 
La queixa que transcrivim és un exemple de la preocupant si- 

tuaci6 que viuen molts ciutadans per ser intervinguts en els hos- 
pitals públics. 
La senyora A.M. s’adre@ aI Sindic indicant el següent: 
&m dirigeixo n v6s per exposar el meu cas i demano el vostre 

ajut, donat que ei funcionament de l’hstitut Caka de la Salut, 
exactament I’Hospibl de Girona Dr. Josep Trueta +r cert, hospi- 
tal olímpic ’92 (subseu de Banyoles)- 6s del tot incorrecte. 

>>Des del dia 16 de novembre de 1990 estic de baixa labral per 
malaltia. Us adjunto el diapbstic, els comunicats de confirrmció 
fms al dia d’avui i el volant d’admissió per a una intervencid qui- 
rúrgica Com m e u  comprovar, aquest últim no és datat. 

>>Fa, doncs, cinc mesos que estic de baixa sense feina i al llit, 
sense poder fer una vida normal a causa de dues hkrnies discais 
i una tercera vertebra afectada que, ocasionant-me terribles do- 
lors i rampes a les cuixes i les cames, em priven de caminar. 

)dnutiírnent espero des de fa tres mesos que una operaci6 em re- 
solgui e1 problema, perb la inefickia d’una de les més importants 
institucions ptibliquees del pais sostinguda econbmicament per tots 
els ciutadans em manté en una llarga llista d’espem per ser atesa. 

n8s un problema que afecta per tant un nombre important de 
ciutadans i exigeix una soluci6 urgent, perquh amb Ia salut de 
les persones no s’hi juga. 

BUS demano que com a Síndic de Greuges tingueu en compte 
la meva queixa i vulgueu posar-hi remei.>> 

En relació amb la present reclamació ens vam adrqar a la 
Conselleria de Sanitat exposant la procupant situaci6 de les llis- 
tes d’espera i vam suggerir que s’adoptessin les mesures i critc- 
ris més indicats per alleugerir-les. 

La Conselleria ens respongué que b interessada havia ingres- 
sat a 1’Huspital de Girona Dr. Josep Tmeta, on va ser intervin- 
guda d’hkrnia discal i, ja donada d’alta, estava en període de 
rehabilitació. 

Malgrat la resolució específica de cada queixa relativa a 
aquest problema, cai continuar ampliant i optimitzant els ser- 
veis, organitzant-Eos i planificant-los cl’acord amb una anhlisi 
regular de les demmdes, flexibilitzant la coordinaci6 entre eis 
diferents nivells hospitalaris, amb l’sdopió de les mesures al- 
ternatives més adequades a cada cas. 

Queixa 1347/91 
Nens oncologies 

L’any passat la Consellcria de Sanitat resolgué ei problema 
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plantejat per 1’Associació Citalana de Fibrosi Quistica, relatiu 
at pagament de la medicació necessiria pels afectats d’aquesta 
malaltia, del qual es feu chrrcc I’lnstitut Catal& be la Salut. 
Amb la finalitat de fer efectiva la dispensacib gratui‘ta de la me- 
dicació, el Depnrtarnent de Sanitat aprovj la Circular 11/90’ de 
26 de juny. 

Enguany, l’Associaci6 de Familiars i Amics de Nens Onco- 
lbgics (AFANOC) es queixh de la pobra atenci6 que reben de 
I’Administració els infants afectats pel chncer, L’esrnentada 
Associació ens envia la nota de premsa que transcrivim: 

(<EI preu dels medicaments per a nens amb cincer 
>>El dia 1 d’octubre, la junta de I’associaci6 d’AF’ANQC (As- 

sociació de Familiars i ~ m i c s  de   ens ~ncdlbgics de ~attalu- 
nya) hem decidit mostrar la nostra protesta a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat, pel preu, creiem que abusiu, del medi- 
cament anomenat Zofran. 

>>El Zofran, que fa mis d’un any que s’adrninistra a ls  Estats 
Units, Es un medicament que cap dels metges consultats no 
dubten d’alabs, per@ és efectiu i no produeix efectes secun- 
daris, té com a principal qrialitat reduir en gran manera els efec- 
tes de la qrifmioterhpia, vbmits, mareigs, malestar general, etc. 

>>Les conseyükncies són de vital ímporthcia per a l s  nens en 
tractament oncolbgic, tractament que 6s d’una duraci6 minima 
de clos anys i en molts casos de quatre o més. El nen no va can- 
p i x a t  a les sessions de quimioterhpia, perqub sap que s’estal- 
viarh m6s de 7 o 8 hores de vhrnits continuats i que l’endeinh 
p d r h  anar amb normalitat a l’escola; també el desgast físic ser& 
molt més baix, amb la irnporthncia que aixb significa en pa- 
cients baixos en defenses. 

>)A l’envhs de Zofmn de 4 rng del labordtori GIaxo, que val 
22.070 pessetes, hi ha 15 comprimits i normalment se’n gasten 
de 3 a 4 en un tractament setmanal (que 6s el m6s corrent). Els 
pacients de la S.S. paguem el 40% del producte, la qual cosa 
significa que la gent afectada ve a pagar unes deu mil pessetes 
cl mes. No tothom pot assumir aquesta despesa. 

))Ens preguntem qui? ha de fer la gent que no pot pagar-ho: 
anar al darrera dels assistents socials, benefickncies, etc., o dei- 
xar que el seu fill segueixi patint? 

>>Per tot aixb considerem que aquest producte s’ha d’admi- 
&rar gratuhnent a tots els hospitals amb malalts oncolbgics 
sense p2rdua de temps. 

>rPd. En el cas de nens rnBs grans cal administrar-los Zofran 
de 8 mg, que val el doble.>> 

La nostra Jnsiitucici consideri convenient suggerir al Depar- 
tament de Sanitat que s’adoptessin les mestires necesshries per 
poder dispensar de franc la medicació adequada, a chrrec de 
l’lnstitut Catal& de la Salut, mitjanpnt les farmhcies dels hospi- 
tals 011 s’atenen els malalts oncolbgics. 

De I’infonne rebut de la Conseileria es despren, en sintesi, la 
predisposici6 del Departament de Sanitat per tractar el proble- 
ma i les possibles vies d’actuació i edlaboració, malgrat que, 
per ara, no s’hn previst la dispensacili gratu’ita d’aquest medica- 
ment. 

Transcrivim la resposta de la Conselleria: 
<<La Generalitat de Ca.talunya no té atribuides compthcies 

pel que fa a la legislaci6 sobre productes fmackutics,  ja que 
l’article 149.16 de la Constitució Espanyola reserva la compe- 
t&ncia exclusiva d’aquesta matiteria a I’Administraci6 de l’Estat.. 

)>L’aportaci6 de l’usumi -estant cl titular del carnet en situa- 

ci6 d’alta o assimilada- depkn úel grup terapkutic al qual un de- 
terminat filmac 6s adscrit pel Ministeri de Sanitat i Consum. 
Segons aquesta adscripció, l’antiembtic Ondmetan-Zotran (RI 
requereix una aporiaci6 de I’usuari del 40% del preu. 

K a 1  assenyalar que, en escrit adrqat a 1’AFANOC de data 4 
d’octubrc de 1991 (Reg, de Sortida núm, A3-2170) i en relació 
amb la nota de premsa sobre els preus dels medicaments per a 
nens amb chncer tramesa per aquella associaci6 als mitjans de 
comunicaci6, el Conseller de Sanitat i Seguretat Social informh 
d’aquests aspectes l’associaci6 esmentada; dhora, li expressava 
la predisposici6 del Departament per tractar aquesta qüestiú. En 
data 2s de novembre de 1991, el senyor Pere Casas, president 
de I’AFANOC, va ser rebut pel Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social i cl proppassat 9 de desembre tinguB una reunió amb el 
doctor Josep M. Rorrhx, direc‘tor del Programa d’Atenci6 Onco- 
lbgica, en la qual es tract& de la problemhttica que afecta el 
coMectiu de nens malalts de &cer i les possibles vies d’actua- 
ci6 i col*labaraci6.)) 

Vist l’esmentat informe i atks l’aactud corrent a Eiropa, ten- 
dent a facilitar la medicaci6 necesshria als ín€ants amb proble- 
mes mhdics, creiem necessari suggerir a la Conselleria de 
Sanitat que mantingui les negociacions iniciades amb l’esmm- 
tada Associació, a fi de poder trobar solucions per rebaixar o 
suprimir la despesa que causa als malalts la compra del medica- 
ment, entre altres mesures que comportin una millora en la qua- 
litat assistencial dels nens amb chncer. 

CONSUM 

1. Discrepancies sobre facturació 
dc stihministrarnents 

S6n nombroses les queixes que rebem en relació amb les fac- 
turacions per consum. Tanmateix, aquest 6s el principal punt de 
fricci6 entre les empreses concessionhries dels serveis de sub- 
ministrament domiciliari $’aigua, gas i electricitat i els seus 
abonats, 

Protestes contra els augments de les tarifes, els quals incidei- 
xen negativament i de forma desproporcionada en les econo- 
mies domestiques més humils; reclamacions contra rebuts 
girats en fumi6 de consums que els abonats estimen incorrec- 
tes, i disconformitat amb el sistema de lectura quadrimestral pel 
que fa a l’estimaci6 dels consums produits durant els bimestres 
cn qrk el personal de l’empresa subministradora no efectua la 
lectura del comptador, s6n el contingut essencial d’aquestes 
queixes, 

La tasca de la nostra LnstitucirS consisteix a orientar el consu- 
midor sobre les vies legals al seu abast per a la defensa dels 
seus legitims interessos econbmics, d’acord amb la normativa 
sectoriai aplicable. 

En el cas que l’abonat consideri que la liquidació és erxbnia 
perqu5 el comptador no registrya correctament el consum, pot 
adrqar-se als Serveis Tenitorials del Departament d’lndústria i 
Energia, Direcci6 Generat de Seguretat Industrial, perque es ve- 
rifiqui oficialment l’aparell de r n e s ~ .  Un COP rebuda la sol& 
citud, Es el mateix brgan administratiu qui demana a l’empresa 
subminj stradora que retirÍ el comptador del domicili del recla- 
mant i el presenti al laboratori oficial. Des de la nostra Institu- 
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‘ ci6 i mitjanqant els escrits de queixa, hem constatat que aquest 
procediment motiva la desconfiianp de I’administrat envers els 
resultats de la comprovaci6, at&s que hom pensa que cl compta- 
dor pot ser rnanipirlat abans de lliurar-10 a l’Administraci6. La 
EegislaciCi vigent exigeix el precintatge oficial dels aparells de 
mesura per garantir que, un cop verificats per l’brgan adminis- 
tratiu competent, funcionen amb regularitat. Aquest precinhtge 
s’ha d’efectuar abans de la instatlaci6 del comptador, sempre 
que es posi dc nou en servei si es retira del dorniclli de I’abonat 
i quan les empreses subministradores necessitin treure’l per re- 
visar-10. EI precinte cb~ocat  per i’organisme oficiai competent 
no pot ser alterat sota cap pretext per pcrsona aliena. Si bé e1 la- 
boratori oficial, una vegada practicades les proves pertinents, 
en l’informe sobre el resultat de la verificació fa constar si, c? la 
recepci6, el comptador no duia precinte, atesa la impossibilitat 
per deteminar a posteriori qui 6s el responsable de la infracció, 
f6ra convenient la preskncia d’un tkcnic de l’Adrninistraci6 per 
certificar l’existhcin del precinte en el moment de retirar el 
comptador de1 domicili de l’abonfit, i garantir així que els resul- 
tats de h verificaci6 són fiables. 

Hem observat també que, als esmentats informes, e1 Departa- 
ment d”lndl[istria i Energia es limita a comunicar a l’interessat 
el percentatge d’error comprovat en el funcionament del comp 
tador, sense fer esment del marge d’enor autoritzat, de la nor- 
ma legal que l’autoritza, i del dret que assisteix I’abonat, que, 
MI cas de ciisconformltat <amb els resultats de la verificació ofi- 
cial, pot sollicitar una segona verificació, la qual pot presenciar, 
húhiic assistit per un perit de la seva conhanqa. 

D’altra banda, el sistema legal regulador del procediment de 
verificació ctels aparells de mesura és complex. El Decret de 12 
de febrer de 1907 conté les instruccions per al servei de comp- 
tadors d’aigua. Posteriorment, el i933 es va aprovar el primer 
Reglament de Verificacions Elkctriques, I’aplicaciri. d’aIgun 
dcls preceptes del qual es va estendre, d’acord amb les Ordres 
de 12 de febrer i 27 de juny de 1935 als subministraments pú- 
blics de gas i d’aigua, sempre que no es forcés la interpretaci6 
del significar d’articles. Aquest reglament va ser swbstitui‘t p i  
Decret de 12 de rnaq de 1954, qrre ha estat mdifimt mes recent- 
ment pel Reial Decret 1725/1984, de 18 de ju€ioI. Quant al submi- 
nistmment de gas, el Decret 2913/ 1973, de 26 d’mtubre, 
modificat pel Reial Decret 34M/ 1983, de 14 de desembre, va es- 
tablir el Reglament General del Servei mblic de Gasos Combusti- 
bles. Aquest caos normatiu, no dificulta tan sols el conchement 
que pugui tenir el consumidor de la regulació vigent, sino que pro- 
picia que les empreses cancessionhies puguin escollir arbitriria 
ment la norma mes favorable als seus propis interessos, 

L’altra qiiestió que ens plantegen tot sovint els ciutadans que 
s’adrccen a la nostra hstituci6 fa referkia  a la legalitat de les 
facturacions calculades en firnci6 d’uns consums estimats. EI 
motiu 6iltim d’ayuestes queixes rau en el fet que la major part 
dels abonats ignora que gaudeix del. dret de facilitar a la corn- 
panyia, per escrit O bé telefbnicarnent, la lectura del seu carnp- 
tador per poder determinar el consum real dels himcstres en que 
el personal de l’empresa subministradora no fa la lectura FO- 
rresponent. NO hem d’oblidar que 6s obliga& legal de les em- 
preses promocionczr I’autotectura i informar el consumidor 
sobre la manera adequada de llegir eIs comptadors i de trametre 
la dita lectura en període hhbil per ser introduilia als sistemes de 
facturaci6. Cal, doncs, u11 control de I’ Administració respecte al 

cornpiiment d’aaquesta obligaci6. 
Finalment, hem d’incidir en la inopercincia de la via juclicid 

per resoldre discrephcies entre abonats i companyies submi- 
nistradores: la lentitud, el formaiisme i les despeses despropor- 
cionadament superiors a la quantitat reclamada, en són factors 
determinants. Ca1 un procediment eficaq, tal vegada simplificat, 
per a fa tramitacid de reclamacions de menor quantia en els ca- 
sos en quE no es pugui arribar a un acord mitjanqant la junta ar- 
bitral. Cal recordar que aquest és el manament que l’article 51 
de Ia Cmstítuci6 Espanyoia adreqa als poders pdblics quan diu: 
<<Els poders píblics garantiran la defeusa dels consumidors i 
dels usuaris, i en protegiran amb procediments eficaps la segu- 
retat, la salut i llurs legitims interessos econbmicw, 

Queixa 731191 
El procediment per il suspendre el subministrament d’aigria 

EI scnyor J.L. s’adreqh al Síndic de Greuges per saMicitar 
ajut en el conflicte que mantenia amb In Societat Cooperativa 
Urbatiitzaci6 Martivell, concessidiria del subministrament 
d’aigua a l’esmentada urbanització, situada ai municipi de Geli- 
da. 

L’eesmeiitada entitat li havia suspks el. servei per manca de 
pagament d’unes quotes que el promotor de la queixa assegura- 
va haver liquidat. La suspnsi6 es va produir un diumenge al 
vespre sense previ avis. 

Despr6s d’aconseguir amb les nostres gestions prop del presi- 
dent de la Societat Cooperativa que es restablís el servei dc for- 
ma provisional, vam atlrepr cl senyor J.L. a la Direccili 
General d’Energia, el servei juridic de la qual ens va informar 
del resultat dels aclariments que havia realitzat. 

L’esmentada Societat Cooperativa no estava inscrita en el 
Registre: Tndustrial, pes In qual cosa es va donar trasllat de l’ex- 
pedient a la Direcció General de Seguretat Industrial als efectes 
oportuns. 

D’altra banda, es va comprovar que I’entitat concessionAria, 
en suspendre el servei, no havia ajustat la seva actuacib a las 
prescripcions contingudes ai Reglament de verificacions elec- 
triqucs i regularitat en el subministrament d’energia, aprovat 
per Decret de 12 de mar$ de 1954, i modificat posteriorment. 

L’esmentada norma, Ia qual s’aplica de forma supIetbria atEs 
que e1 municipi de Gelida no disposa de reglament reguIador 
dei servei de subministrament d’aigua, estableix que per ws- 
pendre e1 subministrament a I’abonat, la companyia n’ha d’as- 
sabentar el Departament cl’hddstria i Energia, perque un cop 
comprovats els motius, dicti rma resoluci6 autoritzant la SIIS- 

pensi6, la qual mai no es poúrh produir en dies festius. 
Na obstant aixb, es considerar5 que aquest brgan administra- 

tiu autoritza la suspensid si en el tennini de dotze dies no resol 
expressament. Cal evitar que l’aplicaci6 d’aquesta preswnpci6 
es converteixi en el procediment habitual. 

Tanmateix, Ja suspensih s’ha de notificar per correu certificat 
especificant dia, hora i ?a ra6 per la qual s’efectuarh. 

Aixb és e3 que l’administraci6 ví-i recordar a la Societat Coo- 
pcrativa. amb l’arlvertirnent que en c1 futur s’ajusti a complir Ics 
prescripcions legals. 

Quant a la possible sanci6 per incompliment, l’article 93 del 
Reglament de verificacions elkctriques estableix que en cas de 
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manifesta inkacci6 dels preceptes d’aquest reglarnent, la quan- 
tia de la multa que podrh imposar varia, segons l’at-ticle infrin- 
git, des de cent fins a mil pessetes. En cas de reincidkncia en la 
falta es pot elevar de cinc mil a vint-i-cinc pessetes. No cal dir 
que aquestes quantitats irrisbries no estan en proporci6 amb la 
finalitat coercitiva de la multa. 

Altrament, tot i que 1’Ajuntament de Gelida va cooperar en la 
nostra tasca donant-nos la informaci6 que vam soElicitar i fent 
de mitjancer entre l’entitat cl’abastament d’aigua i el senyor 
J.L., manca una actuaci6 decisiva en exercici de la c o m p h c i a  
que en matkria de subministrament domiciliari d’aigua atorga 
als municipis J’article 25.2,1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

U’aitua bancla, I’article 86.3 ci’aqticsta Llei declara la reserva 
a favor de les entitats locals del servei essencial d’abastament 
d’aiigua. Independentment del sistema de gesti6 i la forma que 
se n’estableixi, cn iíltirna insthncia el control de la prestació del 
servei correspon a l’entitat local. 

Queixa 1 354/9 1 
iCi siicnci administratiu quant a les reclamacions contra fac- 
turacions 

El senyor B.E., atks que la Societat General d’Aigiies de Bar- 
celona, S.A li pretenia liquidar dues factures de consums molt 
superiors als que havia realitzat en periodes anteriors, va sol-li- 
citar al Departament d’lndústria i Energia que verifiqués el seu 
comptador d’nigua. 

TA’error que es va apreciar en el seu funcionament no justifi- 
cava l’elevat import facturat, amb el. qual el senyor B.E. estava 
absolutament en desacord. Va presentar una reciamacib a 
I’Ajuntament de Harcclona en data 23 de maig de 1991, segons 
el procediment establert cl l’articlc 79 dei vigent Reglament del 
Servei Metropol itB cl’Abastament Domiciliari d’ AigUes de data 
9 d’abril de 1987. 

RI 5 de setembre de 199 1 va rcbre de la companyia subminis- 
tradora un escrit que en els termes segiients el comminava a li- 
quidar l’import que devia: 

<<Havent transcorregut el temps previst a l’article 79 del vi- 
gent Reglament del Servei d’Abastment Domiciliari d’AAigiies 
a I’hmbit Metropolit& des de la data en qu& vau interposar re- 
clamació díwmt I’Ajuntament de Bxccloiia sobre les factura- 
cions del. subministrament d’aiigua (...) us preguem que 
procediu amb la major hevetat a l’abonament de les esrnenta- 
des facturesn. 

Disposada la companyia a suspendre el subministrament, el 
dia 26 de novemim va comunicar a I’abonat que disposava de 
48 hores pcr liquidar el &bit existent. 

Entre l’cspasa i la paret, el senyor B.E. ens va trametre el seu 
escrit de yucixa, sol-licitant fa intervencid del Sindic de Greuges 
ell el Sell afer. 

Atesa la urgkncia del cas, des de les nostres oficines ens vani 
p s ; ~  iinmcdiatamcnt en contacte amb 1’Entitat Metropolitana 
ct’libastarnents Fiidrhulics per suggerir que es paralitzés i’actuíi- 
ciri de 1’cmpres;z concessionhria mentre no es resolgués expres- 
sarnerit sobre la rcclarnació fomulacki. 

El nostre sixggcrimerit cs va fonarnentar en el següent raona- 
nient legal: 

crL’article 79 del Reglarneiit del Servei Metropolith d’ Abas- 

tament Domiciliari d’Aigiies, invocat per Aigües de Barcelona ’ 

en el seu escrit, regula el procediment administratiu aplicable a 
les reclamacions presentades per l’abonat davant 1’Ajuntment 
i preveu que, si un cop presentada la reclamació, transcorren 
trenta dies sense que es dicti resduci6 expressa, es cansiderad 
desestimada la pretensi6 a fi i a efecte que resti expedit l’acces 
a la jurisdicci6 contenciosa administrativa.>> 

En informes relatius a exercicis anteriors ja havíem remarcat 
la raó de ser d’aquesta ficci6 legal. Hem d’incidir, doncs, a con- 
siderar que la regulaci6 iegd del silenci zadministmtiu té mes 
finalitat que garantir a I’interessat que hagi formulat una peti& 
a l’Adrninistraci6, que la seva inactivitat no obstaculitzarh la 
defensa dels seus &ets i interessos legitims. En aquest sentit, 
una denegació presumpta no exclou el deure de l’aúministració 
de dictar una resolució expressa. 

Aixi doncs, d’acord amb l’article 71 de l’csmentat Regla- 
ment, donat el cas que l’abonat bagues formulat reglament& 
riament alguna reclamació O recurs, el prestador del servei nu el 
pod& privar del subministrament mentre no recaigui resoluci6 
sobre la ralamaci6 formulada.>> 

Nom& en el cas que l’interessat faci ús del seu dret a ac- 
cedir a la jurisdicci6 contenciosa administrativa per aplicaci6 
del silenci administratiu i interposi arecurs contra la resolu- 
ci6 de l’organisme competent de l’Adrninistraci6 phblica, 
se’l podrh privar de subministrament en el cas que 110 diposi- 
ti la quantitat que deu, confirmada per la resoluci6 objecte de 
recurs>>. 

Evidentment el senyor B.E. no es trobava en aquest cas. 

Queixa 222/9 1 
kIc de pagar la instaHaci6 de I’LCP? 

Una de les qüestions que amb més freqiikncia ens han plante- 
jat els consumidors tracta sobre l’obligatorietat de canviar els 
aparells de mesura del consum d’eenergia elsctrica o d’instal.lar 
interruptors de control de potencia, anomenats E P ,  a petició de 
les companyies subministradores. 

Aquest és el contingut de l’escrit que el senyor J.L. va a&+ 
~ a r  al Síndic de Greuges, sollicitant el seu suport davant la 
pressi6 que rebia de l’empresa ENHER. 

El promotor de la queixa havia rebut una carta de l’esmenta- 
da entitat, mitjanpmt la qual se l’infomava que si en ei termini 
de deu dies no consentia la instaaWaci6 de I’ICP, se sollicitaria 
als Serveis Territorials d’hdústria i Energia Ia suspensi6 del 
submini strarnent, 

L’esmentat interiuptor serveix per controlar que la potbncia 
demandada no excedeix la pothcia contractada. En aquest sen- 
tit, d’acord amb el Reglament de verificacions i regularitat en et 
S L ~  brn in istramen t d ’ energia elktrica, 1 ’empresa subministradora 
pot exigir a l’abonat aquest control rnitjangant 1’ICP. 

Ara bé, en els casos en que 1’TCP s’installi amb posterioritat 
a la data d’iniciació del servei, totes les despeses que en derivin 
serati a chrec dc l’cmpresa subministradora. 

Aquesta va ser la informació que vam facilitar al senyor J.L., 
tot indicant-li que per a qualsevol rechmació, discrephcia o 
dubte quant a la presiaci6 del servei d’energia elhtrica, s’havia 
d’adrecar al Departament d’hdhtria i Energia, al qual, d’acord 
amb el Reial Decret 1384/1978, de 23 de juny i l’esrnentat Re- 
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glament, correspon la intervenci6 en els subministraments 
d’energia elktrica per garantir Ia seguretat i els interessos dels 
consumidors i el control de: 
- La regularitat de Ics carscteristiques de 1 energia. 
- El funcionament dels aparells de mcsura. 
- L’eqnitat de les facturacions. 
- El cornptirneiit de les condicions de seguretat imposades 

reglamentd2riarnent per evitar accident s. 
- El compliment de les prescripcions imposades a les autorit- 

zacions que es concedeixin i de les obligacions de subministra- 
tnen t que s’ estab ieixin. 

2. La nova Lici dc 1’1-Iabitatgc 

T,n Constituci6 Espanyola, en cnurnerar els principis rectors 
de la  politica social i econbmica, diu: <<Tots els espanyols tenen 
dret a nn habitatge digne i adequat. Els poders pfiblics promou- 
ran les condicions necesshies i establiran les normes pertinents 
per tal de fer efectiu aquest dret i regulwan la utilitzaci6 de1 sbl 
d’acurd amb Z’inter&s general per tai d’impedir l’espwulaci6.>> 

Aixh 110 és més que la formihci6 constitiiciclnal d’rina n e  
cessitat natural dc l’ésser hum&: I’allotjament en un habitacle. 
Perb l’abast de la tasca qne la Constihrci6 encomana als poders 
p~blics no es limita a. promoure les colidicions nwesshries per 
satisfer quantitativament i econdrnica aquesta necessitat prim$ 
iaia, qiiestib de la qual ja hem parlat mteriormcnt. La Constitu- 
ci6 va més enllh del pur dret a un habitatge i en perfila el 
contingut afegint a aquest terme dos adjectius que el qualifi- 
quen: Z’habitattge ha de ser digne i adequat. L’especulaci6 i 
l’cncarimeni dels preus fan necesshria la pmvisi6 d’un miniin 
de qualitat d e  vida pel qual han de vetllar els poders públics. 

Actualment, al voltant de l’obterició d’un habitatge gira f ’ac- 
tivitat econdinica mes important de gUalSeVQ1 ciutadh mit@ al 
llarg de la seva vida. Es tracta d’una inversió en un objecte 
d%s, el qual ha de reunir els requisits de pennmhncia i estabili- 
tat. Són, doncs, indispensables la claredat informativa en I’ad- 
quisici6 i la protecció Agil del consumidor o usuari davant CAS 
vicis i els defeeres de la cw-istrucci6. Els ciutadans que s’adre- 
cen a. la nostra Instituc% plantegen tot sovint yiiestions relatives 
a aquests dus afers. 

La Llei catalana de I’Habitatge, aprovada pe2 Ple del Parla- 
ment el dia 13 de novembre de 1901 i pubiicada al DOG nrirn. 
1541 del 15 d e  gencr de 1992, no solament regula’la interven- 
ci6 administrativa en el foment pliblic, sin6 que, en la linia del 
que exposhvem en l’,mterior pdrhgraf, preveu unes mesures dc 
protemi6 al consumidor quant a I’aclquisici6 i 1’;mmdament 
d’habitatges, i fins i tot perfila el contingut dei dret de propietat. 

L ’aparici6 recent d ’algu~ics patologies estructurals de Ics 
construccions, com s6n I’alumiiiosi i la piritosi, que cs manifes- 
ten amb el transcurs dels anys, ha contribui’t a envellir el siste- 
ma vigent de responsabilitats i ha ket necessari un nou 
enfocament en el tractament de la qiiestib. 

En aquest sentit, un dels puntals de la regulaci6 continguda 
en l’esrnentada llei 6s l’obligacid que s’impsa als promotors 
d’atorgar una garantia suficient a favor dels adquirents dels ha- 
bitatges, que prevegi Xa reparació deZs defectes de la constmc- 
ci6 i dels danys que en derivin directament sobre l’habitatge, i 
la qud es rnantindrh en vikor Rdhuc en el cas d’extinci6 de la 

personalitat del promotor. 
Perb l’aplicaci6 d’aquesta norma s’haurh de diferir: primer, 

perquk va inserida dins el titol segori de la llei, que entrarh en 
vigor quatre mesos desprks de ser publicada; segon, perque el 
mateix article 15 regulador de les garanties preveu que un re- 
giament establir& els tipus, els teminis, les quanties i els m&- 
j a n s  per reclamar-ne l’execucid, els quals, segons la disposici6 
final tercera, hauran de ser fixats d’acord amb el que disposi la 
normativa comunithia sobre aquesta mathria, que es pot enda- 
rrerir alguns anys a causa de les diferhcies de legislacid entre 
els pífisos membres. Cdl evitar que aquesta mesura important i 
innovadora resti ineficag per la manca d’un desenvolupament 
reglamentari. 

Tot i amb aixb, continua en vigor la regulació que fa el Codi 
Civil de les responsabilitats derivades del contracte d’obra. Les 
circumsthcies socials, t‘ecniyues i econbmiques actuals no s6n 
les mateixes que fa un segle, sin6 que s’han produ’it canvis 
quantitatius i qualitiltiüs en el procCs constructiu que fan irnps- 
sible I ’aplicaci6 de la legislació civil. Els constructors indivi- 
ciuds o les societats familiars han donat pas a misterioses 
societats anbnimes que es dissolen en finalitzar les edificacions 
o que es declaren en fallida per tal de no atendre les seves res- 
ponsabilitats contractuals, D’altra banda, s’ha donat un proces 
d’especialitzaci6 empresarial dels diferents treballs que s’inte- 
gren en la construcció, la qual cosa ha potenciat la subcontrac- 
tació. 

Ha estat encomiable la tasca del Tribunal Suprem, el qual ha 
salvat la inadequaci6 de les nomes civils fent-ne una interpre- 
taci6 d’acord amb la realitat social. El contirigut d’aquesta in- 
terpretacii, pot esquematitzar-se de la següent forma: 
- Quant a la legitimaci6 passiva, el Codi Civil nom¿% reco- 

neix das responsabks: el contractista, peis vicis de la coostnrc- 
ci6, i l’arquitecte, pels vicis del sbl i de la direcci6 tl’ohrcz. El 
Tribunal Suprem ha ampliat 1’element subjectiu de la norma ci- 
vit en aquells casos en qu& la causa cle la rui‘iia no es pot atribuir 
a cap d’aquestes persones perb el responsable es pot identificar 
per tractar-se d’una empresa subcontractíida o d’altres tkcnics. 
Quan sigui impossible la identificaci6, se’n considerarm ES- 
ponsables saliclark tots els que hagin intervingut o hagin tingut 
p”rticipaci6 en els fets causants de la mina. 
- Quant el mateix concepte de ruiina, el Tribunal Suprcrn ha 

admh Ia mina parcial i la ru’illa funcional, sempre que els de- 
fectes facin inservible per a la seva finalitat l’objecte afectat. 
- Quant a la legitimació activa, cl Tribunal Suprem l’hn reco- 

negucln als tercers adquirents de I’habitatgc que reclamin di t u  el 
terrniiii de dm anys de rcspnsabilitnt contractual. 

Ca1 prendre les niesures Iegislatives oporiuncs pcr adequar la 
normativa civil a la. politica actual de protecció al consumidor 
davant la responsitbilitat dels professionals que intervenen la 
construcci6 i la tra n srnissid d’h abitatges. 

D’altm banda, la Llei de I’X-Iabitatgc fa un breu esment dels 
controls de qualitat, dels qiials responsabilika el tknic compc- 
tent. Aquests controls s’han cl’exjgir per assegurar al consumi- 
dor i usuari la idoneiitat clcls materials; nogensmenys, 
I’Administraci6 ha de contribuir a la redjtxaci6 d’aquests con- 
trols agilitant Ja seva intervencili en el pro& de cornprovlzci6 
dels maimials per acreditar qiie srin els idonis i evitar dilacions 
que coiliportiri u11 sobrepreu del producte acabat. 

Una altra qüestió preocupant és la repercussi6 de I’atorga- 
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ment d’aguesta asseguranp en el preu dels habitatges. Hem 
d’esperar que l’establjmcnt d’aquest sistema de garanties no 
justificarh l’augment dels preus, la qual cosa encara hria mes 
dificil l’accés del consumidor a un habitatge dignc i adequat. 

Altrament, l’esmentada Idei de 1’FIabitatgc incidclx a regular 
la publicitat i la itiforrnaci6 quc ha de rebre l’aclquirent o arren- 
datari, La incidhicia de la publicitat en la formacib de la volun- 
vat del consumidor ja  havia inspirat la Llei General per a la 
clefensa dels consumidors i usuaris, Llei 20/1984, de 19 de ju- 
liol, la qual, en 1’article 8, estableix que ei contingut de l’ofeesta, 
pomoci6 i publicitat dels productes formdmn put del contrac- 
te, i el consumidor podrh exigir-ne el compliment. També s’ha 
de remarcar l’article 13, que dedica un parhgraf a la Ínformaci6 
que els prcrimotors d’habitatges han de donar als adquirents i ,  
seguint aquesta linia, el Rcinl Dccret 515/1989, be 21 d’abril, 
sobre protccci6 dels consumidors quant a la informaci6 a sub- 
ministrar en la compra-venda i arrendament d’habitatges. La 
llei catalana hi aporta una novetat: la diferenciaci6 entre els 
requisits previs a la venda d’un habitatge en projecte Q cons- 
truc& -operaci6 molt comuna cn l’actualitat i surnrnament pe- 
rillosa per al consumidor- i els exigibles prkviament a la venda 
i lloguer dels habitatges acabats. 

Pinalment, només cal esperar un compliment acurat de la no- 
va normativa i que 1 ’AdministracicS exerceixi aquest paper actiu 
i protagonista cii la defensa dels drcts del consumidor, corn diu el 
prchbu l  de la Llei de l’Habitatge, fent lis de les seves comptP;n- 
cies i dc la prestat d’execució foqosa que té reconeguda legal- 
ment, 110 solment quant a la imposicib de multes coercitives, sinó 
t í~nM efectuant I ’execi-tció subsidjhrin quan s’escaigui. 

Queixa 1 1 13/90 
Xtifraccih tIc la Icgisiacici sobre habitatges dc protccci6 OT¡- 

cia1 

EI senyor FA., president d’una comunitat de propietaris, ens 
va trametrc la queixa següent: 

L’irnmoble o11 viu, a Tortosa, va ser constniit el 1088 en rk- 
girn de protecció oficial. Els propietaris dels sis pisos en qui? es- 
t& dividit no s’hi van instal.lar fins el gener de 1990. Aleshores 
viin cotnprovnr que hi havia fissures tant als murs perirnetrals i 
a I’enrajolat del terrat corn als envans dc dstribiici6 i les parets 
externes d’alguii pis. Altrament, tots els departaments es veien 
afectats dc males olors, perqui: els shuiits de veiitilació eren 
coiincctats de pis ;I pis. 

Corn que ni l’aiyuitectc ni l’ernpresa coiistnrctora es respon- 
sahiIitzaven dels defectes constructius i, pcr tant, no es €cien cB- 
rrec de Ics obres de repanicii6, el scnyor FA. es va adrepr als 
Serveis Territorials de Politica Tcrritorial i Obres Pribíiques de 
‘I’a rragoii il. 

Feta iiiia inspecci6 thmica, i cm2s el corresponent informe, 
I’aclministraci6, el dia 19 de gener de 1990, vil requerir l’em- 
presa constructora pcrqid ícs volunthriament Ics obres de cor- 
rccci6 dels defectes indicats a l’infoime, en el termini de dos 
mesos. 

El 16 de juny de 1990 les rcparacions encara no s’hmien 
ekectuat, la qual ciisii ja havia estat comimicnd;i pels interessats 
als esmentats Serveis Twritorhls, que, per part seva, ranipoc no 
havien iniciat cap actuacici. Er1 aquest punt cl senyor F A .  ens 

fomulh el seu escrit de queixa. 
Posats immediatament en contacte amb els Serveis Tesito- 

rials, atenent la nostra reiterada peticid d’informe, el 16 de no- 
vembre de 1991 cns van trametre la proposta de rcsoluci6 
corresponent a l’expedient sancionador que s’havia obert contra 
¡’empresa constructora. M6s endavant se’ns comunich que j a  
s’havia dictat la rcsoluci6 i que s’havia notificat a tutes dues 
parts interessades. 

Mitjanqant l’esrnentada resoluci6 s’imposa a l’empresa cons- 
tructora una multa. de 50.000 pessetes per incompliment dels re- 
queriments formulats per l’AdrnhistracÍ6, la qual cosa 6s 
qualificada de falta greu per l’article 153 R del Decret 
2.1 14J1968, del 24 de juliol, aplicable en virtut de la Disposich5 
Trmsitbria del R.D. 3148/1978, de 10 de novembre. 

D’altra banda, s’impash l’obligació de realitzar les obres de 
reparaci6 de i ’immoble segons l’informe thcnic. 

Queixa 945/9 1 
Una escala #incendis conflictiva 

EI senyor R.C., en representaci6 de la comunitat de veihs 
d’un immoble situat a la via Favhcia de Barcelona, ens va 
adrepr un escrit de queixa rnitjanpnt el qual ens exposh el pro- 
blema que els afectava. 

Es tracta d’un edifici de protecci6 oficial, alguns pisos del 
qual continuen en  propietat cle i’hstitut Catala del Sbl per no 
haver-se amortitzat encara el preu de compra pels adjudicataris. 

Les qiiestions que ens plantejava el promotor de la queixa 
eren les següents; 

1r.- ADIGSA els havia notificat la construcció d’una escala d’in- 
cendis que, a més de no acomplir la normativa vigent sobre protec- 
ciú conm incendis, pdua diversos pjudicis als vehs dectats. 

2n.- A part d’aixb, els havia requerit perqub proceclissin a en- 
~HTQCX els tancaments de les galeries, que s’havien constmlt 
sense permis de Z’AdministraciÓ. 

Quant a i  segon motiu de queixa, ja vam informar els adjudi- 
cataris afectats que, segons l’Smticle 138 del Decret 2.1 14J1968, 
els propietaris dels habitatges de protecci6 oficial poden pro- 
moure el desnonament dels beneficiaris, arrendataris o ocupants 
d’aquescs habitatges per les mateixes causes i d’acoxd amb els 
procediments establerts per la legislacicj comnna. D ’acord amb 
l’article, 114,7 de la Llei d’hendaments IJrbans, és causa de 
rescissi6 del contracte d’arendament l’exccuci6 per l’arrenda- 
tari d’abres que modifiquin la cordiguraci6 de l’habitatge sense 
au toritxaci6 de l’arrendaclm. 

Qucmt al primer motiu de queixa, vist quc la comunitat de 
vehs havia tram& a ADIGSA un peritatge sobre la viabilitat 
del projecte presentat per l’Rdministraci6, i hi havia proposat 
projectes alternatiirs mes adequats, vam admetre a &%nit l’es- 
crit de queixa. 

En resposta a la nostra soHicitud d’infome, AüIGSA ens va 
comunicar que desistia d’efectuar la instal.laci6 de les esmenta- 
des escales atesa la disconformitat de bona part dels vehs i pel 
fet que, d’acord amb la Disposici6 Transitbria Tercera de 1’0r- 
denanqa de 1’ Ajuntament de Barcelona sobre les condicions de 
proteccib sobre incendis en els edificis, aprovada definitiva- 
ment pel Ple el 30 de desembre de 1991 : 

(<i .- Els edificis i locals la constmccid o Ú s  dels quats hagin 
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estat autoritzats amb anterioritat a la vighnch de la present Or- 
denanqa, es regiran pels preceptes aplicables en atorgar-se les 
llichcies corresponents, 

n2.- Aixb no obstant, I’Ajuntament tindrh potestat per a de- 
terminar els preceptes d’aquesta OrdenanFa que hagin d’apli- 
car-se als edificis i locals autoritzats abans de la seva vighncia, 
ajustant-se, per aquesta determinació, als segiients criteris: 

)>a) l’acord haurh de tenir carhcter general, i pot, aixa no obs- 
tant, referir-se a determinats tipus d’cdificis, locals i installa- 
cions o activitats; 

))b) assenyalar& els terminis clins els quals haur& de realitzar- 
se l’adaptaci6 corresponent. Quan hi hagi impossibilitat tkcni- 
ca o legal, temporal o permanent per a dur-la a terme, el titular 
haurh de comunicar-ho a i’brgm competent, a fi que, fetes les 
comprovacions oportunes, puguin, si s’escau, ordenwse les 
obres i instal4acions necesshries per a obtenk el mjor grau 
possible d’adaptació. >> 

Altrament, els vei’ns es queixen que havent-se detectat alumi- 
nosi a l’estmctum de l’edifici, ADIGSA els pressiona peq& iiqui- 
din í’amortitzaci6 i adquireixin definitivament els habitatges, 

3. Telefbnica d’Espanya, SA i Correus 

Aths l’elevat nombre de queixes relativcs als serveis prestats 
per les empreses piibliques cancessionhries Telefónica de Espa- 
ña, SA. i Cox~eos, no podem deixar d’esmentar les qüestions 
més comunes i freqüents. 

Quant ai servei telefinic, els usuaris manifesten reiteradament 
el seu malcontentament per la deficient qualitat, Tot sovint scin 
motiu de queixa les suspensions del servei, les quals majorment es 
produeixen a conseqükncia dels treballs que fa la mateixa Telefh- 
nica a les Ifnies amb l’objecte de reparmles o renovar-les. En 
aquests casos, un cop infonnats per la companyia de Ia causa de la 
suspensió, ha comuniquem a l’interessat, advertint-Io que, d’acorcl 
amb I’article I1 del Reglament de servei que regula les relacions 
entre la companyia telefbnica i els usuaris del servei, aprova per 
Resoluci6 del 9 cle juliol de 1982, l’abonat té dret a la devolució de 
la part proporcional de la quota mensual d’abonament, si la repasa- 
ci6 s’ha efectuat passats sis dies d’incomunicaci6, 

D’altra banda, hem constatat que encara resten nombrosos 
nuclis de població als quals no arriba el servei telefhic. En 
aquest sentit hem rebut queixes tant de particulars com de les 
mateixes corporacions municipals que ens denuncien retards en 
la instdlació de les linies. 

Hem de remarcar que en aquests retards estan implicades 
també les administracions públiques competents per concedir 
els corresponents permisos d’installaci6 de linies. Cal evitar 
una excessiva dilaci6 a l’hora de tramitar les llichcies, de ma- 
nera que s’evitin les molesties que en sofreix l’abonat. 

S’ha de tenir en compte tarni& que aquests retards poden reper- 
cutir en les quotes de cunstimci6 o de connexió, perquh la Telefb- 
nica aplica les tarifes vigents en el moment de formalitzar el 
contracte, d’acord amb 1’0rdre de 16 de m a g  de 1990, amb inds- 
pendencia de la data en la qual s’hagi efectuat la sollicitud. 
En compliment de la Directriu 88/301/CEE, relativa a la 

competkncia en els mercats de terminais de telecomunicació, 
s’ha aprovat enguany el Reial Decret 303/1991, de 8 de marq, 
el quid moclifica el rkgirn juridic dels equips i aparells de tele- 

cornunicaci6, IibberaIiitzant-ne la comercialitzaci6. 
Aquesta n o m  6s el punt final. del pm& liberalitzador que en 

mtbia d’apareus de tel&fon s’ha seguit en el nosm país. A partir del 
p i m r  de juliol passat, a l’hora de contmdar el semi de telkffon 
l’usuari pot o p  entre llogar l’apmll o comprar-10, adquirint-ne la 
propietat a la mateixa companyia concessiodria del servei o a q d -  
sevol entitat. Tanmateix, els usuaris actualment abnats en &gim de 
lloguer del tel&fan poden adquiir-10 o b6 rescindir el contracte, p&- 
via notificaci6 a la companyia Telefónka de España, SA. 

Sorprenentment, des de l’aplicaci6 d’aquesta normativa no 
s6n gaires els usuaris que han rescindit el contracte, la qual co- 
sa 6s comprensible si s’avaluen les despeses que la Telefbnica 
imposa a 1 ’abonat per transformar la installació. 

Altrament, 6s incomprensible la inclusió dins í’esrnentat 
Reid Decret d’un termini de caducitat del dret a solmlicitar e1 
canvi de rkgirn jurídic. 

Pel que fa a les queixes contra el funcionament de Correus, con- 
tinuen incidint sobre qiiestions que ja haviem bactat en d*altres in- 
formes, Els retards en la recepcib de la correspond&ncia, eis quals 
s’apugen en determinades &poques de í’any, i l’absbcia de re- 
partiment domiciliari en els nuclis rurals o urbanitzacions que de- 
penen de Ies o€icines de Correus situades en pblacions m& o 
menys ve&es són el motiu més fiqüent de queixa. 

El Defensor del Poble, en e1 seu informe corresponent a l’nny 
1988, j a  va determinar les causes del deficient servei de Co- 
rreus. No obstant les mesures adoptades pel Ministeri de Trans- 
ports, Turisme i Comunicacions, la manca de mitjans personals 
i materials impedeix la prestaci6 d’un servei adequat. 

Una de les reformes importants ha estat l’jncrement de les in- 
demnitzacions que corresponen a I’jnteressat per pMua de cer- 
tificats, les quals han estat modificades primer pel Reial llecret 
1323190 de 26 d’octubre, el qual en va fixar l’import en mil sis- 
centes pessetes, i recentment pel Reial Decret 1849/91 de 30 de 
desembre, que Ia va elevar a tres mil pessetes. 

D’aItra banda, sovintegen les queixes per phrdua de corres- 
pondbncia, el qual fet comporta greus pcqjudicis als usuaris que 
per ra6 de negocis fan un elevat nombre de trameses. Aixb MO- 
tiva que el ciubdh prefereixi, per urgencia i seguretat, utilitzar 
els serveis de les empreses privades de missatgers o transports, 
encara que n’hagi de pagar un preu mds elevat, 

Els serveis públics de telkfons i correus han d’atendre les ne- 
cessitats dels ciutadans, amb una prestació qualitativament mi- 
Ilor. Es tracta doncs que els poders priblics implicats promoguin 
les condicions indispensables perque aixb sigui possible. 

Queixa 906191 
La indcmnitzaci6 pcr pcrdua d’un certificat no compensa 
les despeses qrte en derivcn 

La senyora M.F. ens adregh un escrit de queixa mitjanpnt el 
qual ens exposa el seu problema- 

Per convalidar els estudis que havia fet als Estats Units i pn- 
der-se matricular a la Universitat de Barcelona, va trametre c? 

l’entitat IntercuItura de Madrid el títol autenticat dels estudis, 
mitjanqant correu certificat urgent. 

Atks que havia passat un mes i la tramesa no havia arribat al 
destinatari, la senyora M.F, es va adregar a la nostra Institució. 

Varn suggerir a la interessada que presentes una reclamació a 

FascicIe segon 
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la Dirwci6 Provincial de Correus. En resposta a la dentincia 
formulada, la Direcció General de Correus i Telkgrafs del Mi- 
nisteri de Transports, Turisme i Comunicacions, després de fer 
les investigacions pertinents, va arribar a la conchi6 que el 
certificat s’havia perdut en arribar a Barajas, la quid cosa va co- 
municar a la interessada. 

Vam informar, doncs, la senyora M.F. que el Reial Decret 
1323190 de 26 d’octubre, estableix una indemnitzaci6 de mil 
sis-centes pessetes per la pkrdua dels certificats sense declara- 
ció de valor, la qual ha cle satisfer Correus en virtut del dret dels 
particulars a ser indemnitzats per qudsevoi lesió que sofreixin a 
conseqiihncia del funcionament dels serveis públics, d’acord 
amb l’article 106.2 de la Constitució. 

Lhgicament, la interessada ens va manifestar que l’import de la 
indemnitzacih no la compensava de les despeses que havia b a s t  de 
fer p r  tramitar als Estats Units una segona cbpia del titel extraviat. 

Queixa 90191 
Lentitud en I’atorgament d’una llicencia a CTNE pcr ins- 
tatlar uns pals 

El senyor C.C. és propietari d’una casa que utilitza com a re- 
sidEricia d’estiu i de cap de setmana, al terme municipal de San- 
ta Eulhlia de Ronpna. 

hsprés  d’alguns dies d’abskncia, es va trobar que a Ja fap- 
na de i’edifici s’havien fixat uns cables telef6nics per fer arribar 
la Ilnia a les cases situades darrere el carrer que limita el terreny 
del quh és propietari. Per fer la instailació, que no havia estat 
autoritzada per l’interessat, E’operari havia saltat la tanca que 

Al mar$ de 1990, atenent una reclamaci6 del senyor C.C., un 
inspector de la Companyia TeIefhica hi va fer una visita i ,  
compravat el motiu de la denúncia, va assegurar que els cables 
es retirarien aviat. 

At&s que havia transcorregut un any i encm hi havia la ins- 
talalació, eI senyor recorregUB al Sindc. 

L’Oficina d’Usuaris de la Companyia Telefbnica ens va 
indicar, en resposta a la nostra soldicitud d’informe, que els 
cables es retirarien quan s’obtingues el permis per insta1.h 
al carrer limitrof els pals necessaris per p~fiar la línia fins a 
les cases vehes que havien sol4icitat el servei. La soldicitud 
de Ia llicencia ja feia un any que s’havia adregat a I’Ajunta- 
ment. 

Aixi doncs, ens v a n  posar en contacte amb I’esmentada cor- 
poritci6 municipal, Ia qual va c~ncedir la llichcia. 

El senyor C.C, ens va manifestar poc despxks que la Corn- 
panyia Telefhnica ja havia retirat els cables. 

volta el terreny. 
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SECCld 5: PENSIONS I TREBALL 

Tncloem en aquesta secci6 les queixes derivades de la possi- 
ble vulneraci6 dels drets i llibertats fonamentals, amb motiu de 
I’actuaci6 de l’Administraci6 en rniitbria de Treball i Seguretat 
soc i a 1 I 

TarnE ens referim als problemes sorgits en la verjficació de 
la normativa vigent i susceptibles de ser denunciats davant l’au- 
toritat de treball o de sotmetrc’ls en forma contenciosa c7. la de- 
cisi6 de l’hrgm jurisdiccional competent. 

Així, tractarem tant dels expedients referents a drets i Itiber- 
tats fonament& que hagin pogut ser vuherats per l’hdminis- 
t racid, autonbinica corn per l’Arlrninistraci6 cental. 

També fem referhcia als expedients que reflecteixen la di- 
versa prclblem&tica derivada del desplegament de la Llei d’ Am- 
nistia, relatius a pensions especials de mutilats de guerra i 
ex-combatents de la segona República. 

La pretensi6 és de presentar una visió amplia i general dels 
problemes generats per I’AdministraciÓ en I’hnibit s6c idabe  
ral, tant en les relacions de treball corn en les derivades de les 
prestacions atorgades per les entitats gestores de 1’lNEM i 
I’INSS. 

Ea majoria de queixes han estat presentades per gent gran, 
amb problemes en la percepci6 de les prestacions econbmiques, 
derivades de pensions d’invalidesa i jubilaciri, i també de possi- 
blcs beneficis atorgats amb motiu de la passada guerra civil, 

Hem d’assenyalar l’eschs nombre de queixes q i e  ,afecten la 
Conselleria de Treball, malgrat haver rebut queixes que plante- 
javen consultes i controvimies de treballadors sobre la facultat i 
potestat de l’ernpresari quant a la direccib i organitzaci6 de 
I’empresa, i, igualment, sobre els liinits legals i dels drets pac- 
tats i adquirits, per tal d’evitar possibles arbitrarietats o discri- 
minacions, 

D’altres queixes plantejaven problemes d ’indole privada, o 
sense la prkvia i corresponent intervenció de l’autoxitat labo- 
ral, en la implicació de pactes o convenis. En aquest cas, 
hem derivat les reclamacions a l’hrgan jurisdiccional compe- 
tent o, S ~ ~ Q I ~ S  el cas, cap a l’autoritat de treball, perquE rc- 
solgués. En tot cas, s’ha jnformnt i orientat degudament els 
interessats sobre els seus possibles drets i les accions orien- 
tades a fer-las valer. 

PENSIONS 
Pensions i beneficis 
derivats de la segona 
rep6blica espanyola .- Beneficis de la Llei 37/1984, 

de 22 d’octuhre. 
- Aplicaci6 
- Procediment 

- Beneficis d’arnnistia per al 
personal considerat en la 
Llei 18/1984, de 20 de mar$, 
aprovada pel Parlament de 
Cataiuny a 
- Limitacions 
- Aplicaci6 de la Llei 46/1977, 
de 15 d’wtubre, sobre Amnistia 
en daci6 amb la Llei 18/1984, 
de 20 de mars, d’Assimilaci6 
de periodes de presó a 
períodes cotitzats a la 
Seguretat Social. 
- Acreclitació de drets 
- Pensions de mutilats (Decret 
67011976, Llei 35/1980, R.D. 
43/1978 i Llei 6/1982 
- Reclamacions 
- Prescripci6 de terminis 

Seguretat Social - Rkgims especials 
- Afiliació 
- Prestacions 
- Proteccid 
- R@m general i SOVI. Acci6 
protectora: 
-Prestacions. Denegació de 
pensions. Incidhcies convenis 
internacionals 
- Tresorer; a 
- Cotitzacions 
- Conveni especial 

TREBALL - Conflictes individuals i 
colkctius derivats de la 
relaci6 de treball: 
- RecIarnacions 
- hspecci6 de treball 
-Jurisdicció 
- Atur 
- Politica d’ocupacib 
- Gcsti6 de I’INEM 
- Prestacions 
- Subsidis 
FOGASA 
- Llibertat sindical 
- Drets 
- Discriminació 
- TxgislaciÓ 
- Modificaci6 
- Mesures 
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111. TEMES SELIXCIONATS 1 QUWXl% 
I 1 ,A, U S T R A T I VE S 

i ,  Pensions i beneficis espociais cierivats ric la IIci 46/77, 
dei 15 Oyoc2~il~rc, rl’arnnistia 

La problemhtica suscitada en aquesta materia en anys mte- 
rims i exposada pel Sindic en els darrers informes a1 Parlament 
s’ha vist recluyda i cmcretad;i en la inala gcstid de la Direcció 
General dc Costos de Personal i Pensions bíbliques. El retard 
en la resoluci6 dels expedicnts instru’its a l’ernpara cle la Llei 
37/84, de 22 d’octubre, i Ics limitacions dels drets reconeguts 
cn Ia Disposició Addicional divuitena de la Liei 4/90, de 29 de 
juliol, CIC Pressupostos Generals de I’Estat per a 1990, lian estat 
cls aspectes més prolifics de les queixes rebrides enguany sabre 
pensions especials. 

Pel que fa als beneficis atorgats per Ia Llei Catalana 18/84, 
dc 20 de rnarq, j a  indicivern I’any passat la resolució positiva 
de Ia Consellcria de Governació, d’acceptar les nostres recoma- 
nacions i revisar els expedients per fer-ne possible i’oportuna 
rcgularitzaci6. Enguany no hem tingut cap queixa referent a 
l’esmentada problemhtica, la qual cosa palesa la bona disposi- 
ció del Departament dc Governació en I’aplicacjó de l’esmenta- 
(Li Llei9 modi€iicuda per la Llci Catalana, 9/90, de i6  de maig, 
de flrcssupostos de la Generali tat de Catalunya. 

Malgrat haver rebut algunes queixes sobre mutilats de gue- 
rra* aquestcs tamb6 han estat cscasses, encara que ens hagin 
motivat a suggerir al Dcferisor clcl P ~ b k  unes intcrpretacions 
juridiqucs m6s hrnplies i extensives, per tal que no en quedessin 
des p u t  egits cl s passibles henef ic ia ris. 

Com indichrem en cl darrcr lnformc al Rularnent, les nom- 
Zmses queixes rebudes amb motiu de l’aplicnció de la Llei 
37JX4, dc 22 d’octubre, foren resoltes pel que fa als mitjans de 
prova que legalment s’havien establert. La Llei 37/88, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals da I’Estat autoritzi Ea mo- 
dificació cl’aquests mitjans, acollint diversos suggeriments del 
Siticiic i del Defensor del PotiIc, per5 fix5 Ta prescripció dels 
drets, i d i s p ~ s i ~  que el dia 31 de desembre de 1989 es tmcaria 
definitivament el termini de sollicitud dels beneficis. 

Aixb va comportar ima allau de noves queixes per la possible 
clcncgaciri dels bericficis, amb motiu de sollicituds extemporh- 
nies, la qirnl COSR induí el Síndic B transmetre al Defensor dcl 
Poble la preocupació denunciada per molts afectats. 

La possible contradiccio cl’aquesta limitació de termini amb 
la iinPr”s”iptibilitat dels drets passius, recoiicguda en el Text 
Iieflis de la Llei dc Classes Passives de I’Estat, motivh el Dc- 
Censor del Poble B reconianar al Ministre ci’Economia i Hisenda 
la modificaci6 legal pertinent, pcr tal de suprimir ia limitació 
del t er ini 11 i establert. 

Aixb 110 obstant, cont iriua pendent d’acceptaci6 1% esmentada 
recomanaciri i tamb6 estan pendents de resoldre més de trcs mil 
expedients davant la Dircccici Gcncral de Costos de Personal i 
Pensions Públiques. 

Segons que es dedueix de les queixes contra I’esmentada Di- 

recció General i malgrat les recomanacions del Shdic, fornula- 
des mitjanqant el Defensor del Poble, continuen pendents de 
tramitació un gran nombre d’expedients instnr‘its a I’empara 
dels beneficis atorgats per la Llei 37/84, de 22 d’octubre. 

De més a més, hem d’iindicar que les recomanacions €etes pel 
Defensor del Poble al Ministre d’Economia i Hisenda, referents 
al possible collapse de l’esmentada Direcció General, foren ac- 
ceptades indicant que ase ha abordado un iunbicioso proyecto 
de reforma de la organizacih de c l a m  pasivas, putiendo de 
un anAlisis interno de todos las programas y procesos adminis- 
trativos en orden a su racionalización y simplificaci6n, proyecto 
que se espera esté ultimado antes de conduir el presente año y 
cleZ que se dari cumplidii informacih al Defensor del PuebSo.>> 
(...) <<con la puestn en fiincionamiento del pian citado, que con- 
lleva la modificaci6n del vigente Reglamento de Clases Pasivas 
-que se espera ultimar a mediados de 1992-, así como con la 
necesaria dotaci6n material y humana -propiciada por la autori- 
zaci6n CIC la ampliacirjn de locales y pur la nuem Re3aci6n de 
hestos de Trabajo de Clases Pasivas- se acometerfi la reforma 
de la estructura de la urganizaci6n de Clases Pasivas y se posi- 
bilitarh el objetivo final de que no medien tiempos signifkati- 
vos entre las solicitudes de pensiiin y 10s pagos a 10s 
interesadow . 

Les mesures anteriors es complementen amb la creaci6 de 
serveis especifics i amb hores extraorclinhies. 

Esperem que el capteniment de l’esmentada Direcció Gene- 
rat pugui agiiitar enguany aquests expedients i resoldre definiti- 
vament sobre els drets dels afectats. Si no era aixi, hanria estat 
una fal-lhcia l’acceptació de la recomanació. 

Cal indicar que persisteix la problematica relativa a la D i s p  
sicitj Addicional divuitena de la Llei 4/90, de 29 de juliol, cle 
Pressupostos Generals de l%stat per a 1990. 

L’esmentada Disposici6 Addicional preveu una indemnitza- 
ció per als qui van patir rnks de tres anys de pres6 a conseqiih- 
cia dels supbsits previstos a la Llei 46/77, de 15 d’octubre, 
d ’Amnis tia. 

Ja vam indicar l’any passat la diversa prob1emMca en qu& es 
trobaren els possibles beneficiaris, i també els suggeriments fets 
pel Slindic al Defcnsor del Poble, a fi que interposés recurs d’in- 
constitucionalitat contra l’esmentada disposició. El Defensor 
de2 Poble resolgut5 no exercir la legitirnaci6 per interposar X’es- 
mentat recurs d’itnconstitucionalitat, bamnt-se en els fonaments 
i motivacions que viim reproduir en l’hforme al Parlament de 
1990 (videre B.Q.P.C. núm, 250, de 22 de mmg, phgines 16774 
a 16778). 

Enguany hem continuat rebent queixes amb motiu de la lenti- 
tud a resoldre els expedients i per les limitacions imposades, en- 
tre les quals hi ha la del termini de presentaci6 de les soElicituds, el 
qual s’acabh el dia 31 de desembre de 1990. TmM e11 aquest cas i 
com liem dit respecte als beneficis de la Llei 37/84, de 22 d’octu- 
brc, cntenern necessati que el Bfcensor del Poble recomani al Mi- 
liisteri P’Economia i Hisenda l’acceptaci6 de les sollicituds 
cxternprhics i la sitpressi6 del termini abans indicat. 

Malgrat que la recomanaci6 feta pel Síndic al Defensor dd 
Poble respecte a la interpretaci6 i mancances de l’esmentada 
Disposi& Addicionaf no foli acollida ni traslladada al Ministe- 
ri cl’E~o11omia i Hisenda, enguany la Disposici6 Addicional Di- 
vuitena de la Llei 31/91, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de 1’Estat per a 1992, modifica el número dos de la 
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Disposici6 Addicional Divuitena de la Llei 4/90, de 29 de juny, 
que queda redactat de la següent forma: 

<<DOS.- Si el causants del derecho a esta indemnizacih hu- 
biese fdlecido, y en 31 de diciembre de 1990 hubiera podido 
tener cwnplidos sesenta y cinc0 añias de edad tendrá derecho a 
la rnisma el c6nyuge snpdrstite, que sea pensionista de viude- 
daú por tal causa o que, abn 110 teniendo esta condición, acrecli- 
te ser c6nywge viudo del causante. >) 

TamE s’afegeixen dos parhgrafs d número 4 de la Disposi- 
ció Addicional Divuitena de la Llei 4/90, del 29 de juny, amb la 
següent redacci6: 

<<No obstante 10 dispuesto en el primer p6rrafo apartado tres, 
la Direcci6n General de Costos de Personal y Pensiones Piíbli- 
cas deberfi entender instadas en tiempo y forma las comunica- 
ciones o peticiones que, vinculadas al procedimiento para el 
reconocimiento del dexecho a las indernnizacimes, se hubieran 
presentado por 10s interesados, dentro de 10s pfmas citados, m- 
te cualesquiera Administraciones PribIicas. <<Por otra parte, el 
c6nyuge viudo que no sea pensionista de viudedad deber,i pre- 
sentar, si no 10 hubiera efectuado con anterioridad, hasta el 31 
de marxo de 1992 y ante la Dirección General de Costos de 
Personal y Pensiones Públicas del Ministeri0 de Economia y 
Ibcienda, la. solicitud para el reconocimiento y abono de la r’n- 
demnizaci6n establecida en esta disposkih, junt0 con 10s do- 
cumentos reteridos en el anterior apadada tres. sin perjuicio de 
que éstos puedan presentase en un momento pasterior.>> 

A M  doncs, tan sols s’aclareix el possible dret de determinats 
beneficiaris que, havent enviduat, no reunien la condició de 
pensionistes de vidu’ltat. Aquests possibies beneficiaris nom& 
hauran d’acreditar haver estat cbnjugues del causant. 

Queixa 42 1/9 1 
Treballs fnrpts i cxtemporaneitat, dus motius pcr denegar 
cls beneficis 

El senyor S.W. s’adreqh al Sindic i e x p s 5  el següent: 

d. Que amb data 3 de maig de 1938, vaig ser detingut al mu- 
nicipi de La Pola Viana, per motius politics, Després de vuit 
dies vaig ser traslladat a la Pres6 Provincial Militar d’Oviedo, 
on vaig estar fins al dia 8 d’agost de 1938, que se celebra Con- 
sell de Guerra. 

>>Dictada senthncia el dia 12-8-38, vaig ser condemnat a treballs 
forgats en condició de pres, La condemna la vaig complir a les mi- 
nes de les Empresas Moro de Favero, fins al dia 26 de juliol de 
1941 que em van condir  la liibertat provisional, amb i’obljgació 
cle presentarme utl cop la setmana a la pblaci6 de Concqjo de 
San Dotrondio, Sant Mxtin del Rey Aurefio (Asturias). 

nII. Que la Disposici6 Addicional Divuitena de la Llei de 
Pressupostos de 1’EEstat per a 1990 (Ley 4/1990, de 29 de juny, 
B.O.E. nfim. 156, de 30-6-90], reconeix el dret a percebre una 
indemnitzaci6 econbmica als qui hagin sofert privació de lliber- 
tat en establiments penitenciaris durant tres anys o més, a con- 
seqiikncia dels supbsits previstos en la Llei 4611977, de 15 
d’octubrc. 

>)UI. Que el punt Quart de l’esmentada Disposició Addicio- 
nal estableix que el termini de presentació de sol4icituds dels 
beneficis establerts quedari definitivament tancat el 31 de de- 

sembre de 1990. 
DIV. Que amb data 27-03-91 he formulat la petició a que fa 

referhncia aquesta Disposici6 Addicional 18a. Adjunto cbpia de 
la documentaci6 presentada, 
>>V. Que si bé la sol-licitud ha estat presentada fora del temi- 

ni establert a I’efecte, aquesta part enth  que hauria de ser presa 
en considderaci6, en atenci6 a: 
- Raons d’estricta justícia moral i política. 
-Consideracions thiques: la Llei de pressupostos de 1’Estat 

hauria d’haver estat publicada abans del dia 31-12-89, de mane- 
ra que el termini per presentar les sollicituds fos almenys d’un 
any, fins al dia 31-12-90. No obstant akb, la Llei va ser publi- 
cada en el BOE nllrn, 156, de 30-6-90, per la qual cosa el terme 
s’ha vist reduit (possiblement contra la voluntat del mateix le- 
gislador) a sis mesos. Aixb representa que el fimionament 
anormal de I’ Administració perjudica els interessos cle l’admi- 
uistrat. 

>>VI. Que l’article 28.2 de la Llei Catalana 14/1984, de 20 de 
marg, de¡ Sinúic de Greuges, determina que: “Si en la investi- 
gaci6 d’una queixa o d’un expedient creu que l’apiicaciii de les 
dispasicions normatives condueix a un resultat injust o perjudi- 
cial, podr& recomanar u suggerir a Ja institu&, al Departament 
o a l’entitat competents, les mesures o els criteris que considera 
adequats per a remeiar-ho o les modificacions que li sembla 
oportú i introduir en els textos normatius”. 

>>VIL Que l’article 2.3 de la Llei estatal 36/1985, de 6 de no- 
vembre, regula el regim de col.labraci6 i coordinació del De- 
fensor del Poble i els Comissionats Parlamentaris Autonbmics, 
i detemina l’actuaci6 del Síndic de Greuges en la supervisió de 
l’activitat dels brgans de 1’Administració fiblica estatal que ra- 
diquen en territori catalh. 

>>VIII. L’article 106,2 de la Constitució Espanyola determina 
el dret dels particulars a ser indemnitzats pm les lesions sofertes 
a conseqiikncia del funcionament dels serveis p~blics. 

&s per aixb, que: 
>>SOLLICITO: Que, fetes les comprovacions que prbvianient 

consideri oportunes, accepti a trhmit el present expedient a ins- 
thcia meva, i en definitiva insti als Departaments o organismes 
que en siguin competents l’adopci6 de mesures que resolguin la 
injusta situaci6 a quk s’miba ei1 considerar improrrogable el 
termini de presentaci6 de sol4icluds d’indemnització, majors 
de 65 anys, per privaci6 de llibertat per causes amnisthdes per 
la Llei 46f77, i en conseqü&ncia se’m reconegui el dret a perce- 
bre la indemnització corresponent>>. 

El Sindic, atesa la denúncia presentada pcr l’interessat, entre 
d’altres de rebudes amb idhtic contingut, va suggerir al Defen- 
sor del Poble la possibilitat de fer Ús de la seva legitimaci6 per 
interposar recurs d’inconstitucionaiitat. També s’indich al De- 
fensor del Poble la possibilitat de recomanar al Ministeri d”o- 
nornia i Finances que Interpretes extensivament la reiterada 
disposició addicional, a fi que s’hi poguessin acollir els ciuta- 
clans que van sofrir captiveri en camps de treball i de concentra- 
ci6. 

Malauradament, ja coneixem la resolució del Defensor del 
Poble i la interpretació restrictiva tle la Direcci6 General de 
Costos de Personal i Pensions Públiques. 

Tampoc no s’ha tingut en compte, per ara, la prhoga del 
termini cte presentaci6 de Iex sol-licituds, malgrat el que s’ha dit 
en el tema que precedeix, amb motiu de la modificaci6 operada 
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per la Llei 31/91, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de 1’Estat per a 1992. 

Queixa 551/91 
Miitilat dc guerra i muEiIat de pensi6 

Va comparkixer a la nostra htituci6 el senyor J.B., que ex- 
p s i i  que havia sollicitat els beneficis previstos en el Decret 
670/76, de 5 de rnarq, sobre pensions a favor de mutilats de la 
passada gucr-ra civii. Li foren valorades les lesions que patia i 
es resolgue concedir-li la pensi6 corresponent. 

L’atiy 1982, I ’interessat sol.licitA acollir-se als beneficis regu- 
lats per la Llei 6/82, de 29 de nzaq, sobre pensions il favor dels 
mutilats civils de guerra i llurs drethavents. 

EI Tribunal Mkdic Qrralificador li valor5 part de les lesions 
amb 30 punts, llevat de les previstes en l’m. 137 de 1’0rdre de 
24 cIc febrer de 1979, que desplega el RDL 43/78, de 21 de de- 
s em b rc . 

At5s quc I’ait. 2 de la I M  6/82, de 29 de mar$, estableix que 
per a l’adquisicíd del dret a la pensió de mutilació s’ha d’obte- 
riir una vaIoraci6 minima de 45 punts, i vist que X’interessat no 
l’havia obtinguda, li fou denegat el dret. 

L’interessat interposil reclarnaci6 clavant et Tribunal &mh= 
niic Ariministratiu Central, el qiial dccidi que es valoressin les 
lesions omeses en In. prirncra qualificaci6 i previstes en l’art. 
137, Ics qzir i ls  foren valorades en 30 punts. 

Aixb 11o obstant, la Direcci6 General de Costos dc Personal i 
I+msions Piíhliqiies rcsolgud de iiou denegar-li el dret, prc luk 
numds VB valorar les lesions rle I’<art. 137 i no les afcgi a les va- 
lorades pel Tribunal Mkdic Qualificr-tdor en la primera revisi& 

EI cas Es que l’interessíit continua sense pder-se acollir a 
I’hmbit d’aplicaci6 de la Llei 6/82, de 29 de mar$, i no pot per- 
cchrc la pensi6 corresponent. 

Pcr aixb, cl Sidic  cstudik el problema i resolgué d’informar- 
nc tlcgudamcnt cl Dcfcnsor del Poble, a fi de suggerir a la Di- 
rccciij General que rectifiqués la puntnaci6 i conseqüent 
molucici. S’indici, en síntesi, que: 

<< .. ,El Tribnnal ~~on6mico-Administr~tivo Central acortl6, 
con feeclm 15 de diciembre de 1988, devolvex el expediente al 
Centro Gestor para que, de acuerdo con el Considcrmdo 5 ,  se 
recabase del Tribunal Médico Central “nuevo informe en el que 
se atribuya it la lcsilin tipificada en el n6rnero 137 del Cuadro 
apEic;ibie la puntiiación que cstime pertinente, dentro de 10s li- 
mites allí sefialados O ,  en su caso, objetive las razones para 110 
puntuarla, adoptmdo tlcspuks el Centro la resolución qiie en de- 
recho resulte procedente...>> <<... Con fechn 23 de jiilio de 1990 
h Direccih Gcmral, en crimplimento del Acuerdo del Tribu- 
nal Ecor3Ómico-Rdministrativo Central de fecha 15.12.88, re- 
salvi6 atribuir a la l es ih  tipificada en el núm. 237 la 
puntuaci6ti de 30 puntos, segúii es de ver ei1 Doc. quc se it~oin- 
pañia cle n 4, pero no adicionó estos 30 puntos del art. 137, a 10s 
30 puntos ya atribuíclos en 10s demils artícrilos de la resotución 
de I X  cie septiernbre de 1984. Con do ,  se volvi6 a considera al 
intercsado no compreridirlo en el hrnbito de aplicación de la LRy 
6/82, de 29 de Marzo, pues la sola valoración del n 137 no al- 
cittixii 10s 4S piiiitos exigidos por la citada Ley, Por ello, enten- 
dcmos quc el Sr. J .R.  tenia atribuídos 30 puntos en la 
l~esnluci6n de i 8  de septiernbrc de 1984, y con la valoración de 

las lesiones del n 137 se le atribuyen, por Resoluci6n de 23 ju- 
li0 de 1990,30 puntos mAs, que sumados a 10s anteriores supe- 
ran 10s 45 puntos que exige el art, 2 de la Ley 6/82, para la 
adquisicidn del derecho a la pensi6n de mutilacih ... >, 
La present queixa esta sotmesa a l’estudi del Defensor del 

Poble, i en aquests moments esperem la informació i tramitació 
dels suggeriments esmentats. 

2. EI carhcter tui‘tin del dret laboral 

L’art. 149, 1, Ta. de fa ConstituciTi Espanyola atorga a 1’Estat 
la compethcia exclusiva sobre legislació laboral, sens perjudici 
que sigui executada pels 6rgans de les comunitats autbnomes. 

Així mateix, l’art. 11.2 de I’Estatut d’Autanomia de CataEu- 
nya atribueix a la Generalitat l’execuciú de la lcgislaci6 de 
1’Estat en materia de treball. 

Aixb cornparth E’atribucid a l’Estat, entre altres cornpetencies 
Icgislatives, de la majoria dels fons d’ocupació i del desplega- 
ment dc la politica de foment ocupacional. Tanmateix, la Gene- 
ralitat pot constituir empreses piibliques com a mitja d’execució 
de les funcions en quk tingui competkncia econbmicn, i, per 
tant, pot intervenir en la configuració d’una politica sbcio-eco- 
nbmica per a Catalunya, incidint també en el foment ocupacio- 
nal. 

La compethncia d’execució que exerceix la Generalitat resta 
sotmesa, per& a l’alta inspecció de vigiihncia i verificació de 
1 ’Estat. 

No ohst,mt aixb, de les coinpethncies transferides, ja des Bels 
primers traspassos a la Generalitat en matkriia d’expcdicnts rela- 
tius a diferents aspectes de l’activitat laboral, relacions coll&- 
ves, seguretat i higiene, jornades i horaris, potestats 
sancionadores, etc., no hem tingut queixes qiic hagin denunciat 
una actuació irregular o disfunció que motives la jntervenci6 
del Síndic. 

Ja vain indicar en informes canteriors la necessitat que es t ras-  
passi a la Gcneralitat el principal agent gestor del foment de 
l’ocupacih, que, ara per ara continua en I’anquilosat Institut Na- 
cional d’Ocupaci6 (INEM). Les negociacions, no pacífiques per 
cert, sobre el traspris de I’INEM a la Generalitat han de conti- 
nuar essent, al nostre entendre, el p u t  de mira del Govern de la 
Generalitat, a fi que, sens perjudici dels plans d’ocupacih apro- 
vats pel Depariament de Trebali i dels ajuts del Fons Social Eu- 
ropeu, es pugui posar en funcionament una vertadera i pr6pia 
politica ocupacional a Catalunya. 

Enguany, sens dubte, s’ha aconseguit un dels altres h p ~ r -  
tants traspassos pendents, la formaci6 professional ocupacional 
(R.D, 1577/91, de 18 d’octubre, DOGC 8.11.91) dei quaI ens 
congratulem, Aixb permetrh desplegar el model de formació la- 
boral, d ’ a c d  amb les necessitats del mercat de trebaiill de Cab- 
lunya, sens perjudici d’allb que estableixi la legislació estatal. 

Continua pendent I’esfors dels poders piiiblics per fomentar 
la creació de treball estable. L’índex de desocupats no baixa i 
les contractacions temporals ajuden a confirmar-ho. Per contra, 
s’incideix en ajudes destinades a fomentar el cessament antici- 
pat de detemiriades activitats, en desplegament, des de l’any 
1988, de l’acció comuna de la política comunithria. 

El panorama no és pas gaire afalagador. L’activitat econbmi- 
ca segueix un proc6s de desacceIeraci6 i les empreses no tenen 
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viabilitat competitiva davant les grans importacions a baix preu. 
Aquesta conjuntura ha tingut efectes negatius i paradigmhtics, 
com en el cas de la Seda de Barcelona, a part altres casos d’em- 
preses públiques, 

Els ciutadans que vulguin trobar una ocupaci6 hauran de per- 
feccionar lu scva prepamci6 i adequar-la a les noves liecessitats 
del m h  del treball. Milers de ciutadans han participat enguany 
en cursos de formaci6 ocupacional, corn també ha potenciat Ia 
Generalitat, encara que timidament, cl foment dc l’ocupaci6 de 
sectors amb dificultats especials. 

No hi ha dubtc que l’kxit assolit en els convenis de col4ahu- 
raci6 de prktiques en alternanqa als ensenyaments secundaris 
pot obrir noves perspectives entre els centres de formació pro- 
fessional i les empreses collaborades, actualment regulats per 
1’0rdre de 5 de febrer de 1990. Molts dels alumnes que fan les 
prhctiques, malgrat que aquestes no compoitin la incorporaci6 
al lloc de treball, ni impliquin prestacici de serveis, pdrm aspi- 
rar a trobar feina amb un adequat sentit de la responsabilitat i 
professionalitat. 

Cal continim fomentant la formaci6 professional de les do- 
nes, n fi de reduir Ia taxa de desocupaci6 que les afecta i satisfer 
amb kxit les exigkncies de competitivitat derivades de fa conse 
cuci6 del Mercat 6nic Europeu. 

TatnW s’ha dc continiiar la 1Iuita. per la igualtat de tracte i 
d’oportunitats dc la dona en el m6n del treball, no tan sols en 
l’epiparat tracte legal, sinó en diverses reaiitats cliscriminatij- 
ries, com poden ser les diferents categories professionals, sub- 
tilment cncobcrtes, per a treballs iguals, com ha declarat 
recentment la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Coronar les actuacions iniciades amb el Pla d’Actuaci6 de la 
Generalitat per a la igualtat d’oportunitats per a les clones, 
1989-1992, ha de constituir sens dubte un gran avenq en l’eli- 
minacici de la resta de discriminacions per r& de sexe i la plena 
integracih de la dona en la societat. 

Ens congratukm de les reformes operades en el nostre orde- 
nament juridic, com les ja indicades en innformes anteriors, i que 
havien motivat amb anterioritat diversos suggeriments d’aques- 
ta Institució, respecte, els quals foren posteriorment recollits en 
la Llei 3/89, de 3 de mar$, o en la Llei 26/90, de 20 de desem- 
bre, sobre prestacions no contributives. Tmb6  hem dc rwonki- 
xer Ics activitats i subvencions atorgades per l’lnstitut Catal& de 
la Dona, destinades a promoure Fa igualtat de drets i la no dis-  
crirninaci6 entre homes i dones. 

Cal recordar que des de 1’1 de gener de i992 s’apliquen les 
nomes comunithries sobre Ia lliurc circdaci6 dc treballadors 
entre Espanya i la resta d’Estats membres de la Comunitat, Ile- 
vat de Luxemburg. Certament, eE 29 de juliol passat es publich 
al niari Oficial de les Comunitats Europees el Reglanient del 
Consell (nrirn. 2.194191, dc 25 de juliol), en el qual es redueix 
en un any e3 periock transitori aplicable a la lliure circulaci6 
dels treballadors entre Espitnya i Portugal d’una banda, i els al- 
tres Estats mcmbres, de l’altsa. 

Els articles 48 a 51 del Tractat de la CEE preveuen la lliber- 
tat de circulaciri dels treballadors, la qual cosa implica l’aboli- 
ci6 de tota discrirninaci6 basada en la nacionalitat, ocupaci6, 
remuneracib i altrees condicions de treball. 

Aquesta llibertat significa el dret de respondre a les ofertes 
de treball de qualsevol Estat membre i de residir-hi i trebaliar- 
hi, amb l’excepci6 de treballs a l’Administraci6 Pública, i ‘les 

restriccions recollides a l’article 48.3, <<por razones de orden 
público, de seguridad pziblica y de sanidad pfiblica>>. 

L’adhesió d’Espiinya a la Comunitat, nu tan sols ha motivat 
un canvi en els drets dels treballadors, sinó que ha imposat la 
necessiria adaptaci6 del nostre ordenament jurídic a la normati- 
va Cornrmithria, la qual cosa representa una vertadera. transfor- 
mació de determinades Arees normatives, com per exemple la 
proteeció dels treballadors en el centre de treball i relativa a la 
seguretat, higiene i medicina en el treball, 

La recepci6 del dret comunitari en el nostre dret positiu s’ha 
vist reflectida en la promulgaci6 de diverses nomes reglamen- 
taries dc carhcter intern. No obstant aixh, continua pendent 
de revisió l’anquilosada Ordenanp Gencral de Seguretat i 
Higiene en el TrebaI1, del 9 de marc; de 1971, fins ara opera- 
tiva, les prescripcions de la qual s6n de dret necessari, pen- 
dent de substituir, ben aviat, d’acord també amb les 
directrius cornunitiries. 

Malgrat la conscient preocupaci6 dels perills que comporten 
els accidents de treball i de les mesures per desaccelerar-!os, 
corn s h  els programes promoguts pel Departament de Treball 
sobre salut laboral, continua essent preocupant el grau en quk 
incideixen a Catalunya, propurcirma€mcnt molt superior a d’al- 
tres pa’m’sos més industrialitzats. 

El drct reconegut a l’art. 40.2 de Ia Constitució Espanyola 
obliga els poders públics a vetllar q e r  la seguretat i la higiene 
en el treball)> de manera que asseguri l’abshcia de risc per a la 
salut i la millora de l’ambient de treball. 

Aquest dret constitucional 6s també un dret bhsic del treba- 
llador, reconegut a l’art, 4.2.d) de 1’EEstatut dels Treballadors. 
Totes dues normes constitueixen la manifesmci6 mks antiga de 
la intervenció estatal limitativa de l’autonornia de la voluntat de 
les parts en 1:i relaci6 de treball. 

Poders públics, treballadors (art. 5,b. de 1’Estatut dels Treba- 
lladors) i empresaris (art. IS) estan obligats per tant a observar 
les mesures i complir els deures imposats per la llei. 

L’autoritat de treball té la cornpetkncia i l’obligaci6 de vetllar 
pel compliment d’aquestes normes i de sancionar-nc, si escm, 
1 ’incompliment. 

No hem d’oblidar la trmsccndkricia dels accidents, tant en 
l’aspecte humh com en l’econbmic i social. Les possibles morts 
deis treballadors i consegüents repercusions a la Seguretai So- 
cial, j a  sia en mathria de pensions per mort i snpcrvivkncia, per 
i~ivalideses en els diversos graus d’incapacitat per nl treball o 
en l’hnbit sanitari i rehabilitaclor, són despeses quc rcpercutiran 
en el sistema econbmic i en I’ccmomia naciaiial. 

Cal recordar que l’ínclex de sinistralitat a Catalunya, malgrat 
haver diszninu‘it durant l’my 1991, en una minsa yroporcid res- 
pcctc a 1990, continua essent preocupant. Per aixh, calen millo- 
res i el desplegamcnt de totes les actuacions pssiblcs il I’abast 
cíc la Conselleria, en matgria de seguretat i prevenci6, contro- 
lant amb més inspeccions i sancionant si fos el cas, a fi de dis- 
minuir el risc de Ia sinistralitat a Catalunya. 

Enguany, les lentituds i dilacions judicials, que podcn aícctar 
el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, han estat tambk 
objecte de denúncia en divcrscs queixes. 

Lcs mesures adoptades i previstes amb anterioritat a la refor- 
ma del procediment laboral no aconseguiren un eficaq funcio- 
nament del servei públic judiciaI, pel que fa a l’ordre 
j ur i sd ic ci on a 1 soc i a I .  
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Amb l’entrada en vigor del Text Articulat de la Llei de pro- 
cediment Labord, aprovat pel R.D.L. 521190, del 27 tl’abril, i 
malgrat. els seus defcctes, scinbla que han clisminuit el nombre 
de recursos i s’han agiíitat els afers pendents. 

Aixb no obstant, la. rnanca de mitjans materials i personals, 
les deficibicies de la nova estnicturaci6 judicial, i les de la ma- 
teixa organitzaci6 dels titulars judicials, no hauricn d’incidir en 
la possible vulneraci6 del clrct fonamental a un procés sense di- 
lacions indegudes. Els responsables i garants d’aquest dret el 
van malmetent imputiement en molts dels casos denunciats. 

La disminuci6 de queixes referents a lentituds judicials en 
I’Amhit laboral, ens fa pensar amb la millora (pe cornporth la 
protnulgaci6 de la Llei de Bases del nou Procediment Laboral, 
deu anys clespris de I’antiga Llei ritubia, dc l’any í980. 

El desplegament de la Llei de Demarcacili i de Planta Judi- 
cial de fa tres anys determini un canvi en I’estnictura jiidiciat i 
cs modificaren substancialmctit cl s brgans j utlicial s col.lcgiats, 
tlescenti.~ilitzant-Ios i acostant-los als justiciables. 

Nom& Iniinca que d s  nous Tribunals de Justícia puguin des- 
plegar amb cficibicia i cfickia la tutela dels drets i interessos 
d d s  ciutadans, pcr fer realitat Ics garanties constitucionds es- 
mentades. 

Persisteixen Ics dificultats conjunturals i les limitacions de 
carkter personal i subjectiu, prbpies de determ ¡nats colkctius, 
les quals agreugen la integració d’aquests al mercat de treball. 

Així, com palesa l’expeclient de queixa que prcsentarcrm a conti- 
iiuiicicj, calen més programes especifics i especials ci’ajuda a ex- 
presos, Qogaddictcs i altres persones en situici6 de marginació 
cii cl treball, pcr incidir eri la seva reinserció i integració laboral. 

L a  problmhtica suscitada per diversos reclusos reclamant la 
percepci6 del salari minim i I’aIta la Seguretat Social, amb 
motiu del trcball o dcdicacici en dctcrrminats serveis de la presó, 
ha posat en evidbncia allb que disposa l’art. 25 de la Constitu- 
ci6, respecte al dret del condemnat a gaudir dels drets fonamen- 
tals i clel dret II una feina remunerada i als beneficis 
corresponents de la Seguretat Social. La present problemAtica 
rcsta sub-jjccta a Ia jurisdicció competent, la qual haurh de deci- 
dir sobre els respectius drets dels reclusos a la pres6. 

Finalment, sembla que la Llci 31/91, tlc 30 de desembre, de 
Pressupostos Gcnerals de l’Estat per a 1992 ha posat fi a la con- 
trovkrsia generada per les actes d’impecc i6 aixecades pels con- 
trolaclors laborals. 

La nimc1-2 de mitjans probatoris que acreditessiti la realitat 
dels €ets, fou objecte de controvkrsia durant els darrers anys, 
pecqui: es dubtava de l’efichcia dc les actuacions dels controla- 
dors lnborals, les quals s6n verificades i assumides per la Tns- 
pecci6 de Treball i Segure?at Social. 

Com que eis ccmtroladors laborals no són inspectors de Tre- 
ball, les seves actuacions no tenien la foqa pmbatbria de les ac- 
tes aixecades per aqriells. Certament, el R.D. I667/86, de 26 de 
maig, que rcgula les funcions i atribucions dels contro1;idoss la- 
imral s, preveu la possibilitat cl’ayuests pcr promoure i estendrc 
les actes rl’inf’racci6, Ics quals s’han dc formalitzar amb el rai- 
uisit essencial de ser- verificades per un inspector de Treball i 

Aixb IK) nhstarit, la Llci 8 /88 ,  clc 7 cl’abril, sobre infraccions i 
sancions d’cmlre social, no preveu la intervenció dels controla- 
dors en el prwccdimcnt sancionador, i ,  amb una referkncia ex- 
cltrsiv;i als inspectors de Trehnll i Seguretat Social (art.52.1), 

Seg1,rrctat SOCillI. 

exigeix que les actes reflecteixin acels fets constatats per l’ins- 
pector actuantn, dotant l’acta de presumpció de certesa. 

Algunes sales contencioses administratives dels tribunals su- 
periors de Justícia han delimitat, en sentit restrictiu i excloent, 
la validesa i efichcia de les actuacions dels controladors labo- 
rals, fes quals no gaudeixen de presumpci6 de certesa. 

La recent Llei de Pressupostos Generals de 1’Estat per a l’any 
1992, disposa en la Disposici6 Addiciona1 27 el següent: 

<<Acta extendidas o pxomovidas por 10s controladores labo- 
rales. 

>>Se afiade un número al art. 52 de la Ley 8/88, de 7 de abril, 
sobre infcacciones y sanciones en el orden social, con ei texto 
siguiaite: “3. Igualmeute harán fe, salvo pmeba en contrario, 
las actas de infmccih prornnvidas por 10s Controladores Labo- 
rales, asi como las nctas de liquidación extendidas par 10s inis- 
mos de confomidad con 10s cometidos y atribuciones que les 
confiere el R.D. 1667/86, de 26 de mayo, respecto de 10s he- 
chos que haym sido comprobados por el ”Controlador Laboral 
actwmte”, que se incorporarfin necesariarnente al acta>>, 

Aixi doncs, es reconeix la presumpci6 de certesa dels fets 
constatats pels controlaclors laborals i es posa f i  a les controvkr- 
sies fins ara suscitades per les seves actuacions, moltes d’elles 
sotmeses als brgans judicials. 

Queixa 1 OO2J90 
Limitacions que dificulten la integraciti en el mercat de tse- 
ha11 

El senyor S.I. s’adreqh al Sindic i exposh les dificultats de ca- 
rktcr general per obtenir feina. Tambk es referí a les limita- 
c ims que pateixen els reclusos per accedir al rhgh obert 
mitjangant una oferta de treball. 

El Sínclic estudi8 la diversa problernhtica que envolta el 
collectiu esmentat i s’adrcgh a ka Conselleria de Treball bo i 
suggerint que s’estudids la possibilitat, d’acord amb el marc 
competencial previst en l’art. 11 de 1’Estatut d’AAutonomia i en 
coordinació amb el Departament de Justicia, de promoure i fa- 
cilitar un treball remunerat als esmentats reclusos condemnats, 
a fi dr: reinserir-los laboralment i social. 

Tatnbd s’indich la possibilitat de regular més ajudes i dictar 
lcs disposicions nccessilrics tendcnts a promoure i facilitar la 
contractació per part de les empreses amb els condemnats i 
classificats en tercer grau de tractament penitenciari, amb espe- 
cials dificukats per accedir al rhgim obert, en no disposar d’un 
treball o contracte fora de la pres& 

Ateses les propostes del Sindic sobre els possibles ajuts a les 
persones c ~ ~ ~ l e m n a d e s  i classificades en tercer grau de tracta- 
ment pnitenciari, amb especials dificultats de collwaci6, la 
Conselleria matiifesth que els ajuts il la contractació que conce- 
deix el Departament de Treball, per a joves i per a mbs grans de 
45 anys, van ser suprimits fonamentalment perquk en part po- 
dien constituir una duplicaci6 dels ajuts que amb aquesta finali- 
tat havia establert el Govern Cermal, i per aixb es va decidir 
destinar els mateixos recursos a fomentar la formaci6 professio- 
n al ocupacional. 

Aixi, se’ns inciich: 
<<En aquest aspecte, cal significar que efectivament la compe- 

tkncia per regular, de forma general, el r b g h  contractual labo- 
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ral correspon a 1’Adrninistració centrd. Malgrat aixb es poden 
articular iniciatives parlamentiries destinades a modificar la 
normativa estatal en el sentit cl’estendre a les persones en 
aquesta situació la protecci6 de la prestació de l’atur. 

>>El Decret 45/1989, de 13 de maq, modificat pel Decret 
204/90, de 30 de juliol, d’integració de treballadors amb espe- 
cials dificultats de col.locaci6, contempla entre els col*lectius 
afectats e1 dels penats en rkgim obert o aquells als quals, previ- 
siblement, els resti menys d’un any per progressar a rkgim obert 
o per a la IIibertat condicional o definitiva, i permet realitzar aC- 

cions d’orientaci6 professional, formaci6 professional i poten- 
ciació de projectes d’autoocupació. 

>)AI mateix temps, l’Ordre de 14 de gener de 1991 (DOGC 
i396 de 21 de gener de 1991) que regula els programes de for- 
ma& ocupacional i els plans d’ocupació que desplega el De 
partament de Treball en els seus articles 37 d) i 47 d) d6na 
prioritat a aquestes persones per acollir-se als plans d’ocupaci6 
en coI*laboraciii amb les entitats sense afany de lucre i els a$i- 
t“lments. 

>>Les mesures indicades en el punt anterior configuren, 
doncs, el marc d’ajuts que, en I ’hbi t  del Departament de Tre- 
ball, s’ha arbitrat en favor del colkctiu de referkncia. Per des- 
comptat, la ConselEeria resta oberta a collaborar, dins les seves 
compethncies i possibilitats, en les iniciatives que pugui propi- 
ciar la societat, o be altres brgms de les administracions pGbli- 
qrr e s. >> 

Per aixb, sens perjudici del que s’ha dit, el Sindic ha tornat a 
suggerir al Conseller de Treball que es contimiin atorgant s u b  
vencions i ajuts al colkctiu objecte de queixa, a fi de complir 
l’objectiu establert per la normativa fins ara en vigor. 

Queixa 298191 
Capitalitzaci6 de I’atur i foment de I’ocupncih 

La Llei 31/84, del 2 d’agnst, de Protecció per Deswupaci6 
estableix a l’art. 23.3: <<Cuando asi 10 establezca algún progra- 
ma de fomento de empleo, la Entidad Gestora podrá abonar de 
una sala vez el valor actual del importe de la prestilcl6n del ni- 
vel contIibutivo -mai dei nivell assistemial-, corresponctimte 
al pcríodo a que tenga derecho el trabajjdor en función de las 
cotizaciones efectuadasn. 

Així, el R.D. 1044185, de 19 de juny, en relaci6 amb 1’Qrdre 
Ministerial de 21 de febrer de 1986, regula l’abonament de la 
prestació, en la modalitat de pagament ljnic, corn a mesura de 
foment a l’ocupació. 

Un cop es reuneixen els requisits per accedir a la modalitat 
de pagament indicada, els interessats han d’acreditar davant 
l’entitat gestora (INEM) que faran una activitat professiond 
com a treballadors autbnams, o socis treballadors d’una coope- 
rativa o d’una societat anbnima laboral. 

Per acreditar I’activitat professional s’ha de presentar una 
rnembria explicativa del projecte d’inversió, de l’activitat a des- 
plegar, així corn de la viabilitat d’aquest prqjecte, 

Un cop obtinguda Ia resoluci6 que autoritza el pagament 
dnic, s’ha de legalitzar l’activitat en el termini establert a l’efec- 
te i afectar la quantitat percebuda a l’execuci6 de l’activitat. 
Aquest 6s el punt objecte de més denrlrncies i queixes i també de 
mks inspeccions i sancions. 

Desviar les quantitats o les ajudes compatibles amb la per- 
cep& rebuda a d’altres finalitats; no donar-se d’alta en el R5- 
gim de la Seguretat Social corresponent en el termini d’un mes; 
O no inscriure la societat en el corresponent registre, han estat 
objecte d’inspecció i, com en la segiient queixa, de revocaci6 
de la prestació per haver estat percebuda indegudament, 

Així, hem rebut queixes d’afmtats per aquesta situació que 
s’adrqaren al Síndic indicant que: 

dosaltres, en un principi érem tres matrimonis que viviem a 
Sant Vicenq dels Horts i varn decidir formar una empresa agrh- 
ria de carhcter familiar a Riba-Roja d’Ebre. 

>>Per iniciar el projecte, A., C. i M. vam capitalitzar els nas- 
tres aturs per poder atendre Ies primeres inversions (compra de 
la finca, electritYcaci6, reg, maquinbia, etc.), mentre J,, amb el 
seu treball a Barcelona, havia de contribuir al manteniment eco- 
nbmic de les tres famflies fins que l’empresa entrés en plena 
produccib. 

>zEls problemes van venir quan a J. li va comengar a anar bé 
la feina, i després d’haver invertit tots els nostres estalvis a 
l’ernpresa, ell va decidir plantar-nos, deixant-nos en la mbs ab- 
soluta rui’na. 

>>Durant els mesos que va durar aquest malestar varn rebre 
unes cartes de 1’INEM reclamant-nos als tres que vam capitalit- 
zar una serie de documents. A. com a promotor del projecte (se- 
gons rnembria que li adjuntem) va presentar aquests papers; M. 
i C. no ho varn fer, per@ il la Dclegaci6 d’Hisenda a Tarrago- 
na ens van dir que com que era la mateixa empresa, amb una 
llicencia fiscal j a  n’hi havia prou i en aquesta confiany ja no 
ens varn amohar mds pels papers. 

>>En aquell moment els nostres esforqos anaven dirigits a tro- 
bar rhpidarnent una eina que ens permet& mantenir els nostres 
fills i poder fer cara a l s  pagaments mensuals i als crMits i no 
varn pensar mes en les demandes cle I’INEM que eren Ilichcia 
fiscal, seguretat social i justificants de I’inversi6, 

>>Quan ens va arribar la primera carta reclamant-nos la devo- 
lució de la totalitat de la capitalització de M. vam anar a veure 
el cap de capitalitzacions de Tarragona, el qual, quan nosaltres 
li vain intcntar explicar el nostre “perquZ’, ens va ignorar dient- 
nos que si 110 diiiern els papers que ens havien demanat no te- 
níem res a fer allí. El que 6s obvi és que si haguéssim tingut els 
papers, no ens hauria calgut am r -1 o a veure. 

>Quan nosaltres varn fer els tres projectes (que sen el ma- 
teix) tat C Q ~  ens va demanar I’bEM, ens varn comprometre a 
tenir tres Ilickncies fiscals diferents, pcrb desprh, com ja hem 
dit, a Hisenda ens van dir que, essent la mateixa empresa, amb 
la del promotor ja n’hi havia prou, ens van cornenpr ets pro- 
blemes seriosos amb I’WEM. 

>>Ara ens trobem qiie el cas de M. est5 al Tribunal Suprem i 
sobre el de C., 1”EM encara no ha donat contesta al recurs 
d ‘alpda. 

>>El que mes ens indigna 6s que per una mera formalitat ad- 
ministrativa ens veiem dins el mateix sac de tots aquells que ca- 
pitditzen per embutricar-se uns diners sense pensar en muntar 
cap empresa, mentre que nosaltres des del principi hem convi- 
dat diferents responsables de l’JNi3M i Ministeri de Treball a, 

Tarragona il visitar la nostra explotació sense que de moment 
hagi vingut n i n g ~  a veure-la. Per altra banda des del comenGa- 
ment tenim un compte conjunt a la Caixa que mai hem amagat 
a ning6 i 6s UIM bona prova que qualsevol moviment monetari 
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de l’empresa 6s responsabilitat dels quatre membres que en for- 
mem part. 

>>El que tambd 6s una trista @cia és que uns diners pels 
quals hem cotitzat, que són nostres (carn ho serien si haguéssim 
cobrat l’atur mensualment) pel sol fet d’haver-los cobrats d’un 
cop, tot i poder justificar la seva destinaci6 a I’empresa, ens si- 
guin reclamats COM si ens tractessin d’estafaclors. 

>)No cal a€egir, que si finalment el Tribunal Suprem decideix 
que liem de tornar cls diners capitalitzats haurem d’abandonar 
el projecte amb tots els greuges econbmics i morals quc aixb 
ens reportarh. 

>>Haver esmerpt tants esforc;os i tíants diners per no res, pcr 
cstar endeutats fins als ulls haurh estat una de les pitjors bromes 
que la justícia ens podia gastar. 

>>Amb la canfimp de rebre la seva atenció i si 6s possible 
 un^ entrevista personal per poder acabar d’aclarir alguns punts 
que podcn estar c~nfusos, el saludem ben atentament.>> 

El Síndic estudi5 la queixa i sens perjudici de les reclama- 
cions i recursos que formularen els interessats, la traslladh al 
Defensor ciel Poble a fi que, si hi observava infraccions de pro- 
cedimcrit, manca dc motivacih en les resolucions o d’altres de- 
fectes de forma en les notificacions, suggeris a 1’LNEM la 
correcció dc Ics possibles irregularitats, i que recornanes al Mi- 
nisteri de Treball i Seguretat Social una modificaci6 de la nor- 
mativa reguladora d’aquest tipus de prestació, 

Flexibilitzar la normativa esmentada al comenqatnent i que 
regula l’obtenció de la prcstaci6 en la modalitat de pagament 
Únic i de les ajudes complementhies seria una m2w-a adequa- 
da i compatible, salvant la seguretat jurídica, amb l’otycstiu de 
ki mateixa concessi6 de fa prestnci6, que 6s en esskncia el fo- 
ment de l’ocupacih. 

Queixa 9 10/9 1 
Si1 hsidi pcr rlesocupacici. 1)esap:tricid dc Ics rustriccions im- 
posatlus cn cl rcglarnent 

L’intcressat, senyor E.G,, s’aclrqh al Sindic i manifest‘ a I a se- 
va prcocupaci6 perquG li havien indicat la impossibilitat de per- 
cebre el subsidi per desocupaci6 ja que havia cotitzat i s’havia 
de jubilar per un rkgirn diferent del dels treballadors per compte 
d ’altri. 

Aquesta Institucih analitzi el problema de I’interessat i resolgué 
infmmr-lo de la rectificació opmda p l  Tributial Constitucional, 
el qual havia declarat nul I’article 7.3 del Reial Decret 625/85. 

Cerlament, I’exclusiTi dei subsidi per desocupaci6, previst en 
I’csmentat preceptc regfarnentari, deis qui només puguin jnbi- 
lar-se cn rkgims de la Seguretat Social que no tinguin prevista 
la protecci6 per desocupaciii, com era el cas de I’interessat, re- 
sultava incompatiblc amb el principi d’igualtat establert a l’&- 
CIC 14 de la Constituci6 espanyola. 

L’wticle 13.2 dc la Llei 3i/#4, de 2 d’agost, de Protecci6 per 
desocupaci6, estnbleix que seran lxneficinris del subsidi per de- 
socupstcirj eis tretratladors de més de 52 anys, <<auri mando no 
tcn&an respon sab i 1 id ades fiun iliarcs, sieriipre qiic se encuen t ren 
en alguno cle 10s supuestos contemplados en el art. 13.1 de di- 
dia Ley , haym cotixado por deseinpleo al tnenos durante scis 
aiios a lo Iargo de s i i  vida laboral y acrediten que, CII el morncn- 
to dc 111 solicitud, relinen todos 10s requisítos, salvo 1;i edad, pit- 

ra acceder a cualquier tipa de pensión por jubilación en el sistc- 
ma de la Seguridad Social.)> 

Aixxb no obstant, i suposadament, en desplegament de l’es- 
mentat precepte; legal, Il’article 7.3 del Reial Decret 625185, de 
2 d’abril, disposava que el citat acc& a la jubilació havia de 
produir-se, neeesshriament w n  cualquiera de las regimenes de 
la Seguridad Social en 10s que se Ie reconozca el derecho a la 
prestaci6n o subsidio de desempler>. >z 

S’assa’bentii l’interessat que ia passible denegació de la seva 
sollicitud, amb l’tinic motiu de nu complir el quisit espific ad- 
cüciond establert pec l’esrnenfilt article, havia estat declarat nul, 

La motivaci6 es basa ert el fet que, si 1 ’ ~ i c l e  13.2 de la Llei 
3 1/84 no distingeix entre uns dgirns i altres de la Seguretat So- 
cial a l’hhora de concedir el subsidi per a més grans de 52 anys, 
el reglament que la desplega (Reial Decret 625/85) no pot esta- 
blir exclusions o diferkncies entre els dits rkgims, perque s6n si- 
tuacions no diferenciades per la llei, 

Per tant, no es pot exigir, corn ho feia !’article 7.3, declarat 
nul per sentencia del Tribunal Constitucional, que: ia jubilació 
s’hagi de coiicdir en 1111 rkgim de la Seguretat SociaE que tingui 
prevista la protecci6 per desocupació, j a  que la llei no estableix 
aquesta diferhcia de tracte entre els qui es jubilen en un o altre 
rkgim del sisterna. Es tractava, doncs, d’uii requisit contrari a la 
llei, perquk no hi era previst, i contrari al principi d’igualtat pre- 
vist en la Constitrici6, per establir illegalment una diferkncia no 
volguda pel tegislador. 

Queixa 166/9 1 
1i:ntrebancs en el pagament d’una beca 

La senyora C.L. es queixa al Sindic perquh, un cop acabats 
els cursos de €ormaci6 de tknica d’irnatge i so, organitzats pel 
Centre de Formació i Promoció Ocupacional, patrocinat pel 
Departament de Treball i cofinangat pel Fons Social Europeu, 
solkitil la beca amb motiu de l’assisthcia als cursos esmen- 
tats, no havent rebut Ia subvenci6 malgrat haver transcorregut 
més d’un any. 

Atesa la documentaci6 que la interessada adjuntava al seu es- 
crit, varn admetre la queixa a tdmit i suggerirem a la Conselle- 
ria de Treball l’agilitació dels ingressos pendents de tramitaci6 i 
la millora en la gesti6 dels esmentats pagaments. 

EI Departament inicia diligbncies i, detectada Yerrada que 
havia donat Iloc a la situació irregular, va procedir a la gestiii 
oportuna per a la correcta tramitació, h i ,  se’ns indica que, en 
data 18 d’abril de 1991, el Departament d’E?conomia i Finances 
havia ordenat el pagament de la quantitaat de 57.750 pts. a ia 
senyora C.L. i a la domiciliació banc?tria que aquesta havia in- 
dicat. 

Aixb no obstant, cal seguir recordant a 1’Administració que 
actui’ de forma BgiE i coordinada, seguint els principis establerts 
en l’art. 103 de la Constituci6, a fi d’evitar cbegues i perjudi- 
cis innecessaris a l’adrninistrat. 

3. Consideracions sobrc Ifhomogenc’itxac¡6 del sistema 
de la seguretat sociai 

1 3  va notant, de mica en mica, l’iimpuls de l’Administsaci6 
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per mantenir un rkgim p6blic de Seguretat Social per a tots els 
chrtadans, e! qual ha de garantir una assisthcia i unes presta- 
cions socials suficients, especialment en cas de falta de feina, 
tal corn predica l’art. 41 de la Constitució Espanyola. 

Aixb no obstant, l’abast de la numativa i les mesures en 
aquest h b i t  s6n molt mds espectacul‘m quan s’anuiicien que no 
pas quan s’han d’executar, i de vegades resulten molt limitades i 
desencimdores per als ciutadans que se n’han de beneficiar. 

Malgrat que la Constitució també imposa als poders phblics 
de garantir la suficikncia econbrnica als ciutadans durant Ia ter- 
cera edat, mitjangant pensions adequades i actualitzades pexib- 
dicament, continuem rebent moltes queixes que palesen la 
jnsuficihcia de les prestacions i l’escassa resposta de 1’Admi- 
nistraci6 als reptes sbcio-econbmics de l’envelliment de Xa po- 
blaci6 i als problemes dels ciutadans d’edat avanqada. 

La integraci6 a la Seguretat Social de tots els ciutadans de 
m6s de 65 anys o disrninu’its, encafa que no hagin cotitzat, ha 
determinat l’extensió de pensions a moltes persones que en ne- 
cessitaven i no en podien ser beneficikies. Conseqüentment, 
perb, també s’han restringit les possibilitats financeres del r& 
gim cconbmic de la Seguretat Social, la qual cosa iniplica ele 
var les cotitzacions i les aportacions de l’Estat, com també un 
enduriment del sistema de recaptació, ja previst en el nou Re 
glament General de Recapta& dels Recursos del Sistema de 
Seguretat Social de 199 1, 

Malgrat la voluntat de voler-nos homologar en seguretat so- 
cial a altres pai’sos de la Comunitat Europea, no es pot preveure, 
per ara, una reforma global i unitkia, atesa la complexitat del 
sistema i l’heterogenetat dels rkgirns. 

E1 sistema de seguretat social continuar2 essent diferent en 
tots els estats membres i es protegir3 també de forma diferent 
els possibles beneficiaris. Aixb no obstant, la coordinaci6 de les 
legislacions de cada EsPdt permet acallir-se a un tractament 
igualitari en qualsevol dels estats membres, conservant els drets 
adquirits, exportant-los i totalitzant-los en el lloc on fixi la resi- 
dencia el ciutadh comunitari, 

Els poders píblics fan eshrqos en l’homugeneYtzaci6 de la 
protecci6 dels pensionistes i aixb ha suposat acollir una part de 
les nostres recomanacions dels darrers anys al Ministre de TE- 
ball i Seguretat Social, mitjanpnt el Defensor del Poble. 

Aixi, en compliment d’allb que preveu l’art. 50 de la Llei de 
Pressupostos Generals de I’Estat per a 1992, s’ha concedit una 
paga addicional a l s  pensionistes dels rkgims especials de treba- 
lladors per compte propi O autbnums i de treballadors de la llar, 
que anteriorment percebien 13 pagues de pensi6 I’any, Amb 
aquesta mesura tots els pensionistes de la Seguretat Social per 
contingkncies comunes percebran 14 pagues de pensió anuals. 

S’ha ampliat tarnbC, amb 1’0rdre de 18 de juliol de 1992, el 
contingut protector del Conveni Especial en eS Sistema de la 
Seguretat Social, el qual preveu la inclusió, dintre de l’accib 
protectora i amb carhcter voluntari, de la presta& d’assistkncia 
sanitkria per malaltia comuna, maternitat o accident no laboral, 
recollint aki, finalment, la nostra recornanaci6 per corregir 
aquesta llacuna legal. 

S?lia resolt, després de m6s de set anys d’incidir en el proble 
ma, la regdaci6 del cbmput reciproc de cotitzacions entrc el r& 
giin de Seguretat Social dels funcionaris públics i els diversos 
rkgims que integren el sistema de la Seguretat Social. Certa- 
ment, el Reial Decret 691191, de 12 d’abril, sobre cbrnput recí- 

proc de quotes entre rkghs de Seguretat Social preveu la deter- 
xninaci6 dels drets que poden causar per a ells mateixos o per a 
llurs familias, eis afiliats que acreditin cotitzacions en més 
d’un dels rhgims de la Seguretat Social. 

Pel que fa a pensions minimes, s’han equiparat, en I’exercici 
2992, les quantics de les pensions de vidu’itat, als imports de les 
pensions minimes individuals de jubilació per a beneficiaris 
amb igual edat, Aquest procés d’equiparaci6 també s’estén a les 
pensions de vidu’itat S.O.V.I., les quals s’equipamn a les quan- 
ties establertes per a les pensions de vellesa de l’esmentada i 
extingida Assegurmqa Qbligathria de Vellesa i halidesa. 

obstant, malgrat i’intent homogenei‘tzadot entre els 
diferents xkgims del sistema de Seguretat Social, al nostre en- 
tendre continuen produint-se situacions discriminatbries per a 
determinats pensionistes. 

Aixi, continua sense resoldre el problema dels treballadors 
mitbnoms pel que fa a Ia validesa de les cotitzacions correspo- 
nents a periodes anteriors a l’alta. Tampoc no s’ha modificat, 
per als treballadors de l’esmentat regim especial, la possibilitat 
rl’accedir a la percepci6 de l’incrernent del 20% de la base re- 
guladora, per als pensionistes declarats amb una incapacitat 
pemanen t total, quan compleixen cinquanta-cinc anys, malgrat 
haver-se suprimit I’exighcia del requisit d’haver de tenir més 
de quaranta-cinc anys per causar l’esmentada pensi6 d’invali- 
desa. 

D’altra banda, el legisfador continua condicionant la pensi6 
de viduxtat del sistema de Seguretat Social a I’existhncia de vin- 
cle matrimonial. entre el vidu O la vidua i el causant. Matrimoni 
i mi6 de fet generen drets i deures diferents, corn tamb6 ho s6n 
les conseqiihcies juricliques d’una classe d’uni6 i de i’altra. 

Corn ja indichvem en informes anteriors, el Tribunal Consti- 
tucional continua acceptant un tractament diferent entre les pa- 
relles casades i les amistaqades, i el considera compatible amb 
el principi d’igualtat. 

Per tant, no podem deixar de reiterar als poders públics la 
possibilitat d’equipxar c1 tmctament d’ambdues conviv$ncics, 
quant a determinades prestacions socials, corn ja suggcríem en 
]’Informe al Parlament de i 989, en qu& es palesava la negativa 
dcl legislador davant Ia possibilitat de modificar la normativa 
en l’imbit ocupacional i de superviv5ncin. 

Altres probIemes reflectits en les queixes que rebem consta- 
ten l’aplicaci6 restrictiva de la normativa per part dc les entitats 
gestores. 

En moltes ocasions l’llnstitut Nacional de la Seguretat Social 
resol amb criteris restrictius o impugna sistemiticament les sen- 
thcies dels jutjats socials davant el Tribunal Superior de Justi- 
cia Q el Tribunal Suprem, coneixent d’antuvi que I’aplicaci6 de 
la normativa pot contravenir principis constitucionals. 

La tasca interpretativa dels jutjats socials, com la del Tribu- 
nal Superior de lustÍcia, no soluciona suficientment la chrrega 
del ciutadh, que ha de seguir els recursos que ¡’entitat gestora 
promou i esgota fins a obtenir sentEncia fermn. 

Els nostres suggeriments relatius a la no declara& d’invali- 
desa permanent, quan no es reconegui el dret a la prestació eco- 
nbmica han estat resolts desfavorablement per maits tribunals 
superiors de justícia, els quals consideren viable la declaracib, 
administrativa o judicial, d’incapacitat permanent total, absolu- 
ta o de gran invalidesa, tot i que no es tingui dret a prestació. 

La doctrina dels tribunals es basa a considerar la invalidesa 

Ajxb 
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com una realitat amb entitat prbpia i independent dels efectes 
monbrnics que pugui originar. D’altra banda, el Tribunal Su- 
prem havia declarat que aIs pensionistes que es troben en 
aquesta situaci6 no se’ls hi pot negar I’aafiliació i alta a la Segu- 
retat Social, parquk la declaració cl’invalidesa no es considera 
una interdicci6 laborat. 

Aixb no obstant, el Tribunal Suprem ha dictat darrerament 
les senthcies de 30 d’octubre i 11  de novembre de 1991, en re- 
cursos de cassació per a la unifica& de doctrina, en les quals 
examina l’esmcntada controvkrsia i declara no admissible, en 
l’&mbit de la Seguretat Social, les declaracions d’invalidesa 
permanent mancades de contingut protector, i soste que n’hi ha 
prou de denegar la prestaci6, sense dectarar situacions jurídi- 
ques que puguin comprometre el futur de l’interessat. 

Malgrat que el Ministeri dc Treball i Seguretat Social no ha 
acollit els nostres suggeriments en aquest respecte, el Tribunal 
Suprem ha esmenat amb la jurisprudbncia la deficient aplicació 
rle la normativa i la interpretació dels tribunals inferiors, i alho- 
ri Iia unificat la doctrina d’aquests darrers. 

Per tot aixb. ca2 continuar recordant als poders piíblics eis 
manclats constitucionals continguts als a i d e s  41 i 50 de la 
Ccnstituci6 Espanyola, per satisfer els drets deis ciutadans mes 
desvalguts, tot garantint-los una assistkncia i unes prestacions 
socials suficient s. 

Queixes 136/91,88/9l, S00/91,83/91 
Restriccions i correccions cn I’hornogenei’tzacib dels rhgirns 
dc la seguretat social 

De X’anUisi d’aquestes queixes s’infewix la manca de protec- 
ci6, en determinades prestacions, del Regim Especial de Treba- 
lladors per compte propi o authnarns. 

Queixa 136/Y I . Cotitzacions no idbnics 

Continuem rebent queixes sobre la manca d’idoneittat de les 
cotitzacions anteriors a l’alta i pagades amb posterioritat en el 
RETA. 

Aixi, el senyor J.D. s’adrqh al Sindic indicant: 
&a present és per exposar-li que segons documents adjunts 

es va clexestitnar, rnitjanpnt l’INSS, una pnsió de jubilació per 
havcr pagat anib rechrrec els mesos corresponents aI periode 
3/74 a 8/74, 

))El gracluat social p r t h  aquest expedient a Magistratura de 
Trcball i la sentencia em fou favorable. Vaig cobrar durant sis 
mesos la citada pcnsici. 

>>L’INSS va recrjrrer al Tribunal Central contra la senthcia 
tuiterior, el qual la desestimh, i ara estic cies de fa quatre anys, 
nmb 75 anys d’etlat, sense cobrar cap pcnsi6, cncara que vaig 
estar cotitzant en rkgitn especial d’autonorns. 

>>Prego cte Ia seva ainatlilitat que m’aconselli quk haig de fer, 
perqni: aquest orgaoisme 110 em torna les quotes pagades ni puc 
fer cap tipus de recurs, amb la qual  COS;^ em sento impotent da- 
van r aq uesl a Adm in is t ració, >) 

Les reiteracles recomanacions del Síndic en aquest respecte 
continuen cssent ignoraclcs pel Ministeri de Treball i Seguretat 
Social. 

Com v m  indicar en tats els nostres darrers hformes, no s’ha 
aconseguit resoldre el problema de molts jubilats de l’esmentat 
rhgirn especial, pergu& puguin percebre la corresponent pensi6. 
Fa sis anys que decidírem denunciar-ha davant el Parlament de 
Catalunya; alhora suggerirem a1 Defensor del Poble, de Madrid, 
la seva intervenci6 i I’inici de les actuacions oportunes davant 
el Ministre de Treball i Seguretat Social, car considerhvem que 
es produien situacions de desigualtat que podien vulnerar els ar- 
ticles 14,9.3,24 i 50 de la Constitució. 

Com qye posteriorment s’hi pmnunciii el Tribunal Constitucional 
en ple, i no observh la vulnemci6 de cap &t h m e n t a l ,  continua 
vigent la interpretació que fa l’INSS, la que feia I’ex-Tribumi Ckn- 
tml de Treball, i la que m fan els TrhmaIs SuperiorS de Justicia i el 
mateix Tribunal Constitucional, que reconeixen validesa a les co- 
titzacions c m p e n t s  a períodes anteriors a l’alta, ernpamnt-se en 
la subjecci6 ai principi de legalitat, 

Per aixb, e1 Shdk continua considerant discriminats els 
eventuals pensionistes que es troben en la situaci6 de no com- 
putar-los les quotes ingressades externporhiament (o sia amb 
posterioritat a l’at’tta i de periodes anteriors). 

Les senthcies mes recents del Tribunal Constituciond han 
continuat ratificmt-se en la doctrina de la sentencia n6m. 
189/87, de 24 de novembre. 

Entenent aquesta Instituciri que hi ha incoherhcia de l’enti- 
tat gestora (TNSS) en admetre el pagament d’unes quotes atsas- 
sades i deneglu després la pensió, vam tomar a suggerir al 
Defensor del Poble que recomanés al Ministeri la modifica& 
de la normativa aplicable. L’esrnentada recomanació es basava 
en el principi que la citada sentkncia del Tribunal. Constitucio- 
nal invitava els poders públics a canviar la normativa preconsti- 
tucional (art. 28.3 d) del Decret de 20 d’agost de 1970) 
qualificant-la de (<severa>) i <<discutible)) i contrhia a certs prin- 
cipis constitucionals, per una altra de més coincident amb els 
principis, sobre protecció de la tercera edat, reconeguts en els 
articles 41 i 50 de la Constitució. 

Queixa S8/9 1. Discrhinaci6 en les pagues 

El senyor P.P. s’adrqB al Síndic i expos8: 
<<Acudeixo cl v6s per expsar-vos un problema que em t6 an- 

goixat fa molt temps. 
>>Es tracta d’un collectiu de jubilats del ram R’autbnoms que, 

després de molts anys de pensionistes, encari no hem cobrat 
mai les catorze pagues anuds corn la resta dels espanyols, mal- 
grat que fa un any el senyor Felipe Gomalez va prometre que 
l’,my 1990 tothom cobraria les catorze pagues. 

>>Val a dir que amb les 50.000 pessetes que cobro cada mes 
vaig tirant endavant, grheies que de petit em van inculcar com 
tots I’esperit de l’estalvi. Tanmateix considero aquest fet una 
greu i intolerable discriminació, que contradiu un dels articles 
de la Constituci6, segons el qual tots som iguals davant la LIei, 
perb el que em treu més de polleguera 6s que cap diputat dels 
que vam votar ha fet mai menci6 d’aquesta falta de respecte a 
un colkctiu de gent grans i bbviarnent no podem esperar que ho 
facin els representants sindicals, perquh no paguem cap quota i 
tampoc som capaps d’organitzar cap aldmII. 

>>No sé fins a quin punt vós podreu incidir per acabar aquest 
greuge comparatiu, perb almenys tinc la certesa que vós m’en- 
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tendreu. Fa un any vaig exposar el cas al Ministre de Treball, 
senyor Chaves, el qual em va contestar tot seguit. Es cMna el 
cas, per& que estimo molt Catalunya i penso, parlo i escric en 
catali i el ministre de torn vit tenir un bon pretext per compli- 
mentar la meva carta sense mullar-sc gens i sense contestar ni 
un borrall de les meves peticions. 

>>Espern senyor Rahoh bobar en vós un ferm defelisor cl’un 
col=lect.iu oblidat pes ln smietat i rebeu la més cordial salutaci6 d’un 
avi que fa la peti& en nom del collectiu d’autbnoms inarginats.,, 

Aquesta Institució deiiuncii en diverses ocasions el tracte de- 
sigual de l’acció protectora dels diversos rEgims especials i ha 
recomanat, reiteradament, l’equiparació en el tractament de tots 
els rkgirns del sistema de Seguretat Social. 

El Govern de ]’Estat ha accedit, halment, a concdir les ca- 
torze pagues als pensionistes del RITA rnitjanqant la Llei 
31/91, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de I’KsVdt 
per a 1992. 

Queixa SO0/9l. Impossibilitat de percebie la pensi6 d’invalide 
sa per no tenir I’edat xeglamcnthria 

La senyora L.D. exposh al Siridic que estava afiliada at RE- 
TA i se li havia reconegut una invalidesa, en grau d’incapacitat 
permanent total per a la professi6 habitual, sense dret a la co- 
rresponent prestació econbmica, ja que no havia complert 45 
anys d’dat en la data en qu& s’entengub causada la prestació. 

El Shdic havia secomanat, amb la col-laboració del Defensor 
del Poble, la supressi6 del requisit establert, per tal que els in- 
vhlids poguessin accedir a la corresponent pensi& considerant 
discriminatbria la normativa que restringia aquest dret. 

El Reial Decret 9/91, d’l 1 cle gener, suprimí l’esmentat req- 
uisit, d’haver de tenir el beneficiari 45 anys, la qual cosa deter- 
minh 1 ’equiparaci6 amb el R2gim General. 

Queixa 83/91. Continuen les restriccions 

La senyora A.M. cornpareg& a la nostra institució, a fi de 
sol.licitar la nostra ajuda, per la greu discriminaci6 que li provo- 
C A  la Resoluci6 de l’INSS, la qual no li reconeix l’iiicrement del 
20% de la base reguladora, malgrat tenir rnbs de 55 anys i pcr- 
cebre una pensi6 d’lnvalidesn tootal. 

Sens perjudici d’hformar la interessada de la possibilitat 
d’interposar I ’oportuna reclamaci6 prkvia i la corresponent de 
mmda davant la jurisdicció social, la vam informar tamM de la 
possibilitat de la nostra intervenció, ja que considerem injusta i 
discrlrninatbria la diferenciaci6 de tracte entre el RETA i el R& 
giin General. 

Per ilixb, admesa a trhrnit la queixa, eiis vam adrepr al De- 
fensor del Poble indicant-Li el següent: 

d e  trata, en shtasis, de una queja contra la posible discrimi- 
nación, en las diversas limitacimes legales y problemas que 
akechn a 10s trabajadores afiliados al Régirnen Especial de Tm- 
bajadores por cuenta propia o Aut6nornos. 

>>La deficiente acción protectora del citado Régirnen Especial 
ha motivado, tanto a vwestra institucih corno a la nuesúa, a re- 
comendar y recordar a 10s pocleres pMicos la eyuiparación y 
humologación de dichos trabajadores al resto de afiliados al Ré- 

gimen General de la Seguridad Social. 
>>Si11 embargo, persisteli las limitaciones y restricciones de 

10s derechos de estos trabajadores, algunas de ellas curregidas 
dtimamente, como la no exigeiicia del requisito dc tener 45 
aiíos para acceder a la prestacilin econ6mica por invalidez total 
o, la de haberse reducido la cuota a ingresar, con la injustificada 
no percepci6n de la invalidcz provisional. 

}>A pesar de la predicada homogeneizacidn de este rkgirnen 
con el general, entendemos que continha la pasible discrimina- 
ción, en cuanto a prestacimes, en la exigcncia de una carencia 
especial para percibir el subsidi0 de Incapacidad Laboral Tmn- 
sitoria, Xa negación de la invalidez provisional o, como refleja 
el problema objeto de la presente queja, el no recontlcjmiento a 
la jnteresada del incremento del 20% de la base reguladora, al 
haber curnplido la pensionista de invalidez permanente total la 
edaci de 55 años. 

>>Así, la seiima A.M. se siente discriminada por e1 WSS, al 
no incrementárseie el 20% la base reguladora de su pensihn, ;i 
pesar Re tener curnplidos 10s 55 años. 

>>Por ello, y vistas las consecuencias que se derivan de la fal- 
ta de homogeneización de 10s diferentes regimenes del sistema 
de la Seguridad Social, seria conveniente que vuestra Institu- 
ci6n reiterara al Ministeri0 de Trabrrjo y Seguridad Social, la 
que a nuestro entender signe causando un desigual trato legal a 
10s trabajadores authnomos, a pesar de las rcformas operadas 
des del aiio 2984.~ 

L’esrnentada recomanaci6 resta pendent de tramitació davant 
el Defensor del Poble. 

Queixa 156619 1 
Millorar ZR gcsti6 i facilitar I’exercici dels drets del citrtadh 
cncara s6n ol1,jectius 

Constatem la practica unanimitat de totes les forces sociaEs i 
polítiques a considerar que l’eix fonamental de i’activitat gesto- 
ra cle la Seguretat Social es constitueixi amb l’objectiu de confi- 
gurar una ahinistmci6 moderna. 

La relaci6 dc l’Adrninistraci6 amb l’administrat ha de ser 
presidida per la idea de Cacilitar al m h x h  l’exercicl dels drets 
del ciutadh i de donar respostes eficaces a la seva demanda de 
serveis. 

No clubtem pas dc les incsurcs adoptades pcr l’entitat gestora 
a fi d’agilitar els trhrnits administratius i el temps esmeqat a re- 
soldre els expedients. Aixb no obstant, considerem convenient 
l’adopcirj de noves iniciatives que permetin propssar en la in- 
forma& i l’attenci6 de f ’administrat, necesshries per satisfer els 
seus drets, Malgrat la utilitzaci6 dels mitjans infomiitics, cal 
potenciar-los, perque encara resten moltes dades per inhrmatit- 
zar, com és el cas exposat en la present queixa, 

El senyor A N .  s’adreqh al Sindic indicant: 
<<El que subscriu, A.N., nascut el 19-1-42 i afiliat a la Scgu- 

retat Social, vil tenir un infart de miocardi el proppassat dia 8 úc 
juny, pel qual encara esta de baixa mkdica. 

)>Vist que segons el criteri mkdic 110 podré tornar al meu 
ofici de fuster, estic interessat a tramitar la pensi6 d’jnvak 
desa total per feina específica, pe1 qual motiu hajg d’acredi- 
tar set anys de cotització a la Seguretat Social. Doncs bé, 
quan rn’aclreqo a Ia Tresoreria de l’esmentat organisme per 
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saber quines cotitzacions s’han prodiiit al llarg de la meva vida 
laboral, em comuniquen les produi’des des de l’any 1978, i pel 
que fa. a les anteriors, sdc informat que haure d’esperar tres me- 

>>Atks que 6s una dada fonamental p r  al meu futur econhmic, 
mancat d ’altres recursos, 1 i prego que vegi de poder aconseguir-me 
aquestes da1w en un termini m& raonable de temps.>) 

Atks el contingut de la queixa, d Siiidic consider& conve- 
iiiciit adrcpr-se al Defensor del Poble i traslladar-li la preocu- 
pwi6 per aquesta situació. 

Transcrivim la cornunicaci6 que ferem al Defensor del Po- 
ble: 

<(El iritcresado tiene en trhnite la solicitud para que se k de- 
clarrc CII situaci6n dc invalidez permanente. 

nPrevia la citada declaracih ha solicitado ante la Tesoretsa 
de la Seguridad Social un informe de pennanencias para saber 
10s iiios que ha cotizado duralite su vida laboral. 

>>La Tcsorería lc ha podido inf-omar, con cierta inmediatex, 
de 10s ar?os cotizatlos con posterioridad al aiío 1978, 10 que no 
ha ocurrido con Fos afios anteriores a la citada fecha, ai no cons- 
tar informatkados afin en la Entidad Gestora. 

>>.>La Tesoreria ha indicado al hteresaclo que para facilitade la 
infomaci6n de cotixacimes anteriores a 1978, debia esperarse 
tres meses, 10 cual ha motivado al Sr. AN,  a dirigirse a nuestra 
Institucirin, al considerar excesivo el plazo para conocer unos 
datos de su m:’miIno interés. 

>>Por ello, y al considerar excesivo el tiempo de espera indi- 
cado, seria conveniente que vuestra Instituciiin, previu el estu- 
dio oportuno, recornendara a la Entidad Gestora que se 
adoptasen las medidas neccsarias, a fin de agiEizar la informati- 
zación de las cotizaciones, así corno las solicitudes que se far- 
mulen a1 respecto...>> 

El suggeriment adrqat al Defensor del Pueblo resta pendent, 
cn aquests moments, d’estudi i tramitaci6. 

sos. 

Queixcs 668191 i 1623190 
Uns crrors no esmenats per I’cntitat gestora 

Si bé I’Administmci6 competent que ha dictat un acte adrni- 
nistratiu pot posteriorment modificar-ne elements, nomds pot 
rectificar errors aritmhtics, materials o de fet, com es d e s p h  
de I’art. 1 1  1 de la Llei de Procediment Administratiu. 

Per aixb, I’esrnentada modificació no pot afectar el contingut 
essencial de l’acte dictat i aixi ho ha anat reiterant la jurispm- 
d h c i a  del Trjbrrnal Suprem. 

Malgrat que les revisions cle determinades prestacions de la 
Seguretat Social estiguin impregnades o envoltades de forts lí- 
mits u cauteles, determinats preceptes permeten la rectificacili 
d’ofici, en qualsevol moment, clels errors materials i de fet que 
puguin produir-se en la fixacirj de Ics pensions. 

Forfi d’aqucsts casos, la revisi6 ha de soklicitas-se als brgans 
de la jurisdicciri competent, perquk, segons la reiterada juris- 
pnidkncia, les entitats gestores 110 poden procedir d’ofici a revi- 
sar Pes prestacions ja concedides, j a  que les cicclaracions d’un 
dret ;i favor c1’111iit persona determinada causa estat i no pot uni- 
latcralmcnt dcixar-sc S C I ~ S C  efecte. Si fos ai xi, co1rtr;windria la 
scguretltt juriclicn i mir ia  contra els propis actes. 

Les queixes que presentaren els interessats, senyors A.W. i 
M.A. responen al fet que, malgrat haver sol-licitat la modifica- 
ció de l’error en via judicial, no aconseguiren que fossin esti- 
mades llurs pretensions. 

El senyor AH.  s’adrqh, doncs, a1 Sindic exposant: 
<<Primera Que el que suscribe es perceptor de una pensi6n de 

Xnvalidez Pemanente en g r a d ~  de Absoluta para todo trabajo, 
derivada de enfermedad profesional por Sentencia firme del 
Juzgado de lo Social, 

>>Segundo. Que en la citada Sentencia se declara que la Base 
Reguladora de la prestacih asciende a 93.270 pts, mensuales, 
habiendo sido la mima erroneamente propuesta por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, como si se tratara de una Base 
Reguladora aplicable a pensión derivada de enfermedad común 
y erraneamente aceptada de contrario por ei Letrado que defen- 
dia en juicio el que suscribe. 

>>Tercera Que una vez firme la Sentencia en la que se le de 
claraba en situacih de InvaZidez Permanente Absoluta con 
arreglo a una Base Reguladora errhea y pexcatado ya del error 
en que incurrieron las partes, interpuso meva demanda en la 
que se pedia la subsanacin del error y por tanto el reconoci- 
miento de que la Base Reguladora aplicable a su pensión era la 
de 179.5 19 pts. por ser esta derivada de enfermedad profesional 
y no de enfermedad cornfin. 

Cuarto. La anterior demanda fue resuelta favorable- 
rnente por Sentencia dei Juzgado de 10 Social de Barce- 
lona, que cancedi6 al que suscribe el  derecho a percibir 
la pensidn de Invalidez Permanente Absoluta que tenía 
reconocida sobre una basc reguladora mensual de 
179.519 pts. pero posteriormente fue recurrida en casa- 
ci6n por infracci6n de Ley, por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, ante e1 Tribunal Suprerno, por en- 
tender que el fallo de Ia Sentencia recurrida era contrario 
a la cosa Juzgada. 

>>Quinto. EI Tribunat Suprerno admite el motivo de casacih 
aducido por el Instituto Nacional de la Segurkhd Social, pues 
estima que efectivamente se da la excepci61-1 de cosa juzgnda ya 
que entre el caso resuelto por Ia Sentencia del Juzgado de 10 
Social de Barcelona y el planteado en el proceso posterior, con- 
cume la rnhs pedecta identidad a que se refiere el art. 1252 del 
Cddigo Civil, si bien en 10s fundamentos de derecho de su sen- 
tencia, el Tribunal Suprerno apunta la posibilidad de que la en- 
tidad gestora corrija de oficio el error cometido. 

>>Sexta Ante tal posibilidad de corrección de oficia por la 
entidad gestora (I.N.S.S.), posibiiidad indicada incluso. en la 
Sentencia del propi0 Tribulial Suprerno, aún cuando estima el 
recurso de casacilin, el suscribiente en fecha 3-2-90 pide al Di- 
rector Provincial del 1.N.S.S. que revise de oficio la Base Rem- 
ladora aplicable a su pensibn, dado el perjuicio que le ocasiona 
el error cometido en su dia. Tal peticih fue contestada por el 
I.N.S.S. en el sentido negativo aduciendo basicarnente que %O 
es competencia de este Instituto modificar resoluciones judicia- 
les firmes”>>. 

Amh un semblant problema comparegué el senyor M.A., el 
qual exposi el següent: 

<<i. Que con fecha 18 de febrero de 1987, se celebr6 juicio 
sobre diferencias en prestaciones de Invalidez Provisional, 
>>2. La sentencia fue favorable al dernandante. En dicha sen- 

tencia y según el Departamento de Invalidez Provisional del 
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I.N.S.S., en escrito de aclaración a Ia indicada Magistratura de 
Trabajo exponía que Ia base reguladora era de 52.710 pts., ba- 
sfindose en el punto S de la mencionada sentencia, pues en lu- 
gar de decir: ahoa solicita el actor que el 75% de la base 
reguladora sea de 52.711) ph, dice: “ahora solicita el actor que 
la base reguladora sea de 52.71 O pts.” 

~ 3 .  Que aprovechando dicho error abon6 al demandante las 
diferencias, pero con arreglo al 75% de dicha base (52.710). 

>A. Que posteriormente me presenté en el departamento de 
Invalidex Provisional para hacer la aclaracih del error meca& 
graf0 clc h sentencia, y se me respondi6 que eso era 10 que po- 

nía en el punto 5 de Ja citada sentencia, por lo tanto era lo que 
me correspondia...>> 

En tots dos casos el Sindic estudih els problemes i cregut! 
viable fer les corresponents recomanacions al Defensor del Po- 
ble en el sentit que I’NSS s’avingués a revisar d’ofici els es- 
rnenQts errors, atesos els perjudicis causats als interessats, 
incompatibles amb l’eficag funcionament de l’Adminisíraci6. 
B1 Defensar del Poble va admetre a tramit tots dos expe- 

dients i va sol.licitar informaci6 de I’INSS, la qual encara ha de 
rebre l’csmentada Institució. 
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SECCIb 6 :  SERVEIS SOCIALS 

I. I N 1‘R OD U c3 C I d 
Fent gran 

Sota aquest epígraf incloem les queixes relatives a Serveis 
Socials rebudes i tramitades durant l’any 1991. 

T,a salvaguarda i garantia dels drets del ciutadh ha de ser exi- 
gida amb el mhxim de rigor quan el titular dei dret o el destina- 
tari (tel beiiefici forma part dels sectors socials més desvalguts. 

En aquesta secció recollim les queixes promogudes per 
aquests ciutadans. Hi tenen cabuda per tant, les qüestions susci- 
tades en rclaci6 amb la pobresa, els col-lectius marginats, les ac- 
cions socials dels poders pliblics, els menors, etc. 

La selecci6 dels afers (menors, pensions no contributives, re- 
sidkncies, barreres arquitectbniques) respon, d’altra banda, a la 
seva major irnporthncia, tant qualitativa corn quantitativa res- 
pecte r? la totalitat de qüestions suscitades durant l’aany i991 en 
rnatkria de serveis socials. 

Pcl que fa als menors, enguany, s’incideix en la problemhttica 
dc l’íidopci6, cntre d’altres aspectes, per tal d’intentar una apor- 
faci6 ~clarjdorn, cn base a la informacili obtinguda de la Direc- 

- Residbcies 
- IncidEncies en l’ajuda FAS 
- hcidhcies en centres socials 
(Casals) 
- Indigents 

Jnfants -Maltractaments 
- Protecci6 

Dones 

Grups marginats - Gitanos 
- D’dtres 

Bosses de pobresa - Administració de la 
Generalitat 
- Administracions locals 

cili General d’Atenci6 a la I n h c i a .  
Quant ti Ics barreres arquitectbniques, es fa un comentari so- 

bre la llei, de recent aprovació, que en regula la supressió pau- 
latina. 

Els colkctius marginats també hi s6n tractats i en la majoria 
rlcls ciisos, lamentablement, hem hagut de denunciar sitiracions 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
1 LLU S TK A T E VES 

reiteradament tract aclcs. 

Deficients fi’sics - Barreres arquitectbniques 
- Accés a un lloc de treball 
- Subsidi 
- SolJicitud 
- TraInitaci6 
- Deiiegacirj per grau de 
deficihcia 
- Denegaci6 per ingressos 
- Denegaci6 per altres causes 
- Rcsidkncies especXiques 

Defic ien t s Psíquics - Accés a un llm de treball 
- Subsidi 
- Sol.licitud 

Aquest exercici les queixes que ha rebut el Sfndic en reIaci6 
amb els menors, per escrit verbalment en la consulta áihria, no 
han estat gaire nombroses. Les qüestions mes significatives que 
les justificaven han estat: problemes d’adopci6 i acolliment i 
lentitud en la tramitacili d’expedients d’adopcib (en especial, la 
implantacid de’la llista d’espera finica per a adopcions i la dis- 
conformitat d’alguns pares biolbgics amb el procediment seguit 
per la Direccid General d’Atenci6 a la Inftncin per privar-10s 
de la custbdia dels seus fills). 

No s’han rebut queixes referents a altres aspectes que afecten 
la situaci6 dels menors. Ara M, aquest fet no impedeix que d 
Sindic, corn j a  consta prou a aquest Parlament, tingui una preo- 
cupació i un interh especial en tot a lb  que fa referencia a la 
protecci6 dels drets de l’infant. La Enstituci6, per tant, ha portat 
a terme una shrie d’actuacions d’ofici per assabentar-se de la si- 
tuaci6 real d’aquests problemes. 

-Tramitació 
- Denegacici per grau de 
defic ihci  a 

Sota aquest epígraf analitzarem exclusivament les incidh- 
cies dets infants que es troben en un h b i t  social de risc o que 
són objecte de I’atenció dels poders públics a conseqühncia de 

- Denegació per ingressos 
- Denegació per altres causcs 
- Subvencions ii associacions i 
institucions 
- Residkncies específiques 

l’abaiidonatnent o la rnixrginaci6 que pateixen. Per tant, no en- 
trem aquí en l’hmbit dels menors infractors, la prohlernktica 
dels quals 6s competkncia del Departament de Justicia. 
En primer lloc vokm deixar pales que aquests títtims anys 

hem pogut constatar com ha augmentat la sensibilitat social 
pels problemes que afecten els menors, fruit d’un canvi en la 
vaioracid i en el reconeixement dels drets de I’infant. 
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Per confirmar aquesta afirmació, n’hi ha prou d’examinar el 
gran clhficit estructural heretat per la democrhcia i les realitza- 
cions desenvolupades des de llavors. 

A Catalunya, des de diferents sectors de l’Administraci6 pri- 
blica i en diferents nivells d’intervenci6, ha augmentat l’interks 
i l’atenci6 envers la infhcia, sobretot per la que presenta un alt 
risc social, com ho demostra el gran nombre d’activitats que 
s’organitzen en aquesta mattria i l’interks que desperten -per 
exemple iniciatives com l’eIaboraci6 d’un protocol, a c h x  de 
1’Hospital General de Vic per a la detecció de grups de menors 
de risc social- arnb la intenci6 de poder efectuar una acci6 p r e  
ventiva de maltractaments, 

Hem pogut constatar l’esforq que han fet les administracions: 
el Departament de Benestar Social ha promogut diverses actua- 
cions en materia d’atencid i promoci6 al benestar de la infancia 
i I’adolesckncia, atenent especialment els casos que es troben 
en una situació d’alt risc social i aquells que requereixen assu- 
mir-ne la protecció. A mds, el Parlament ha aprovat l’esperacta 
Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre Mesures de Protecci6 
dels Menors Desemparats i de 1’AdopciQ. El. fet que aquesta llei 
hagi estat publicada al DOGC de 17 de gener d’enguany en di- 
ficulta l’anhlisi, perb hi farem uns comentaris, mes endavant, ni 
que siguin de carhcter molt general. 

En exercicis anteriors havíem dit que: <<L’actual situaci6 d e  
manda solucions globals que, per raons comgetencials, no sem- 
pre es troben a l’abast dels nostres poders prfbíics. 

>>Amb tot i aixb, encara es pot fer molt des de l ’hb i t  awto- 
nbmic, especialment pel que fa a la intensificaci6 dels mitjans i 
mecanismes de protecció dels &ets de l’infant i a la coordina- 
cij3 entre els departaments amb cornpetencia en el tema (Justi- 
cia, Ensenyament, Treball, Sanitat i Seguretat Social). >) 

Fem constar$ a continuaci6, les iniciatives de la Direcció G e  
neral d’Atenci6 a la Infhcia de que tenim consthncia: 

Jornades amb representants clels departaments de Sanitat, En- 
senyament i Serveis Socials d’atenció primhria, en les quals es 
van donar a conhixer i es van debatre els diversos programes, 
serveis i recimos adrqats a la infhcia amb risc; plantejaments 
i seguiments que afecten els centres diiirns juntament amb el 
servei de medi obert de la Direcci6 General de Justicia Juvenil, 
i el conveni signat amb aquesta per a la creaci6 d’un centre de 
contenció per a infants amb problemes socials i relacionats amb 
edats entre catorze i divuit anys. 

Coordinaci6 i promoci6 d’una relaci6 regular entre les enti- 
tats cl’infincia a Catalunya. 

Coordina& de la informaci6 sobre situacions d’alt risc, com 
per exemple els maltractaments. 

Estudi de l’avantprojecte d’una llei general d’infmcia a Ca- 
talunya. 

Estem doncs dins la línia fixada pel Parlament sobre els drets 
de la infkcia (Resolució 3711) i sobre maltractaments infligits a 
menors (Resolució 137fiI). 

En segon lloc, desprks d’aquestes consideracions que palesen 
l’iiicrement dels esfoqos invertits pels poders públics, hem cle 
fer constar que encara hi ha moltes maiicatices en aquest camp, 
i el nostre primer deure, per sabre del reconeixement de tot al- 
tre, és de denunciar els aspectes negatius que impedeixen una 
veritable i real integraci6 social dels més desafavorits. 

És cer! que els serveis socials d’atenci6 a la jnfincia han mi- 
llorat el setis recursos i ofertes, per?, encara no s’ha aconseguit 

ni equilibrar la oferta amb la demanda ni l’especialització que 
certes zones (urbanes o mals), i també determinades edats, ne- 
cessiten. La situaci6 de la infhcia i l’adoleschcia d’ak risc so- 
cial continua essent especialment greu en les zones on els 
factors de risc sociai s6n m6s presents i tenen més freqiiencia. 

Tot seguit ens referirem a un dels T~CUTSOS ordinaris de quh dis- 
posen les nostres administracions, que s6n els equips professio- 
nals, anomenats FAIA -equips d’atencid a la inhcia i 
adolesckncirt- previstos en el Decret 338186 que tenen l’objectiu 
de vetllar per la prevenci6 i detscci6 de les situacions de risc, ca- 
nalitzar i garantir la soluci6 dels casos que es presentin i asse- 
que cada cas disposi d‘un programa d’intervencib i seguhent. 

Al final de 1991 segons dades del Departament hi ha 20 
$’aquests equips a tot Catalunya. 

Aquests equips veuen molt reduida la seva capacitat operati- 
va pel fet de ser pocs i haver d’assumir un gran volum de tre- 
ball. 

A m6s en les zones d’dt risc social les actuacions protectores 
dels equips d’atenció especialitzada davant la infhcia i la fami- 
lia s6n clarament insuficients. 

Essent els nivells de problemhtica diferents en les districtes 
zones de la ciutat, lbgicament les seves tenen també caracterís- 
tiques qualitatives diferents que tendiran a reflectir aquestes 
problemhtiques. S’han de vaIorar adequadament les difertmcies 
que aquests tenen respecte a un nombre igual de demandes 
d’altres districtes. 

Aixi per exemple, un grup de col.laboradurs d’aquesta institu- 
ci6 van visitar I’equip de Ciutat Vella per conkixer els proble- 
mes del barri. L’EAIA d’aquest districte ens va facilitar un 
exemplar de la seva cornunicaci6 aI I1 Congrés sobre Xnfincia 
Maltractada, que va tenir lloc a Vitoria el novembre passat. Del 
seu text es desprkn que aquest EATA té pocs mitjans per afron- 
tar la feina que té encomanada, sobretot si pscm en relaci6 el 
nombre d’assurnptes que ha d’atendre amb les xifres d’altrcs 
equips, 

Ells mateixos ho indiquen: <<La majoria de les (lesnandes, que 
inicialment s6n ri’assessorament i que en altres zones solen im- 
plicar sols aquesta intervenció, en aquest districte solen necessi- 
tar una intervenció posterior directa de I’EAIA, 

)>No es poden dur a terme els quatre tipus de fumi6 que esta- 
bleix el Dccret 33811986 de regulació de l’atenci6 a la infaicia 
i adalesckncia amb alt risc sociaI. 

>>Sobre més de tres-cents menors, que són rnks del 50% de 
les demandes realitzades a I’EAIA, no s’ha pogut fer cap inter- 
venció des del mateix equip. 

>>Actualment podem entendre 1’EATA en zones d’alt risc so- 
ciat com un equip proporcionalment menys b t a t  de recursos 
que altres EATA, arnb problemhtiques molt més greus en inten- 
sitat i quantitat d’assumptes, poc ?@I, amb tendkncia quasi ex- 
clusivament en valoracions i internaments, amb dificultats per 
iiitervexiir globalment sobre la família i no només sobre cl me- 
nar. 

>,Entenem que s’hhaurh de fer un esforq, tal corn ha manifestat 
la Direcció Generii d’Atenci6 a la Infincia, d’ajustar el nombre 
de places a les nccessitats de cada territori i cobrir el dkficiit 
existent>>; sembla ser per les informacions que tenim del propi 
Departament que ja esth previst augmentar cl nombre cle profes- 
sionals pel que fa a aquest districte de Ciutat Vella, confiem 
que aquestes previsions es facin realitat a l  més aviat possihle. 
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En el cas que s’arrihi ;I Ia conclusi6 que és impossible matite- 
nir el menor en la seva famfiia, un altre recurs de quk disposa la 
nostra Administració per a la protecció deis menors és el de les 
adopcions i d s  acoiiirnents familiars. 

Com deiem m6s amunt, recentment s’ha aprovat la Llei sobre 
Mesures de Protecci6 dels Menors Desemparats i de l’AcIopci6. 
Celebrem que finalment s’hagi promulgat una llei tan necessh- 
ria COM aquesta. 

Aquesta llei respon, segons indica e1 seu prehmbul, pri- 
mordialment a In necessitat de proporcionar una protecció al 
menor, especialment quan es troba en una situmi6 de desem- 
parament. 

L’kmbit territorial de la llei es Catalunya, per la qual cosii 
s’qlicarh als menors domiciliats a Catalunya o als que hi esti- 
guin eventualment. 

A l’article 2 defineix quan cs produeix el desemparament i 
ho fa casuísticament, la qual cosa ens ha fet fer la reflexi6 que 
potser linuria csiat millor intentar una definici6 mes Amplia i 
genkrica, ates que, cn exemplificar, es corre cl risc cle deixar de 
banda a Ig u IE s su p h s i t s. 

El text aprovat cstddeix, tarnb6, les garantics per salvaguar- 
dar els drets dcls pares biolbgics i intenta de fer-los compatibles 
amb els dels menors. 

En aquest sentit, atorga a 1’Administracici la potestat de de- 
clarar el desemparament, per6 amb les garanties segiients: reso- 
11ició motivada, comunicació al fiscal i, quan escau, als parcs o 
guardaclors, els quals han de ser informats dels seus drets i de la 
fmna de carialitzar la seva oposici6, 

L’article 56. de la llei, que transcrivim a continuació, esta- 
bleix un enunciat obert sobre les mesures a adoptar: 

<<Article S 
))i. Les mesures a adoptar, sempre amb informe previ dels 

cquips tkcnics competents i tcnint en compte l’interks del me- 
nor, poden ésser: 

>>Primera. L’atenci6 cn ln prbpia família del menor, mitjan- 
$ant ajuts dc suport pico-social, dc caire personal o econbmic, 
de I ’Administraci6. 

>>Scguna. L’acolliment simple del menor per una persona o 
UIIB farnilia que puguin substituir, provisionalment, el seu nucli 
faini 1 i ar nat 11 ral. 

~Tcrccra. L’acollimerit sirnpfc en u11 centre p~rhlic c) cokhbo- 
raclor , 

~Qur-ltta. L’acollirnent familiar preadoptiu. 
>>Cinquena. Qualsevol altra mesura aconsellable, de carhcter 

assistcncial, educatiu o terapkutic, litescs les circurnsthncies dcI 
menor. 

~ 2 .  1 4  nicsura es pot adoptar en el momeiit de fer-se la decla- 
racirj de desarnparament. 

~ 3 .  S’ha de procurar, sempre que sigui possible, d’aplicar 
nicsurcs que 110 comportin la separació del menor de la seva llar 
i del seli entorn familiar. Si fós neccsshria Ia separació transit& 
ria, aquesta 110 ha d’impedr els drets de visita i cornunicacili 
amb la fmi l ia  natural, si convk a l’interks del menor. 

>>4. En l’adopci6 de qualsevol mesiira 1x1 d’ksser escoltat el 
rrietior dc més de dotze anys, i el de menys de dotze si te prou 
coneixement i 6s posssiblc. )> 

Com 6s de veure, s’establcix una gradaciri de mesurcs tcn- 
dents a lli conservaci6 del riiicl i íarniliar, sempre que resulti 
possible i ,  com a cfarrc, rww-s, es pot decretar l’ingris del me- 

nor en un centse (entenem que P’acolliment pre-adoptiu 6s un 
trhmit previ a l’adopció}. 

Caldrh fer el seguiment dei desplegament reglamentari i de 
l’aplicació d’aquesta noma, l’eficacia de la qual dependrh de la 
dotaci6 econbmica dels programes de suport a les farnilies i als 
centres de menors. 

Pel que fa a les adopcions, hem pogut constatar que moltes 
persones manifesten que s’han d’esperar molt per poder adoptar 
un menor. Contrastada aquesta opinió atnb la Direcció General 
d’Atenci6 a la Infhncia, hem aprofundit en l’objecte de la quei- 
xa per arribar a conclusions sobre la realitat de la situació. 

Els expedients d’adopció han de ser tramitats tenint en comp 
te una sbrie de variables importants, com ara la psonaiitat dels 
futurs adoptants, llurs caracteristiques psicolfigiques i tamM els 
requisits que, al seu parer, ha de reunir el futur adoptat, 

La realitat és que existeix una gran demanda de nadons sans i 
sense farnflia. TarnE és cert que, amb la difiisi6 dels miStodes 
anticonceptius i la possibilitat d’avortament, en determinats su- 
pbsits, el nombre de nadons 6s infim, A més, els que arriben a 
nkixer no solen gaudir de bona salut, presenten malformacions 
congenites i disminucions físiques O psiquiques. Actualment, 
també, podem afegir el problema dels nascuts de mare amb si- 
da, que acostumen a ser portadors del virus. 

La demanda d’infants en les condicions abans esmentades 
disminueix sensiblement. La mesura consistent a preveure un 
temhi d’acollirnent previ a l’adopci6 no E s  Q C ~ O S ~ ,  Durant 
aquest període la família acollidora, per part seva, i de {’altra, 
els equips interdisciplinaris que estudien els casos, poden ava- 
luar l’impacte de1 menor en el nucli familiu receptor, Més en- 
davant exposarem una queixa que hem tramitat en aquest sentit, 
perb ja podem avanp- que és massa freqiient el cas de retorns 
de menors després d’un curt periode d’acolliment. 

En aquestes condicions, cal entendre l’actitud (podriem dir- 
ne primmirada) de la Direcci6 General d’Atenci6 a la Infhcia, 
abans de donar un menor en adopció. 

Naturalment, les persones disposades a acceptar un menor di- 
ferent de la definici6 <<nadó, sa i sense fatniiian no troben tantes 
dilacions per poder-lo adoptar. 

Finalment ~ o l e m  abonar des d’aquí el programa de recerca 
de farnflies acolliclores que, juntament amb la Creu Roja i la 
Universitat de Barcelona, iniciar& el Departament de Benestar 
Social, segons ens han informat. 

Quant als centres d’acolliment d’lnfhc it-i i Joventut, tarnb6 
aquest any el Síndic ha efectuat algunes visites. La conclusió a 
qu& hem arribat 6s que, si bé s’ha fet un esfoq cert i meritori 
per millorar-los, encara rcsta carni per endavant. Hi ha una gran 
diferkncia entre els centres instal-lats en edificis de nova COIIS- 

tnicció i aquells que es troben en immobles, de vegades, vetus- 
tos. 

No podem ignorar que les qüestions apuntades nomes es po- 
dran resoldre esmerSant-hi les aportacions econhmiques neces- 
shries. Creiem que vat la pena recomanar al Parlament la 
reflex5 sobre l’cstahliment de prioritats a favor d’aquests con- 
ceptes pressupostari s. 

Tot i amb aixb, volem deixar pdks l’esfoq de la politica de 
centres seguida per la Generalitat, en la mesura que s’ha aplicat 
tm nou projecte educatiu i s’ha procedit a una reclassificaci6 
dels centres entre altres actuacions, esperem que aquests objec- 
tius es puguin dur a terme durant l’any 1992, i scguir en aquesta 
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línia per fer realitat les exigencies fixades en la normativa vi- 
gellt. 

Cal tenir en compte que tots els esfoxps són pocs, perque els 
<<nens d’ara s6n els qui formaran Irt societat del futur>>. 

Queixa 39/91 
1% menys protegits 

La senyora T,S. es va adrqar al Sl‘ndic exposant la seva dis- 
confonnitat per la retirada dels seus fills menors de sis i dos 
anys d’cdat, arran d’una deniincia per presswmptes maltracta- 
ments als menors, 

Admesa la queixa a trhmit, vam demanar informació sobre el 
cas a la Direcci6 General d’htenci6 a la Xnfincia. 

En la resposta se’ns indich: 
<<Els referits menors van ingressar al Centre d’Acolliment 

“‘Els Llimoners” en data 30 de mar$ de 2990, per ordre del Jut- 
jat d’Tnstmcci6 n6m. 5 de Sant Feliu de Llobregat en funcions 
de guhrdia. 

>>En data 28 de maig de 1990 la Direccib General d’Atenci6 

<<Jo i la meva esposa ens v m  posar en contacte amb la Di- 
recci6 General d’Atenci6 a la Tnhcia, a €i d’adoptar un menor. 

>>Aleshores ens van indicar que hi havia dues germanes, que 
una tenia set anys i l’altra catorze. 

>>Les nenes viuen amb nosaltres des del mes de juliol, i, així 
COM l’adaptaci6 de la petita ha estat molt bona en tots els as- 
pectes, ens trobem impotents davatlt els problemes psicolbgics, 
físics i mentals que presenta la germana gran. 

>La nostra queixa és per l’actuació de la Direcci6 General en 
tot aquest assumpte, perquh hi ha hagut una manca d’informa- 
ci6 total envers la prohlemhttica existent de la nena gran i des- 
pr6s l’actuació dels professionals, psichlegs, assistents socials: 
la psicbloga d’aqui fa tres mesos que esta de baixa.)> 

Un cap examinada Ia queixa, va ser admesa a t r h i t  i en con- 
sqÜGncia ens vam adrqar a la Conselleria soldicitant que ens 
informes d’aquest cas. 

Posteriorment vam poder comprovar a l’informe demanat tot 
el conjrrn t d’actuacions que l’Aclrninistraci6 havia portat a tu-  
me, i eis incidents que s’havien produ’it en aquest cas. 

Segons la Direcci6 General, els formulants de la queixa van 
ser oportunament assabentats dels problemes físics i psiquics 

a la Tnfincia va dictar resolució per la qual s’ilssumia una suar- 
da judicial preventiva i per la qual s’interessava l’estudi de la 
situació sbcio-familiar dels menors. 

>>Posteriorment, en data 14 de setembre de 1990, la Dkecci6 
General cI’Ateiici6 a la h f h c i a  va dictar resoluciii declarant el 
desemparament dels infants i assumint llur tutela. 

>)La senyora T.S. va presentar oposici6 conlra la referida re- 
soluci6, que es tramita sota el nfirn. d’actes 698/90 DL al Jutjat 
de la, Instiincia núm. 19 de Barcelona. 

>>Darrerament l’entitat pcblica ha soklicitat autoxitzaci6 jadi- 
cia1 per iniciar un procks d ’acolliment familiar dels infants amb 
fatnfiia aliena i la supressi6 del regim de visites dels menors 
amb els seus pares. 

>>Des de la Direcció General d’AAtenci6 a la Tnhcia es valora 
que els nens no poden tornar amb la famfiia bioIbgica perquk la 
situacici de desempiirament i els maltractaments i exemples co- 
rruptors, denunciats i coneguts pels vei’ns, Serveis Socials i po- 
licia, persistirien, donat que la marc 110 6s responsable, i el 
presumpte pare mai s’ha fet c h e c  del nen gran i menys del pe- 
tit, perque, segons consta en l’infonne social, no t6 condicions 
personals per atendre un nen de tan curta edat, ja que la seva vi- 
da és inestable. 

iLbgicament tots aquests anys de desatencions han interferit 
en el normal deseiivolupament dels nens, que necessiten la de- 
dicaci6 plena d’una famflia iiormalitzada per poder restablir un 

que patia una de les adoptades. No obstant aixb, els senyors M. 
insistiren r2 portar endavant el trLmit. La Direcci6 General els 
va haver de prestar el suport necessari, corn ara una logopeda i 
una psicbloga a temps parcial dedicades a la menor. 

El fet és que ets futurs adoptants van constatar, al cap de poc 
temps, que no podien suportar la tensió que comporta l’atenci6 
d’un menor disrninu’it i urgien l’Administraci6 a retirar imrnc- 
diatament les menors i fer-se’n c h m .  

Les nenes es troben en un centre de la Generalitat. Atenent 
aquestes consideracions, creiem que 110 hi ha cap motiu de 
p i x a  contra I’Administració i hem arxivat l’expedient. 

2. Pensions no contributives 

La Llci 26/1990, de 20 de desembre, ha establert un sistcma 
no contributiu de perisions de jubilaci6 i invalidesa dins del sis- 
terna de la Seguretat Social, per a aquells ciutaclans que, tro- 
bant-se en sltuaci6 de necessitat protegible 110 tinguin recursos 
ecanbmics propis suficients per a la suhsisthcia i no puguin 
acollir-se a les pensions de tipus contributiu, 

Els punts mes destacables en relació a aquests tipus de prcs- 
tacions són els següents: 

Poden ser beneficiaris de les pnsians no contributives els re- 
sidents ai territori espanyol que compleixin els segiients requi- 

equilibri fisic i psíquic.>> 
D’acord amb aquesta informaci6 v a n  donar per finalitzades 

les nostres gestions en considerar que la denlincia efectuada no 
responia a la realitat. 

Queixa 478191 
Els nens sempre paguen els plats trencats dels grans 

El senyor R.M, s’adrqh a la nostra Instituci6, queixant-se de 
la desassistkncia institucional en el suport de I’acollirnent íarni- 
liar de les menors V. i S.D. 

Reprodui’rn el seu escrit: 

sits establerts per a cada classe de pensi6 no contributiva. 
Inval idcsa: 
- Tenir entre 18 i 65 anys 
- Residir legalment en twritori espanyol i haver-ho fet durant 

cinc anys, dels quals clos, hauran de ser eis immediatament an- 
teriors a la data de soMiciEud de la prcstacih. 
- Estar afectat per tina disrninuci6 o per una malaltia crbnica 

en grau igual o superior al 65%. 
- No disposar d’ingressos econbinics suficients. 
Jribil aci 6: 
-Tenir 65 anys o més. 
- Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 

i0 anys entre I’edat de 16 anys i l’edat de rneritaci6 dc la pen- 
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si6 i dels quals 2 anys hauran de ser consecutius i immediats a 
la ~~Elicitud. 
- No disposar d’ingressos econbmics suficients. 
La quantitat a considerar com a Iimit de recursos per tenir 

dret a la percepció de la pensi6 en cbmput anual 6s 364.000 
pessetes, si només existeix un beneficiari i no conviu amb cap 
altra persona formant unitat econbmica. 

Aquesta liei cra molt necesshria per tal C Q ~  possibilita que 
puguin beneficiar-sch persones en edat de jubilaciri o amb dis- 
minucions, encarit que no hagin cotitzat. 

El cert és que era una llei molt esperada i havia creat moltes 
espectatives a la majoria de ciutadans que volien beneficiar- 
sc’n, per6 la veritat és que el text aprovat vit causar un gran de- 
sencis en aquests mateixos ciutadans, doncs molts erm els que 
esperaven que la llei de pensions nu contributives compost& la 
perccpci6 d’un salari social com a dret de tot ciutadh. 

Al marge de la valoraci6 que cs pugui fer sobre els diferents 
rcyui sits exigits per ser considerat beneficiari d’aquesta pensi6, 
aquesta Institució ha constatat una vegada més la diferbcia 
existent, entsc cls postulats cle la norma i la seva aplicació prhc- 
tica: per cornenpr, ni  la quantia de la prestaci6 és suficient 
ccper satisfer dignament les necessitats bhsiquew i aixb en el 
cas que Ics ci rcumsthxies personals del soblicitmt s’ajustin als 
re qu i sits e s t a bl e rt s, 

Els aspectes negatius d’aquesta llei s6n preu coneguts, ja que 
des de I’inici de la scvii aprovaci6, han estat posats de manifest, 
tmt  per les persones que necessitaven beneficiar-se de la seva 
existhcia, com per polítics i professionals que tenen respnsa- 
hilitats en I’hrnbit dels serveis socials. 

Fem una succinta enurneraci6 dels principals aspectes nega- 
tius iihans esmentats: 

El drct a percebre una pensió per part d’una persona gran es- 
t i  condicionat pels ingressos que integrin la unitat econbmica 
familiar en la qua l  convisqui. 

En cl cas de persones disminuldes s’apliqiicn els mateixos 
criteris, 

Perjudica la institució de la família, atks que semblaria que 
afavoreix Ia dispersi6 del nucli familiar per tal de rebaixar el 
cbmput d’ingressos. Es dóna la paradoxa que resulta mBs €%A 
obtenir la prestació en el cas de parelles no casades, o que COII- 

visquin seme nexe familiar 
Aquests aspectes de la llei de pensions 110 contributives s6n 

i+egressius i discriminatoris, i esperem que a GUI-~ tennini, es mo- 
difiqui aquesta llei, cn el sentit que el Síndic ha reiterat en di- 
versos Informes presentats al Parlament, és a dir que la 
salvaguarda i garantia dels dccts del ciutadh ha de ser exigida 
amb el rnhxim rigor quan el titular del dret forma part dels sec- 
tors socials més desvalguts. 

Les queixes que es tracten tot seguit avalen i expliquen les 
eonsicleracions que les precedeixen. 

Qucixcs 167191; 260/91; 422191; 430/91 
Iicc 11 I’S tJ ’ i ncon s t i tu cio na I i t i1 t 

Els promotors de la queixa s6n diversos ciiitadans repce- 
scntarits d’associacions de rnitiusvhlids. El motiu de rectimr al 
Siridic era de demanar-li que s’intercssés davant cl Defensor def 
Poble per la interpsicib d’un r e c m  d’inconsti tucional i tat con- 

tra la Llei 26/90, de 20 de desembre, en la qual s’estableixen 
prestacions no contributives en la Seguretat Social. 

La petició dels interessats es basava en el fet que les presta- 
cions establertes en la llei citada són drets subjectius dels bene- 
ficiaris sense recursos econbmics. Aquest requisit 
d’insuficiencia de recursos s’objectiva en un limit d’ingressos 
segons el qual es computen els de la unitat de convivhncia en la 
qual viu el beneficiari. Segons els interessats, la introduccih 
d’aquest element diferenciador conculca e1 principi d’igualtat 
proclamat en l’article 14 de la Constitució, per tal corn l’ele- 
ment diferenciador dels ingressos de la unitat de convivhncia o 
ecunbrnica limita el fi perseguit pel legidador, que 6s la datació 
de la prestaci6 ecoribmicn personal a qui no tingui recursos pro- 
pis o pateixi un determinat grau de miniisvalidesa. 

Com que es tracta de mathies sobre les quals la Generalitat 
de Catalunya no té cornpetkncies i que depenen de 1’Adminis- 
traci6 de I’EEstat, el Shdic va trametre les queixes ai Defensor 
del Poble, perque decidís sabre l’oportunitat de presentacili del 
recurs abans esmentat davant el Tribunal Constitucimai. 

El Defensor del Poble es va pronunciar sobre aquesta qüestió 
manifestant a l s  interessats que no trobava fonamentaci6 jurídica 
suficient per presentar el recurs. 

Queixes 788191 i 1421191. 
Denegació de pensi6 no contributiva 

Queixa 788/9 1 

El senyor B.R s’adrep al Sindic exposant e3 següent: 
<<M’adrep a vostk per manifestar-li el meu desconcert da- 

vant tina situaci6 del tot injusta en que s’ha trobat la meva se- 
nyora, i suposo que s’hi deu trobar molta més gent. 

>>Som un matrimoni gran. Jo tinc 73 anys i la meva muller en 
té 63. Els Únics ingressos que entren a casa provenen de la pensi6 
de jubilació que cobro jo, 50.160 pessetes al mes. Tenim tres fdh, 
tots tses casats, i amb fills tamM, o sigui que cadascxi ja t6 la seva 
família i els seus propis maldecaps. La meva muller ha üebdlat 
sempre fent neteges en altres cases, no ha tingut mai seguretat so- 
cial cam a titular$ i actualment pateix d’asma cranica aguda, i la 
veritat 6s que cada vegada est& m6s deteriorada. 

>>No fa gaire, vam solkitar una pensió no contributiva per 
invalidesa a favor de la meva senyora. Ens hn arribat ara la re- 
soluci6 d’aquesta sokitud,  denegathria, perque supera els in- 
gressos de la unitat familiar de quB ella forma part. Francament, 
hem quedat molt decebuts amb tot aquest assumpte, sobretot 
despres de cansar-nos de sentir i llegir en tots eIs mitjans de ca- 
municació que tothom pciria cobrar.>> 

Queixa 1421/91 

El senyor J.I. s’adreGh al Sintlic en aquests termes: 
(<Ens adrecem a v6s per expressar la nostra total disconformi- 

tat amb la ~ Q W  llei de pensions per a aquells que no han cotit- 
zat mai. 

>>La meva dona i jo van demanar aquesta prestaci6 per a 
ella, peryu5 nosaltres som dos a casa i els meus ingressos de ju- 
bilaci6 siin de 50. i 60 pessetes mensuals. 
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vS6n 50.160 pessetes per pagar la llum, I’aigua, el gas, teR- 
fon, lloguer, asseguraqa dels morts, menjar i la roba de vestir. 
Sembla mentida que amb tan pocs diners es puguin fer truites 
coses, i té rad, no es poden fer. 

>>Com exposava abans, vam fer la petició amb l’espermp de 
poder obtenir mi resultat positiu, per6 la resposta ha estat con- 
trkia. Aquest 6s el nostre cas, senyor Sitidic de Greuges, i és el 
cas de moltes altres famílies que corn nosaltres es troben en si- 
tuaci6 I h i t .  Necessitem una soliici6 perquk no podrem aguan- 
tar gaire m6s.v 

Aquestes queixes s6n una petita mostra de les que, en tm 
nombre considerable, ens arriben en relaciri amb la regulacid i 
l’atorgament de pensions IIO contributives. Com és de veure, la 
problcmhtica qire ens sotmeten 6s insoluble amb l’actud nor- 
mativa i excedeix les facultats del Síndic, ja que no es produeix 
una actuaci6 irregular de l*AAdministraci6, que cs limita a apEi- 
cas la norma. No obstant aixb, és u~i i i  Gcci6 mantenir que dues 
persones poden sobreviure amb uns recnrsos tan minsos com 
els que declaren percebre els promotors de les queixes. 

3. Qiiestions recurrents d’aaltrcs cxcrcicis 

Des de l’inici de la Instituci6 ens hein rekerit abastament a Cli- 
ferents problemes socids dels collectius qne necessiten mes 
atcnciú: vellesa, infincia, persones disminu’ides, pobresa, 
col-lectius marginats, a part els problemes concrets d’aquests 
sectors de poblacici, com el nombre insuficient de residhcics 
per a gent gran o de centres per a disrnjnuits fisics i psíquics, les 
barreres arquitectbniques, l’exiguitat dels ajuts socials en gene- 
ral, els casos de gent al carrer, entre altres. 

Malgrat Ics nostres critiques, hem deixat consthiicia de l’obra 
iniciada i del cmvi progressiu que hem anat observant, i volem 
deixar pal& l’increment dels esforqos invertits pels poders pú- 
blics en general en aquest aspecte, fruit -entre altres €actors-- 
d’una creixent conscienciaci6 del problema per part de la nostra 
societat. 

Aixi hem pogut observar recentment, pel que fa a la vellesa, 
la. presentacili del pla integral de la gent gran, i pel que fa a l s  
rninusvhlids, la tot just aprovada llei de promoci6 de l’accessi- 
bilitat i tle supressih de barrercs arquitecthniques. Tot i amb ai- 
xb, encara hi ha molt de carni a fer i sembla indispensable 
comprovar que les bones intencions i cls propbsits manifestats 
per Ze s administracions competents esdevinguin realitat, perqrri: 
els serveis socials s6n instruments cabdals per corregir les desi- 
gtialtats en les societats solidiuies. 

El contingut dc les queixes rebudes durant l’my 1993 ens fa 
adonar que els problemes continuen essent substancialment els 
mateixos, tant perqu2 s6n de difkil solluci6 com perquk només 
es podran recollir els fruits de les innovacions a Ilarg termini. 

T ~ s  assumptes que els ciutadans ens exposen han estat trac- 
tats, tots ells, en exercicis anteriors i n’hem donat compte en els 
nostres informes al Parlament. Hem clc reiterar doncs, les reco- 
rnanaciori s efectuades aleshores. 

Enumerarem tot seguit alguns d’aquests problemes: 
- Manca de places a les resid&ncies públiques per a gent 

- Manca de residhncies assistides per a malalts mentals, i per 
gran. 

a disminu’its psíquics o fisics. 

- Gent al carrer. 
- B arrcrcs arquitectbnlqucs. 
Hem pogut comprovar com cncwa la gent gran que només té 

accés a les resiclkncies de I’ICASS (no pot accedir a Ics priva- 
des per manca de mitjans, ni a Ics de la Seguretat Social) neces- 
sita, en el 90% de casos, dos i tres anys d’espera, la qual cosa 
provoca un deteriorament de la seva situaci6, de vegades angoi- 
xant. 

EI problema que representa el dkficit de les places de resi- 
dhcies pddiques s’ agreuja extraorclinariament en el cas de 
l’existkncia de malalties específiques que exigeixen tractaments 
especials, com aril malalties mentals del sector dels indigents. 
És considerable el nombre cle persones transeiints marginades i 
farnilies ei1 situaci6 prechria. També hi ha mks resposta a les 
necessitats cl’aqucstes persones per part de l’Administraci6 i 
d ’institucions privades, per6 les denúncies augmenten. 

En aquest cdlectiu hi ha moltes persones amb problemes 
psiquics i ,  a qui es troba en aquesta situaci6, 6s molt difícil o 
quasi impossible oferir-li una iijudit eficag, atesa la dificultat 
que tenen per rec6rrer als seweis d’assistbcia primhria social 
de salut i mentals. 

Seria necesskria una acci6 conjunta cie les administracions 
destinada a l’atenció específica d’aquest grup. 

A continuaci6 exposem una breu relació de queixes amb la 
visiri directa del ciutadh, 

Queixes 1309/91 i 1312191 
Malalts mentals i disrninuits psiquics 

Queixa 130919 1 

La queixa 6s formulada per una associaci6 de pares, atnh fills 
disrninu’its psíquics greument afectats, i fa refer&ncia a la pro- 
blemhttica per trobar algun centre per a aquests nens. 

Els interessats exposen el següent: 
<<La nostra associació tenia un ccntre de rehabilitaci6 al ca- 

rrer dels Santjoanistes de Barcelona. Aquest centre 110 reunia 
les condicions necesshries, tal com ens havien manifestat reite- 
radament durant molts anys els diferents departaments de 
l’ICASS i Ensenyament, 

DES per aixb que l’any 1987 vain buscar un nou local situat 
al carrer de Vallirana, n6mero 54, baixos de Barcelona. 

)>L’any 1990 vam rebre notificaci6 de1 Departament de Re- 
nestar Social i ei d’Ensenyarnent en el sentit que la subvenci6 
atorgada cls anys anteriors seria denegada si no es realitzava el 
trasllat del centre del carrcr dels Santjoanistes al local dei carrer 
de Vallirana, 54, el qual necessitava diverses reformes per reu- 
nir les condicions exigides pels diferents organismes. 

>>Ens hein trobat que aquestes reformes tenen un cost de-  
vat, i per continuar en la nostra tasca necessitem suport eco- 
nbmic i tkcnic dels organismes pfiblics, atks que qualsevol 
altra tipologia de centre que no  s’ajusti a “la de centres per a 
disminui’ts psíquics greument afectats” no atendrh deguda- 
ment Ics seves necessitats, tant a nivell de normalitzaci6 com 
d’intcgració, sectoritzacid, individualitzacih i rehabilitació 
fisiottcrapihtica. 

)>Aclualmcnt, fins que es resolgui la situaci6, hi ha nens que 
s’han d’cstar a casa sense poder anar a cap centre.)) 
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La queixa va scr traslladacla al Departament de Benestar So- 
cial, per tal que ens informés de les previsions respecte a aques- 
ta  associaci6 i sobre la linia de coordinaci6 i col~la~~oraci~ amb 
el 13epartamcnt d’Ensenyarnent pel que fa als nens en cdat es- 
colar que pel seu grau de disminució s6n iiitcgrables a les esco- 
les d’educaci6 especial. 

En la seva resposta, el Conseifer de Renestar Social diu: 
NL’ICASS es far& &rec dels rleficits dc manteniment que ha 

tingut questa entitat al  Ilwg de f’any 1991, després de fer els 
trimits administratius adients. 

>>El Departament d’Enscnyarnent, junt amb el p r s o n d  del 
Centrc, esth estudiant cl currículum de tots i cada un dels nois 
per veure en quin Centre d’klucació Especial es poden adaptar 
millor. El Departament d’Ensenyatment, en aquest rnorncnl, té 
In6s de sis-centes ptaces no adjudicades en cscoles d’eúucacih 
especial a Barcefona; per aquest motiu, no vol autoritzar la 
creaci6 de cap centre d’educaci6 especial. 

>>>?‘;tn aviat com estigui fet l’estudi dels nois, s’acorclarh el fu- 
tur dcl Ccntrc. 

>)Aquest treball con+junt entre el Departament clc Benestar Social 
i cl I1)cp:utuneiit cl’hscnyamerit fa que les famflics estigui11 més 
tranq~iil~les pel que fa a la futura assistkncia dels seus fills.>> 

AtCs tot aixb, el Sindic va donar per acabada la seva actuació 
tot clcrnanant de continuar informat sobre el futur del centre. 

Que¡ xa 1 3 12/91 

IA senyora P.G. s’adreqh al SÍndic explicant el següent: 
&I Incvit gcnnana, C.G., de 49 anys, es troba a€wtacIa d’es- 

yuizof&nin, t6 quatre fills, uti dels quals, de 16 anys d’cdat, 
tarnbC cst5 afectat d’esyuizofrbiiia, i tk una altra filla afectada 
dc trastorns psicolhgics. 

iDcls altres dos fills, un és drogaaddicte i amb un fill, i l’d- 
írc vili total ment despreocupat de la situacid familiar. 

>>Actualment la meva germana es troba internada a l’lnstitut 
Municipal de Psiquiatria. 

>>El nen csth actualment internat provisionalment també a 
I’lnstitut esnientat amb la seva mare, perh, clar, no 6s el centre 
adequa1 per B cll. 

>>Fa 10  anys que recorro ii tat arrel1 per trobar un centre atfe- 
yuat, per6 fins aril no ha estat possible tot i el suport dels assis- 
tents socials. 

>>Ida riostra petici6 6s deInanar-li que ens ajudi a trobar un 
centre per a aquests nens.>> 

El Sindic va dcmariac el corresponent informe al Departa- 
ment CIC 13cncstar Social. 

Rebuda la resposta, se’ns indicii cpc ei Servei d’Atencii3 a 
Persones Disminuídes de f ’ICASS havia dictat una resoluci6 
urgent d’ingrbs d’en J.  G. al Centrc de Disrninifits Psiquics Pro- 
funds La Pineda, on continua internat des d’alesliores. 

Quant a la germana, els seus trastorns psicolbgics s61i lleu- 
gers i cl seli cas csth en estudi. 

La tt-miitaci6 d ’ayuestcs queixes davant 1’ Administraciti no 
ha donat resultats immediats, atks 1’actuaI dkficit de places p6- 
bliques. 

Queixa 36319 1, 

La senyora D.C. s’adrep al Síndic exposmt la seva situació, 
<&6c casada, amb dos filfs petits i un altre en carnl; tinc Ia 

meva mare que no cs pot valdrc per si mateixa a casa meva; 
l’habitatge 011 convivim no reuneix les condicions adequades 
per pader-la atendre, vam fer Ia so lk i tud  d’adrnissi6 en una 
resiclkncia per a gent gran, i fins ara no hem obtingut respos- 
ta. }> 

Fetes les corresponents gestions davant el Departament de 
Benestar Social, Ia interessada va ser inclosa a la llista d’urgh- 
cia; tot i aixb, es fa dificil trobar una p l a p  des del punt de vista 
immediat, donat el nombre de sollicitants que té al davant. 

Queixa 1 O48191 

Els promotors de la queixa, senyors E.C i M.B, de 66 i #O 
anys, s’adrecen al Síndic i es maniksten en els termes següents: 

<<A conseqükncia de la nostra edat i del nostre estat de salut i 
condicions econbmiques, vhrem decidir solkitar el nostre in- 
grbs cn una residkncia de 1.a Gaierralitat, atks que vbem presen- 
tar h insthncia davant I’hstitut Cataih d’AssistEncia i Serveis 
Socials. No havent-ne obtingut encara cap tipus de noticia i 
considerarit que el pas del temps agreuja considerablement el 
problema exposat, sdlicitem la seva intewcncid per aconseguir 
plaga a la resid&ncia esmentada,,. 

Tambe en aquest cas vam demanar informacib al Departa- 
ment de Benestar Social, que ens va respondre que, fet oportu- 
nament l’inforrne social de la situació del matrimoni, tenien la 
sol.licitud aprovada, per6 en llista d’esyera, per@ hi havia gent 
amb més puntuació al davant. 

Ara bé, ates CE temps trmscomgut des de la sdicitud dels 
interessats, el Síndic ets va orientar cap als Serveis Socials del 
seu barri, per tal que es tomés a fer un informe social i mkdic 
actualitzat i també uila nova valoraci6 del cas, per veure si ha- 
vien variat ies circurnsthcies i tenien més puntuacib. 

Queixa 84519 1 
Gent al carrcr 

La senyora A.B., es dirigi al Sindic exposant la seva situacili, 
en els temes següents: 

<<En virtut d’una sentEncia de desnonament va venir una co- 
missió del Jutjat i van procedir al llaiitpmmt, i a hores d’ara 
ens trobcm el meu fill i jo sense mitjans econbmics i sense po- 
der anar enlloc. 

>>Fa tres dies que donno a la platja de Platja d’Aro amb el 
meu fill. 

>>Ates quc no tinc domicili ni telkfon, jo ja em posar6 nova- 
ment en contacte arnb vosth, per tal de si pot trobar una solució 
al meu problema. D 

El Síndic es va adrqar als serveis socials de 1’Ajuntamcnt de 
Platja d’Aro perb aquests el van informar que la formulant de la 
queixa tenia oficialment la residkncia al municipi de Sant Feliu 
de GuExoJs. Posat en contacte arnb els serveis socials d’aquest 
últim cs va aconseguir provisionalment que estigués amb una 
pensió, mentre es buscava una altra alternativa. 
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4. Rarrcrcs arquiteclbniques 

En l’informe de l’any passat varn fer un extens comentari se 
bre els treballs de la <<Comissi6 per a la supressi6 Re les barre 
res arquitect&niques>> i la normativa aplicable en aquell 
moment. Denunciavern un seguit de situacions que posaven de 
manifest X’incompliment de les nomes dictades i el frachs de la 
majoria de mesures adoptades. La visi6 de la realitat quotidiana 
resultava decebedora i pessimista. 

El darrer parigraf del nostre comentari, perb, era una crida a 
l’esperanp quan dkiern: <<La propera llei de supressi6 de barre- 
res arquitectbniques i promoci6 de l’accessibilitat, els antece- 
dents de la qual ha preparat e1 Departament de Benestar Social, 
pot ser la norma jurídica que resolgui aquestes situacions. El 
dia 13 de novembre passat, el Parlament va debatre el projecte 
de llei de Prarnoci6 de 1’Accessibilitat i de Supressió de Barre- 
res Asquitectbniques, que va ser aprovat per unanimitat. (Diari 
de Sessions n6mero 109, phgines 5.490 i següents). 

En la presentaci6 Re1 projecte, el consekr de Benestar Social 
va dir, entre altres coses: i<Despr@s de sct anys d’cxisthcia del 
Decret 100 (Decret 100/84), els resultats obtinguts no han estat 
del tot satisfactoris; no han estat, com a mínim, tan satisfactoris 
com el Govern de Ia Generalitat esperava. Tot just ara es poden 
comenpr a veure actuacions dirigides a aconseguir que els nos- 
tres pobles i les nostres ciutats siguin accessibles a tothom. 
S’actua amb massa lentitud i de forma parcial, i no sempre co- 
rrectament>>. 

Aquest parigraf resumeix tot el que el Síndic ha manifestat 
en informes precedents, corn sap prou aquest Parlament, 

La llei, publicada amb el número 20/1991, el 25 de novem- 
bre, en el DOGC niimero 1.525, del 4 de desembre, consta de 
vint-i-tres articles {agrupats en sis titols), vuit disposicions a& 
dicionlils i dues de finals. 
No ens correspon aquí de fer un comentari extens d’aquesta 

llei, per6 creiem necessari esmentar-ne algun aspecte. 
És remarcable l’esfort; del legislador de dedicar un article 

(article 3) a les definicions dels conceptes bhsics continguts a la 
llei, com accessibilitat, barrera arquitectbnica i la seva classifi- 
cació, persona amb limitacions, persona amb mobilitat reduiüa i 
que s’enth per ajuclrt t h i c a .  

Resulta innovadora la classificaci6 de tes <<barreres>> en <<ba- 
srere s arqui t ec tbn ique s urban ist ique s >> ( B AU) << h arrere s arqui- 
tectbniques en l’edificació pcblica o privada>> (BhF;,), <<barreres 
asquitwtbniques en els transports>> (BAT) i en especial ho 6s 
tamb6 la incorporació a l  cos jurídic de les anomenades <<barre- 
res en la comunicació>> (BC). 

La dispersa normativa vigent fins ara havia mat  definint fes 
<<BAU>>, les <dL4E>> i les <<RAT>>, perb ben poc s’havia dit de 
les <<BO>. 

Aquesta llei, recollint aquests quatre tipus de barreres, pot fer 
que es materialitzi el principi constitucional d’ipaltat a favor d’un 
percentatge important dels ciutadans de Catalunya. Cal tenir en 
compte que segons les dades facilitades, tant pr 1’AdministraciÓ 
com per les diverses associacions que agiupen sectors de persones 
amb limitacions (de mobilitat o sensorials), els rninusvhlids reprc- 
senten entre un cinc i un sis per cent de la poblaci6. 

D’altra banda, destinataris directes d’aquesta llei ho són 
l’anommada ccgcnt gram, que poden significar, ara corn ara, 
d’un vint a un vint-i-cinc per cent de la poblaci6 de Catalunya. 

Altres aspectes innovadors d’aquesta llei són la inclussi6 de 
les <<mesures de foment>> (article 14), les de <antrol,, (article 
15 i següents) i, en especial el &gim sancionadon), 

Hem dit en repetides ocasions que una noma destinada a su- 
primir les barreres arquitectbniques ha de contenir un rkgim de 
foment i control i un rhgim de sancions, si es vol que els postu- 
lats de la llei puguin esdevenir efectius. 

Ara M, per poder-los aplicar cal Eer un gran esforq de promo- 
ció, explicació, propaganda de la llei, i una important inversió 
per@ s’inclogui el seu estudi en els programes generals de 
formaci6 i en els especifics de tots els professionals que l’han 
d’aplicar i fer viabie. 

Solament d’aquesta manera s’obtindrh que els seus principis 
entrin a formar part de la consci6ncia social i es pugui evitar al 
mhxim l’aplicació del rkgirn sancionadar. 

Les sancions previstes en les lleis podran ser aplicades sola- 
ment si la norma forma part de la conscihcia social; si no esde- 
vindrh lletra morta i un element mds d’inutilitat burocrhtica. 

Les disposicions addicionals i finals preveuen les obligacions 
del Govern de la Generalitat per al desplegament de la llei, i les 
de totes les administracions amb responsabilitats en aquesta 
matkria. 

És remarcable I’obligació d’aprovar el Codi d’accessibilitat, 
que refondra totes les normes dictades en la matkria, per6 cal 
recordar que aquesta obligaci6 no est& subjecta a termini. Per 
aixb, el Síndic es proposa seguir-ne especialment l’execuciti, ja 
que el <<Codi>> seria una eina essencial de desenvolupament de 
la ilei. 

Creiem que hem de fer esment també del termini de dos anys 
(disposici6 addicional tercera) establert per elaborar els plans 
d’adaptacid i supressi6 de barreres arquitectbniques que han de 
dur a terme les corresponents administracions públiques. 

Perque aquests terminis puguin complir-se el treballs del 
Consell per a la promoció dc l’accessibilitat i supressió de les 
Barreres Arquitectbniques, creat per la llei (articlc 2 3 ,  i el des- 
plegament reglamentari previst (disposició final primera) han 
d’iniciar-se amb celeritat i aquest Consell ha de ser dotat amb 
CSS elements econbmics i materials necessaris sense restsic- 
cions. 

La ilei va entrar en vigor el dia 5 de desembre de 1991, i se- 
rh, doncs, en el prbxim informe anual que podrem disposar de 
les dades per fer una primera valoralci6 dels resultats. 

Amb tot insistim en la necessitat de crear una conscibncia ci- 
vica que faciliti la necesshria col-laboraci6 de tota la societat i 
que s’entengui que tots els ciutadans sbn destinataris directes de 
la llei i que la seva finalitat 6s una millora de la qualitat de vida. 

Volem manifestar, finalment, que fem nostra l’esperanqa que 
tots els col.lectius de persones amb disminució han dipositat en 
la llei. Tarnb6 hi compartim el desig que la interpretació dels 
seus postulats sigui feta d’una manera extensiva i sense restric- 
ci6. 

Les perspectives són esperangadores, perb la realitat quoti- 
diana no barra el pas al pessimisme. 

Les queixes rebudes durant l’any 2991 i el seguiment que 
n’hern fet denoten un greu incompliment de les nomes i que la 
sensibilitat social és baixa i lluny d’oferir la collaboració neces- 
shrh per assolir una aplicació fhcil dels principis normatius. 

Hem continuat rebent queixes per l’existhcia de bmeres en 
edificis destinats a I ’ris públic de nova construcci6, inoperhncia 
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o lentitud extrema a eliminar les existents; manca de reserva d e  
places en els aparcaments pGblics, deficiencies en Ia senyalitza- 
ció i manteniment de les places reservades, manca de respecte 
dels conductors envers les places destinades a rninusvhlids i 
manteniment de bruTeres en els transports. 

Pel que fa a l’obra pública, hem rebut moltes queixes per l’oblit 
sistemhtic de l’aplicnci6 de la normativa establem en les obres 
provisionals, passos i desviaments per a viantants necessaris mentre 
s’han €et les grans obres d’jnfrastructura urbanistica de la ciutat de 
Barcelona i de les poblacions subseus olimpqaes. Les queixes han 
fet especial referkncia a les obres de reforma de l’aeroprt del Prat, 
Ics wncs compreses mtre Z’avinguda del Tibidabo i Pedralbes, 
afectades per la construcció de í’anomenat (<segon cintirrb, i ac- 
tuacions urbanístiques a la Vall cl’Hehron. 

També ha estat important ei nombre de queixes per proble- 
mes sorgits amb les xones reservades en aparcaments per a mi- 
nusvilids. 

<<Cada vegada quc per raó d’obres d’infrirastnrctura urbariisti- 
ca cal prohibir l’aparcament, s’obIida si la prohibici6 afecta llocs 
reservats, i ha de ser l’usuari que ho posi de manifest, Normal- 
ment, al cap de pocs dies es preveuen les mesures neccsshries i 
se’ns ofercix una alternativan. Així s’expressa un tninusvhlid a una 
dc Ics queixes rebudes, que reprodulm perque 6s un exemple clar 
de la bona dispsici6 de i’Adiministraci6; prb,  a1 mateix temps, la 
tenrlencia a no prevalre si una determinada pmhibicih afecta tot- 
hoin de la niateixa manera. Al nostre entendre és un clar exponent 
que el principi d’igualtat que obliga a diferenciar el destinatari a 
i’1101-a d’aplicar-lo 110 és sempre present en la consciencia dels res- 
ponsa bles de les mesures a prendrc, 

Les queixes també denoten la p a  conscihcia dels conductors 
que aparquen en zones reservades. T-es causes no són tbicament 
imputables als conductors: sovint aquestes zones reservades no 
s6n prou ben senyalitzades o tenen senyals poc visibles. 

’í‘arnhe constatem problemes en els transports púbiics. Amb 
indepndkmki de Ics barreres que no @en sec stiperades per les 
prsones impcdidcs i que es desplacen amb cadires de rdes, i ics 
grans dificultats que tmen els que s’ajjuden de mosses, hem cons- 
tatat problemes entre els invidents que s’ajuden de gossos pigall, 
fiis han p a t  de manifest les dificultats que han tingut amb els ta- 
xis ( u i l m s  i interurbans), transport ai autocars de línies intemrba- 
i i e~  i acc& a locals públics (en especial b m  i restaurants). D’un 
dels informes rebuts, reprduim el parigraf segiient: 

(<Val a dir que sempre que es presenta 1111 problema 1’Rclmi- 
nistraci6 pren rncsures i per un temps queda corregida la con- 
ducta dels responsables dels transports i locals, perb al cap de 
poc tonien a repetir-se>>. 

Al nostre entendre aquestes situacions es corregiran, no pas 
per i’aplicació de les sancions previstes, sin6 per rnitjh de les 
necessiries campanyes d’explicació i formaci6 de la conscien- 
cia ciutadana. 

Pcr tancar el resum de les queixes i situacions olxervacies 
hem de dir que, quan ens hem adreGat a l’Administraci6 sempre 
hi hem trobat un exceklent acolliment i UIM disposició totalment 
favorablc a trobar solucions concretes, i que ha estat l’acció 
meclial el proccclimerit qrre més bon resultat ha donat. 

La realitat, m h  tot, no convida pas 11 l’optimisrne: la llei 
aprovada no fa gaire 6s un insimment dc gran valur pcrqui: 
l’Administraci6 pugui fcr cariviar els hhbits, i csperern h n  
aviat ~iodcr-iie deixar consthncia en cls nostres informes. 

Queixa 74619 1 
L’herkncia de barrcrcs arquitectoniques 

El senyor S . 0 .  presenta queixa per les barreres arquitectbni- 
ques existents als edificis dels Jutjats dc Sant Feliu de Llobre- 
gat i comenta que sembla que n’hi ha una que, fa uns deu anys 
havia estat candidata a un premi de disseny. 

Acceptada a trhmit la queixa i demanat l’informe al Departa- 
ment de Justicia, en vam rebre un complet informe (tnrnbe hi 
adjuntava plhols) i entre altres coses deia: 

<<Aquest Departament de Justícia des de l’inici de l’assump- 
ci6 de compethcies en rnat&ria de recursos materials per I’M- 
ministraci6 de Justicia a Catalunya ha establert un p h  
d’inversió en obres de remodelació per a la supressió gradual de 
les barreres arquitectbniques en els edificis judicials. Aquest pla 
presenta dos hbi t s  cl’actuació per una part en aquells edificis on 
s’ha executat qualsevol tipus de projecte ci’obra, incloure dins del 
projecte les actuacions necessaries per a la supressi6 de barreres. 
En segon llm s’ha establert una skrie d’actuacions sitiguZars per 
actuar directament sobre les barreres arquitectbniques seguint una 
prioritat Inarcada per la quantitat de gent que utilitza els serveis ju- 
dicials i per la gravetat de les barreres existents. 

>,Dins del pla as senyalat en 1 exercici pressupostari anterior 
s’iniciaren un seguit d’obres en l’difici dels jutjats de Sant Fe- 
liu de Llobregat, al carrer de Dalt (jutjats 1,2,3,4 i 5),  obres de 
remodelatge que han hclbs la construc& d’una rampa des del 
carrer fitis al vestíóul d’entrada per evitar els esglaons abans 
existents. Aquesta millora permet l’entrada directa cap al Re- 
gistre Civil, i tamb6 arribar a l’ascensor situat en el vestíbul de 
la planta baixa. En aquest moment tenim acordat i a punt d’exe- 
cutar el canvi de portes i botoneres de l’ascensor, corn igual- 
ment la modificació dels serveis sanitaris en una de les piantes 
on hi ha sala de vistes. Per la mateixa estructura arquitectbnica 
de l’edifici es fa molt difícil trobar una soluci6 per evitar els es- 
glaons que connecten les plantes o11 arriba l’ascensor amb les 
mitges plantes on estan situades part de les oficines judicials, 
per?, tamM estem estudiant aquest tema. 

wl’altre edifici de jutjats clc Sant Feliu de Llobregat, a1 c m e r  
de Montserrat (jutjats 6 i 7), és un edifici de Jbguer que recent- 
ment ha estat lliurat pel Ministeri de Justícia i en aquest mo- 
ment estern estudiant quina intervenci6 seria necesshria per 
reduir-hi O eIirninar-ne les barreres arquitectbniques existents.>> 

Creiem que €ora recornanfible que els diversos Departaments 
que han preparat plans d’inversi6 en obres de remodelatge per a 
la supressió gradual de les barreres arquitectbniques els fessin 
pfiblics. Així els usuaris i en especial les associacions de perso- 
nes amb disminució tindrien una informació que permetria ad- 
vertir els associats de la gradual eliminaci6 de les barreres, 

Queixa 41 O/90 
Les disponibilitats pressupostaries 

La S H I ~ Q ~ ~  G.R. es va adregar al Sfnndic expos,mt que la seva 
filia, minusvidida, 6s alumna d’un col-legi públic de 1’Mospitalet 
de Llobrcgat, <con troba dificultats de desplaqarnent a causa de 
les barreres arquitmthniques, la qual cosa m’obliga (la mare) a 
desplaplr a una persona retribuIda a chrrec meu durant l’horari 
escolar a fi que acompanyi Ia nena al  menjador, lavabos, etc.>> 
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Segueix l’exposició i explica les diverses gestions fetes i ciiur 
<<M’he mogut pels diferents departaments de la Generalitat als 
quals m’han adrqat perqub tenen cornpethcia per a la resolu- 
ci6 del meu problema, per6 110 he arribat a res positiu.,> 

Acceptada a trhmit la queixa i fetes diverses gestions, el maig 
passat la interessada informi que a l’escola s’havia instal*lat una 
(<cadira eruga>> i s’hi havien resolt els problemes originats per 
les barreres arquitectbniques. 

Amb independkncia de les gestions telefhniques i personals 
que ernprengudreem, vam de~nmar t i m k  infomc escrit d De- 
partcament d’hsenyament, el qual va in€ormar entre altres co- 

<<La política del Departament d’Ensenyament per eliminar les 
barreres arquitectbniques dels centres docents s’estructura al 
voltant dels segiients grups d’actuacions: 

>>a) Vetllar per tal que les noves construccions no tinguin ha- 
ueres arquitectbniques. 

>)b) Atendre les peticions de supressi6 de baneres referides a 
centres concrets que es plantegen. Aquestes actuacions s’in- 
clouen al programa <anyal d’obres i es destina a la seva satisfac- 
ció un volum d’inversió molt superior al que marquen les 
disposicions administratives vigent s. 

>>c> Elaborar uns plans globals de supressi6 de barreres arqui- 
tecthiques, l’imbit d’aplicaci6 dels quals s’esten a tot Catalu- 
nya. 

>>Amb I’aplicacih d’aquests plans es pretén aconseguir, en 
primer lloc, que totes les kees educatives disposin d’algun cen- 
tre adaptat i, pasteriorment, d’acord amb les disponibilitats 
pressuposthies, adaptar tots els centres que tecnolbgicament ho 
permetin. Els criteris que es tindran cn compte per executar-ho 
seran la distribuci6 territorial dels centres i la densitat d’rtlum- 
nes. 

>zGctudlment s’estA finalitzant el pla referit als centres de se- 
cunclhria, amb una durada prevista de tres anys, i I’any vinent 
s’iniciar5 el referit als centres d’ensenyarnent primari, amb la 
col.laboraci6 de les Administracions Locals. M 

Hem presentat el resum d’aquesta queixa pcrqui: és exponent 
que la bona intenci6 i predisposici6 topa sovint amb problemes 
de disponibilitat pressuposthrh. De l’exposicii5 de la interessa- 
da es des@ la manca d’unificació de les compethicies. 

Tenim coneixement que no lluny de l’escola QII estava ma- 
triculada la f i h  de; la. senyora G.R. hi havia un ccntrc que 
havia estat adequat i sense barreres. La intercssada va mani- 
festar que si a E’hora de matricular la filla n’hagucs estat ili- 
formada, no hauria tingut inconvenient a matricular-la a 
l’escola vei’na. 

La manca de pressupost no esti renyida amb Ia cmrdinaci6. 

. ses que: 

Queixes 179191,768191 i 808191 
Jugar a fct? 

Diversos ciutadans manifesten al Siridic que, per ra6 de can- 
vis de circulació i prohibició d’aparcament motivats per obres 
d’infrastructura urbanística de Barcelona, s’han cmul.lat zones 
d’aparcament reservades a minusvilids. 

Les queixes delaten la manca d’informaci6 @via i l’oblit 
sistemitic dels ininu svhlids. 

P.P., corn a primer signant d’un escrit de queixa, diu: 

<<La “Reseiva” per a cotxes de minusvhlids que originhia- 
ment i amb tota lbgica hi havia hagut tocant a la rampa per a 
rninusvhlids que donava acc& a la platja, a l’entrada de la pisci- 
na del Club Nataci6 Barceloneta, i a un bar-restaurant que con- 
fronta amb la platja, ha estat tancada (n’ignoro les causes 
“tkcniques”) a una disthcia de dos-cents cinquanta o tres-cents 
merres. Na som pas pocs els rninusvRlids que, amb més O 

menys dificultat, ens deplacem amb bastons i, per tant, no tots 
podem fer distincies com aquesta nomes per mibar a la rampa. 

>)U’altra banda, tats els qui ens movem amb cadira de rodes 
no tenim uns brqos prou joves. A mes a més, els indicatius as- 
senyalen que Fa rampa nom& es pot fer servir en temporada 
d’estiu, A part aquests nous entrebancs, persisteix e1 problema 
d’apmar només ho aconseguim desprks d’avisar la grua mulli- 
cipal i esperar-nos entre mitja hora i un parell d’hores. Tot i 
amb, aixb, ja sembla constituir un problema genkric de la nostra 
societat. 

>>En fi, personalment ja plego, ho deixo córrer, convenqut, 
com la dita popular que “com a casa, enlloc”, perquk, amb 
aquesta millora d’una banda i el meu estat fisic de l’altrL., 111’6s 
impossible d’anar a la piscina del club en yüesti6 per fer la re- 
habilitació que el metge m’ha prescrit.>> 

Admesa’a t r h i t  la queixa i fetes diverses gestions telefhni- 
ques a favor de la celeritat i efichcia, l’intercssat ens tomi a 
adrepr una carta. En reprodui’m aquest fragment: 

crDesprks de la indicaci6 que els vaig fer que, amb la reins- 
tallaci6 de discos indicatius de la “Reserva”, aquests senyals 
eren diferents dels que hi havia hagut abans, van rectificar i en 
van tomar a posar uns altres prohibint d’aparcar i reservant pla- 
ces als minusvhIids, tot i quc, desprks del meu cornunicat a vos- 
tks, la “Reserva” que havia estat de cinc places va queclar 
reduicia a una de sola. Així, els disminu’its físics que anem en 
aquella “Reserva” ens vam posar d’acord i ens reservhrern entre 
nosaltres els horaris. 

>>Corn de costum, cada vegada haviem d’avisar la grua, per- 
qu& l’hica ptqa havia estat wiipada per cotxes 4‘nom~Is’’. Pel 
que sembla, aquesta molkstia contínua a la Guhrdia Urbana ha 
motivat que, una vegada més, el problema s’hagi resolt arren- 
cant els pals indicadors de La “Reserva” i tornant a anulhr 
aquesta plaga Única de “Reserva” de les cinc que hi havia hagut 
anys abans. Per tant, ara j a  no hi ha res de res, no en queda ni 
una. )) 

Les noves gestions que w m  iniciar i la insisthncia dels inte- 
ressats provocaren finalment que el mateix comunicant cns tor- 
nés a escriure en aquests tcrmes: 

43an tornat a senyalitzar la “Reserva” pcr a cotxes de minus- 
v6lids en el mateix lloc on des de fa anys havia estat instai-lat, 

>>Pel que els exposo, eIs haig de manifestar en nom propi, i 
crec que també en nom de molts aítres minusviilids, I’agra’i- 
ment m6s sincer per les seves positives gestions en aquest as- 
su tnpte. 

>>Ara nom& cal esperar que, acabades les obres olfmpiques 
en aquella zona, els ciutadans respectin les nostres reserves, i 
que la Guhdia Urbana sancioni els cotxes I ~ Q  autoritzats que les 
ocupen. Perb aixb ja ser& tota una altra histhria una vegada 
s’haurm enllestit les obres olirnpiqucs.>> 

El nostre comentari ha de ser simple: si un infant rialler i en- 
jogassat juga a fet o a cuit-i-amagar, dicm que es forma; si els 
quc hi jugcn s6n adults, es deformen. 
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SECCld 7. ENSENYAMENT I CULTURA 

Les queixes relatives a l’ensenyarnent i la cultura que s’han 
rebut i tramitat durant l’any 1991 fan referkncia a qüestions 
molt diverses. 

En alguns ciisos es tracta de discrephicies en rnatkria de qua- 
lificacions (sollicituds de revisió d’exhmens acadkmics en tots 
els nivells educatius) i posen cle mariifest la dificultat prictica 
de sollicitar i obtenir utla revisió d’examen, i tamk la manca 
de regulació d’un procedimcnt de revisi6 rhpid, eficaq i amb ga- 
ranties per als afectats. En altres casos, es fa referencia a ies 
puntuacions obtingudes per accedir a determinats centres (pre- 
escolar públics, centres de secundia, etc.), i es denuncia la 
prekncia d’irrcguluritats cn el procediment scguit, en els crite- 
ris de selecció i en els barems cxtablerts. En tot cas, en els Bm- 
bits esmentats es posa en relleu un ample marge de 
di screcjonaIitat de l’hdrninistració. 

Una altra gran part de queixes fali referhicia a qüestions de 
procediment: retards en les resofacions, silenci de 1’Aidministra- 
ci6, iriaiica d’informaci6 als ciutadans, etc., que generen actua- 
cions riiedials o simples recordatoris a l’ Administracili de 
compliment dels deures legals. Volem subratllar, per& que 
moltes vegades s’obliga el ciutadh a rm6rrer a la via jurisdic- 
cional, amb el cost que aixb li  comporta, per qüestions d’inter- 
pretaci6 de normes jutidiques poc clares o que tindrien fhcil 
emena si en l’Administraci6 hi hagués voluntat de dihleg, 

Per al present liiforme hem seleccionat tres grups de queixes 
que fan referhcia específica a I’ensenyament, per raci cle l’ac- 
tualitat i transcenclkncia que han tingut durant el curs passat i 
quc, probablernent, tindran durant tot l’any 1992. Ens referim a 
la probiernhtica de les universitats catalanes, a la responsabilitat 
piitrinionial de I’klministracib per accidents cscolars i a la con- 
fl ictivitat generada per la celcbraci6 d’oposkions aplicant les 
disposicions transitbries de la LUGSE, que es tracmA a la Sec-  
ci6 01. També hem seleccionat dues queixes que mostren l’ac- 
tuació mitjancera del Síndic de Greuges en aquest camp, 

En rnathria de cultura, les queixes rebudes fan referhcia ;al 
patrimoni histhrico-artístic -n’hem fet una selecci6- i als drets 
fingüistics dcls ciutadans, que són objecte de tractament en el 
ilibre segon d’acluest Informe, al qual ens remetem. 

- Cursos de fomaci6 
- Retribucim s 
- Incompatibilitats 
- Jubilacions 
- Situacions dels funcionaris 
diverses: Interins 
-EAW 

Pares d’alumnes - Intervenci6 en afers educatius 

Centre docent -Estat fisic 
- Dotació dels centres 

Gesti6 Acadkmica - Tit& 
- Convalidacions 

Altres aspectes 
educatius ’ - Situacions del personal no 

docent 
- Integració d’escoles a la x m a  
p~blica 
- Concerts educatius 

CULTURA 
Normalikacib 
lingüística - Redacció d’impresos en catal& 

- Inscripcions en els registres 
civils 
- Nomditzaci6 en les instimies 
adrqades a brgans estatals 
radicats a Catalunya 

Altres afers culturals 
no relatius a la llengua - Aplicaciii de la Llei de 

Protecció dels Animals 
- Subvencions 
- Patrimoni Cultural 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
ILLUSTRATIVES 

t .  Les Universitats catalanes 

! iN S 1 :N Y AM E N T  
Alumnes - A C C ~ S  

- Taxes 
- Ajuts a I’estudi 
- Accidents 
- Serveis etiucatius en general 
- Estudiants deficients 

Professors - AC& 
- Trasllats 

Per tercer any consecutiu ens hem de referir a les Universi- 
tats per posar en relleu que, malgrat els esforGos fets, continuen 
presentant massifiicació i dkficit de places. En aquest sentit, si 
bé s’han creat dues noves universitats, una de pública i una de 
privada (Pompeu Fabra i Ramon Llull, respectivament) i no fa 
gaire se n’ban creades tres mi% per les Lleis 34/91, 35/91 i 
36/91, de 30 de desembre (Lleida, Girona i Tarragona (Rovira i 
Virgili), respectivament, no s’han palliat, de moment, les man- 
cances ahdides pels dos motius següents: e1 nombre de places 
 fee ertes per segoli any consecutiu per la Universitat Pompeu Pa- 
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bxa ha estat totahent insuficient per absorbir la demanda real. 
Així, s’hhan admks un total de 1.040 alumnes a les facultats de 
Dret, Econhmiques, Gestió i Administra& Pública i Empresa- 
rials, de les quals 400 correspolien a diplomatures, mentre a 
Dret i Econbmiques s’han admks tan sols 320 alumnes de pri- 
mer curs. 

En canvi, les facultats de Dret, Econbmiques i Empresarials 
de la Universitat de Barcelona tenen, respectivament, 12.000, 
9.000 i 8.000 alumnes. L’escassa oferta de la Pompeu Fabra fa 
que la qualificació necesshrin per accedir-hi sigui forpament  
molt elevada i genera, en consqükncia, una segona w k t i v i -  
tat>>. En la mesura qire es tracta d’iina universitat pública, dota- 
da amb fons piíblics, entenem que la seva creaci6 hauria de 
repercutir mes beneficiosament en tota Ia collectivitat universi- 
tbia i, oferint un nombre més alt de places, alleugerir la massi- 
ficació i el dhficit que pateixen les altres universitats prjbliques. 

D’altra banda, les noves universitats pdbliques previstes s e  
ran comarcals i especialitzades: ensenyaments tknics a la RQ- 
vira i Virgili, agro-alimentaris i de cihcies de I’educació a 
Lleida, i experimentals a Girona, i tot i que el nombre de places 
previst per al curs vinent sembla elevat (7.540 de primer curs 
en total: 2,400 a Girona, 2.450 a Lleida i 2.690 a Tarragona), el 
caricter innovador dels estudis ( i  6 de les titulacions shn noves} 
no permet fer previsions sobre la repercussi6 que aquest refor- 
$ament tindrh a l’hora de palliar els probleines denunciats, ja 
que, segons les queixes rebudes, la demanda mbirna i, per tant, 
la major codiictivitat, se centra a les carreres de Cikncies Em- 
prcsarials i Econhrniques i, localment, en els centres universita- 
ris de Barcelona i rodalia. Aixi, pes exemple, els Estudis 
Empresarials de Vic sempre disposen de places vacants al juny, 
si bé s’nrnplen pel setembre en absorbir una part dels qui d 
juny na han pogut accedir als centres de RmceIona. 

El 1991 hem rebut moltes queixes en relació amb I’accés a la 
Universitat. De totes se’n va fer una seleccih i varn tenir una 
reunió amb el Departament d’Ensenyarnent per intentar trobar- 
hi solucions. Excepte en un cas, degut a un enor, en els altres 
no es va poder fer res i totes les reclamacions van ser desesti- 
mades pel Departament. En alguns casos es tractava de perso- 
nes que ja feia mes de dos o tres anys que intentaven accedir a 
una determinada facultat sense haver-ho aconseguit, o que per 
circumsthcies imprevistes (de carhcter laboral o familiar), sollici- 
&ven una opció diferent de les qiie els havien estat assignades. En 
altres ocasions, la manca d’infomaci6 sobre l’existhncia de places 
en determinats centres al juny havia impedit demmar aqrrestes o p  
cions i optar per altres amb un exc6s de demanda, que, bbviament, 
els havien estat denegades al juny i al setembre, mentre que les 
qualificacions obtingudes haurien estat suficients al juny per acce 
dir a un centre amb places suficients. 

Volem fer una especial consideraci6 de la implanta& aquest 
curs del Districte Universitari Compartit. A la massificaci6 i al 
d&t“cit de places universithies a Catalunya, “s’hi ha afegit un 
nombre de places en la prhctica inexistents -844 en total- per a 
alumnes de la resta de 1TEstat. Si bé la demanda d’accedir a la 
Universitat per aquesta via IM estat inferior al total de places 
creades, -només 583 soklicitirds, de les qiials 286 forell rebutja- 
des per nota insuficient-, en tractar-se de places inexistents (raó 
per la qual les vacants no han pogut ser ofertes a estudiants ca- 
talans) per poca que sigui la dcmanda, la valoracid que ens me 
rcix ha de ser foqosament negativa. 

Endemés, es plantegen dues qiiestions m6s: la incidhncia en 
el procés de normditzaci6 lingiiistica a les universitats i el con- 
flicte amb el principi d’autonornia universithria. 

Respecte al primer punt, si bé no disposem de dades, és obvi 
que la vinguda d’estudimts de la resta de 1’Estat als quals no 
s’ha exigit cap prova de coneixement de llengua catalana com- 
porta un greuge i una discriminació per als estudiants catalans: 
en primer lloc, perque en la mitjana obtinguda per acceclir a les 
universitats catalanes els estudiants de Catalunya tenen una 
qualificacib corresponent a llengua catalana; i, segonament, 
perqu2 el proces de normalitzacib Eingiiistica tot just iniciat a 
Ies universitats es pot veure alterat o impedit per la presbncia 
d’estudiants de la resta de I’Estat que no entenguin Ia Ilengua 
catalana. 

Actualment, només el 35% de les dasses de Ia Universitat de 
Barcelona es fan en llengua catalana, segons una enquesta de la 
mateixa Universitat, s i  bé per centres els percentatges s6n molt 
diferents, Aixi, enfront del 84,2% d’assignatures que es poden 
estudiar en catal& a la Facultat de Matemhtiques , on les classes 
en catala són, segons l’enquesta esmentada, el 85,9% del total, 
1’Escola d’Estudis Empresarials només ofereix la possibilitat 
d’estudiar en catal2 un 18,795 de les assignatures, amb un 
20,4% de les classes en catah. A I’Escola de Podologia, les 
classes en castell& són el 100%. 

La imposici6 del Districte Universitari Compartit, en la me- 
sura que afecta, COM hem apuntat, el funcionament i l’organit- 
zació interna de les universitats, agreujant el problema de la 
massificaci6 i el dkficit de places i obstaculitzant el procés de 
normalitzaci6 lingiiistica en aquest hrnbit (no oblidem que, 
d’acord amb Ilurs Estatuts, la lIengua prbpia de les Universitats 
catalanes és el catal&), atemptaria contra el principi d’autono- 
mia universit bia. 

En aquest sentit, corn a conclusi6 del que s’ha exposat, ente- 
nem que l’Administmci6 catalana, de conformitat amb les com- 
petkncies que li canfereix l’art. 15 de I’Rstatut d’Autonarnia, ha 
d’adoptar mesures per resoldre el dhficit de places, tenint en 
compte les carreres i facultats on hi ha mbs demanda, d’altra, 
minimitzar els efectes de la implantaci6 del districte universi ta- 
ri compartit establint proves de coneixement lingüístic per a 
l’acc6s d’estudiants de la resta de 1’Estat a les universitats de 
Catalunya i donant suport a I’autonornia universithria enfront 
d’actuacions d’altrcs poders pxiblics que poden limitar-la o afc- 
blir-Ia. 

segiicnt. 
Per iHustrar el que acabem d’exposar hem elegit la queixa 

Queixa 15 1 4/9 
Contrii el districte universitari compartit 

E1 Bloc d’Estudiants Independentistes (REI) ens va fer arri- 

<<SOBRE eJ DISTRICiT COMPARTIT UNIVERSITARI 
>+Sobre la massificaci& 
>>No es pot parlar de mobilitat d’estudiants quan les universi- 

tats estan collapsaides. Aquest any a Catalunya el 60% dels es- 
tudiants no han pogut entrar en el centre qric havien assenyalat 
com a primera opció. Per aixb, no ens estranya que de les 844 
places ofertes pcI Ministeri d’t~tlucaciri i Cibncia per al Distric- 

bar el segiient escrit: 
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te Compartit Universitari, només 3e n’hagin assignat 297. fis 
normal que xiingú no trii” universitats tan massificades COM s6n 
les nostres. 

>>Per altra banda, d’on han sortit aquestes 844 places noves?; 
realment les han creades, o és una excusa de mal pagador? Tot 
pIegat 6s una presa de pel per als estudiants catalans, una altra 
forma d’augrnentar fa rnassificació a Catalunya. 

>>- Sobre la ilengua dels catalans: 
>>Catalunya est& en un periode de transició cap a la normalitat 

lingiiistica. Qualsevol desequilibri pot malmetre aquest delicat 
procés. Actualment la situació lingüiiistica a les universitats cata- 
lanes és molt variada, per6 a moltes d’elles la llengua espanyola 
és encara majorithria. Muntatges com ei Districte Compartit 
Universitari poden ensorrar m6s encara aquesta situaci6, i mds 
si no s’implanta cap tipus de servei per als estudiants vinguts de 
la resta de 1’Estat per informar-los sobre el terna lingüístic, i no 
se’ls faciliten cursos de catali especials per a ells. 

>>Fins i tot ens podem plantejar que hi ha, per als estudiants 
amb el DCU, certs privilegis. Mcntrr: que a qualsevol estudiant 
residerit a Catalunya se li exigeix a la selectivitat dominar el ca- 
tali per poder entrar a la universitat, a un estudiant de la resta 
de I’Estat no. No 6s tan necessari per als uns corn per als altres? 

>>- Sobrc l’autnnomki universitbria: 
>>Les miversitats catalanes han de donar un servei a una co- 

munitat, la catalana. Si s’accepta el fet diferencial d’aquesta co- 
munitat, també s’ha d’acceptar rm plantejament especific per a 
les seves universitats. Calen uns plans tl’estudi diferenciats i 
adaptats, un major contacte amb Europa, cal treballar amb la 
nostra Ilengua. El DCU és una nova irnposici6 del MEC i del 
Consejo de Utliversiclades. Votem una universitat catalana, no 
una universitat Catalunya. 

KONCLUST~ 
)>Consicicrem que es vulneren els següents drets dels estu- 

>}- dret a l’ensenyament en condicions dignes. 
>>- dret a no  ser discriminats per motius de llengua. 
))- circt a l’autonornia universithria. 
H REI (B IOC ci’ Est udiants Inclcpcndent i s tcs) >) 
Un cop estudiat el contingut de l’escrit anterior i vistes les 

dades de cluk disposhvem sobre aquesta qüesti6, el Sindic de 
Greuges es va dirigir al Conseller (I’Erisenyaiiient en els temes 
que transcrivim: 

H F  Ia tingut entrada en aquesta Instituci6 l’escrit de queixa 
prescntat pcl Bloc d’Esiud iants Independentistes, que ha quedat 
registrat amb el N. Exp. 15 14/!3 I .  

>>,En aquest escrit, el ni3 exposa la seva disconformitat amb 
el Districte Universitari Compartit, així corn amb Ics conse- 
qiikncies que comporta per a les universitats catalmes: més 
Inassificaci6, dificulta la normalització lingiiistica i lesiona 
1 ’ a ut CIIIOI~I  i a un ive r si t h i  a. 

>>Un cop estudiat el contingut de l’anterior escrit, considerem 
quc cls tres problemes que planteja mereixen una especial aten- 
cici per part dels poders pilblics amb c o m p e t h i e s  en matkria 
ed t ic at i v A.  

HIA repcrc~ssSi6 cicl Districte Universitari Compartit en les 
Univcrsitats catalancs, si h6 pel nombre de sol-licituds i de pla- 
ces ohtingiicles per aquest mir.j,? no resulta significativa, si  que 
ho e s ,  en canvi, per tres raons: cii primcr lloc, el grau de massi- 
ficaci6 cle les IJniversitats catalancs 6s causa que una part dels 

di nn t s cnt a lan s : 

estudiants no puguin accedir a les carreres sol-licitades en pri- 
mera opcib i, d’altra banda, els casos d’errors en les pre-inscrip- 
cims, que serien fhcilment esmenables en unes altres 
circumsthcies, resulten totalment impossibles de solucionar. 
En aquest context, la creaci6 d’unes places de més per a estu- 
diants d’altres districtes universitaris creiem que constitueix 
una discriminació i un perjudici per als estudiants del propi dis- 
tricte que no han pogut accedir als estudis desitjats. 

>>En segon Eloc, pel que fa a la llengua catalana, entenem que 
el fet que els estudiants de la resta de 1’Estat no acreditin d’al- 
guna manera el coneixement de la llengua catalana en accedir a 
la Universitat també resulta discriminatori en tant que, d’una 
banda, els estudiants de Catalunya han hagut de superar la co- 
rresponent assignatura i la nota obtinguda compta en la mitjana 
que els permetrh accedir a la Universitat; de i’altra, el proces de 
normalitzaci6 lingiiistica en les universitats catalanes es pot 
veure dificultat per la preskncia d’estudiants que al-leguin el 
desconeixement de la llengua catalana, per la qual cosa no re- 
sulta garantit el dret a rebre I’ensenyament universitari en Ilen- 
gua catalana per part dels estudiants matriculats en Universitats 
de Catalunya, 

>>En terccr lloc, el fet d’imposar determinades quotes de pla- 
ces per part del Ministeri d’Educaci6 i Ciencia creiem que vul- 
nera el dret a I’ autonomia universithria, dret fonamental previst 
a l’art. 27. i0 de la Constituci6. 

>>Al mateix temps, cal tenir present la jurisprudhncia més r e  
cent del Tribunal Constitucional sobre ets principis constitucio- 
nals d’igualtat i d’autonomia, i, en especial, la STC 37/87, en la 
qual afirma que el principi constitucional d’igualtat no imposa 
que totes les comunitats autbnomes tinguin les mateixes com- 
pethcies, ni, encara menys, que les hagin d’exercir d’una ma- 
nera o amb un contingut i uns resultats idhtics o semblants, 
L’autonornia significa, precisament, la capacitat de cada nacio- 
nalitat o regi6 per decidir quan i corn exercir Ics seves prbpies 
compethcies, en el marc de la Constitució i de I’Estatut. I si, 
com és lbgic, d’aquest exercici en deriven desigualtats en la po- 
sici6 jurídica dels ciutadans residents en cada una de les cornu- 
nitats authnornes, no per rtixb resulten necesshriament infringits 
els articles 1, 9.2, 1.4’ 139.1 i 149.1.1 de la Constitució, ja que 
aquests preceptes no exigeixen un tractament jurídic uniforme 
dels drets i deures dels ciutadans en tota mena de mathies i en 
tot el territori de I’Estat, la qual cosa seria frontalment incom- 
patible amb l’autonomia, sind, com a mhxirn, i pel que fa a 
l’exercici dels drets i al compliment dels deures constitucionals, 
una igualtat de les psicions jurídiques fonamentals, (Fonament 
juridic 10 de la Sentencia esmentada}. 

>>D’acorcl amb les anteriors consideracions i atks que la quei- 
xa presentada reuneix els requisits establerts per la Llei 14/84, 
de 20 de marq, reguladora del Síndic de Greuges, ha estat ad- 
rncsa a trllmit, sense que aixb prejutgi l’existhncia de cap actua- 
ci6 irregular. A fi de resoldre de forma convenient sobre 
aqucstn queixa i en virtut de les funcions que ens encomana 
l’ariicle 35 de 1’Estatut d’htonomia, us prego que doneu les 
ordres oportunes per tal que, en el termini Re quinze dies pre- 
vist n l’article 19 de la Llei 14/84 abans esmentada, se’ns infor- 
mi sobre els aspectes següents: 

B- Actuacions del Departament d’Ensenyament per resoldre 
el problema de la massificaci6 universithria: nombre de noves 
places que es preveu crear, noves universitats, etc. En concret, 
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mesures adoptades en relació amb les places creades pel Dis- 
tricte Universitari Compartit. 

>>- Dades de qui: disposi el vostre Departament sobre 1’6s de 
la llengua catalana COM a llengua vehicular de l’ensenyarnent 
universitari a Catalunya. 

>+- Possibilitat de realitzar proves de coneixements de la fkn- 
gua catalana per als estudiants de fora de Catalunya que vul- 
guin estudiar en universitats catalanes i que hi accedeixin per Ia 
via del Districte Universitari Compartit, d’acord amb la juris- 
prudhcia constitucional sobre els principis d’igudtat i autono- 
mia. >> 

Fins a l  moment de tancar el present informe encara no hem 
obtingut resposta a la nostra sol-licitud. 

2. Responsabilitat patrimonial dc I’ Administració per 
accidents escolars en centres p6blics 

Durant i’any 1991 s’han produi‘t dues normes referides ii les 
responsabilitats civils i penals dels docents. 

D’una banda, en data 12 de mar$ de 1991 el Jutjat de Primera 
Xnsthncia i Instrucci6 de Rubí va dictar una sentkncia per la qual 
es condemnava el director d’una escola pública com a autor 
responsable d’una falta d’hprudhcia simple setise infracció 
de reglaments, prevista i penada a ?’;trt. 586 bis del Codi Penal, 
pcr l’accident sofert per un alumne rl’aquell centre fora de ]’he 
rari i del recinte escolar. 

Tot i que la sentkncia esmentada fou revocada per una altra 
de 1’Aiidihcia Provincial de Barcelona, dictada en el recurs 
d’apeHaci6 interposat per la Generalitat de Catalunya, va origi- 
nar un gran nombre de protestes del collectiu docent, i el 4 de 
juny es va signar un acord entre diversos sindicats (CCOO, 
CSIF, FETE-UGT, STES i USTEC) i el Departament d’Ensen- 
yament sobre la responsabilitat civil dels professors i directors 
en l’exercici de la tasca docent. 

D’altra banda, la Llei estatal 1/91, de 7 de gener, que ha mo- 
di€icat cls Cadis Civil i Penal en rnathria de responsabilitat civil 
del professorat, estableix que les persones o entitats titulars dels 
centres respondran dels danys ocasionats pes llurs alumnes me- 
nors d’edat, quan s’hagin produYt durant els períodes en qu& es- 
tiguin sota el COIIWQ~ o v ig ihc ia  del professorat del centre i 
durant les activitats escolars o extraescolars i complernentiries, 
Aixi maieix, el director pot exigir dels professors les quantitats 
satisfetes si aquests han incorregut en dol o culpa greu. El pro- 
blema de fons que es planteja no 6s tant, p&, 1a responsabilitat 
civil corn la penal. 

Sovint eis advocats insten la via penal per tal d’assegurar-se 
la indemnització civil, ja que, d’acord amb I’art. 19 del Codi 
Penal, tota persona responsable criminalment d’un delicte o f d -  
ta en respon civilment. Aixi, sense que hi hagi realment culpri o 
dol del professor o director, el docent ha de respondre davant 
d’una acusacih penal i, en cas que la scrrtkncia sigui condermia- 
tbria, ha de respondre també, de forma directa, civilment. 

En aquest sentit, la Llei 1/91 significa una millora en el trac- 
tament de la responsabilitat civil i penal dels docents, en relació 
amb la redaccih anterior cfcls arts. 1903 i 1904 del Codi Civil i 
de l’aticle 22 del Codi Penal, per tal corn trasllada la. rcsponsa- 
bilitat al timlar del centre. Un altre pas en el mateix sentit el 
constitueix l’iicord de 4 de juny de 1991 entre els sindicats i el 

Departament d’Ensenyament. Aquest text tk dos objectius: 1. la 
clelimitació del punt c )  de l’art. 38 de la Llei Orghnica 8/85, del 
Dret a l’Mucaci6, i de l’estudi d’aquells elements que hi pu- 
guin incidir i facilitar la seguretat en la realitmci6 de I’activitat 
escolar, i 2. l’mhlisi d’elements de dissuasi6 de 1’6s de la via 
penal per als procediments de reclamacid d’indemnitzacians i 
de millora dels circuits administratius existents. 

Pel que fa al primer punt, l’acord defineix l’horari escolar i 
estableix que Ia responsabilitat del director i del professorat so- 
bre l’activitat dels alumnes cessa durant els períodes d’intcmp- 
ci6 de l’horari escolar; s’estableix el nambre d’alumnes per 
professor per a la realitzaci6 d’activitats incloses al pla anual 
del centre que tinguin lloc fora d’aquest i es preveu que el De- 
partament d’Ensenyament establirh un Pla de Manteniment i 
Seguretat del centres públic s. 

Respecte a1 segon punt, es preveu la contractació d’una pb- 
lissa d’asseguranqa de responsabilitat civil individual de tot el 
personal al servei de l’adrninistraci6 educativa amb un abast 
il-limitat o el mes ampli passible, com a m c w a  més destacada, 
juntament amb la petició al Ministeri de Justícia de la reforma 
del Codi Penal scibrc la figura de la imprudbncia simple i la im- 
prudkncia sense infracci6 de reglaments. 

Volem subratllar, perb, la necessitat de fer mEs operativa i 
hgil la figura de la responsabilitat patrimonial de 1’ Administra- 
ci6 per als accidents escolars en centres públics, de manera que 
la via civil resti només per als privats. La lentitud en la tramita- 
ció o la denegaci6 per silenci administratiu obliguen, moltes ve- 
gades, el particular a acudir ii Ia via penal, rn& rapida i segura. 

Entenem que la responsabilitat patrimonial de I’Administra- 
ció és el vehicle idoni per fer efectives les indemnitzacions per 
accidents escolars en centres públics, d’ac~rd amb l’art. IU6 de 
la Constitució, que, al parhgraf 2, disposa que els particulars, en 
els termes establerts per la ílei, tindran dret a ser indemnitzats 
per qualsevol lesi6 que pateixin en quaIsevol dels seus béns i 
drets, llevat dels casos de fnrp  major, sempre cluc la lesió sigui 
conseyihcia del funcionament dels serveis pdblics, i aixi ho 
recullen t,mt l’art. 40 de la Llei de r&girri jurídic de I’Adminis- 
traci6 de 1’Estat corn I’art. 87 de la Llei 13/89, de 14 de desem- 
bre, d’organització, procediment i r2gim jurídic dc 
I’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest supbsit hauria de ser aplicable sempre que s’acred ites 
el dany i la relació causai respectc a un servei p6bIic (horari esca- 
lar, recinte, activitats escolars o extraescolars sota vigilhcia d’un 
professor, etc.) i, cf ’acord amb la tendhncies jurisprudencials mes 
recents, la respisahilitat hauria. de tenir carkter objectiu, essent 
inneccssiria la culpa L, negligbncia del fiincionari implicat. 

No obstant aixb, el Departament d’Ensenyarnent no ha acollit 
les propostes que aquesta hstitucib li ha aclrept pcrquk respon- 
gui en via administrativa de les indemnitzacions per accidents 
escolrws, tot obligant els particulars a prosseguir amb les ac- 
cions penals o d’altri que tenien intcrposades. 

/ 

Queixa 352191 
hccitlcnl escoln I*. duscstirnaciri, rcclamaci6, danys i perjur1 i-  
CiS 

El senyor C.R., pare d’un alumne rl’un caldegi pfiblic de Ga- 
v i ,  va fonnular unii queixa contra el UepartaInent d’ Ensenya- 
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ment a causa de no haver rebut cap resposta d’aquest en relaci6 
amb una reclamaci6 de danys i perjudicis presentada el 14.5.90 
i reiterada el setembre i el gener del 1991 

Els fets que van originar la reclamació van tenir lloc durant 
la classe d’educaci6 fÍsica, en la qual el fill del senyor C.R. va 
rebre un COP involuntari per part d’un altre alumne, a conse- 
qiihcia del qual se li va fracturar l’incisiu inferior i va requerir 
assistkncia rnkdica. 

Ens varn dirigir al titular del Departament d’Ensenyament, 
mitjanpnt escrit del 5.9.91 sollicitant informaci6 sobre la re- 
clamació presentada pal senyor CR,,  i se’ns va respondre el 
16.10.91 adjuntant una Resolució de 25.9.91, per f a  qual s’ha- 
via desestimat la reclrrmaci6 de danys i perjudicis. 

Destaquem de la Resolució, corn a aspecte positiu, que su- 
bratlla el carictex objectiu de la responsabilitat patrimonial de 
I’Administraci6, la qual, en canvi, nega que el dany produyt fos 
cnnseqijkncia del funcionament del servei públic d’eiisenya- 
ment. D’altra banda, posa de manifest que la companyia d’asse- 
gurances havia cominicat la improcedhcia d’efectuar cap 
pagament, perqui: considerava que l’accident havia constituit 
un cas fortui‘t. 

Un cop estudiada la Resolucici del Departament varn obser- 
viu que hi mancava el rhgirn cle recursos, per la qual cosa ens 
vani tornar a dirigir d Conseller d’Ensenyment per tal d’indi- 
car-li que donhvem per finalitzades les nostres actuacions i fer- 
l i  avinent el que disposa l’art. 79.2 de la Llei de Procediment 
Administratiu en materia de notificacions. 

Queixa 45519 1. 
Accident escolar. I n  hilici6 tie I’Administracih 

Aquesta queixa fa rcferEncia f i  l’accident sofert pel nen 
M.A., cle 10 anys, durant una competici6 esportiva organitzada 
pel Consell Comarcal de I’Esport cle 1’Urgell. A conseqükncia 
dc l’acciclcnt, sc l i  ha hagut d’irnplantar una chnula al cap que 
se li haurh d’anar reimplantant a mesura que vagi creixcnt. 
Aquesta situació li impedeix tota mena d’esfoq físic. 

En la queixa presentada es denunciava que cap dels dos hr- 
gam de 1’ Administració implicats, la Direcció General de 1’Es- 
port i el Departament d’Ensenyament, no s’havia interessat per 
la salut del nen ni havia donat resposta a la peti& d’indemnit- 
zació. En conseqiihcia, s’havia interposat una querella contra 
el professor responsable, el director del Centre i el president del 
Consell Comarcal esmentat. No obstant aixb, amb la intenció 
de retirar les accions judicials, se sol-licitava la mediació del 
Síndic de Greuges pcr tal d’arribar a un acord amb 1’Adminis- 
trac i 6.  

Ens vilm dirigir a l  Conseller #Ensenyament en el termes se- 
giient s: 

<<Ha tingut entrada en aquesta Instituci6 unfi queixa a nom 
del iicn M A ,  registrada arnb el N.Exp. 455191 I 

>>I,’esmentada queixa fa referhcia a l’accident que va sofrir 
aquest nen de 10 anys, alumne de 1’Escola Pliblica HXIZ, de Th- 
rregn, en wasi6 dc participar en una competici6 esportiva esco- 
lar organitzada pel Consell Comarcai de 1’Esport de I’Urgell, la 
qual va tenir lloc al camp de futbol cl’Anglesola. 

))Ateses les circuinsthncies del cas, es sollicita la mediací6 
d’aquesta Institució pcr tal quc ei vostre Departament es faci 

c h x  de la indemnització corresponent, sense haver d’esperar 
una resoluci6 judicial ferma. 

>>At&s que la queixa expressada compleix els requisits esta- 
blerts per la Llei de Catalunya 14/1984, de 20 de mar$, ha estat 
admesa a t r h i t ,  sense que aixb prejutgi l’existhcia de cap aC- 

tuaci6 irregular. A fi de resoldre en la forma convenient sobre 
aquesta queixa i en mbit de les funcions que ens encomana 
l’article 35 de 1’Estatut d’htonomia, us prego que doneu les 
ordres oportunes perqu8, en el termini de quhnze dies previst a 
l’article 19 de la Llei 14/1984 abans esmentada, se’ns informi 
sobre aquest assumpte. >> 

Posteriorment, el Departament d’Ensenyamcnt ens ha dirigit 
el següent escrit: 

<<En relació amb la queixa arnb núm. d’expedient 45/91, 
presentada davant aquesta Institució {...I, referent a l’accident 
que va sofrir aquest nen en ocasi6 de particjgar en una compcti- 
ci6 esportiva organitzada pel Consell Comarcal de 1’Esport de 
I’Urgell, lamento haver de comunicar-vos que l’existkncia 
d’una reclamaci6 per la via penal impedeix qualsevo1 actriaci6 
al respecte per part del Departament d’Ensenyament.)) 

Atesa la negativa del Departament a negociar una possible 
itidemnitzacj6 per la via de la responsabilitat patrimonial de 
I’Administració, al particular no li resta altra via que la penal 
per obtenir una indemnitzaci6 que, d’acord amb Ies circumstbn- 
cies del cas i en tant que hi ha una relaci6 causal entre el fun- 
cionament d’un semei públic ent&s en sentit arnph i l’accident 
produyt, trobaria el seu encaix en la figura de la responsabilitat 
patrimonial de 1’Administració. No obstant akb, i davant la ne- 
gativa del Departament, hem hagut d’anrivar l’expdent i 
aconsellar al ciutadh que segueixi endavant amb les accions in- 
terposades fins a obtenir una senthcia judicial que li reconegui 
el seu dret a ser indemnitzat. 

3, Actuacions mcd ials cn matbria d’cnsenyameut 

En l’informe de l’any passat es va dedicar el llibre segon a la 
tasca de mediació del Síndic de Greuges. Hi incloiern una se- 
lecció de queixes exemplificatives d’aquesta tasca, 

En l’hrnbit de l’ensenyarnent es dúna sovint l’actuaci6 me- 
dial del Sindic de Greuges, per la qual cosa hem considerat 
op~rtú assenyalar dues queixes en qu& aquesta acci6 mitjancera 
ha donat un resultat favorable. 

En Ia primera, es tracta de l’accés a la funció pcblica docent 
dels professors de l’especialitat de llar d’infmts, en la qual l’ac- 
ci6 medial va ser sollicitada pel col-lectiu afectat; en la segona, 
relativa a una autoritzaci6 d’arnpíiació d’ensenyaments, la in- 
tervenci6 fou necesshria per l’absoluta contraposici6 que hi ha- 
via entre les dues parts implicades (el centre i el Departament 
d’ Ensenyament), 

Queixa 133/91 
Accés a la funci6 pííblica decent en I’cspcciafitat de llar 
d’infan ts 

La queixa va ser formulada per un grup de professors de llar 
d’infmts. En el seu escrit es feia referkncia ai fet que l’especia- 
litat de llar d’infmts, establerta l’any 1979 amb caricter experi- 
mental, es va regular per primera vegada l’any 1982, rnitjmqant 
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el Decret de la Generalitat 65/82, de 30 d’abril. Per Ordre d’l 
de juny de 1983 s’establi que el personal educador que la prw 
fessks havia de tenir la fomaci6 professional de lr. o 2n. grau, 
que s’obté als instituts pfiblics. 

Per primer cop, la LQGSE regula I’assistbncia i educaci6 
dels infants, perb no queda gens &ira la situació del personal 
que, amb crwhcter interi, ha ensenyat aquesta assignatura. 

En aquest cas, Ia situacili cl’interiniht es justificava pel ca- 
rhc ter experimental de l’assignatura. 

Un cop eshidiada la queixa, coiivochrcni una reuni6 amb els 
rwlainants, en la qual es van posat de manifest eh punts se- 
g iien f s: 

<<- Discriminaciri a dos nivells: 
>>1) Despres de quatre o cinc prnmocioIls, l’cspecialitat llars 

d’infants continua essent experimental dins de la Formaci6 pro- 
fessional. (El normal és que a la primera promoci6 I’especiaIitat 
ja hagués resultat regulada.) 

wActualment es preveu la regulacib de la branca “serveis a la 
comunitat”, dins la qual s’inclouria I’especialitat de llars d’in- 
fants, mitjanpnt Reial Decret de 1’Estat. 

>Com que és una especialitat experimentai, els professors in- 
terins no hali pogut accedir mai, per la via de l’oposici6, a la 
funci6 pliblica docent. Els interins actuals fa entre dos i dotze 
anys que es troben en questa situaci6. 

n2$ L’oferta ptíblica d’ocupaci6 del Depaflament d’Ensenya- 
ment preveu la convocathria de 34 places de tecnologia, perd 
cap de prhctiques. 

)>Actualment hi ha 51 professors interins amb contracte de 
tecnologia i 6 d’altres especialitats en comissi6 de serveis. 

nPer a ia resta d’especialitats es preveuen tantes places corn 
interins hi ha (si es tenen en compte les places de reserva). 

>>En les altres cspwialitais de formacili professional es con- 
voquen places de prhctiques (per a diplomats) i de tecnologia 
(per a llicenciats). En no convocar-se places de prhctiques de 
l’especialitat de llars d’infants, els diplomats no podrien accedir 
a cap plaga. 

El Sindic de Greuges de Catalunya va exposar en qui5 consis- 
teix la seva fiinci6 mediadora i les condicions per exercir-la. 

Acceptades les condicions pels assistents, la proposta a fcr al 
Departament d’Ensenyarnent es va fixar en els temes segiients: 

(<I- Tractament igualitari amb la resta d’iriteriiis que hi hagin 
prestat serveis de dos a tres anys quant a nombre de places a 
convocar: igual nombre de places que interins hi ha actualment. 

(Es podria fer rnitjanpnt una convocatbria posterior ci  una 
modificació de la primera, ciicara que j a  s’fiagués publicat). 

>>2- Afegir a l’annex de la convmatbria la conclici6 que el ha- 
rem per antiguitat per accedir H les places de tecnologia en llars 
d’infants només es tindrh en compte per als qui enguany CIISCII- 

yin aquesta especialitat. 
~ 3 -  Permetre l’accés a places de practiques de llars [{’infants 

dels diplomats (igual que en la resta d’especialitats). 
>>Es podria fer mitjanpnt disposició transitbria. 
>>4- Abatis de convocar les places, el Deparíament ha de pu- 

blicar el programa de l’aposició amb prou antelació pcr perme- 
tre la preparaci6 dels aspirants. B 

Després de diverses converses amb el Departament d’Ensen- 
yament, es va arribar a l’acorcl d’augmentar el nombre de ph- 
ces de serveis a la comunitat tretes a conciirs (34 de lliurees i 6 
dc tom de reserva), i convocar-iie 7 de practiques pec a d i p b  

mats, tal com va r e ~ d l i r  la ResoIucili de 23 d’abril dc 2991, 
(DOGC nrim. 1435, de 26-4-1991). 

Amb aquest acord donbcm per tancat l’expedicnt. 

Queixa 37/91 
Autoritzaci6 d ’nrnpliaci6 rl’ensenyamcn ts 

L’escrit de queixa fou presentat per un centre de formació 
professional de Barcelona contra la manca de resposta del De- 
partament d’Ensenyament a una sol.licitud d’aclariment d’una 
Ordre del 18 de juliol de 1984, per la qual, a judici del cclltse, 
se li autoritzava unit mpliaci6 cle locals i d’cnsenyaments, 
tnent‘re que els inspectors del Departament negavcn l’autoritza- 
ci6. 

El contingut de I’Ordre era, certament, ambigu: 
<&‘autoritza ci Centre X per a l’ampliaci6 d’ensenyaments, 

ultra els que ja tenia autoritzats de la branca Administrativa i 
Comercial, especialitat administratiu, S’autoritza així mateix 
l’arnpliaci6 dels locals 4ulnexos al carrer i, amb unii capacitat si- 
rriulthnia total de Z llocs escolars (...).. 

I,’ 1 13.91 ens adreqhrern al Conseller d’Ensenyament fent-li 
avinent la. manca de resposta del Departament i sol.licitant iti- 
fomaci6 sobre Ia qiiesti6 plantejada. 

L’1 i .4.9 1 d Departament d’hsenyament ens va remetre cb- 
pia de la ResolucirS dictada el 31.1.91, per la qual es resolia la 
petició d’ac1;irirnent de l’ordre de 18.7.84, en el sentit de deses- 
timar la interpretaci6 proposada pel Centre de considerar auto- 
ritzada l’mpliaci6. 

En havcr obtingut resposta de I’Administraci6, ho varn co- 
municar als promotors de la queixa, eIs quals hi van manifestar 
el seli desacord i també insistiren en la necessitat que instéssim 
una resoIuci6 en 1111 expedient d’obres de refonna del centre 
que es tramitava per obtenir l’autorització. 

En aquest sentit, ens vam dirigir de nou al Conseller d’En-. 
senyament en els termes segiients: 

K.. En aquesta docummtaci6 cs conti fa Resolucici 3 1-1 -91, 
per Ja qual cosa es resol la petició formulada pel Centre Privat 
dc Formaci6 Professional X de clarificacici de I’Ordrc dc 18-7- 
84, per la qual se li autoritza l’ampliació de locals i cnscnya- 
ments. 

>>Posats en ccmt;icte amb el promotor de la queixa, cns ha in- 
dicat qiie té prcsentat un projccte davant aqucst Dcpirtarnent 
(en data 30 de mar9 aproximadament) per tal de realitzar les 
obres CIC refornia necessiiries per tal que ii sigui autoriíxada 
l’expressacla ampliaci6 cl’cnsenyamcnts. Dc la resposta del De- 
partament deph ,  d’altra banda, el conceri a. signar. Per aquesta 
rari, us recoInaticin l’aclopci6 de la Resolució pertinent a la ma- 
jor brevetat, per tal  d’evitm la indefensió del centre promotor 
de la queixa, en cas que se l i  modifiqués el concert, i per tai de 
disposar del temps necessari per a la realitzacili de les obres en 
vistes al proper curs. Us agrair6 que e m  coiniiniqueu e1 compli- 
ment dc 1 ’anterior recomanaciri.>> 

1,’csmcntat expedient fou aprovat per la ResoIuci6 de la Di- 
rwcih Gener-HI de Gesti6 de Professorat i Centrcs Diiccnts CIC 
i7 de juny de 1991, a fi ct’obtenir l’arnpliaci6 d’ensenyaments. 

Els representants del centre es v m  posar novament en con- 
tacte amb la nostra hstituci6 manifestant Ia seva disconfornlitat 
amb les dues resoliicions dictades, com tambk la por pel fet que 
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no els fos renovat el concert educatiu. EI centre tenia interposat 
im recurs contencijls administratiu contra la denegaci6 del con- 
cert per Ordre del Departament d’Ensenyameiit de 6.7.90, i ha- 
via obtingut la suspensid de T’acte en via judicial. Igualment ens 
van comunicar que se’ls havia denegat una sol4icitud de prkvia 
autorització per a l’okrtura i fuiicjonament del nivell (te batxi- 
lkrat i COU. TiI mes de setembre se’ls vil denegar ncivarnent el 
concert per al curs 91-92, per ia qual cosa el centre hauka de 
tancar. EH conseqükncia, vam sofilicitar una entrevista arnb el 
Subdircctor General de Centres del D e p a m e n t  d’Ensenya- 
ment, al qual es va cxposar la necessitat d’arribar a un acord 
amh el centre pcr tal d’evitar que els alumries matriculats per al 
curs 1991-1992 es quedessin al carrer. El problema radicava en 
el fet que, a judici dcl Departament, el centre no  reunia les con- 
dicions ncccssiu-ics pcr ensenyar elcctricitczt i efectrbnica i ,  per 
tant, no el podia autoritzar ni mantenir el canceit, 

Comunicada I’anterior informació al centre, aquest va mcc- 
dir a realitzar les obres que li havien estat aprovades per tal 
d’obt eni r 1 ’I ampli I ~ C  i6 d ’en senyarnen ts, Feta 1 a in specci6 corres- 
ponent, s’ha dictat tina Resolució en data l2.12.91, per la qual 
s’autoritza l’ampl iació del Centre Docent Privat X a incorporar 
els cnsenyaments de la branca dc formació professional de pri- 
mer grau Electricitat i Electrhnica, professi6 electricitat (DOGC 
nfiin. 1534 de 27 de desembre de 1991). 

4. El patrimoni historico-artístic 

En matkria de patrimoni histbrico-artístic hem seleccionat 
una queixa que demostra l’interks dels ciutadans per@ els po- 
ders p6blics vetllin per la conservació i el manteniment tlels 
rrionuments, de confonnitat amb el mandat de l’art. 46 de Ia 
Constittici6. No obstant (zixb, la queixa tamb6 posa de manifest 
la cliscrccionaiitat dels criteris tkcnics seguits en aquesta mat& 
ria, en la qual, pcr tant, I’opció de l’Adrninistraci6 competent és 
sovint la que preval malgrat els criteris sostinguts per altres tkc- 
nics O institucions. 

Queixa 203191. 
Les nhrcs ric1 rnoncstir dc Sant Cugat dcl Valies 

Va tenir entrada en aquesta Instituci6 un escrit d’una associa- 
cib de veins de Sant Cugat rnanifcstant la seva disconformitat 
amb les obres que es feien en el monestir del mateix municipi, 
per la qual cosa havicii instat del Ministeri de Cultura la incoa- 
ciri d’iiii expedicnt per cspdiaci6. 

EIIS vatn adrqar  a1 Conseller de Cultura amb aquestes parau- 
les: 

<<Ha comparegut cIrivarii d’aquesta Instituci6 el senyor X en 
nom dc I’Associaci6 de Vei’ns dc Sant Cugat, casc, mitjmpnnt 
escrit clc queixa que ha quedat registrat amb el N/Exp. 203191. 

>Substancialment, el senyor X manifesta que ha cfenuncjat 
davant del Ministeri de Cultura les obres que actualment esth 
realitzant la Generalitat dc Cataliinya al Monestir de Sant Cugat 
del Vallbs, a th  que s’hi pretén instalhr definitivarncnt un cen- 
tre de restaurxi6 i rccuperacih de béns mobles que n’irnpedeix 
el gaudi per part del p~blic .  

nAtks que la queixa del senyor X compleix els requisits esta- 
blerts per la Llei de Catalunya 14/84, dc 20 de inart;, ha estat 

admesa a trhmit, sense que aixo prejutgi I’existencia de cap ac- 
tua& irregular. A fi de resoldre en la forma convenient sobre 
aquesta queixa i en rnkxit de les €uncions que ens encomana 
l’article 35 de 1’Estatut d’htonomia, us prego que doneu les 
ordres oportunes per tal que en el termini de quinze dies previst 
a l’article 19 de la Llei 14/84. abans esmentada, se’ns informi 
sobre aquest assumpte, i, en concret, sobre els següents punts: 

>>1- Objectius i caricter de les obres que s’estan realitzant 
(restauració del monestir, adequaci6 de nous usos, etc.) 

>>2- Possibilitat (15s i gaudi públic del monestir un COP fina- 
litzades les obres. 

>>3- Previsi6 de trasllat del centre. 
4- Perjudicis que puguin causar les obres a l’estmctura i 

elements arquitectbnics del monestir. 
~ 5 -  Peticions d’informe que s’bígin rebut per part del Minis- 

teri de Cultura.>> 
EI Ikpartament va trametre un complet informe, d’acord 

amb el qual vam informar els promotors de la queixa en el ter- 
mes que a continuaci6 transcrivim: 

<<En relació amb la queixa que teniu presentada en aquesta 
Znstituci6 assenydada amb el N.Exp. 203191, em plau comuni- 
car-vos que en data 24 de maig d’engumy s’ha rebut l’informe 
que havíem sol.licitat al Departament de Cultura, 

>>D’acord arnb i’eesmentat informe, les obres que es porten a 
terme ai Monestir de Sant Cugat del Vall& tenen per finalitat la 
conservació i potenciar-ne l’ús públic. Els treballs van ser apro- 
vats per la Comissi6 TEcnica de Barcelona, del Patrimoni Cul- 
tural, en data l l d’octubre de 1989, acord que va ser notificat a 
1’Ajuntament de Sant Cugat del Vallhs el dia 31 del mateix mes 
i al Patronat del Monestir. 

>>Al mateix temps, els treballs consisteixen en una rnilkor 
adequaciri del Centre Taller de Restauració que es troba situat 
en el Monestir des de 3’any 1981. 

>>Pel que fa a les possibilitats d’6s i gaudi públics, el Departa- 
ment afirma que potencia amb aquesta acci6 la visita piiblica 
del monument, d’acord amb el que disposa la Llei 16/85, del 
Patrimoni Histbric Espanyol. S’ha editat una guia de visita, 
s’expedeixen entrades i es disposa d’un vigilant. La visita a l  
monument és gratu’ita per als habitants de Sant Cugat del Va- 
lli%, 

Segons 1 ’informe, l’emphpment del Centre de .Restaumi6 
de B h s  MohIes dins del Monestir no impedeix l’itccés i visita 
pública a les dues ales del claustre objecte d’envidsament i cli- 
matitzaci6. En tot cas, s’hi afirma que l’espai a ocupar pel Cen- 
tre de Restauració dc Rens Mobles pedra ser igualment visitat, 
d’acord amb el que estableix l’esmentada Llei 16/85. En aquest 
sentit, el Departament considera que no es limita la visita al 
monestir sinó que se’n potencia I’6s, ja que es permet l’obertura 
de noves parts que fins ara només eren accessibles a investiga- 
dors, grhcies a la installació del Centre de Restauraci6 de Béns 
Mobles, la installaci6 cSef qual no interfereix les kees pizbliques 
tradicionalment visitables del monument. 

>>Quant a possibles perjudicis de les obres a l’estmctura i els 
elements arquitccthics del monestir, aquestes s’executen se- 
gons un projecte redactat pels arquitectes senyor Casadevall i 
senyor Rlmco, totalment respectuós amb l’arquitectura del mo- 
nument, que recondueix actuacions anteriors poc acurades. Pel 
que fa a I’envidrment del primer pis del claustre, és una solu- 
ci6 reversible i que no va fixada sobre cap part delicada de 
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l’ohra. Aquest mateix parer coincideix amb el manifestat p d  
Cdlegi d’ Arquitectes de Catalunya, segons escrit que vau ad- 
juntar a la vostra queixa. 

>>En conseqükncia amb el que s’lia exposat, i en tant el Mi- 
nisteri de Cultura no decideixi sobre la denúncia que li vau for- 
mular, dedu’im que la qiiesti6 plantejada a la vostra queixa 
sabre el carhcter de les obres que es fan al Monestir de Sant Cu- 
gat del Vaíl&s i la utilitzacili d’aquest per part dei p~blic,  respon 
a consideracions de carhcter pofític o d’oportunitat, sobre les 
quals no correspon a la nostra Institució decidir, sinó als titulars 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de 
I’Ajuntament de Sant Cugat del Vdlhs. 

>>No observem en la seva actuaci6 cap irregularitat quant al 
procediment o que lesioni drets fonamentals protegits per la 
Constitució, per la qual cosit, malgrat que la vostra opini6 no si- 
gui coincident amb la de les esmentades Institucions, donem 
per finalitzades les nostres actuacions i us comuniquem l’arxiu 
provisional de la vostra queixa, tot agraint la confianqa que ens 
heu clemostrat en exposar-nos el vostrc cas. >) 



158 BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 4 / 15 d’abril de 2992 

Dins d’aquesta secció ens referim a les queixes que els ciuta- 
dans ens han plantejat cn relacid amb les disfuncions i les irre- 
gularitats de l’Administraci6 judicial, les qüestions que afecten 
els menors infractors (tasca correctora) i les queixes relaciona- 
des amb I’Arnbit penitenciari. 

Les queixes rebudes en relació amb el que anomenem d’una 
manera general <cdis€uncions i irregularitats de I’ Administració 
generab eiis mouen a fer algunes consideracions exigides per la 
dificultat d’cstablir una línia divisbria entre aquelles situacions 
d’anomal funcionament dels tribunals de justícia, entks com 
anormal funcionament d’un servei públic (art. 121 CE.) i les 
que afecten d’una manera directa el principi d’obtenció de la 
tutela efectiva dels jutges i tribunals (art, 24.1 CE.). 

El criteri seguit 6s el que deriva de les normes establertes pcl 
Tribunal Constitucional, corn a mkxiin int5rpret de Ia Constitu- 
ci6, sabre la base de la doctrina del Tribunal Europeu dels 
Drets cle I’EIurne respecte a t’article 6 de la Convenci6 Europea 
de 1950. Tot. i amb aixh, la frontera 6s sempre imprecisa. 

Per aixb fem nostres els criteris del Defensor del Poble expo- 
sats en el seu informe a les Corts Generals de l’,any 2988 i ens 
remetem, en tot cas, a les consideracions que hi fa. 

La manca de competgncies directes de la Institució (i de l’ho- 
mhnima del Defensor del Poble) 6s un obstacle important a 
l’hara d’acceptar a trhrnit i resoldre Ics queixes rebudes, Per ai- 
xri, en les reunions perihdiques dels diversos comissionats par- 
lamentaris de 1’Estat espanyol que exercim funcions 
(1’ Ornbudsman, hem tractat repetidament cie la nostra posiei6 
dav,ant aquestes queixes que afecten drets fonamentals. 

La bona disposici6 del President del Tribunal Superior de 
Justicia i del Fiscal en Cap ha fet possible que s’hagin resolt di- 
verses qucixcs, Cal assenyalar que la fluida relaci6 del Sindic 
amb el Poder Jiidicial i amb e1 Ministeri Fiscal ha p m & s  que, 
d’una banda es pugui prestar un millor servei al ciutadh que ex- 
posa la seva queixa a la Instituci6, i de l’altra, estudiar proble- 
mes d’interks per al poder judicial i cercar solucions per fer 
efectius els drets constitucionalment garantits. 

E n  aquest informe hem fet diverses reflexions en aquest hm- 
bit i les presentem en tres temes. El primer fa referkncia a la si- 
tuaci6 actual de l’Administraci6 de justícia a Catalunya i el lclret 
a la tutela judicial efectiva; cl segon es refereix a l’aplicaci6 tar- 
dana de les penes privatives de llibertat, i el tercer a Ea situaci6 
de la víctima davant el proc6s penal. 

Amb els tres temes hem procurat oferir al Parlament les nos- 
tres cxperikncies tot fcnt reflexions sobre les causes que rnoti- 
ven les queixes i oferint diverses propostes com a col-laboraci6 
amb cls poders p6blics per fer ekectius els drets tutelats per la 
Consti t uc i 6. 

FA dret fonalmental a 1111 procks seme dilacions indegudes 
constitucix un repte per als nostres poders públics, que tenen la 
responsabilitat cl’aconseguir tina adequada arganitzacih del pro- 
cds judicial i, per tant, d’una norrnal prestacid del servei pliblic 
cle Ia Justicia. 

Pel que fa als menors infractors (tasca correctora), sobre els 
qriats té competkncics el I~epnrta~nent de Justícia, el nombre de 

queixes ha estat, com 4s costum, relativament baix. Aixb no vol 
dir que les queixes rebudes siguin simples i els problemes smills. 

Durant aquest any 1991, el Defensor del Poble ha presentat 
un estudi sobre la situa& <<del menor en centres assistencials i 
d’internamenta, on fa diverses recornanancions sobre l’exercici 
de les funcions protectora i reformadora. 

En la introducció adverteix que <<si bé I’article 10 de la llei 
que regula aquella Instituci6 estableix que podrh arlrepr-se al 
Defensor del Poble tothom que invqiii un inter&s legítim, sen- 
se cap restricció, tot seguit hi afegeix que no podran constituir 
impediment per a aixb un seguit de circumsthcies, entre Ies 
quals cita la minoritat. 

>>En canvi, 6s cert que, per raons ficilrnent comprensibles, no 
passa sovint que els menors s’adrecin al Defensor del Poble ex- 
posant els problemes que els afecten. 

}>Aquesta circumsthcia s’ha convertit en factor determinant 
per a la realitzaci6 d’aquest estudi, sobre la situaci6 del menor a 
Espmya, que s’ha portat a terme sense perdre de vista dos pers- 
pectives essencials i complementhries: d’una banda i en primer 
terme, l’mhlisi del panorama normatiu vigent en la rnat&ria, co- 
rnenqant, no podin ser d’una altra manera, per Ia Constituci6 i 
pels convenis internacionals; i d’dtltra banda, Ia situació mate- 
rial dels serveis públics que despleguen la seva activitat en rela- 
ci6 amb el menor.>) 

Aquesta realitat obliga, la majoria de vegades, a actuar d’ofi- 
ci perque, pel seu compte, ei menor conflictiu no compareixerh 
a presentar queixes. 

Aixb explica que peribdicament visitem centres diversos. 
La limitació d’aquestes visites norn6s respon a causes pressu- 

post hries. 
Per aixb aquest any hem centrat la nostra activitat especial- 

ment a visitar centres d’acolliment de menors, corn exposem a 
la Secció 6 d’aquest informe. 

Hem de dir que periMicament rebem la visita de grups d’es- 
colars indu’its pels mestres a conkixer la Institució i la figura del 
Síndic. Als escolars se’ls fa una explica& i s’obre un diileg, i 
6s de signihcar que durant aquest any hem rebut nois i noies 
dels cursos de segon i tercer de BUP i de COU (per tant de 14, 
i 5,16  i 27 anys) que ens han fet adonar del grau de conscihncis 
que han assolit i de les inquietuds que els provoquen els proble- 
mes inherents a la seva edat. 

Aixb fa que estiguem especialment preocupats per la discor- 
danp que hi ha entre la majoria d’eclat civil (18 anys) i la penat 
(16 anys). 

Els nois i les noies de 16 anys s6n prou grans per mar a la 
pres6, comprar i consumir tabac, conduir motocicletes, treba- 
l l ~ ,  casar-se i constituir una família, per6 no poden entrar en 
determinats espectacles, accedir a diversos centres culturals Q 

votar i així collaborar a decidir el seu futur. 
Finalment presentem diversos ternes suggerits per les queixes 

relatives al món penitenciari. 
Hem de remarcar que la conflictivitat a Catalunya ha estat r e  

alment baixa, en especial si la comparem amb la resta de 1’Es- 
tat, on l’any 1991 ha estat un dels més conflictius. 

El fenomen no ha estat casud, malgrat les deficiencies i les 
mancmces d’infrastmctura i pressuposthies: creiem que la po- 
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litica einpresa fa gairebé vuit anys amb el trasphs de competh- 
cies a la Generalitat cornenp a donar resultats. 

En aquest informe presentem dos temes on fem reflexions 
sobre diversos problemes. El primer és dedicat a q m s 6 ,  drogo- 
dependbcia i rcinsercid sociab. Destaquem que entre un vui- 
tanta i un nosanta per cent dels interns ho estan per causes 
relaciorlades amb el consum o el trific de drogues; I’arrelarnent 
de la droga a la societat i els problemes que s’han d’afrontar li 
l’hora de treballar en pro de la reinserci6 social de l’intein 

El Departament de Justícia ha posat en marxa un programa 
d’atenció especialitzada per al tractament de conductes addic- 
tives en subjectes intcrnats en els centres periitcnciaris de Crtta- 
lunym, i diem que els resultats d’aquest programa encara no es 
poden ;tvaluar, si be els considerem un pas molt important en el 
tractamcnt de la drogaaddicció en el m6n peniteliciari i que 
hauria de ser un camí d’entendre la rciiisercici social. 

Altres tractaments no han donat cap resultat. 
El segon telnit tracta de la situaci6 penitencihria a Catalunya 

vista pel Sindic, perd després de parlar amb interns, funcionaris 
de. presons i autoritats penitencihies. 

En el nostre informe al Parlament de 1989 dEiernr <<Per aixb 
si la nostra visiri 6s fTancarnent optimista, cornparativament par- 
lant, cal que el Departament scgucixi amb la mateixa intensitat 
l’obra iniciada i que els poders públics contitiui’n fent els esfor- 
gos de coordinació i consens iiccessarls pcrqiiE es puguin supc- 
rar les dcficikncies. Una feina que cal prosseguir perque les 
esperances esdevinguin fets>>. Avui hi afegim qne cal recordar 
que costa molt fer un pas endavant en el m6n penitenciari i 
molt pac fer-ne deu enrera. 

Renovem, dos anys despres, la nostra esperanpi, la nostra 
voluntat de posar de manifest totcs aq~ielles situacions que con- 
siderem anbrnales o cIeficitkries i que conculquen &ets fona- 
mentals, i la nostra decidida voluntat de col. laboració per 
rnediar en aquells problemes que podem ajudar a resoldre per la 
via del diAlleg, tan difícil, a vegades, en el m6n penitenciari. 

Adrninist.raci6 
cle justicia - Registre Civil 

- Lcntituds divcrses: tramitacici 
de recursos, executbries 
I Jutjats vacants 
- Situacions sub-iudice 
- Desacord amb senthies  i 
resol ue i on s 
- Revisi6 de sentihies 
- Afers privats i sol.Iicituc1 
cl ’ assessor ament 
- Presumptes indefensions 
- CoLlegis professionals: 
advocats, notaris, procuradors, 
perits industrials 
- Associacions, furid acions 
i entitats jun’diqrrcs de dret 

- 

Menors - Justicia juvenil (tractament 
en els centres) 

Institucions 
Penitenciiri es - Revisi6 de senthies 

- Sol.licitud d’indult 
- Qüestions relatives a 
classificaci6 peni tencihria 
- Interposició i aplicacib de 
l’article 60 del Reglament 

Peli i teric i ar i 
- Treball penitenciari 
- Pobicrnhtica general de presos 
prcvcntius 
- Manca de mesures alternatives 
a la pres6 
- Trasllats 

I .  Aplicai6 tardana de les penus 
privntivcs de 1 libcrtat 

1. Exposici6 del problema 

Qum les dilacions judicials, examinades a l’apartat anterior, 
es donen c11 un procediment criminal, les seves conseqiihxies 
són alarmants i tan greus, que no tan sols vulneren l’art. 24.2 de 
la Constituci6, sin6 que fan inisori el manament constitucional 
establert il l’art. 25.2, segons el qual <<les penes privatives de lli- 
bertat i les mesiires de seguretat scrm oricntadcs ii la reeduca- 
ci6 i a la reinserci6 socialn. 

Aquesta Instituci6 ha rebut les queixes desesperades de di- 
verses farnaies un membre de les quals ha de complir, ara, una 
condemna per delictes comesos fa sis, vuit o fins i tot deu anys. 

Aquestes persones, que durant aquests anys no tan sols no 
han tornat a delinquir, sin6 que han aconseguit organitzar la se- 
va vida, farniliarnlent i sociahalt, i que tomen ii tcnir IIIM €ei- 
na estable, liai de patir ara les conseqükncies penals 
endarrerides ú’un fet pretbit, oblidat i corregit amb el temps. 

Tanmatcix, la maquiniria judicial que, pels motius que hem 
analitzat anteriorment, ha originat aquesta dilaci6, es mostra 
iniphcable ;i l’hora d’cxccutar tina senthicia que s’hauria d ‘ha- 
ver dictat fa deu anys. 

Bs evidctit que forqar 1 ’aacornpiimcrit ([’una pena en aquestes 
circumstht~ies afegeix un plus de duresa a la sanci6, no previst 
pel icgislador, i quc, donat per una shie  d’eventualitats total- 
ment alienes al processat, 6s aquest qui malgrat tot n’ha de patir 
les conseqiihcies, i aquesta circurnstincia, externphnia corn 
6s, esdev6 in6tiI i ,  fins i tot, contraproduent. 

Quina finalitat pot tenir fer complir una pena de presó a una 
persona la vida delictiva de  la qual pertany al passat, i que ha 
donat proves evidents ci’una pletia reinserci6 it la societat? Pot- 
ser és que ens regim Einicament per la llei del Tali6 o be per les 
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lleis prbpies d’un Estat de Dret? s i  la nostra Constituci6 adver- 
teix clarament que les penes s’orientaran a la reedrrcació social 
i Ia reinsercih, per que fer-les complir a tot preu, tot i que 
aquests objectius ja s’hagin aconseguit? 

Ja al segle XJX, Beccaria insistia en el fet que l’decte dis- 
suasiu de la pena s’obté més per I’autenticitat i la promptitud a 
aplicar-la que no pas per la duresa del chstig, i aquest pensa- 
ment el fwmulava sobre una de les mhxirnes centrals del seu 
sistema: <<La pena justa seri la m6s suau entre les eficaces, i se- 
rh irks eficaq com més prompta i segura en seri l’aplicaci6~. 

L’aleshores Ministre de GrBcia i .Justicia, Manuel Alonso 
Matin, denunciava en I’exposici6 de motius de la vigent Llei 
d’Eiijudiclament: Criminal (exposició de motius datada del 14 
de setembre de 1882): <<Na és estrany que un sumari duri vuit 
anys o més, i és freqiient que no en duri menys de dos, i a vega- 
des la pres6 preventiva dels acusats es prorroga al llarg 
d’aquest temps.. , >> i <<En els nostres costums judicials, aquesta 
practica abusiva i atemptadora contra els drets de l’individu en- 
cara pugna per rnarxtenir-se, amb una disfressa o altra; i cal que 
cessi per sempre, ja que el ciutaclh d’un poble lliure no ha d’ex- 
p i u  faltes que no siin seves ni tampoc ser victimn de la impo- 
tencia de I’Estat o del seu egoisme>>. 

Aquests eminents penalistes no se’n sabrien avenir, si veies- 
sin que, un segle més rad, en una societat postindustrid amb mu- 
ni6 cl’avenqos tecnolbgics ;i la seva disposició i en un Estat que 
s’autodefineix cle rlemwrhtic i social, la lentitud en I’Administra- 
ció de Justicia provoca que una persona entri a la pres6 després dc 
deu (anys de la cnmissio dcl delicte, tot i haver demostrat al líarg 
d’aquest temps a1 scu penediment i adaptació al sistema. 

2. Proposta de modificacions legislatives 

Aquestes situacions, ja  denunciades en informes anteriors de 
la nostra Instituci6 i amb rcssb a la premsa d’enguany en diver- 
ses ocasions, s’haii de resoldre sense demora. 

Nu n’hi ha prou amb la regulaciri de la condemna conclicjo- 
rial que preveu ei Codi Penal, j a  que els requisits scin massa for- 
malistes i, de fet, s’esdeve que, o be s’& rcincidcnt o bé In pena 
imposada E s  de duració superior a la prevista perquh es pugui 
atorgar aquest benefici. 

D’altra banda, cap dc Ics rcfomes legislatives aprovades 
aquests darrers anys no han tingut en compte aquest supbsit, per 
la qual cosa els instruments legislatius de quk disposa el que 
jtitjii per solucionar-lo són pocs, bhsicarnent, el Codi Penal de 
1’my 1848, la Llei d’hjudiciament Criminal de l’any 1882 i la 
Llei d’indult de I’any 1870, que, bbviament, tampoc no se’l 
plmt eg en. 

Setis dubte, la soluciri d’aquest problema requereix la cons- 
cieiiciaci6 del Poder Legislatiu respecte al fet que s’ha produ’it 
un dcsfasamcnt entre la realitat social i el funcionament de 
1’aparell judicial i qiie, mentre aix6 no sigui corregit, s’han 
d’aprovar les mesures legislatives necesshies perque, d’una 
banda, s’irnpccleixi l’ingrds de persones resociditzades a la pre- 
s6 i, de l’sitra, cs doni als jutges el suport jurídic necessari a fi 
(pic prenguin q u c s t a  &cisi6 amb foriarncnt en una noma que 
prevegi el susdit supbsit, 

En aquest sentit, tant el projecte de Codi Penal de 1980 corn 
la proposta de 1983 introdui’en com a novetat m6s llampant 

l’anomenada <auspensi6 del veredicte)). Es tractava d’una insti- 
tució m6s favorable al reu que la condemna condicjonal, ja que 
suspenia l’execuci6 de la pena imposada i, a mks, siginficava e1 
suspens del veredicte condemnatori (en el Projecte de 1980). 
D’altca banda, la Proposta de 1983 preveia la possibilitat de 
siisprendre el veredicte aixi corn també la inscripció d’aquest en 
eI Registre d’htecedents Penals. Aquesta suspensió es condi- 
cionava al fet que el delinqüent no tornes a delinquir dins el ter- 
mini fixat entre un d n i m  de dos anys i un rnhxim de cinc, 

Paradoxalment, i tot i que aquesta nova figura va rebre el su- 
port gairebé unanime de la doctrina, ha estat suprimida de 1’CiGE- 
tim esborrany de Codi Penal de 1990, i akb constitueix la 
diferhcia més important que separa aquest dels anteriors. Re- 
nunciar a una de les propostes més avanpdes dels textos pre- 
legislatius anteriors confereix9 sens dubte, a la nova revisió un 
signe polltico-criminal mks conservador, sobre el qual fet mani- 
festem ei nostre rebuig en la mesura que equival a continuar ob- 
viant al problema i deixar sense soluci6 els supbsits que s6n 
objecte d’aquest informe. 

Des d’aquesta Institució, al mateix temps que donem suport a 
tota mesura legislativa que consideri aquests casos -i recordem 
que han passat onze anys sense que s’hagi aprovat definitiva- 
ment cap projecte o esborrany del Codi Penal-, ens permeEem 
de suggerir una shrie d’alternatives legals que, si bé poden sem- 
blar excepcionals, no hi ha dubte que serien eficaces en la reso- 
lucid d’un problema que s’ha d’a€rontar amb valentia. 
- La primera soluci6 seria preveure en el nou Codi Penal - 

l’aprovaci6 del qual urgeix- la posibilitat que el jutge suspen- 
guds el veredicte o, si esqueia, l’execució de la pena en tots els 
supbsits en els quals el subjecte demostrbs plenament la seva 
rcinserció. 

Aquesta suspensi6 seria ternporai i, bbviament, estaria condi- 
cionada al fet que el subjecte no torn& a dehguir  al llarg 
d’aquest període. 
- Una altra soluci6i, apuntada per la Fiscalia de Barcelona, 

consistiria a tipificar la possibilitat que, per raons d’oportunitat, 
el Ministeri Fiscal renunci& a l’exercici de I’acci6 penal i de- 
sistis de l’acusaci6 en els casos en qu5 constés degudament que 
el reu, en el moment d’exercir l’acusacid, es trobés carni de 
rehabilitació a causa de la seva situa& social i econbmica i fus 
contraproduent instar la privació de la seva llibertat. El perill de 
subjectivar aquestes situacions podria quedar palmiiat si es fona- 
mentessin juntament amb €’escrit d’acusació i proposici6 de 
proves pe1 judici, amb la qual cosa hi hauria prbpiament cap 
renúncia a l’exercici de l’accid penal, sin6 una petici6 aItemati- 
va sotmesa a la consideració del Tribunal, el qual podria accep- 
tar-la o no, donant-ne sempre trasllat a I’ofbs pel delicte, fos 
present o no com a acusador particular, per tal que, si era opor- 
tli, decidís l’obertura i la prolongaci6 del judici oral. Aquest sis- 
tema no resulta contradictori amb el dret a la tutela judicial 
efectiva, la quat també assisteix la victima, si es refoqa i faciti- 
ta la possibilitat que comparegui en la causa, rnitjanpnt siste- 
mes més hgils i efectius. (En aquest sentit, vegeu el nostre 
Informe al Parlament de 1988). 
- De tota manera, és absolutament imprescindible una nova 

regulaci6 de I’institut de l’iindult -la normativa bhsica del qual 
data de l’any 1870- que permeti agilitar-ne al rnhxirn la trami- 
tació prescindint de requisits formalistes innecessaris i evitant 
el fet que, en determinats supbsits, el condemnat hagi d’entrar a 
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la presó -sempre que quediis a disposici6 del Tribunal senten- 
ciador amb les corresponents garanties, 

Cal tenir en compte, que segons la normativa actual (art. 32 
de la Llei de 16 de juny 18701, per iniciar la tramitaci6 d’un ex- 
pedient d’indult és requisit imprescindible que el reu sigui pres. 
D’aquesta manera es dóna la paradoxa que, davant de penes 
curtes de pres6, el condemnat no pot soklicitar t’indult, ja que 
I’expcdient triga, almenys, un any a fomalitzar-se, temps al 
cap del qual ja haurh finit la pena. (Sobre aixb, vegeu I’Informe 
al Parlament de 1989). 

3. Solucici provisional 

Arribats en aquest punt i reiterant el fet que cal aprovar ur- 
gentment aquestes o altres mesures legislatives que resolguin 
definitivament el problema, no podem oblidar Ics persones que 
ara es troben en aquesta situaci6 ni aquelles que, en UII futur 
prhxim i abans que el poder legislatiu hi  prevegi una sdtrció, 
tindmn una ordre de crida i cerca al damunt per uns fets tari 
Ilunyans en el temps COM oblidats i superats. 

Referint-nos a aquests casos, els mateixos jutges i rnagistsats, 
conscients de la injustícia que pot irnpIicar complir taxativa- 
ment la normativa vigent i firmar un manament de pres6 per fer 
complir urla pena infítil i contraproduent, s’han vist obligats a 
improvisar solucions que, personals corn s h ,  no revesteixen la 
desitjable uniformitat ni unanimitat. 

D’aquesta manera, I’any passat es dictaren als jutjats de Bar- 
celona diferents sentencies absoluthries en Ies qual s el mag is- 
trat es basava en la vulneració del dret constitucional a un 
procds sense dilacions indegudes. 

La Fiscalia, tanmateix, amb un criteri eminentment legalista, 
va rec6rrer contra aquestes sentkncies, si be deixava oberta la 
posibilitat que el prucessat pogu6s ser indemnitzat pels danys 
que la dilaci6 judicial li hagués causat o bé indultat pel Govern. 

Creiem que cap de les dues alternatives ofcrtes pel fiscal, tot 
i ser les riniques legalment possibles, no solucionen el proble- 
ma, vist que tant l’una com l’altra parteixen de l’ingrés del con- 
demnat a la presli, i és justament aixb el que volem evitar, 
per[@ equival a tallar de soca-rel el procbs de rcsocialització ja 
iniciat pel processat i, generalment, ja consolidat. 

D’altra banda, algunes seccions pcnals de 1’AudiEncia Pro- 
vincial de Barcelona han optat per suspendre l’execuci6 dc la 
pena en tant que es tramita I’expedierit d’induft corresponent, 
Aquesta decisi6, que no es pot considerar de cap manera arbi- 
trhria, nomes s’adopta en aquells supbsits en els quals, mitjan- 
qant la prova documental corresponent, el reu demostra la seva 
absoluta reinserci6 social, desprds de l’informc del Ministeri 
Fiscal (que so1 ser positiu) i dc comprovar qrre no h a  tornat a 
delinquir des d e  la data dels fets pels qiials havia estat condem- 
nat. 

Sens dubte, aixb 6s una bona solució que ja s’ha demostrat 
eficaq, donat que tenim consthncia que, firis avui, el Consell de 
Ministres ha concedit tots els indults sollicitats en relaci6 amb 
penes que la Sala havia susp&s prhiament a la tramitacib. 

En tots aquests suipbsits s’ha aconseguit que el sistema corre- 
geixi els seus propis errors sense el greu perjudici personal cluc 
hauria implicat d’empresonar el condemnat mentre se li trami- 
tava I’expedicnt d’indult. Aquesta privaci6 de lliberzat, II p s t e -  

rimi, no put ser compensada ni amb una concessi6 endarrericla 
d’aquest benefici ni amb cap satisfacci6 econbmica per la via 
de la indemnitzacih, 

Tanmateix, tot i la demostrada efectivitat d’aquesta solucid, 
no tots els membres de la Magistratura s’hi mostren oberts, i 
deneguen així les sollicituds de suspcnsi6 basant-se en el fet 
que no hi ha cap norma que permeti adoptar aquesta decisió. 

hixb provoca que, actualment, una mateixa solkitud pugui 
ser acceptada o M refusada, i no pas pel contingut, sind fet 
que el Tribuaal que ha de prendre Ia decisili tingui en compte o 
no la possibilitat de suspendre l’execuci6 del veredicte en deter- 
minats suphsits. 

Des de la nostra Institucili, partint del suport que manifestem 
a aquesta mesura i del greuge comparatiu i la inseguretat juri& 
ca que poden resultar de la seva aplicaci6 parcial, apellern al 
Poder Judicial perque prengui en consideració la possibilitat de 
suspendre I’execuci6 de les penes (bbviament, sens perjudici 
que la sollicitud sigui acceptada o refusada pel fet de no reunir 
els requisits que el que jutja cregui convenients). Som ben 
conscients que és unit mesura excepcional per un període transi- 
tori, pewh que d6na solució a situacions igualment excepcionals; 
i que només el Poder Judicial, com a executor de la noma, mit- 
janpnt un esfort; interpretatiu, ja pot adaptar a les noves cir- 
curnsthncies. 

Així mateix, a parer nostre, i per bk que avui aquesta possibi- 
litat no 6s compilada expressament en cap text legal, és palesa 
en la nostra Norma Fonamental, com també en els criteris que 
regeixen la moderna política criminal i en el mateix fonament i 
fi de la pena. 

Efectivament, un cop, d’ench del segle passat, s’ha vist que 
és desfasda fa idea de la pena corn a siinple retribuci6 pel detic- 
te com& s’han anat obrint carni les concepcions utiIitaristes se- 
gons les quals les penes han de tenir una funció de prevenci6 dc 
delictes i, per tant, si es fonamenten i justifiquen és en la mesu- 
ra que pretenen i són les indicades per evitar, impedir o preveu- 
re delictes futurs. 

Altrament, la dcctrina preventiva no s’acaba en la idea de 
prevenció general COM a fonament de les sancions penals, sin6 
que, segons la majoria d’autors, abasta la tesi que, necesshsia- 
ment, la sancih ha d’inteiitar fonamentalment la prevencih es- 
pecial de delictes, és a dir, no es pretén pas que els delinqüents 
potencials o la generalitat de la conmunitat s’intimidin davant 
l’arnenaqa penal en relaci6 amb la possibilitat de cometre delic- 
tes, sinci d’evitar, gracies al Dret Penal, que el subjecte torni a 
delinquir. 

Partint d’aquestes teories, hi ha una clara evoluci6 dels siste- 
mes penals que, tot i conservar la sancih COM a resposta primc- 
ra a la comissi6 de delictes, han anat introduint mesures 
complementZiries amb el convenciment, cada vegada mes gene- 
ral, qiic el fi de la prevencici especial 6s tan Gti1 i convenient 
com el de la gcneral; i si la sanci6 o resposta que es pot donar a 
un delinqüeiit pot intimidar la col-tectivitat, a part que, i fins i 
tot primbriament, cs pot adequar a les característiques del sub- 
jectc en qiicstici, per evitar que torni a cometre delictes, rcsulta- 
ria ahsurd no fer-la servir en aquest sentit, No tan sols seria 
absurd des del punt de vista de la prevenci6 espcial, sinó que, 
des d’una perspectiva mds (implia, es desaprofitaria una oportu- 
nitat CIC rceducztr persones que han patit probkmcs de convi- 
velicia social, familiar o L l i  educativa, és a dir: problerncs de 
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socialitzacirj; i, podent-ho evitar, el sistema penal no ho hauria 
de permetre. 

Quant a la nostra legislació, la Constituci6, en fer-se ressb 
d’nquestes idees, reconeix a l’article 25.2 que les penes privati- 
ves de llibertat i les mesures de seguretat han de tenir com a fi 
la readaptacici social i la reinserci6 del subjecte, cercant, 
d’aquesta manera, una forma de prevenció especial, la més 
constructiva, que seria la readaptacih social o reinserci6, o si- 
gui, el que cicntificatnent s’anomma mxocialització>>. 

A1 seu torn, el projecte de Codi Penal de 1980, desenvolu- 
pant el manament constitucional, estableix els postulats de la 
prevcru56 especiai com a finalitat primordial de la pena: en 
efecte, en l’cxposici6 dc motius afirma: 

<<Concebre la pena corn a chstig proporcional a la gravetat 
del fet corn& no significa pas que la sanci6 corresponent s’hagi 
d’iinposar i executar en tots els C H S Q S .  Es pot tcnunciar a l’exe- 
cuci6 o, fins i tot, a la mateixa imposici6 de la pena, si no 6s in- 
dispensable des del punt de vista de la prevenci6 general, i no 
6s indicada des de la perspectiva de la prevenció especial.>> 

De tot el que hem exposat cs desprhn el. fet que el legislador, 
amb la finalitat de satisfer tant les necessitats i els interessos 
preventius generals com el preventius especials, s’ha fet ressb 
d’aquestes noves tcndhcics ; és per aixb que, no tat1 sols per 
determinar la pena, sin6 fins i tot per substituir-la 13 deixar-la 
ci’irnposw, s’han de tenir presents les característiques i cjrcums- 
tkiiciex personals del subjecte, partint de Ia gravetat del fet i res- 
pectant-la corn a limit de s,mci6. 

Despr6s d’aquests arguments doctrinals 1 jurldics, posem fi a 
la nostra exposició amb UX“ argumentacih que, emanant del 
sentit cornfi mds elemental, porta a la mateixa concIusi6 que les 
anteriors. 

s6n gai- 
res les persones que, havent delinquit en una etapa de la seva 
vida, s’esforcen per refer-la i allunyar-se del món de la delini 
qükncia, i que, d’aquestes, no totes ho aconsegueixen. 

Ens preguntem: des de quina posici6 moral i humana podem 
dir a aquestes persones que han d’entrar a la pres6 per resocia- 
lit zar-se? 

La Constituci6 ha consagrat el principi d’igudtat, e1 qual 
obliga a tractar d’una manera desigual ets casos desiguals. Se- 
gons aquesta reiterada doctrina jurisprudencial, podem perme- 
tre que es tracti de la mateixa manera una persona que ha 
normalitzat la seva vida -abans delictiva- despres d’un gran es- 
fort;, que utiii altra que ha continuat delinquint? $s que no SOM 

prou justos per sabcr recompcnsar aquest esforl;? 
Fitialment, al que esth disposat a abandonar el delicte (i, oca- 

sionalment la droga qrre li ahca) ,  a buscar tina €eina, per humil 
que sigui, i a establir iins vincles afectius estables, quins argu- 
ments Ii podem cionar, si sap que datnutit seu, C Q ~  litia espasa 
de Darnocles, penja el possible compliment d’una condemna 
yuc, si E no sap quan serh, esgarriari tot allb que havia aconse- 

6 s  evident que, si no es reacciona urgentment, sera ei sistema 
mateix que, amb els selis greus defectes sense resoldre, crearh 
una Imva delinqiikncia: la dels qui han deixat de creure en la 
justícia, perqu5, tot‘ i haver dcinostrat la seva adaptació a la so- 
cietat, amb un gran esforg, es veuen obligats a tallada de soca- 
rel i a recomenpr, emperb, després d’haver expiat la seva 

No cal pas ser un expert en Dret per constatar que 

guit? 

culpa. 

Tot seguit mostrem diverses queixes que expliquen l’exposi- 
ció anterior. El Síndic va aconsellar, en tots aquests casos, que 
se solkit6s la suspensió de l’execuci6 de la pena al Tribunal 
que l’havia dictada, i al mateix temps, un indult pdcular,  

En aquells casos en qu& la Sala no va accedir a la soliicitud i 
es féu forqós l’ingrbs a la pres6, el Sindic es posa en contacte 
amb la Direcci6 General de Serveis Penitenciaris per tal d’agili- 
tar al rnhxirn la classificacid a tercer grau penitenciari, 

Queixa 470191 
151 faran tornar a la droga 

La senyora N.P. es dirigeix al Sindic per plantejar el fet que 
el seu marit ha estat condemnat a una pena de quatre anys, des 
mesos i un dia per un delicte de robatori amb intimidaci6 comes 
I’any 1983. 

Ens exposa que durant aquest periode el seu marit era addicte 
a l’heroyna, i que va ser a causa de la seva drogaaddiccib que va 
cometre l’esrnentat delicte, Es van casar el 1985 i, gracies a un 
gran esforg per part de tots dos, ell va deixar la droga despres 
d’un tractament de desintoxicaci6. 

Van tenir un fill i el seu marit va obtenir feina en una empre- 
sa despres de fer uns cursos a I ’ W M .  

Finalment, quan ja havien normalitzat les seves vides, van r e  
bre la senthncia del Tribunal Suprem, dictada l’any 1990, que 
confirmava la condemna que li pertocava sis anys enrera. 

El marit va ingressar a la pres6 el maig de 1990, i va perdre 
aixi la feina que tant li havia costat de guanyar. Amb aixb entrh 
en u11 procés depressiu que feia t h e r  el seu retorn a la dro- 
g aaddicció. 

L’advocat de la interessada li havia dit que ja no s’hi podia 
fer res i, desesperada, va rec6rxer a la nostra Institució cercant 
una solució. Aportava documents justificant tot el que exposa- 
va, així com tmb6  un informe social en el qual, considerant el 
gran canvi positiu del seu marit, ~’aconsellil~a alguna mesura 
de gracia i alhora s’advertia que corria e1 risc de recaure en les 
drogues per evadir-se de la situació que patia i considerava in- 
justa. 

La Sala va denegar la suspensj6 de l’execuci6 de la pena i 
l’expedient d’indult resta en trhmit a la fi de 1991. 

Queixa 165191 
AplCqixcn la llci de TaliG 

El senyor M,M. es dirigeix al Sindic exposant el fet que ha 
d’ingrcssar a la. presó, amb una pena de quatre anys, dos mesos 
i un nin, per un delicte de robatori amb intimidació corn& l’any 
198s. 

D’en~h d’aquest fet, no tan sols no havia tornat a delinquir, 
sinó que ara tenia una feina estable i, havent-se casat, dei mat& 
moni n’havia nascut un fill I’any 1988. 

La seva muller no trebdla, i aixb fa que, en ingressar ell a la 
prcs6, ella i el fill es quedin desemparats, 

El senyor M.M. presentava certificacions de tot el que al-le- 
gava, corn tamb6 de l’empresa on treballava des de l’any 1987, 
i tant Ia direcció com els seus companys constataven Ia seva 
professionalitat i plena reinserci6. 
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La Sala va denegar la suspensi6 de l’exwuci6 de la peria i, a 
hores d’ara, l’expedient d’indult resta en tr,hit. 

El setembre de 1991 va ser classificat en tercer grau peniten- 
ciafi i, actualment, continua treballant, gracies al r & g h  obert 
del qual gaudeix. 

Queixa 733191 
Aixb és justicia? 

La senyora M.G. es dirigeix al Síndic demanant una solució 
al greu problema que se li planteja. 

El seu marit, M.M., va ser condemnat a una pena de dos 
anys, quatre mesos i un dia de presó per un delicte de lesions 
comes l’any 1983. Aleshores era addictc a L’herojiia, 

Es van casar i el seu Comportament va canviar radicalment 
arran del naixement del primer fill. 

L’any 1988 es va sotmetre a un tractament de desintoxicació 
i des de llavors, no tan sols no ha tornat a recaure en la malaltia, 
sinó que treballa regulment i han tingut un dtre fill. 

L’my 1991 el Tribunal Suprem va confirmar la primera sen- 
tencia i va haver d’ingressar 9 la pres6. 

La seva muller, sola, sense feeina i amb els dos fills a chmec 
seu, havia d’encarar els deutes adquirits en comprar UII habitat- 
ge. L’angoixa que el seu marit, a la presh, no recaiguCs en la te- 
muda clrogaaddiccid ho agreujava encafa més. 

La Sala va denegar la suspensió de I’execucid de la pena i 
l’expedient d’indul t encara esta en trhmit, 

Queixa 837191 
Ut1 fet d’adolescent no pot marcar una vida 

J.E. i P.V., uns pares desesperats per Ia situaci6 en qu& es tro- 
ba el seu 611, es dirigeixen al Síndic. 

L,“my 1985, el jove va cometre un delicte de robatori amb in- 
timidació, pel qual va ser condemnat a la pena de quatre anys, 
dos niesos i un dia (deshores tenia 19 anys i mai no havia co- 
mks cap a h  delicte). 

Tot pensant-se que el Tribunal revocaria la sentkncia, va de- 
moswsr seguir una vida nornialitzada, va fer el servei militar i 
treballa per a diverses empreses. 

Estava arreglant un pis que acabava de comprar amb la fina- 
litat de casar-se amb la seva promesa i formar una fmf l ia  quan, 
el dia 4 de mar$ dc 1991, dos policies el van anar a buscar tot 
informant-la que el Tribunal Suprem havia confirmat la sent& 
cia i havia d’ingressar a la presli. 

La Sala va desestimar Ia soWicitud cle mspensi6 de la pena i 
l’expedient d’indult resta en t r h i t .  

L’aagost Se 1991 vit ser classificat en tercer grau penitenciari. 

Queixa 121 1/89 
S’ha fet justicia 

D.C. es dirigeix al Shdic exposant la seva situació: 
El 23 d’octubre de 1989 el Tribunal Suprem va ratificar la 

sentkncia de la secci6 2a. de 1’Audihcia de Barcelona que, per 
dos delictes de tinenqa il-licita cl’axmes, I’any 1984, 1’havi;i con- 

demnat a la pena d’un any de presó menor i sis anys i un dia de 
pres6 major, i ,  pel de falsedat en el document d’identitat, a la de 
dos mesos d’amst major. 

Al llarg d’aquests cinc anys no havia tornat a cometre cap 
delicte, s’havia casat i era pare de dos fills, Treballava a un 
Ajuntament com a contractat laboral. 

La sec& 2a. de I’Audihcia Provincial de Barcelona va dic- 
tar una resoluci6 en la qual s’acordava la suspensi6 de l’execu- 
ció de la pena mentre es tramitava l’expedient d’indult. 

L’l de juny de 1991 va cornpar&ixer a Ia nostra Institució per 
tal de comunicar personahent al Sindic que el Consell de Mi- 
nistres li havia concedit l’induIt sollicitat, 

11. SITUACI~ ACTUAL DE LXDMIWISTRACI~ 
DE JUST~CLA 

I .  Introducció 

Es molt lamentable haver de deixar consthncia reiteradament 
a I’hforme anual d’aquesta Institució dei mal funcionament de 
la nostra Administració de Justícia. 

Una <<lenta>> i <<mala>> resoIuci6 dels problemes seria la sinte- 
si que resumiria la majoria de queixes rebudes. Aquest mal fun- 
cionament en 1’Administració de Justícia, ja ben mefat en 
l’hirn dels ciutadans, és pnlks entre l*oOpinió prEbEica. Els mit- 
jans clc comunicació se n’han fet igualment ressb. 

La lentitud als nostres jutjats i la precarietat úe mitjans hu- 
mans, materials i estructurars conformen la situació del panora- 
ma judicial actual, 

Tot plegat es tradueix inevitablement C I ~  una desconfianGa 
dels ciutadans davant la justicia i en un deteriorament de la bo- 
na imatge que el poder judicial ha dc tenir. 

L’actual nombre de jutjats encara 6s insuficient. La mobilitat 
de jutges, secretaris i altre personal és continua. 

Els magistrats, després d’afirrnar que la sobrecbrega de tre- 
ball repercuteix en un endarreriment <<vergonyós >> del s assump- 
tes, reclarnavcn la creaci6 de dotze jutjats m6s de Ia jurisdiccici 
civil i tres de família, 

Tres exemples poden ser clars exponents del problema: 
El cos de secretaris judicials va fer vaga tres dics (aixb va 

comportar l’ajornament d’unes cinc mil vistes) en protesta pel 
text de l’avantprojecte de reforma de la Llei Orginica del Poder 
Judiciai. 

La fiscal adscrita al jutjat de Primera Insthncia i lnstrucciri 
niirn. 4 de Cerdanyola denunci2 davant el fiscal cap del Tribu- 
nal Superior de Justicia de Catalunya aIa situaci6 cabtica i de- 
sesperada)) que viu aquest jutjat: 2.400 expedients de faltes 
corresponents a l’aany 1989 que encara no s’han comenpt a tra- 
mitar (amb el gravissirn problema de prescripcions que se’n sc- 
gueix); 1.000 assumptes de l’any 1988 encara en trlimit, i 1.500 
més d’anys anteriors, igualment pendents d’execuci6. 

Al llarg de 1991 van canviar de magistrat titular 44 jutjats, 
mentre que la mobilitat en el cos de secretaris, encara més ac- 
centuada, afect2 55 jutjats, Si tenim en compte que aquestes da- 
des es refereixen exclusivament a hi ciutat cle Rarcelona, IIQ 

coszarh gaire de tenir una idea del que aquest problema repre- 
sentn, ja que l u  mobilitat en els jutjats <de províncies>> encara és 
niés alta. 
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Eis exemples podrien ser molts més, per6 la finalitat d’aquest 
informe i el poc espai del que disposem priva citar-ne més. 

Als problemes exposats ca2 afegir la manca de mitjans mate- 
rials i tecnics, a part la precarietat de les instaklacions de molts 
jutjats. 

Ens trobem que, al cap de gairebi5 dos anys des de l’aprova- 
ció de la <<reforma Mirgica>>, els problemes no tan sols conti- 
nuen, sinó que s’han agreujat, vist que aquesta reforma ha 
significat la creació <<sobre el paper” de nous jutjats, que, ert la 
majoiia de casos, o bé no tenen edificis on ernplaqar-se o no 
disposen de la plantilla de personal mínima. 

Aixf doncs, a I’Audihncia de Barcelona hi ha pel cap baix un 
rniiiim de vuit ciutats que tenen diversos jutjats de Primera Ins- 
thncia i instmcci6 creats de cap i de nou, perd sense local, i en- 
cara es d6na el cas que el personal nou que hi era destinat, en el 
moment d’anar-hi a prendre possessid del chrrec, se’n va haver 
de tornar a casa i esperar que l’edifici s’ncaws de construir. 

La situa& que acabem d’exposar no 6s pas desconeguda 
pels qui cn són responsables. No fa gaire, el president del Con- 
sell General del Poder Judicial reconeixia que la lentitud de la 
nostra Justicia és gravissima. 

També el president del Tribunal. Constitucional manifestava 
la imperiosa necessitat d’introduir reformes a la ‘legislaci6, a fi 
d’evjtar el colqapse imminent d’aquest Tribunal a causa del 
gran nombre de recursos d’empara que havien de substancia 
(la gran majoria interposats a conseqii5ncia dei mal €uncima- 
ment de I’Adniinistració dc Justícia} i que augmentaven cada 

Davant aquest panorama, aqui tot just esbossat, no és sorpre- 
rient haver d’af ¡mar que l’Administraci6 de Justicia funciona 
malament, sin6 que el que crida veritablement l’atenci6 és que 
ni tan sols funcioni, 

any entre un 15 i un 20%. 

2, Drets funamentds afectats 

De la cabtica situació que acabem d’exposar (nomes n’hem 
posat uns exemples) es dedueix que la lentitud i i’endarrerirneiit 
són la primera conseqükncia d’aquest funcionament anormal 
que ha de suportar el ciutadh, 

kliiesta lentitud conculca els drets de que el procés transco- 
rri en un <<termini raonable>>, reconegut a l’art. 6.1 de la Con- 
venci6 Europea per a la proteccib dels Drets Humans, i el dret a 
un procks <<sense dilacions indegudes>, reconegut a l’art. 24.2 
de la Constituci6. 

2.1. El dret a un prrds cn un termini raonable (art. 6.1 
CEDH) 

L’ari. 6.1 de la Convenci6 Europea per a la protecci6 dels 
Drets Humans i de Ics Llibertats Fonamentals (CEDFT), apreva- 
da a Roma el 4 de novembre de 1950, estableix el dret fona- 
mental a un proc6s dins LIII <rtcrmini raonable%>. 

El fet que aquest dret s’inclogui en 1111 text com el de la 
CEDJI demostra clarament com ha arrelat etr la conscihwia ju- 
riclic.a el convenciment que una justicia tardana equival a una 
denegació de la justícia. La inclusió d’aqucst dret en el text es- 
mentait té una gran itnporthcia perque ei text de la CEDH for- 
ma part dcl nostre drct intern, 6s a dir, ha estat incorporacla al 

nostre ordenament juridic en virtut de I’art. 96.1 de la Constitu- 
ci6. 

A més, segons el que disposa l’art, 10,2 de la Constitució, la 
interpretaci6 que en fan els brgans d’aplicació de la CEDH &s, 
d’alguna manera, vinculant per als tribunals espanyols, en e1 
sentit que constitueix l’element preferent d’interpretaci6 de les 
normes de la Constitució que reconeixen drets foriarnentds i lli- 
bertats plibliques. Així ho ha reconegut expressament en nom- 
broses ocasions el Tribunal Constitucional, i concretament pel 
que fa a l’art. 6.1, ha tingut molt en compte la jurispmdencia 
del Tribunal Europeu de Drets Humans per interpretar el d r e t  
a un prwés sense dilacions indegudes>>. 

2.2. El dret a un proet% sense dilacions indegudes (art. 24.2 
de la Constitucili) 

De la mateixa manera que el TEDH s’ha enfrontat amb Ia 
clhusula del termini raonable, el Tribuna1 Constitucional ha ha 
fet amb el dret a un proces sense diIacions indegudes, consagrat 
per l’art. 24.2 CE. 

La durada raonable dels processos t6 una protecció ben refor- 
Fada COM és la possibilitat de tutela rnitjaqant el recurs d’ern- 
para, malgrat que, com veurem, la tutela de1 Tribunal 
Cunstitucional es limita a la decIaraci6 de la violaci6 del dret i 
Ia seva reestauraci6. 

El Tribunal Constitucional ha afirmat taxativament que l’art. 
24.2 no ha constitucionalitzat el que s’ha anomenat <dret als 
terminis>>. Dit d’una altra manera: ei sol incompliment dels ter- 
minis processals establerts per la llei no implica pas, en eli ma- 
teix, una violaci6 del dret a un procés sense dilacions 
indegudes. 

La segona aportaci6 del Tribunal Constitucional, que a més 
marca una diferkncia entre I’art. 24.2 CE i l’art. 6.1 CEDH, ha 
estat el fet de destacar el matís o carMer objectiu del concepte 
de dilacions indegudes, en el sentit que esth absolutament des- 
lligat de la culpabilitat dels titulars dels brgans jurisdiccionals, 
Perque una dílaci6 sigui indeguda no és necessari que sigui im- 
putable a la conducta negligent del jutge o dels magistrats. 

A més, el Tribunal Constitucional expressa que I’exc6s de 
treball no justifica la dilaciri, perque es pot concedir forga 
derugatbria dels preceptes constitucionals a una prgctica gene- 
ralitzada i habituaI>>. 

D’altra banda, el Tribunal Constitucional no sembla distingir, 
com el ‘IXQFI, entre endarreriments conjunturals i estructurals, 
o, si més no, no ho fa clarament. En cap cas no justifica la dila- 
ci6 per deficikncies del servei, per6 s’ha referit a l  que es pot de- 
nominar deficiP;ncies estructurals de l’Administraci6 de 
Justicia>>, per acfarir que no és el ciutadh concret qui ha de su- 
portar les conseqükncies d’unes estructures insuficients i cadu- 
ques. 

Un altre aspecte important i nou, encara que desafortunat, de 
la jurispmdkncia constitucional sobre les dilacions indegudes és 
l’aportaci6 del criteri de I’esthndard mitjh de duració dels pro- 
cessos de la mateixa naturalesa. La senthncia del Tribunal 
ConstitucionaI 5/1985 de 23 de gener estableix: 

<<La complexitat del litigi, la conducta dels litigants i de les 
autoritats i les conseqiiencies que del litigi presumptament de- 
morat se segueixen per a les parts s6n, certament, criteris amb 
els quals s’ha d’omplir el concepte de termini raonable. Altres 
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criteris s6n els patrons i els marges ordinaris en els tipus de pro- 
c6s de qu& es tracta, o en altres termes, l’esthclard mitjh admis- 
sible, per proscriure dilacions que l’excedeixin.F> 

La millor crítica a aquest criteri la fa el mateix president del 
Tribunal Constitucional, el Magistrat Tom& y Valiente en e1 
vot particular il STC 5/1985: 

H... tampoc no val l’estimació dels esthlarcls mitjans d’ac- 
tuaci6 i rendiments normals en el servei de justicia, i aixh per- 
¶u&, en primer Iloc, la freqüent tardanqa excessiva dei servei de 
justicia no es pot reputar “normal”, ja que el que 6s normal és el 
que s’ajusta a la norma, no pas el que hi 6s contrari, ni que sigui 
el més freqiient; i en segon terme, perquh si continués “in c r e  
scendo” el temps i la generalitzaci6 de l’iincomplimcnt en el 
rendiment del servei de justicia, i s’hagues cl’agafar com a regla 
per Iriestirar et respecte o la violaci6 del dret a un procés sense 
dilacions indegudes, aquest mateix fet anormal, perb general, 
equivaldria a deixar buit el contingut essencial del dret fona- 
mentab. 

L’6Itim punt d’interbs en la jurisprudkncia constitucional res- 
pecte al contingut de1 dret fonamental ii un proces sense dila- 
cions indegudes és el relatiu a l’execrrci6 de senthies .  

És coneguda la doctrina del Tribunal Coiistitucional segons 
la qual dins del dret a la tutela jirdicial (art. 24.1 CE) s’jntegra 
el dret a l’exccució de sentencies i resolucioiis femes. El que el 
Tribunal Constitucional. afirma respecte a l’exccució 6s que 
t;imb& s’ha de produir sense dilacions indegudes, 6s a dir, que el 
dret de l’m. 24.2 CE iticlou tant els processos decIm1tius com 
els d’execucih. 
Segons el Tribunal Constitucional, en virtut del principi 

d’exclusivitat de la funci6 jurisdiccional, la responsabilitat de 
l’execuci6 en un temps monable correspon als jutges i tribu- 
nals, que han d’adoptar mesures eficaces per assegurar-ho. 

3. El restabliment del dret al ciufadd 

El ciutadh no eri pot tenir prou amb la simple declaració que 
reconegui que, efectivament, en la tramitaci6 de la seva causa li 
ha estat vulnerat el dret a un procés sense dilacions indegudes. 

fis del tot necessari rescabalar el perjudicat. El temps perdut 
és irrecuperable, perh el dany ocasionat per aquesta pkrdua bé 
ha de ser reparat d’una milllera o altra. 

cili de I’art. 6.1 CEDH, sin6 tamb6 pel fet que judica un cas que 
ja havia estat objecte d’un recurs d’empara per violaci6 del dret 
c2 un proces sense dilacions indegudes. 

El Tribunal Constitucional, en la senthncia 5/1985, del 23 de 
gener, vil rebutjar el recurs, per5 aIlh on el mateix Tribunal 
Constitucional havia estimat que no hi havia dilacions indegu- 
des, el TEDH va trobar que el termini raonable s’havia sobre- 
passat, sobre la base de la no acceptaci6, per part d’aquest 
tribunal, del criteri dels esthildards mitjans com a elements jus- 
tificatius cle la dilaci6, 

3.2. El Tribunal Canstitircional 

Segons l’art. 55.1 LQTC, la senthncia que atorga I’empara ha 
de restablir el recurrent en el seu dret o llibertat, amb l’adopci6, 
si escau, de les mesures apropiades, per poder conserva aquell 
dret o llibertat. 

El punt realment controvertit és si entre les mesures de <<res- 
tabliment del recurrent en la integritat del seu dret>> hi entra la 
indemnització dels danys i perjudicis derivats de les dilacions 
indegudes. 

La senthcia del Tribunal Constitucional 50/1989, del 21 de 
febrer declara: 

<<El dret a ser indemnitzat per la dilaci6, contingut en el 
mateix mandat de i’arí. 121 de la Constituci6 Espanyola i 
exercible conforme als articles 292 i següents de la Llei Or- 
g h i c a  del Poder Judicial, no 6s invocable en ell mateix, i en- 
cara menys quantificable en la via d’empara constitucional, 
per tal C Q I ~  aquest tribunal no 6,s competent en aquesta mat+,- 
ria, segons es dedueix de l’art. 58 de la LOTC, i aquesta de- 
cisió no pot ser inclosa en les previsions de l’art, 55 de la 
dita Llei Orghnican. 

Aixi, doncs, no 6s pas que el Tribunal Constitucional no pu- 
gui concedir directament la indemnitzacid, sinó que no pot ni 
tan sols declarar el dret a ser indemnitzat en els temes que l a  
llei estableix. Havent-hi, segons el mateix tribunal, una estricta 
connex% entre l’art, 24.2 i I’art. 121 CE, la pretensi6 indemnit- 
zatbria per dilacions indegudes s’ha d’encarrilar per la via de 
l’art. 121 dc la Constituc% Espanyola. Es planteja així una deii- 
cada connexió entre dilacions indcgudes i funciomment cnor- 
mal de I’AdrninistraciÓ de Justicia, o més ben dit, entre recurs 
d’empara i petició de responsabilitat de 1’Estat. 

3.1. El Tribunal Europeu de Drets I-Xumans 
4. La respnnsahiii~ut patrimnniul de I’ Estai 

A part la importhcia doctrinal i l’airtoritat moral que carac- 
teritzen les seves resolucions, el ‘TEDH, conscient que la simple 
declaració de vulneració d’un dret fonamental 110 seria prou sig- 
nificativa si no anava acompiuiyada ci’un mecanisme de protcc- 
ci6, te una notable peculiaritat: pot condemnar als Estats a 
satisfer als perjudicats per una violaci6 del Conveni (art50 
CEIXI). 

D’aquesta manera el CEDI-I preveii una possible rcsponsrtbi- 
litat patrimonial dc 1’Estat. 

La senthcia del TEREI del 7 dc juliol de 1989 en cI cas San- 
ders va constituir la primera condemna de I’Estat Espanyol pcr 
violaci6 del dret al pro& en un termini nioliable. 
Aquesta sentkncia 6s altament significativa, no tan sols pcr- 

qui: va ser la primera condemna de 1’Estat Espanyol pt:r violii- 

La regla tradicional de tots els ordenaments europeus ha estat 
durant molt de temps I ’absoluta irresponsabilitat patrinionial de 
1 ’Administraci6. No va ser fins a l’rtdvenirncnt del constitucjo- 
nalisme i de l’Estat de Dret que, molt lentament, aquest principi 
cornengh de ser posat en qiiestió. El procés, tanmateix, no ha 
estat privat de notables obstacles doct riiials i, sobretot, jurispni- 
dencials. En rnoIts CHSOS, Ia disthncia entrc el que ir2 llei sosté i 
I’aplicacici prhctiea que se’n fa ha estat molt lluny del que era 
de desitjar. 

Per0 tot i les dificultats, l’acceptaci6 del principi de respon- 
xibi l i tat  de I ’  Estat per actuacions xlministratives és 1111 fet in- 
discuc iblt. CII t ‘ i i i - tud  cstat cl’evohcili dels ordenaments 
Inodenls. 
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4.1. L’art. 121 CE i els uts.  292-297 de la LOPJ 

La introducci6 en l’ordenament espanyol d’un precepte de 
raizg constitucional com I’art. 121 CE, va constituir una nothria 
novetat. Aquest article disposa: 

<<Ets danys causats per error judicial, corn també els quc si- 
guin conseqiihcia del funcionament anormal de I’Administra- 
ció de Justícia, donaran dret a. una indcrniiitzacilj a chmc de 
]’Estat, conformc a la llei.>> 

El desplegament legal d’aquest article s’ha efectuat en els 
arts. 292 a 297 de la Llei Orginica del Poder Judicial. 

La cxactcristica fonamental de la rcgulacili introdlri’da per la 
LOPJ 6s I’establiment d’un sistema de responsabilitat directa i 
objectiva de 1’Estat-jutge. La responsabilitat 6s directa, perque 
l i s t a t  respon en via principal i per fet propi. NO es tracta pas 
tl’una responsabilitat subsidibia de 1’Estat respecte a la dcls 
jutges o altres funcionaris de !’Administració de Justícia. La 
responsabilitat 6s objectiva, pcrquk sorgeix amb independkncia 
clc la culpabilitat de l’agent causant del dany; és a dir, que 1’Es- 
tat és responsable fins i tot respecte a danys foi-tults o anbnims, 

La responsalditat neix sempre que es donin les condicions 
següents: 

a) Un comportament clany6s, susceptible de ser qualificat 
d’crror judicial o de funcionament anormal de 1’Administracib 
de Justicia. 

b) Que el dany sigui injust, o sigui, que el perjudicat no tin- 
gui el deure juridic de suportar-10. 

c) Una relació de causalitat entre el compostament danyós i 
el dany injust, considerant que només la f o q a  major, en la me- 
sura que és un element de fractura del nexe causal, eximeix 
1 “Estat. 

Tenint en compte que els requisits del dany i de1 nexe causal 
no constitueixen especialitats respecte a cap altre cas de respon- 
sabilitat de I’Estat, ens interessa 1’anhlisi dels títols d’imputa- 
ci6, concretament qui: cal entendre per <<funcionament anormal 
de J’Administració de Justícim. 

4.2. L’endarreriment com a paradigma de funcionament 
ariormal de l’Administraci6 de Justícia. Diferkncia amb el dret 
fonmentai a un proc@s sense dilacions indegudes 

Si en alguna cosa hi ha unanimitat i si hi ha quelcom que 
s’hagi afirmat fins a la sacietat en relació amb la noció de fun- 
cionament anormal de l’Adminisíraci6 de Justicia, 6s que el supb- 
sit típic de la dita anormalitat és constitifit pels endarreriments 
en les actiiacioiis judicials. La protecció del justiciable no es, 
perb, una mera cleclaració constitucional sinó qiie s’ha previst 
1111 mecanisme per a fer-Iu efectiva. 

Sobre aquest sistema de responsabilitat cal fer les següents 
con sid erccions: 

L’bigan competent pcr resoldre les reclamacions per fiinciom- 
ment anormal de I’Administració de Justicia 6s el ministre de Jus- 
ticia, havent vist l’infome previ del Consell d’Estat. Aquest fet ha 
estat rlwtrinalmerit molt criticat, ja que no és acceptable que el po- 
der executiu jutgi sobre el €uncionament del poder judicial. 

La doctrina considcra que la compethicia hauria de ser atri- 
biiida al CGPJ. 

El mateix Consell d’Estat va considerar que era el CGPJ qui 
havia d’cmctre un informe en els expedients sobre responsabili- 

tat de 1’Estat per hcionament anormal de l’Administraci6 de Jus- 
tícia. I encara més: el Consell d’Estat estima tamb6 que el p a m  
del CGPJ s’hauria de considerar decisiu quant a la concreció sobre 
l’existhcia o iiiexistkncia del funcionament momal. 

El Consell General en els informes emesos mant6 la tesi se- 
giient: 

iL’endamriment, com a supbsit típic de funcionament anor- 
mal de 1’Aclministració de Justicia, ha de ser valorat amb els 
criteris establerts per la jurisprudkncia del TEDI3 i dei Tribunal 
Constitucional sobre el dxet a un pxoc& en un termini raonable 
o sense dilacions indegudes.>> 

Amb irixb es fixa una identificació entre endarreriment com a 
funcionament anormal i dilacions indegudes, que, en cada cas, 
equival a apreciar, amb una gran discrecionalitat, els patrons ja  
coneguts de la juwisprudencia europea i constitucional. En sinte- 
si, segons la interpretaci6 del CGPJ, no tat endarreriment 6s 
anormal, sin6 que ho 6s tan sols l’endmeriment amb entitat su- 
ficient: 

<c ... l’anomalia a qu8 es refereix l’article 292 LOPJ no s’idai- 
tifica amb l’incomplhent dels terminis processals, sin6 amb 
una situació de demora totalment injustificada i fora dels termes 
corrents D rn 

Igualment, el CGPJ interpreta que un volum de treball exces- 
siu en els brgans jurisdiccionals implica que els endarreriments 
produ‘its no són anormals als efectes de 1”. 121 CE, vist que 
els assumptes es resolen amb la rapidesa (més aviat amb la len- 
titud) que la realitat permet. 

Els raonaments del CGPJ s6n d’aquest tenor: 
<<...no tot endarreriment pot ser considerat anomalia que es 

pugui incloure dins l’art. 292 de la Llei Qrghnica del Poder Ju- 
dicial, perque pretendre una aplicació autornitica i indiscrimi- 
nada dels terminis processals emmenaria a la conclusi6 que la 
gran majoria de procediments generessin dret a indemnització a 
chrrec de l’Estat, ja que són escassos els que es descabdellen 
amb puntualitat, i quan la llei esmentada concedeix aquestes in- 
demnitzacions parteix de realitats, pel qual motiu no s’hm de 
considerar anormals unes situacions que són les que ordhhria- 
ment es produeixen. Tota una altra cosa és que la cota de dema- 
ra que es pot considerar no desitjable, perque no es pot ignorar 
que n’hi ha, sigui superada cn major o menor mesura; en aquest 
cas s’entxa en el terreny d’allb que podem qualificar d’anoma- 
litat indemnitzable perqu5 s’ha denegat al ciutadh la resposta 
judicial en irn temini raonable.)) 

<<...el cas concret examinat no inclou cap situació de la qual 
es pugui deduir dret a indemnització, vist que 1’Adrninistració 
de Justicia ha funcionat dins les possibiiitats reals d’actuacids 

(<...no cal dir que aquesta anormalitat no és simplement i amb 
caracter automatic deduible de la inobsewanp dels terminis 
processals, perquh, en si, aixb no comporta una actuaci6 defec- 
tuosa dels serveis judiciah, sin6 el resultat objectiu d’una es- 
tructura sobrepassada en les seves possibilitats per l’elevat 
nombre d’assumptes que té a chrrec seu,>> 

<<.,.aquesta tramitaci6 no es pot doncs considerar de cap ma- 
nera afectada d’una demora que doni lloc a indemnització, sinb 
ajustada a un termini raonable, &et que es pretengui partir d’uns 
supbsits utbpics i exigir resultats jrrealitzables, a la vista del vo- 
lum de trebail que suporten els organismes jurisdiccionals que 
hi han intervingut i en la qual situació es troben igualment un 
elevat nambre de jutjats i tribunals de la nnci6~.  
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Tals afirmacions per& qiiestionen la validesa del mecanisme 
de protecció legalment previst (1 a responsabilitat: patritnonial de 
1’Administració de justfcia) per fer front als perjudicis derivats 
de les lentituds processals i com a garantia per al bon funciona- 
ment de X’Administraci6 de Justícia. Caldria, doncs, modificar 
els criteris interpretatius o b6 el mateix text legal perque COM- 
pleixi la finalitat per a la qual fou creat. 

5. hs últimes reformes en E’dmbit de I’Administracici de .Justícia 

Si tenim en compte que el Dret Processal és el que marca el 
<<camí,> que ha d’mar seguint tot expedient fins a mibar a la re- 
soluci6 final, no ens costar& d’adonar-nos de la importhncia que 
aixb revesteix; de manera que si el procés mateix ja estableix 
mecanismes rhpids i eficaps, el <<carni>> es podrh fer sense es- 
merpr-hi tant de temps, i sense que aixb hagi de privar el ciuta- 
dit de les garanties necesshies. 

Partint, doncs, de la gran irnporthcia d’aquestes lleis per al 
bo11 funcionament de 1’Adrninistració de Justicia, cal adaptar 
les vigents a les noves necessitats, sobretot pel que fa als aspec- 
tes oganitzatius. 

En aquest sentit, ja 6s un defecte secular de creure que les so- 
lucions alls problemes de 1’AdministraciÓ de Justícia han de ve- 
nir per la via legislativa; tanmateix, l’evidbncia ens ensenya que 
els probkmes no es resolen pas legislant m&, sinó, en tot cas, 
organitzant millor. 

En tenim un exemple ben ciar en l’dltima reforma proces- 
sal penal que introduí el procediment abreujat mitjmpat la 
L.O. 7/88 de 28 de desernhre, i la creaci6 dels nous jutjats 

Entxe les finalitats d’aquesta llei, es preveia d’agilitar els pro- 
cediments i <<descarregar>> de feina les audihcies provincials. A 
part que els trgmits no n’hm resultat agilitats, perque la majoria 
de jutjats no tenen prou mitjans, el resultat ha estat que, si bé el 
volum de treball de les sales penals s’ha redu’it considerable- 
ment, ara, el punt critjc de I’Administració de Justícia són els 
nous jutjats penals, que jutgen el 80% dcls dclictcs. 

Aixi doncs, el problema continua essent el mateix, si bk tras- 
lladat de les audihcies als jutjats, 

En el moment de publicar aquest informe ja deur& haver en- 
trat en vigor (o faltar& poc perquk hi entri) una nova reforma 
processal penal: l’anomenada d e i  de judicis r&pids>. 

Aquest projecte, que <<sobre el paper)) és digne d’elogi, pot 
ser, tanmateix, la gota d’aigua c a p $  de fer vessar el vas d e  
1’ Administració de Justícia. En aquest sentit, la Junta de Jut- 
ges de Barcelona ja ha advertit que aquest procediment serh 
totalment inviable si  les mesures legislatives no  van acom- 
panyades de la infrastructura necesshria i d’una adequada 
planificació, Perb no és aixb sol: l’entrada en funcionament 
de la nova llei pot produir el col.lapse dels jutjats d’instruc- 
ció existents, perqub, incrementant-se la freqükncia de les 
guhrdies, els magistrats i secretaris nom& disposaran de tres 
dies la setmana per atendre els assumptes del seu propi jut-  
jat. Tot plegat sense pensar que el magistrat o el secretari no 
es vegin obligats a portar dos jutjats alhora, ja que en aquest 
cas, a mks a més de correspondre’ls dues guhrdics la setma- 
na, nom& tindran un o dos dics pec atendre els assumptes del 
seu jutjat. 

penals. 

Per acabar, insistim que el problema de l’Adrninistraci6 de 
Justicia no es resol legislrult i prou; i encara menys amb lleis 
que no aborden la totalitat del problema i que resulten rrtbpi- 
ques i destinades a I’incompEiment, perqu& no s’hi tenen en 
compte els mitjans de que es disposa per poder-les portar a la 
prhc tica. 

Queixes 669191 i 752191 
No hi lifi mitjans 

Aquestes queixes, promogudes pel Collegi d’ Advocats de 
Reus i per un gabinet jurk€ic, fan p a h a  la manca de mitjans 
materials i de personal en els jutjats de Reus i en el de Primera 
Insthncia i Tnstnicci6 núm. 1 de Cerdanyola, respectivament. 

Aquesta precarietat de mitjans provoca, segons els promotors 
de les queixes, que aqucsts jutjats es trobin prkticment para- 
litzats, la qual cosa deixa buit de contingut el dret constitucio- 
nal a la tutela judicial efectiva. 

Queixa 95719 3 
Quan colmrc? 

El senyor J.R. exposa Ia seva indignacid davant la dilaci6 ju- 
dicial a executar una sentencia. 

El juliol de 1988 va ser víctima d’un accident de CirculaciTi, 
arran del qual es va celebrar el corresponent judici de faltes al 
Jutjat de Primera Insthicia i hstnrcció núm, I de Vic. 

Dictada la sentkncia el 8 de mar$ de 1990, es condemnava 
una companyia d’assegurances a pagar-li una indemnització. 

El mes d’octubre de 1991, malgrat haver cornprrregut &ver- 
ses vegades al jutjat, encara no havia cobrat rcs. 

Queixes 648/9E, 929191 i 79JPi 
Ei jzrdici no arriba mai 

Els promotors d’aquestes queixes denuncien la lentitud de di- 
versos jutjats a tramitar els seus cxpedients, 

Tots els interessats van presentar les corresponents den6ncics 
jq fa dos, tres i cinc anys respectivament, i cap d’ells encara nn 
té asscnydat el dia del judici. 

Queixa 781 f91 
1)ihciii i prescripcih 

La senyora N.T. exposa la seva perplexitat pel fet que la 
inactivitat del jutjat hagi provocat la prescripciri d’una falta. 

El 25 de juliol de 1989 va presentar un escrit dc querella al 
Jutjat de Districte núm. 2 de Manresa, El 22 de novembre de 
I990 es va celebrar el judici i el denunciat, que hi va ser con- 
demnat, va impugnar la sentkncia al.Iegant la prescripció de la 
falta. 

L,’ Audiknci a de BaicceIona va revocar aquesta scntkncia pel 
fet que des que es va interposar la querella (26-7-89) fins que el 
jutjat vil fcr la  primera actiiacih (21 -6-90) s’havia excedit eJ ter- 
mini prcvist en c1 Codi Penal pcr a la prcscripció de les faltes. 
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3. La dcsprotecci6 de la víctima 

Un nombre important de consultes ateses per la nostra Ofici- 
nii d’Atenci6 i infonnació al Ciutad; i diverses queixes escrites 
fan referbncia a la situació de desproteccih en que es cau quan, 
havent resultat perjudicat per u11 acte d’aitri, el ciutaclh es veu 
obligat a posar-ho de manifest davant I ’Administraci6 judicial 
per reclamar-ric el. rescabalaincnt de danys o perjudicis. 

En l’hforme de 1988 varn indoure unes reflexions relatives 
a la desprotecci6 de la victima. Per la seva actualitat les repro- 
d u h  en In scva major part, perquh creiem que després dc tres 
anys s’ha avaiqat ben poc i els problemes persisteixen. 

Dkiern que utilitzem l’expressi6 de <cvictirna>> per indicar el 
snbbjecte passiu d’un delicte; la persona m6s perjudicada per un 
fet il-licit pe1iaE o per iin acte contrari a la legalitat. 

E1 Codi Penal vigent estableix (rart. 19) que tota persona cimi- 
nalment responsable d’un delicte o falta tamM ho és civilment. 

D’altra banda, el Codi Civil estipula (art. 1092) que les &li- 
gacians civils nascudes dels delictes o faltes es regiran per les 
disposicions (Ec1 Codi Penal. Queda clar, doncs, que 6s aquest 
cos legal eI que ha d’orientar la normativa protectora de1 ciuta- 
dh lesionat en els seus drets i interessos legítims. 

Ara b6 les Gniques previsions del Codi Penal s6n les del Ca- 
pítol I1 del Titel I1 clel Llibre I, sota la r6briica <<Les persones 
responsables civilment dels delictes i de les faltes>> (art. 19 a 
22) i les del Titol IV del mateix Llibre I amb el titol {<De la res- 
ponsabilitat civil i de les costcs processals>> (art, 101 a 1 I I). 

Aquestcs previsions del Codi Penal s6n completades per un 
dispositiu processal qrie ha de constituir el vehicle per fer efec- 
tives aquestes responsabilitats de la manera més econbmica per 
al perjudicat. 

No hi ha altrcs prcvisions relatives al  dret de la vEctima o la 
seva protecció, llevat del cas dels accidents de circdaci6 i algu- 
na prcvisid cspecial en algun delicte relatiu a l’honor. En la ma- 
joria d’ocasions, per& fa responsabilitat civil declarada queda 
rcdiiida r2 una plathnica cleclaracici, a causa de la insotvkncia del 
reu. 

Tampoc IIQ modificava els criteris anteriors el Projecte de 
Xlei d’actualització del Cali Penal, que es va presentar el 1988. 

Remarchvem que amb motiu d’aquesta presentació, el Colle- 
gi d’Advocats de Madrid (<d3oletim núm. 3/1988) va publicar 
el text de la conferkncia del doctor Hans Joachirn Schneider, 
cateclritic de la Universitat de Miinster (Rcpúbl ica Federal 
d’Alcmanya), pronunciada en el seminari de Dret Penal del 
CoElcgi Univcrsitari de San PaMo (CEU). 

En aquest text s’jntroduejx el principi wictimolhgic>> i s’es- 
tudia l’evoluci6 del coriceptc de pena en els diferents cossos Ic- 
gislatius per fer-nos notar que l;i desproteccirj de la victiina 
afecta cls seus drets fonamentals. 

i ,es organitzacions internacionals i supranacionals, preocupa- 
des pel problema, ja han donat directrius i fet recomanacions 
perque els Estats prenguin mesures i modifiquin, si cal, la legis- 
lació penal. 

La Comissi6 Europea per a problemes criminals (European 
Coinittee 011 Crim Problems) del Coiisell d’hropa va decidir 
crear una comissió especial d’experts en victimologia i en polí- 
tica criminal i social. La seva comcsil seria d’elaborar “IS re- 
comanacions per a la rnillora de la protecció de les víctimes del 
delicte. 

Aquesta Comissió va iniciar els treballs a cornenqament de 
1982. Desprks de diversos estudis, la Comissió Especial va for- 
mular unes propostes sobre la possibilitat d’elaborar programes, 
avui ja en vigor, d’ajuda i tractament de les victirnes. Aquests 
treballs es van enllestir per ia primavera de 1987. 

No obstant aixb, el juny de 1985 el Consell de Ministres del 
Consell d’EEuropa va aprovar les primeres recomanacions per a 
la millora de la situaci6 jurídica de les vl‘ctimes en el dret i en 
procediment penal i es demana que els Estats membres les 
adoptessin. 

Els aspectes que creiem rnks importants de les recomanan- 
cims són: 

N- Si la victima d’un delicte s’adrep a la policia, ha de ser 
tractada de manera que no pateixi cap dany psiquic addicional; 
se li han d’indicar les possibilitats de rebre ajut material, rnEdic 
o psicolhgic, tant en institucionas públiques COM privades; a 
mes, ha de ser informada dels seus drets a la reparaci6 de l’au- 
tor i, donat el cas, de I’Estat; 

>>- En el moment de decidir sobre la formalitzaci6 de l’acu- 
sació contra l’inculpat, la Fiscalia ha de considerar si aquest 
darrer ha complert les seves obligacions de reparaci6 pe1 que fa 
a la víctima; 

>+ La víctima ha de ser interroga& en tots els moments del 
procediment, de manera considerada i respectuosa: cd actuar-hi de 
manera que no es lesionin els seus drets ni el seu honor; de la ma- 
teixa manera, els in€ants i les persones que pateixcn lesions psíqui- 
ques o corporals han de ser interrogats en presencia dels pares o 
representants legals; aquestes recommancions tenen per objecte la 
protecció de la víctima d’uuna “victimització” secundiria o addi- 
ciond que li podria provocar la “justícia penal”; 

>+ La sancih que s’imposi a I’autm s’ha d’adaptar a les ne- 
cessitats de la víctima: en primera lhia s’ha de situar la repara- 
ci6 del dany causat pel fet punible; no s’ha de facilitar un títol 
executiu a la victirna, contra l’autor, sin6 que s’ha de vetliar 
perqui3 la reparaci6 sigui part de la condemna; 

>>- A l’autor disposat a la reparaci6 clel dany se li ha de pro- 
porcionar la possibilitat real d’elaborar per si mateix el pla i els 
mitjans necessaris per al compliment de l’obligació d’ jndemnit- 
zar la víctima; aixi l’autor tindrh la possibilitat de reinserir-se a 
la societat per ell mateix; la pena de privaci6 de llibertat s’ha 
d’imposar corn a darrera soluci6 i semprc que no n’hi hagi cap 
altra de viable; 

B- Per suspendre condicionalment l’execuci6 d’una pena pri- 
vativa de llibertat cal tenir en compte el grau de reparació dels 
danys causats; 

B- El tribunal sentenciador ha de disposar de la possibilitat 
d’ordenar la reparaci6 de1 dany produiit per l’autor COM una 
sanció prhpia i independent; a més ha d’assenyalar a la victima, 
amb temps suficient, la possibilitat de €er valer, dins del proce- 
diment, els seus drets d’indemnitzacih contra l’autor; 

H- La informació p6blica sobre el judici u el procés en gene- 
ral s’ha de fer de manera que no lesioni l’esfera privada de la 
víctima i, arribat el cas, serh recomanable mantenir cn secret el 
seu nom; 

r)- Les mateixes previsions cal adoptar en els CWQS en que 
estigui en perir1 la seguretat personal de la víctima; 

B- També es considera la necessitat d’estudiar la inclusió de 
processos no oficials adrqats a la conciliaci6 entre víctima i 
autor sense necessitat d’un procediment judicial fonnal; 
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>>- Finalment, les recomanacions es pronuncien a fdvor de la 
previsi6 de mesures adequades per a la proteccid de la víctima i 
els seus familiars davant possibles venjances de l’autom. 

Aquests eren els nostres punts de vista I’any 1988. 
Sembla que aviat ser& presentat un nou avantprojecte de Co- 

di Penal i és d’esperar que aquesta vegada la norma inclogui les 
garanties necesshiies de protecció a la vktirna. 

Mentrestant, les iniciatives de les adrninistracioris i les modi- 
ficacions normatives adoptades no han €et canviar en essbncia 

6s cert que hem pogut observar que ha millorat l’organitza- 
ció de les comissaries de policia i oAcines on s’han de presentar 
les denúncies, i s’ha de valorar positivament l’esforg de les ad- 
ministracions i de les organitzacions professionals dels mem- 
bres de les policies que ha permks que es duguessin a terme 
experikncies corn la creaci6 d’oficines mbbils on presentar de- 
nfíincies i reciclatges professionals a Ei que el funcionari pugui 
oferir un millor servei al pliblic. 

Tot i aixb, no hem deixat de rebre moltes queixes per les llar- 
gires hores que cal esperar per presentar denúncies i la manca. 
d’agilitat de la burocrhcia. 

Com a exemple podem recordar el que, en síntesi, deia un 
dels nostres comunicants: <<Vaig mar a denunciar el furt d’un 
rhdio-cassette del meu vehicle, amb cap esperanp de recupe- 
rar-10 i amb l’única finalitat de donar-ne &ph a la companyia 
d’assegurances. Vaig haver d’esperm dues hores abans de ser 
cridat pel comissari i, astorat, vaig observar com posava sis u 
set papers de cdca donada la gran quantitat de cbpies que li 
eren necesshries. Feia anys que no veia papers de calca perqui: 
actualment hi ha metodes més prictics ... En definitiva, després 
de dos dies de fer gestions vaig optar per deixitr-ho ctjrrer tot i 
comprar-me’n un altre. Amb tres mil pessetes vaig resoldre el 
problema i em proposo descomptar-les de la meva declmció 
de renda...>> 

Tampoc no ha estat acollida la recarnanaci6 de reparaci6 prL 
via a la víctima, ni s’ha pres cap determinaci6 per evitar una 
wictimitzación secundbria o addicional que sovint: provoca la 
<<justícia penab. 

Aquesta victirnització secundhria és la que niés sovint es po- 
sa de manifest clavant el Shdic. Hem observat que han desapa- 
regut les queixes i les consultes sobre la wictirnitzación 
secundhia per les% durant el proces penal de l’honor de la víc- 
tima, dels infants o dels que pateixen lesions psíquiques o COT- 

porals, per6 se’ns han comunicat altres situacions que poden ser 
incloses en la recommacici que cornentem. 

Sovint a la vl‘ctima li s6n mostrades sense prou cura cente- 
nars de fotografies de possibles agressors, o ha d’assistir il suc- 
cessives sessions de reconeixement i formalitzar diverses 
vegades uns requeriments judicials reiteratius o que no tenen 
cap transcendkncia en el fons del judici. 

Akb mateix passa amb els testimonis, ja que s6n citats dues 
o tres vegades durant la instruccirj del sumari i celehraci6 de 
I ’acte del judici oral. Aquestes situacions ixicarnoden els testi- 
monis i donen lloc a actituds dc clara hsolidaritat social i actes 
jtlícits penais que resulten impunes. 

Corn indiquem en el Tema I d’aquesta seccih, en no haver-se 
doriant lloc, de moment, a la suspensió condicjorial de l’execu- 
ci6 de les penes privativcs de llibertat, tampoc no s’hhan atks Ics 
recomanacions fetes sobre les previsions que il favor CIC la victi- 

la nostra opinió. P 

rna cai fer per a la concessió d’ayiiest benefici a l’autar del de- 
licte. 

En definitiva podem dir que s’ha avanqat molt poc en la si- 
tuaci6 descrita fa tres anys. Solament alguna actuació determi- 
nada, impulsada pels ajuntaments COM el de Barcelona (on des 
de 1989 funciona I’oficina d’ajucla a les víctimes del delicte), o 
certes iniciatives del Departament de Justicia en coI.laboraci6 
amb determinats colkgis professionals que han donat lloc a la 
cseaci6 del Servei d’Assistkncia i Orientació Social prop Se 
I’oficina judicial, O bé les actuacions de la Fiscalia, s6n una ma- 
nifestaciri de la presa de conscihcia de la necessitat d’oferir a 
la victima e1 tracte jurídic adequat. 

L’autor d’un delicte ha de respondre del seu acte davant 1%- 
tat, i, en un Estat de dret, el mateix Estat ha d’ernparar tots els 
ciutadans oferint a la víctima la reposició del seu dret, i al de- 
linqüent la reinserci6 social. 

Si el sistema jurídic no preveu una cosa i l’altra, la protecció 
la Justicia deixa de ser una virtut murat i esdev6 un propbsit 
illir sori. 

Les afirmacions que conté l’exposició de motius cle la Llei 
Org‘lnica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de setembre, i en 
general els principis rectors que la informen, en el sentit d’atri- 
buir a les penes privatives de llibertat una finalitat de preven- 
cions especials tendents, entre altres objectius, n la reeducacid i 
rcinserció social dels condemnats, entenem que s’haurien de re- 
considerar seriosament. 

La proposta de refiexi6 sobre aquest punt parteix de la tangi- 
ble reditat del frachs que esta significant la filosofia reeducado- 
ra de la normativa penitenciiria aplicada en els diversos centres 
penitenciaris. 

Sense entrar en consideracions sobre 1’ anhlisi rigorosa de 
l’evolució que determinats condicionaments socials hagin po- 
gut tenir en la situa& juridico-penitenci~sia del pais, COM ara 
l’alt hdex d’atur i l’aparició de bosses de rnarginaci6 al voltant 
de les gran ciutats, on, indiscutiblement, es donen les condi- 
cions bptiines per a l’aparici6 del ferment de la delinqükricia, 
considerem que el trific i cotisurn dc clroga durant eis darrers 
anys ha significat una alteració en els curnportmerits socials de 
prou entitat per obligar-nos a revisar el concepte de reinserció 
social que la normativa penitencihria propugna. 

Diversos estudis sabre la poblnci6 penitencihria conclouen 
que entre un 80% i un 90% dels ciutadans empresonats ais cen- 
tres penitenciaris hi estan per causes relacionades atnb el CQIF 

sum o el trhfic: de drogues. Aquesta ciada, prou expIicita, ha 
estat constatada per aquesta Tnstituci6 durant les entrevistcs t i m -  
gudes amb els interns dels centres penitenciaris de Catalunya, 
com tamM pels escrits que ens adrecen CII sol.licitud d’ajuda i 
suport. 

Aquesta situació tan esferei’dora demostra la irnpcriosa i ur- 
gent necessitat d’estahlir uns programes mks adequats per era- 
dicar la droga de les presons. 

No podem ignorar que I’atrelamcnt del problema de la droga 
en el teixit social origina entre la nostra joventut liria problemh- 
tica d’imprevisibles conseqiihncics yric ens obliga a rcjterar ais 
poders públics la rwornanacih d’establir tota mena de mesures 
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de combat contra el trk€ic de substhcies narcbtiques i estupe- 
faents. També hem d’insistir en la gran responsabilitat que per- 
toca als adults en el control i vigiihncia de Ies conductes i habits 
dels joves sotmesos a la seva custbdia. 

Així doncs, si l’actual situació ens aboca a l’enfrotment se- 
rids d d  problema de la droga en general, considerem que la 
lluita contra aquesta lacra s’ha d’intensificar dintre del m6n pe- 
nitenciari. No cs pot oblidar que ies persones condemnades 
continuen essent ciutadans i que són mereixedores d’uun tracte 
adient en fumi6 de la incapacitat demostrada de conviure en 
una societat Iiiure, que no ha estat prou atenta a la seva situacib 
o que no ha sabut donar-los la resposta adequada a les necessi- 
tats que els ha pogut plantejar la seva @pia vida. 

Amb aquest condicionant previ a que ens hem referit, no po- 
dem ignorar que la tasca de reinserci6 és encara mks difícil i fa 
comprensibb l’alt grau de fiachs dcls programcs d’inserci6 so- 
cial que s’apliquen en ets centres penitenciaris. La gran quanti- 
tat de problemes de tuta mena que actualment afecten les 
nostres presons fa impossible que es pugui realitzar amb Cxit la 
tasca de recducar els ciutadans privats CIC llibertat; la massifica- 
ci6 dels centres, la manca d’higiene i ,  en general, les condicions 
de vida a la pres6 no potien contribuir a fomentar raonablement 
la tasca dc recuperaci6. 

Si encara hi afegim la incidkncia dels efectes del consum de 
drog~ics en els rccjntes penitenciaris, hem de concloure que la 
rccducaciú i la inserció social dels interns, ara pr ara, es con- 
vcrteix en una finalitat impossible d’assolir. 

En relaci6 amb la problemhtica de la drogodependhcia i el 
seu tractament en el món penitenciari, considerem prou impor- 
tant el pas fet per la Conselleria de Justicia de la Generalitat - 
Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitaci6- 
amb la crcació del d b g r a m a  d’atenció especia1itz;da per al 
traclament de conductes addictives en subjectes internats en els 
centres penitenciaris de Catalunya>). Aquest programa, adreqat 
als interns penats que compleixen condemna en centres peni- 
tenciaris de Catalunya afectats per uila dependkncia activa als 
opiacis, s’ha posat en prhctica actualment cn el recinte peniten- 
ciari de Quatre Camins, dintre d’una unitat independent amb 
unes instakhcions diferenciades. Els objectius generals del pro- 
gratna pretenen eradicar l’lihbit del consum de les drogues, la 
implantació de comportaments alternatius al consum i l’apre- 
lientatge d’habilitats adaptatives. El programa també s’ha fixat 
pel- ampliar els selis objcctius, crear programes paral-lels en 
coordinaciii amb els equips de tractament i sanitaris de la resta 
dels centrcs penitenciaris de Catalunya. 

El programa es descnvolupa seguint un procés que s’inicia en 
qiidlsevol dels centres penitenciaris de CataIiinya, on es fa una 
avaluwió inicial amb l’objecte de seleccionar els interns drogo- 
clcpendents que compleixin uns requisits que permetin l’aplica- 
ci6 del programa. 

Aqrresta avaluci6 és a chrrec dels equips professionals de ca- 
cla centre en fiincic’i de la salut dels interns, situació penitencih- 
ria i condicions favorables d’aadaptació ii l’entorn social exterior 
clc l’intern. 

U n  cop sclcccionats, els admesos s6n traslladiits al Centre 
Penitenciari dc Quatre Camins, on durant dos mesos els profes- 
siorials estudien i analitzen el scii compoitmmit a f i  de poder 
establir el prograiria clc tractament més adequat a cada proble- 
tnhtica, intentant reduir el consum d’estupefaents; al mateix 

temps, es potencia I’aprenentatge i el manteniment de conduc- 
tes alternatives i l’adquisid de nous hhbits. 

Gradualment, els interns fan la preparació de la seva incorpe 
raci6 progressiva al mhi exterior amb control de les situacions 
cle risc. Un cop assolits els aprenentatges i superada la fase de 
control amb l’auxili dels equips professionals, aquests ciuta- 
dans estaran preparats, un cop en llibertat, per inserir-se a la so- 
cietat ‘ 

Els resultats d’aquest Programa encara no es poden avaluar, 
atesa la seva recent aplicació, perh hi veiem un pas molt impor- 
tant en el tractament de la drogaadicció en el món penitenciari i 
hauria de ser 2’inici d’un nou carni d’entendre la reinserció so- 
cial. 

Queixa 1613191 
El calvari dels parcs dels toxicbmans 

A mitjan desembre de 1991 va comparhx a Fa Institució la 
senyora M.G., quk ens exposh la seva situaci6. 

La nostra comunicant, de mitjana edat, conviu amb el seu 
marit, d’avatqada edat i afectat, des de l’any 1984, de diverses 
malalties (Parkinson, demhncia senil, incontinencia, problemes 
psiquiitrics,) que han comportar la seva invalidesa total, i pos- 
terior incapacitaci6 civil, decretada l’any 1991. Actualment la 
senyora M.G. exerceix la tutela del seu marit. 

També resideix en el domicili familiar un dels fills del rnatri- 
moni, de 23 anys, toxicbman, malalt de la sida, que ha estat 
causant d’un veritable calvari als seus pares. 

La,famíiia solament disposa d’un ing& mensual de prop de 
setanta ini1 pessetes en concepte de pensi6 d’invalidesa de l’es- 
pbs, i la compareixent, davant el precari estat de salut del marit 
i la conflictivitat familiar, 110 FE treballar fora eI domicili con- 
jiigal. 

El factor desencadenant de tota la problernhtica rau en la dre 
gaaddicci6 que des de fa mts de deu anys afecta el fill. La fa- 
mflia vivia en un poble de la rodalia de Barcelona, en una casa 
que s’havien pogut construir amb els estalvis de tota una vida 
treball. El fill, en les seves constants explosions d’agressivitat, 
va destruir tota la casa, fins al punt que la va fer inhabitable. Els 
pares no van poder assumir el cost de les reparacions. 

Aquesta circumsthcia, juntament amb les contínues recrimi- 
nacions i advertiments que els adrepven els veyns, van deter- 
minar que la senyora M.G. es veiés obligada a malvendre la 
casa i traslladar el domicili a Girona, on va aconseguir adquirir 
un petit habitatge. 

nurant aquest temps, la situaci6 del fill S’ha agreujat consi- 
derablement, atks que a mitjan octubre de 1991, a conseqiihcia 
d’izn accident, li fou amputada una part d’un peu, circurnsthncia 
que obliga a internar-lo en un hospital ptiblic. 

Aquesta situació va ser aprofitada per la mare per tornar a 
exposar el cas del seu fill a l’assistent social de l’hospital on el 
tenia ingressat, amb l’esperanga que es pogués trobar algun 
centre on fer-li iniciar ui1 tractament de deshabituaci6 de la dro- 
ga. 

Malauradament, un cop mes l’assistent social li va haver de 
recordar la inexisthcia de centres públics aptes pr a toxicb- 
mans, la conveníkncia que voiunthriament el seu fill fes ei trac- 
tament de rehabilita& en un centre dels que n’apliquen, si b6 
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la llista d’espera era moft llarga i.... tat u11 seguit de consells 
que la senyora M.G. sap de membrifi, ja que fa més de deu anys 
que cerca soluci6. 

Mentre cl fill va estar ingressat, el cap de1 departament mkdic 
va comentar a la mare que an  cop fetes les cures indispensa- 
bles, li haurien de donar l’alta, ja que amenaqava les infermeres 
i altre personal sanitari, robava medicaments i destorbava greu- 
ment la tranquillitat de la resta de malalts. La mare va entendre 
pecfectament la situaci6, per¶& des de feia anys era víctima de 
les extorsions, les amenaces i fins i tot de les agressions del seu 
fill per tal d’aconseguir diners amb qui: obtenir la droga. 

En el moment de comparkixer la senyora M.G, a la nostra 
institució, la. ferida del peu del seu fill, segons es desprenia dels 
documents mkdics dels quals tenim consthncia, presentava pla- 
ques necrhtiques, és a dir, indicis de perill de gangrena, situació 
a la qual s’havia arribat per les prbpies circumsthncies que I’en- 
volten i no pas per cap negligkiicia medica segons afirma con- 
tundentment la mare. 

Amb idhtica cont undhcia la senyora M.G. ens pregunta 
com és possible que cap instituc% no es pugui fer &rec d’un 
jove toxicbmm, malalt de sida, amb risc greu de contreure la 
gangrena i que per finangar-se la droga comet constantment ro- 
batoris, amb tot el perill que aixb comporta al mateix afectat, 
als pares i veks i a la societat. 

Els resultats obtinguts €iris ara de les gestions que hem iniciat 
ens fan avergonyir: 
- El fill de la nostra comunicant no pot ser obligat a seguir tm 

tractament de desintoxicació, a t h  que és major d’edat i se l i  pres- 
s u p a  suficient discerniment i voluntat perquE ell decideixi. 
- L’intent d’iintemar-lo en un centre psiquihtric es va frustac 

al cap de mitja hora d’haver-l’hi ingressat. Segons explicava la 
mare, el xicot no presenta cap patologia susceptible d’interna- 
ment per motius psiqui2ttrics. 
- La incapacitat56 civil no s’ha intentat, perqui: els advocats 

consultats per la mare han considerat que no prosperaria, i en- 
cara que s’aconseguis, no minvaria la greu problemhtica. 
- Tot I’enfiilali de causes judicials pendents que té aquest jo- 

ve són per petits delictes de poca entitat i 110 penneten 4 és 
aconsellable- que un xicot amb aquesta problemitica estigui re- 
clbs eri un centre penitenciari. 

Ara per ara i mentre no trobem una soIuci6, s i  no es vigila el 
peu, segurament pot desenvolupar una gangrena que d portar9 
a Ia tomba. Mentrestant, continuarh destruint la casa dels pares, 
ammaqant-los, agredint-los, ajudant-los a envellir més rhpida- 
ment. 

La resta de la societat, els vei’ns, els que ei tenen a prop, els 
que han estat víctimes dels seus petits robatoris no tenen temps 
ni ocasió de sentir-se avergonyits: Ia por i la impotkncia els ho 
impedeix, 

La queixa resta oberta.. . . 

5. El món penitericiari r? Catalunya 

Des del 20 de febrer cle 1984, que es van fer efectius els [ras- 
passos de serveis de I’Estat a la Generalitat de Catalunya en 
mat&ria d’administració penitencikria, previstos en el Reial De- 
cret 3482/1983, de 28 de desembre, ha transcorregut un periode 
de temps considerable que ha permes a la nostra Instituci6 fer 

un seguiment de tota la problemhtica que envolta el m6n peni- 
tenciari. 

En informes precedents hem anat abordant les qüestions que 
des de les presons ens presentaven els interns i que hem cansi- 
derat que s’havien d’afrontar amb rigor i rapidesa per tal de ser 
efectius i respectuosos amb els drets fonamentals dels reclusos. 

Encara som lluny de sentir-nos satisfets amb la situaci6 dels 
centres penitenciaris de Catalunya, per6 és cert que s’ha fet un pas 
considerable, sobretot en el problema de la massificació, encara 
que sembla que l’índex de la població penitencibia Iamentable- 
ment augmenta a un fort ritme, que cal tenir en compte. 

Les condicions higihniques i smithrks h:m millorat ostensi- 
blement, s’han fet reformes en infermeries, que, com la de la 
pres6 Model de Barcelona, eren inajornables. Aquestes cir- 
cumsthcies 110 ens fan perdre de vista que encara resten moltes 
necessitats a resoldre per poder atendre amb certa dignitat els 
ciutadans ingressats a les presons: ens referim a ¡’especial aten- 
ci6 que s’ha de dispensar als malats de sida qw vorcgen Ia fase 
terminal o fins i tot a aquells interns que, trobant-se a les portes 
de la mort, 110  tenen ning6 que els vulgui atendre. Srh  nombro- 
sos els casos d’inlntcrns susceptibles de tractamcnts psiquiatries i 
que encara no disposen d’un centre especialitzat. 

Durant aquest any, del contingut de les queixes rebudes de 
l’imbit penitenciari caldria destacar les que fan referhcia als 
considerables retards en la resolucid de Ics peticions que els in- 
terns presenten en els respectius centres penitenciaris amb la fi- 
nalitat de gaudir dels beneficis peniteliciaris previstos a la Llei i 
al Reglament penitenciari, com són les revisions de grau, per- 
misos de sortida, aplicació de l’article 70 dcl Codi Penal, etc. 

Aquesta problemhtica demostra un cop m6s la necessitat 
d’mgmentar la dotaci6 dels funcionaris de presons per poder 
resoldre les necessitats reals dels centres. 

No padem oblidar que la &€Ícil tasca encomanada a aquests 
funcionaris ha de ser valorada amb objectivitat i oferir-ios ia possi- 
bilitat de perfeccionar eis coneixements professionals i no coa+- 
var o sobrwmegar la tensió que el seu treball els sol produir. 

Cal remarcar que els problemes quotidiaiis del m6n penitenciari 
no solen tenir transcendhcia social. Aquesta afirmació la justifica- 
r ia per una part cl fet que cl conjunt de la població reclusa a tot 
l’Fhtat espanyol la fonnm unes 38,OOO persones, de les quals, 
aproximadament, unes 5.500 estan ingressades en centres peniten- 
ciaris catalans, és a dir, el percentatge de ciutadans afectats, tot 
comptant els familiars dels interns, 6s poc considerable. 

D’altra banda, hem de tenir en compte que es tracta d’una 
qüestió que a la societat li interessa ignorar. 

Lamentablement, aquesta mateixa societat i<lliurc>> que Fi 
ulls clucs a la problemhtica alhdida, sol posicionar-se aferrissa- 
dament quan els problemes quotidians del món penitenciari ul- 
trapassen els murs de les presons. 

Aquest any 1991 n’hern tingut tot un seguit d’exemples prou 
clars: ens referim a la fugida de reclusos considerats perillosos, 
motins, rebe1;lions a les presons amb ostatges, freqüents alda- 
rulls que han alertat els ciutadans i I’AdministraciÓ sobre 
aqires t a qiies ti6 e 

Cal puntualitzar que els centres penitenciaris catalans han es- 
tat uila excepció de la crmflictivitat generalitzada a quk ens aca- 
bem dc referir. Ens agradaria afirmar que potser la política 
penitcncihria portada per la Direccili General de Servcis Peni- 
tenciaris i de Rehabilitaci6 dc la Conselleria de Justicia de la 
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Generalitat ha iniciat el camí encertat, malgrat l’existkncia d’al- 
gunes diferhncies de criteri amb certs funcionaris de presons 
que van ser causa d’uunes jornades de vaga sense més transcen- 
dencia, perb que tanmateix cal tenir present per esmenar les si- 
tuacions que realment ho requereixen. 

Queixa 966191 
Intern conflictiu 

El pare d’un intern que compleix una condemna de més de 
12 anys es va adrqar al Sitidic de Greuges sollicitant Ia seva 
intervenció davant la desesperada situació del seu fill. 

El compareixent exposa les suposades irregularitats que van 
envoltar el procediment judicial, i tarnbk les excessives dila- 
cions cn la tramitaci6 i la indefensi6 que totes aquestes cir- 
curnsthncies van comportar al seu fill. 

Segons reconeix el pare, el noi, ja abans de la reclusi6, pre- 
sentava un cert desequilibri emocional amb trastorns greus de la 
personalitat. 

L’ingrés a1 centre penitenciari va accentuar aquests compor- 
tamcnts fins al punt de convertir-los en un gran transtorn men- 
tal. Aquesta situació fou atribui‘da a la inadaptaci6 del noi al 
rkgim penitenciari, perqik no podia assumir la durada. de la 
condemna imposada. 

Malgrat que el pare reconeix que els facultatius del centre sub- 
ministren meclicaments antidepressius ai seu fill, el xicot no pot 
evitar els continuats e x e e n t s  diwiplinaris que sovint se li in- 
coen, com tampoc les fkqiients reclusions en celles d’aillament. 

El compareixent finalitza el seu escrit manifestant-nas que 
IIQ feia gaire havia estat informat pel Director del Centre Peni- 
tenciari que el seu fill s’havia tallat les venes. Afortunadament 
l’autolesih no va tenir més conseqübncies, pcrb els pares del noi 
ternen per la vida del fill, motiu que els va ernphyer a demanar 
la intervenció del Síndic de Greuges. 

La nostra primera gest%, com és habitual, va ser sollicitar e1 
corrcsporierit iiiforine a la Direcci6 General de Serveis Peniten- 
ciaris i Rehabilitació, la qual, a correu seguit, ens notifica que 
el noi en qiicstió 6s una persona altament problemhtica que sis- 
temhticament es nega al compliment d e  les ordres i normes de 
conducta que regeixen en el centre penitenciari; aixh ha motivat 
tot un seguit de sancions; a mes a més ha estat el causant d’al- 
dml l s  als cciitres per on  ha passat, i fins i tot ha comes agres- 
sions a altres interns. 

Aixi mateix ha estat protagonista de motins i l’un delicte per 
trencament de condemna, la qual cosa ha motivat que es proce- 
dís a efectuar una regressió a primer grau. 

Aquestes consideracions han estat traslladades al comparei- 
xent, que atribueix la conflictivitat del seli fi11 als continuats en- 
frontaments amb els fiincionaris i en general a tot el sistema 
peni teric iari. 

Situacions corn la que acabem d’exposar denoten un cop més 
que es fa difícil compaginar les diferents problematiques persa- 
nals dcls iiitcrns amb la necessitat d’otxervar una actuacjh ho- 
mogknia per part dels responsables dels centres penitenciaris. 
Aixb 110 obstant, considcrcrn quc els problemes psiquihtt-ics 
cl’alguns interns haurien de tractardse d’unn forma excepcional 
pcr garantir arrih efectivitat tant la possible reinserci6 d’aquests 
interns malalts, com el fet CIC preservar a la resta d’interns dcls 

contactes amb aquests elements més conflictius i en moltes oca- 
sions altament perillosos. 

Queixa 535191 
S’han de facilitar les comunicacions dels interns amb els 
seus advocats 

El senyor J.A., advocat, ens adreqh un escrit de queixa amb 
l’objecte de manifestar la seva disconfonnitat amb el funciona- 
ment dels locutoris de la presó Model de Barcelona. 

L’escrit denunciava que, per entrevistar-se amb un client inter- 
nat a la pes6 Model, el senyor J A  va comparbixer a l’esmentat 
centre penitenciari i en arribar als locutoris i malgrat haver d’espe- 
rar-se una hom no es va poder comunicar amb el seu client. 

Uns dies despks i amb la finalitat de cornuniw-se amb un altre 
client, es va a tomar a repetir l’incident: en questa ocasi6 el compa- 
reixent es va trobar un cartell a la finestreta del locutori on textual- 
ment deia: &spm a que se abra de nuevo la ventanüh Graciaw. 

Donada la impossibilitat de comunicar-se amb el seu patmci- 
nat i d’obtenis cap explicacib dels responsables del centre, el 
senyor J A ,  va decidir interposar la corresponent demincia da- 
vant del Jutjat de Guhrdia. 

El Sindic de Greuges, assabentat del contingut de l’escrit, 
malgrat tenir coneixement de la intervenció de I’brgan judicial, 
va sollicitar el corresponent informe a la Direccici General de 
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitaci6 de la Conselleria de 
Justícia de la. Generalitat per tal d’esbrinar els fets denunciats 
pel senyor J.A. 

De l’infome de la Dirwci6 General de Serveis Penitenciaris i 
de Rehabiiitació es deduiia que efectivament en les dates facilita- 
des pel compareixent s’havia prduTt alguna irregularitat que es va 
intentar minimitzar adduint que un dels dies en quk es va produir 
era un dissabte, i que, tractant-se d’una comunicació en dia no fei- 
ner, era Bgic que es produis un cert retard, ja que les comunica- 
cions fora de I’horari de treball habitual requereixen que el 
funcionari de la segona reixa avisi el cap de centre perque designi 
el funcionari que s’ha de €er c h m  de la comunicació. 

Segons ens informi la Direcció General, aquest problema no 
se sol presentar durant l’horari d’oficina, atEs que en dies fei- 
ners el servei encarregat de les comunicacions dels advocats, 
anomenat merveis de jutges)), és aths per personal especific, i 
no es produeixen retards, 

La resposta que ens va trametre l’Administraci6 va motivar 
que el Síndic de Greuges recomanés l’adopci6 de les mesures 
pertinents perquk les comunicacions dels advocats amb el seus 
clients, hdhuc en dies no feiners, en els locutoris del centre pe- 
nitenciari d’hornes de Barcelona, es produeixin amb la rnhxirna 
fluxdesa, ja que en el cas exposat pel senyor J.A, l’actuaci6 dei 
funcionari atempta contra un dels drets elementals dels interns, 
com és la possibilitat de comunicar-se amb els seus advocats. 

La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilita- 
ci6 ens informh que procediria a miilorar el servei de comuni- 
cacions dels interns amb els advocats. 

Aquesta respost a fou oportunament traslladada al promotor 
de la queixa. 

Tanmateix, vam sol.licitar al compareixent que, ateses les se- 
ves freqüents actuacions professionals en eis cent.res penitencia- 
ris, ens comuniqués qualsevol incidhcia que al seu entendre 
fos mereixedora de la nostra actuaci6. 
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I, IN TIR on uc c I o 

SI<CCI6 9: QUEIXW PItIVADES - INCONCRETES 

Dins d’aquesta seccili incloem les queixes que plantegen uiia 
problernhtica que excedeix l’hmbit de competencies que la Llei 
1411984, de 20 de m q ,  atribueix al Síndic de Greuges. 

Per raó del seu contingut, hi podem diferenciar tres tipus de 
queixa: 

-.,.Ics relatives a problemes jun’dico-privats o personals, les 
quals anomenem {{Qiiestions privades>>, 

-...les que no contenen una pretensió concreta, sin6 que són 
manifestacih d’una opinió personal de l’autox de l’escrit: les 
hem agnipades sota la subsecció de <Queixes inconcretesn. 

-...les queixes motivades per sentkncies judicials, o que fan 
referhncia a qüestions jutjades. 

Tot i l’kmplia varietat de probletnes que ens plantegen els 
ciutadans, tot seguit passem a esmentar els de m6s relleu o els 
més freqüents dins les corresponents subseccions. 

TL’I’ICMES SELECCIONATS I QUXSXXl3S 
JIILUS‘I’R ATIVES 

1. Qüestions privarles 

Són nombrosos els ciutadans que rnitjanpnt els seus escrits 
ens plantegen els problemes jurídico-privats que els afecten. En 
general, se’ns adrecen per aconseguir una orientacl6 i, fins i tot 
en alguns casos, una defensa dels seus interessos davant els tri- 
bunal s. 

La gratultat de la nostra actuació i el relleu social dc la figura 
del Sfndic de Greuges són els motius pels qua€s els particulars 
salliciten la nostra iiitewenció i medixi6 en aquests afers. 

Problemes derivats de la tramitació de separacions i divorcis, 
manca de pagament de les pensions d’alirnents, desacord entre 
els cbnjjuges a l’hora de liquidar els  EIS de guanys, estafes, 
desavinences entre vei’ns, discrephcies quant al repartiment 
de les despeses comunes al si de les coinunitats de propieta- 
ris, desacord amb els coeficients de propietat, consultes SO- 

brc dret successori, heus aquí una petita mostra de les 
inatkries que conformen el ventall de qiiestions quc ens p h -  
tegen els interessats. 

Així mateix, les persones afectades de greus problcrnes clc 
caire econbmic o familiar també ens trameten llurs escrits soI+li- 
citant l’ajut del Síndic de Greuges. 

Aquestes qiiestions no s’insereixcn dins l’hrnbit de cornpe- 
tkncia del Síiidic de Greuges, segons es desprkn de I’axticle 1 de 
la Llei 14/1084, de 20 de marc, que regula la nostra Tnstitucici, i 
per tant no poden ser admeses a t r h i t .  

Amb tot, els promotors d’rrquestes queixes no queden S C I ~  

cap resposta del Sindic de Greuges, que els Izdreqa una lleu- 
gera orientació tot indicant, quan s’cscau, In neccsshria intcr- 
venci6 d’un professional del dret per ii la defensa dels seus 
interessos, hdhuc la possibilitat d’accedir al benefici de just í -  
cia gxatu’ita quan I’intercssat al-lega manca de recursos eco- 
n h i c s .  

Queixa 143719 1 
La reforma del sistema d’arrcndaments 

Ja en informes anteriors havíem alIudit a les queixes rebudes 
per aquesta Institució mitjanqant les quals els interessats mani- 
festaven la seva disconformitat amb el Reial Decret Llei 
2/1985, de 30 d’abril, m6s conegut popularment per <<Decret 
B o y m .  

Les conseqükncies derivades de la seva aplicacici, qumt a 
l’augment de les rendes de lloguer i la inestabilitat que compor- 
ta. als arrendataris, ja havien estat denunciades pels llogaters 
que, un cop finalitzat tin contracte, havien d’escollir entre reno- 
var-lo a canvi d’un augment desorbitat de la renda o fer les ma- 
letes i encarar-se al mercat d’habitatges per comprovar, un cop 
més, com resulta inaccessible, Enguany, lhgicament, hem conti- 
nuat rebent queixes en aquest respecte. 

EI <<Decret Royem va respondre a la necessitat d’unn reforma 
del sistema espanyol d’arrendaments per adaptar-lo a les noves 
circumsthncies econbmiques i socials. En efecte, la finalitat de 
la vigent Llei 40/1964., d’l l  de juny, la qual va modificar deter- 
minats preceptes de la Llei d’Arrendaments Urbans de 22 de 
desembre de 1955, era afavorir els arrendataris amb una norma- 
tiva summament proteccionista que garantís la seguretat en 
f’habitatge, tnitjmqant la figura de la prbrxaga foqosa i la con- 
gelaci6 de les rendes, les quals han quedat conseqüentment des- 
fasades respecte als preus actuals. 

En aquest sentit, i a tall d’exemple, l’hsociacih pcr a la De- 
fensa de la Propietat IrnrnobiIihria ens va adrqar un manifest 
exposant els aspectes que haurien de ser moclificats per la nova 
Llei d’ Arrendaments Urbans. 

Altrament, els edificis constmi’ts amb anterioritat a l’cntrada 
en vigor de l’esrnentada llei estan patint el deteriorament Ibgic 
fruit del transcurs de€ temps i, de vegades, accelerat per patolo- 
gies estmcturah. El propietari, doncs, ha d’invertir fortes sumes 
de diners en la conservxi6 de l’imrnoble perqui: de fet és obli- 
ga& seva de mantenir la construcci6 en condiciones clc ser uti- 
litzada per l’arrendatari. Perb la majoria de vegades cl 
rendiment que cimen els lloguers no arriba a cornpcnsar, ni CIC 
bon tros, les despeses de rehabilitació O manteniment. 

La picaresca que ha originat aquesta situaci6 va des dcl cas 
de propietaris de finques venistes, que no hi fan cap obra dc 
conservaci6 en espera de poder soklicitar la declarnció de ru’ina 
econbniica i rescindir aixi els contractes de llogues antics, fins a 
les incorrectes obres de conservacici que no arriben a resolclre 
els defectes dels pisos, pero motiven tanmateix qtre es faci re- 
percutir el cost de les obres en les rendes del dotzc per cent de 
les despeses, ocasionant a Z’arrendatari un incrcineiit del rehut, 
 algra grat que sovint no correspon a una millora de la qualitat de 
1 ’habitatge. 

Aquest captcriiment cl’alguns propietaris coadjuva al detcrio- 
i*arnent del parc imrnobiliriri de les ciutats. En aquest sentit, la 
Llci CIC E’T-lahitatge, ;iprovacia el I3 de iiovemhre de 1991, pre- 
YCU quc l’iiicomplinient de l’obligaci6 del propietari de conser- 
var l’liabitatgc tionari lloc que 1 ’Administraci6 ordeni 
l’execucici de Ics mesures iiecesshries per corregir Ies dcficih- 
cies cxistents, aInh aplicaci6 de Ics multcs coercitives i I ’execu- 
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tió subsidihria, D’altra banda, quan es tracti de fer obres de re- 
habilitaci6, els propietaris i els usuaris dels habitatges podran 
convenir-les Iliurcment així com també la repercussi6 del seu 
cost. En defecte, si totes dues parts es posen d’acord, I’Admi- 
nistració podrh autoritzar l’cxecnció de les obres. Nu obstant ai- 
xb, en aquest cas, pel que €a a les despeses s’aplicarh la 
Iegislaci6 civil vigent. No es tracta de cap novetat, perquk l’ax- 
ticle 181 de la Llei del Sol ja es refereix al deure del propietari 
de conservar Ics edificacions en condicions de seguretat i ornat 
pGblic i confereix cornpetbcies als ajuntaments per ordenar 
E’execuci6 de les obres necesshries, i, en cas d’incornpliment, 
per efectuar-les subsidihriarnent, utilitzant la via de constrenyi- 
ment contra el patrimoni del propietari per rescabalar-se de les 
despeses, perb it Ia prhctica, un cop ordenada l’execuci6 i i m p -  
sada la multa coercitiva, els ajuntaments s’jnhibeixen i es limi- 
tcn il adrepr els interessats als jutjats per moldre aquests 
conflictes. 

D’altra banda, la nova Llei d’I-Iabitatge, no resolent el pro- 
blema econbmic de fons, ni els propietaris ni els arrendataris no 
poden atendre les despeses que deriven d’una rehabilitaci6 de 
I’edifici. 

Tenim, doncs, les dues cares de la moneda: la Llei d’Arrcn- 
dameiits Urbans, protectora dels arrendataris, i el <<Decret Bo- 
yem, que afavoreix els propietaris. Totes dues normes s6n 
vigents. S’ha de resoldre per tant la dicotomia amb la mhxima 
urgencia. 

De fet, podem dir que el 1991 va comenpr essent un any es- 
peranqador: el Govern central va anunciar durant el primer tri- 
mestre una imminent reforma de la legislació d’arrcndaments 
urbans que s’havia de produir abans de finalitzar I’any. A hores 
d’ara, l’avantprojecte encara no s’ha redactat. 

Aquest ajornament ha comportat: primer, un augment de les 
rendes en previsi6 que posteriorment els increments es limitin a 
l’augrnent de I*IPC; segon, una disminució de l’oferta dels pi- 
sos, els quals es retenen en espera de la nova regulació; tercer, 
unii forta inquietud dels arrendataris, que, per I’hermetisme del 
Govern, sospiten que la nova legislaci6 no perjudiqui greument 
eIs seus interessos; i quart, per6 no menys greu, un descrkdit 
dels poders públics. 

Certament, es tracta d’una qiiesti6 complexa. Qualsevol re- 
gulaci6 que es faci en matcria d’wrendaments urbaiis tindrh el 
scu pro i el seu contra, ja que afecta drets dificilrnent compagi- 
naliles. I-Iern de pensar, perb, que mentre no s’efectui amb va- 
lentia. I’esmentada reforma, no es p d r h  pensar a resoldre tota la 
problemhtica existent a l’eentorn de l’habitatge. 

Queixa 11/91 
IJn problcmn d’equitat .”L 

EI senyor G.K., propietari a Lleida d’unn finca nística agríco- 
la, CIM va adreFar un escrit de queixa, mitjanGant el qual ens ex- 
pr~sava el seu cas. 

Acollint-se al Reial Decrct 419/1985, de 6 de mwq, sobre 
niocEeniitzaci6 cl’explotacions fiimilius agriries, va soldicitar un 
pr8stec de quatre milions al Banc de Crkdit Agrícola, per finan- 
p r  la compra d’un tractor. 

Per obtenir aquest préstec va haver de presentar ui1 aval d e  
l’Associaci6 Sindical de Caució per a les Activitats Agrhries. I 

perque l’esmentada entitat de cauci6 I’avalks, a part d’abonnr 
les despeses corresponents a l’estudi de l’operaci6, va haver de 
dipositar dues-centes quaranta mil pessetes en un fons de garan- 
tia, d’acord amb el que prescriu l’article 8 dels Estatuts de 1’As- 
sociacib, ratificats per 1’c)rdre de 2 de juliol de 1984 dels 
Ministeris d’lkonomia i Hisenda i l’antic d’Agricültura, Pesca i 
Alimentació. 

Quan va tenir amortitzat totalment d préstec i abonats els in- 
teressos generats, amb el certificat acreditatiu va sollicitar a 
ASICA el reemborsament de la quantitat que tenia dipositada 
en el fons de garantia. Sorprenentment, en comptes d’ASICA 
vit respondre’l SAECA (Societat Anbnirna Estatal de Caució 
Agr3rsia) comunicant-li que no era procedent de fer cap devolu- 
ció, j a  que, d’acord amb l’article 19 dels esmentats Estatuts, a 
l’hora de retornar els dipbsits se n’ha de deduir la part propor- 
cional corresponent per imputació de partides fallides en els 
exercicis transcorreguts des de la fumalitzacid Re l’aval fins a 
la canceNaci6. 

Aquest galimaties s’entdn si es parteix del fet que es conside- 
ra soci beneficiari tota persona que sollicita un aval a l’entitat. 
Aixi, doncs, el senyor G.R. com a soci beneficiari, encara que 
€org6s, es va veure obligat a pagar amb el seu dipbsit eis avals 
que ASXCA va haver de fer efectius per respondre dels préstecs 
que altres socis beneficiaris no havien amortitzat, Desgraciada- 
ment, durant els anys que va estar en vigor l’aval del senyar 
G.R. va augmentar el nombre de morosos. 

Encara que es tracta &una qiiesti6 privada que no t6 cap pas- 
sibilitat de prosperar davant els tribunals perquh ah documents 
que es van lliurar al senyor G.R. constaven aquestes clhusules, 
ates que no 6s del tot just aquest sistema de repartiment de res- 
ponsabilitats entre els que per obtenir uns beneficis reconeguts 
Iegalment han de solelicitar la intervenció d’aquesta entitat de 
caució, vam recomanar al Defensor del Poble la modificaci6 
dels Estatuts esmentats. 

En el mateix sentit, la queixa 38/91. 

2. Qiiestions inconcretes 

El Síndic de Greuges rep escrits que no contenen cap preten- 
si6 concreta, sinó que s’orienten a manifestar I’opinili del seus 
autors sobre qüestions, que en més o menys mesura, els concer- 
neixen. 

De vegades es tracta de queixes contra el funcionament g e  
neral de les administracions piibiiques. En aquests casos, inten- 
tem esbrinar si el motiu d’aquestes queixes 6s una actuació 
concreta de I’AdministraciG, que hagi lesionat algun dret de 
l’interessat i justifiqui la nostra intervenci6. 

Freqiientrnent, els ciutadans ens adrecen protestes contra d e  
cisions del Govern, autonbmic o estatal, les quals incideixen en 
l’entorn social o econbmic dels interessats. 

Enguany, han estat nombroses les persones que ens han ma- 
nifestat les seves reflexions sobre el paper de les empreses i els 
productes catalans en l’economia mundial. 

La. manca d e  qualitat de l’ús que es fa del catali a la televi- 
sió, les emissions dels propames infantils de caire vident, i la 
publicitat, tamE han estat objecte de queixa dels ciutadans. 

Finat ment, hern d’esrnentar els reiterats comunicats que hern 
rebut contra els atemptats terroristes que es produeixen en el 
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nostre país. La resposta del Síndic de Greuges ratifica el que 
sempre ha estat la seva actitud: la no utilitzaci6 de mitjans vio- 
lents en la resoluci6 de les diferhncies. 

Es tracta, doncs, de qüestions que no poden ser admeses a 
trhrnit, ja que, en virtut de l’article 1 de la Llei 14J1984 de 20 
de mar$, el Sindic de Greuges solameat est2 legitimat per su- 
pervisar E’actiiaci6 de I’Adrninistració Mblica de la Generalitat 
quan d’aquesta actuaci6 derivi la vulneració de drets fonamen- 
tals o de llibertats piíbligues dels ciutadans. 

3. Qiiestiotis jutjades 

Enguany també hem rebut un nombre significatiu de queixes 
contra senthcies judicials. En aquests casos, la part interessada 
que no esta ci’acard amb la resoluci6 d’riii litigi se’ns acírep 
solkitant-nos-en la revisió. En els seus escrits els interessats 
solen alkgar a favor seu tota mena d’incidhncies srrcceides du- 
rant e1 proc6s, derivades d’un anormal funcionament de I’Ad- 
ministraci6 de Justicia, el qual fet fomenta la desconfianqa dels 
justiciables en el sistema judicial. 

EI Sindic de Greuges per& en virtut de la Llei 14/i9#4, de 20 
de inarq, no 6s competent per modificar ni mullar les resolu- 
c ims  judicials, per la qual cosa hem d’inadmctre a t r h i t  les 
esmentades queixes. No obstant, en el cas que la senthncia no 
hagi esdevingut ferma, I’actuaci6 del Sindic de Greuges comis- 
teix a informar el promotor de la queixa, sense entrar en el fons 
de la qiicstió, sobre la possibilitat d’interpsar-hi algun recurs. 

Queixa 154/91 
Administració de justicia 

A mitjan febrer 1991, el senyor S.C.P., jubilat, va adrqar- 
nos un escrit en el qual exposava la seva disconformitat amb el 
sobreseiment i pas a l’arxiu de les dilighncies judicials seguides 
mím de la denriucia que ell mateix havia interposat. 

Els fets van succeir quan, transitant, a comengament. d’estiu, 
per un carrer del centre de Barcelona en companyia de la seva 
esposa, l’eesclat d’un petard li va ocasionar considerables le- 
s i on s. 

E’afectat acabava la seva carta manifestant que es creia 
mereixedor d’una compensaci6 econbrnica, ja que, a mgs, 
havia hagut de sufragar unes despeses a conseqiibncia de 
I’ accident. 

At&s I’objecte d’aquesta queixa, informhrem I’interessat que 
únicament i exclusiva corresponia a I’autoritat judicial resoldre 
la den6ncia interposada i determinar, si esqueia, les responsabi- 
litats que se’n derivessin. Aixi matteix, hi afegim que el motiu 
que determinh el sohresse’iment i pas a l’amiu de les djlighncies 
obei‘a a qui? els fets no es podien imputar a persones concretes, 
la qual cosa impedia d’ntribuir-ne la responsabilitat. 

Pels motius exposats, procedirem a l’arxiu de la queixa. 

Queixa 120819 1 
No sk si jo soIu me’n sortiré. Ajudcu-me. 

A camenpment d’octubre va tenir entrada a la nostra Institu- 
ci6 un escrit de M.R.D., que exposava la difícil situació que 
passava en trobar-se ingressat a la pres6 el seu marit, condem- 
nat a quatre anys. La nostra comunicant demanava que es re- 
considerés Ia possibilitat de deixar en 1Iibertat el reclús. 

Un cop examinada la documentacid, vam concertar urla en- 
trevista amb la promotora de la queixa, per tal de precisar més, 
d’iina banda, la qüestió penal i peniteticihria i, de l’altra, les se- 
ves cimiinstincies personals i laborals. 

Qumt a la situací6 del marit, comprovhrern que es tractava 
d’una qiiesti6 jutjada, ja que el Tribunal Suprem havia confir- 
mat la senthcia de I’Audiencia Provincial. Així mateix, el seu 
advocat havia cursat al Ministeri la petici6 d’indult. 

En segon lloc, pel que fa a la situaci6 personal de la jnteres- 
sada, era difícil, ja que quedava amb una nena petita per mante- 
nir i no possei’a recursos econbmics. Vam aconsellar-li que 
s ’adrecks als Serveis Socials de I ’Ajuntament OIE té el seu domi- 
cili, i que, amb independkncia d’aixb, es p s 6 s  en contacte amb 
l’assistent social del Centre Penitenciari. D’ncord amb el que 
postula el Reglament Penitenciari vigent, els ajuts, tant morals 
corn materials dels interns i els seus familiars, constitueixen 
tina de les finatitats primordials. 

Informada així la interessada, donirem per tancada la nostra 
actuació i procedírem a arxivar prcwisionalrncnt el seu escrit. 
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LA CONSUL‘SA DIARIA 

Donem aqui una rapida panorhmica de la nostra tasca d’in- 
formaci6 i orientaci6 als ciutadans. Les consultes que s’hm 
at5s aquest liltim any fan un total de 1,841. D’aquestes, n’hi 
ha 1.235 que tenen la consideraci6 de consultes, pel €et que, 
o b6 són qirestions que excedeixen el nostre camp de compe- 
tkncia en el qual cas, doncs, els nostres serveis d’informació 
adrecen els interessats a l’Administraci6 competent per re- 
soldre la qüestió plantejada, o be no plantegen cap greuge 
susceptible de justificar la nostra intervenció per tal com no 
hi ha hagut actuacid irregular de l’Administraci6. En altres 
casos, quan s’aprecia una possible irregularitat administrati- 
va, el que inicidment consideriivem <consultem es tratisfor- 
rna en expedient de queixa. Entre aquestes iíltimes, comptem 
606 casos. 

Constatem que moltes consultes es justifiquen simplement 
per una deficient infomaci6 de l’Administraci6 pública. 6 s  a 
dir, el ciutadh acudeix a la nostra Instituci6 per demanar de qui- 
na manera pot fer valer els seus drets. 

Del total de consultes rebudes, podem dir que quasi u11 20% 
es refereixen a qüestions relacionades amb la secci6 de Justícia 
--tant assumptes sotincsos a la jurisdicci6 dels tribunals COM al- 
tres dc relatius al m6n penitenciari i a la problcmhtica dels me- 
nors-. e s  freqiient Ia visita del ciutada que es mostra 
cliscenfome amb la rcsoluci6 judicial pronunciada en el plet 
que ha interposat. En aquest cas, els nostres serveis informen el 
sollicitant si encara té possibilitat d’interposar algun recurs o, 

el cas que la senthcia hagi esdevingut ferma, l’iiiformen 
cluc no té possibilitat d’apel-Iació. 

Dins d’aqiicst grup CIC consultes, també es solen presentar re- 
clamacions contra algunes oficines jiidiciaIs per la tardanqa a 
resoldre eis plets. El ciutadB es queixa, en general, de l’escassa 
agilitat de l’Administraci6 de Justícia. 

Quant al món penitenciari, les consultes giren al voltant dels 
trasllats, de la classificaci6 penitencihia, ajudes als familiars 
dels presos i tanbé n’hi ha de referides a l’ingrks dels condem- 
nats en centres penitencimis després de diversos anys d’haver 
coinks el delicte. 

A i’últim, dins d’aquesta sec&, atenem alguna consulta re- 
ferida als &ets del menor. 

Cal remarcar que, en determinades Bpoqucs de l’any, es pre- 
senten consultcs relatives a situacions molt especifiques, com 
6s el cas de les xefcerents a la regularitzwi6 cl’est.rangers -mesos 
d’octubre, novembre i desembre, en qu& acabava el termini de 
regdaritzacih- 

Un altre bloc que ha de ser destacat és el relatiu a assumptes 
de carhcter privat, Els C ~ S Q S  m6s freqiients són els relacionats 
amb qüestions civils, corn ara arrendaments urbans, propietat 
horitzontal o conflictes entre ve‘ins o familiars; també ens con- 
sulten sobre qüestions penals. En tots dos casos, nomalment el 
ciutadh ha de sotmetre el problema als tribunals de justicia, i ai- 
xb Cs el que indiquem als nostres reclamants. Hem de fer cons- 
tar que habitudment qui efectua la consulta manifesta la seva 
desconfiaqa envers l’efectivitat de l’Administraci6 de Justícia, 
tant per la durada dels ~ ~ Q C ~ S S O S  corn per la manca d’eexecucid 
de les senthcies. 

De qüestions relatives al consum, tarnbE se’n plantegen so- 
vint a aquesta Instltuci6. En aquests supbsits, tamb6 destaquem 
que I’Administració no dóna infomacici suficient perqu& els jn- 
teressats skpiguen quins drets tenen, on reclamar-Jas o COM de- 
manar danys i perjudicis. 

Les consultes que es converteixen posteriorment en expe- 
dient de queixa afecten generalment les grans c~mpmyies sub- 
ministradores de serveis (tekfon, aigua, gas, electricitat), i no 
tant els petits comerciants, tallers de reparaci6 d’autombbils, 
aghcies de viatges etc., en el qual cas els serveis d’atenci6 del 
Sindic de Greuges al ciutadh adrecen els interessats als brgms 
competents de l’Administraci6. 

Una qüestiri connexa amb l’anterior és la disconfonnitat de 
moltes persones quant als impostos que graven determinats ser- 
veis pfiblics. Ens referim aquí concretament als rebuts del con- 
sum de !’aigua de Barcelona. 

D’altra banda, constatem com a fet remarcable que moltes 
consultes es refereixen a l’hbit  de I’Achinistració local: d 
ciutadb espera dels ajuntaments una resposta rhpida o una ac- 
tuació immediata. En destaquem sobretot les mathries relatives 
a urbanisme i a activitats classificades. 

En aquestes qüestions, el silenci administratiu obliga sovint 
els ciutadans a iniciar llargs procediments contenciosos per de- 
€e:ensar els seus &ets 1 interessos. 

Per tot el que hem dit, cloem aquest comentai reconeixent 
que moltes de les consultes que ens han furmulat són referents a 
assumptes de carhctes privat o bé demanen revisions de proce- 
diments judiciais; altres s6n motivades principalment pel silenci 
administrath, per una actuaci6 administrativa poc Agil, corn 
també per la disconformitat amb les resolucions administratives 
o jurisdiccionals dictades. 

Per a una anhlisi m6s detallada, ens remetem n les diverses 
seccions d’aquest Infame. 
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SEGONA PART 

CONCLUSIONS 

- En mat&ri-ia de Funci6 Ríblica, l’Adrninistraci6 ha d’infor- 
mar els interessats sabre els resultats de l’oposici6 o del con- 
curs en que ha pres part. Els mitjans son: l’especificaci6 de Ies 
qualificacions obtingudes; la resoluci6 expressa i rhpida dels re 
cursos administratius que s’hi interposin; la motivació de les re- 
solucions i la possibilitat cl’efwtuar una revisió d’examen. 
- Cal garantir efectivament el dret dels objectors de cons- 

ciencia reconegut a la Constituci6, i regular en prufunditat la 
prestació social substitutbria amb l’objectc que realment sigui 
considerat un servei social i eradicar la concepció de c<chstig>l 
amb gu& actualment el conceptuen certs sectors socials. 
- EIS hrgans de l’Administraci6 Militar han d’augmetitm ia 

celeritat a l’hora de resoldre els recursos i peticions que els ciu- 
tadans efs adrecen. Les resolucions externporinies no s6n solu- 
cims per als ciutadans. 
- Els terminis establerts a la Llei d’Expropiaci6 Forgosa hali 

esdevingut testimonials. Perque el dret de propietat reconegut a 
l’art. 33 de la Cmstitucih cedeixi davant i’interks general ho ha 
de fer d’acorcl amb allb que estableix la Llei. 
- El dret a l’habitatgc és reconegut il l’iiri. 47 de la Constitu- 

ció. En aquelles expropiacions en qu&, tant per la capacitat eco- 
nbrnica de la persona afrntiida corn per la quantia de la 
indemnització, el particular es veu impossibilitat de Uobar un nou 
habitatge, 6s necessari que l’Adrninistraci6 reposi en el patrimoni 
de l’aclministrat el seu dret facilitant-li un nou habitatge. 
- Tots hem de contribuir a la integració dels d’estrangers 

amb I’objecte d’evitar les conscqü2ncies q w  produeixen Ics m- 
tituds racistes i xenbfobes, 
- En el terreny jntergoverrianiaital s’han d’adoptar solucions 

generalitzades tendents a donar suport econbmic als paisos sub- 
desenvolupats a fi de potenciar les hrees geogrhfiques que origi- 
nen onades migratbries incontrolades. 
- És argent harmonitzar la integcacib dels immigrants esta- 

blerts al nostre país amb Ies mesures adequades per controlar 
futurs fluxos migratoris. 
- En inatbia de responsabilitat patrimtlnial de 1’AdrniIiistra- 

ci6, un cop determinada Ja relació causal entre l’actuaci6 admi- 
nistrativa -que cornprh tant les accions corn les omissions- i e1 
resultat lesiu, quan el dany sigui efectiu, avaluable econbmica 
ment i individualitzable en relació amb una persona o gnip de 
persones, neix I ’obligació d’indcrnnitzas, i l’hdministracio no 
hi ha de deixar de respondre. 
- Pel que fa al procediment administratiu, cal quc les notifi- 

cacions dels actes j les rcsolircions especifiquin els recursos que 
s’hi poden interposar, amb indicaci6 de l’brgm davant el. qual 
s’han de presentar i els terminis per fer-ho, Els actes han de ser 
motivats. 
- L’ Administració té obfigaci6 de resoldre de forma expressa 

i dins de termini les peticions i cls reciirsos que formulin els 
particulars. 
- Cal una politica sociai ci’habitatge eficient. 
- Seria convenient que les administracions elnboressin plans 

de carhcter més estable per aconseguir que t m  l’activiiat priva- 

da com la de I’Administració es coordinin amb un objectiu bh- 
sic: atendre i satisfer les necessitats d’habitatge que la població 
té plantejades, 
- Entenem i reiterem que uila política eficag en matkria d’ha- 

bitatge requereix la formutaci6 d’unes bases d’actuaci6 a con- 
certar de forma consensuada entre les diverses administracions 
espanyoles. 
- Cal tenir en compte que, si bé el dret de propietat es veu 

afectat per limitacions legats i per una intervencib pública que 
s’articula per mitja de les llichncies urbanlstiques, aixb és una 
potestat reglada i sotmesa a un procediment que 1’Administra- 
ci6 ha de respectar i complir. 
- En rnatkria d’infraccions urb,mktiques, constatem un any 

més la manca d’una actuaci6 eficaq de les administracions 
competents, especialment pel que fa a acords de suspensi6 quan 
sigui necesskria, imposici6 de sancions als particulars i campro- 
mis de restituir la legalitat urbanística vulnerada. 
- Recordem la necessitat que el Parlament promulgui una 

normativa actualitzada que reguli les activitats classificades a 
Cat alun y a. 
- Cal iinii major coordinaci6 entre les administracions amb 

competkncies en matEria de medi ambient, en especial pel que 
fa a la inspeccid, control i sanció. 
- 6 s  convenient que eis ajuntaments prestin més atenci6 i 

prevegin unes mesures eficaces en relació amb les queixes dels 
ciutadans en rnatkria d’activitats classificades. 
- Cal que l’tldrninistració respecti el dret deís ciutadans a 

conkixer de fonna individualitzada les seves obligacions tribu- 
thries i m6s quan es produeixin variacions essencials e11 els tri- 
buts. 
- La qualificació del. preu de l’aigua corn a <<preu public>> PQ- 

dria vulnerar els principis constitucionals que han de regir l’ac- 
tuaci6 de l’Adrninistraci6 en l’hmbit tributari com s6n cls clc 
generalitat, capacitat econbmica i progressivitat. 
- Caldria clonar una informació suficient als particulars a 

l’hora d’imposar contribucions especials per no contribuir al 
rlesencis sobre l’actuaci6 administrativa. 
- Cal complctar el procés de reforma de I’xtencid prirnhria en 

el termini previst per la Llei d’Ordenaci6 Sanithria de Catah- 
II ya, 
- Cal proinoure fbrmulcs que facilitin la coordinació efectiva 

entre l’atenci6 prirnbia i l’espwialitzada. 
- Cal promoure I’assistkncia adequada als malalts de la sicla, 

amb ajudcs wonbmiques i una informació adient, 
- Limitar la propagació del VIH il traves de la incidhcia en 

la droga i e11 altres practiques de risc ha de ser un objectiu pre- 
ferent dels programes de salut, 
- S’ha de continuar acostant cl s e m i  al ciutarli corn (z sub- 

jecte de l’atenci6, arbitrant cls rnccanismes necessaris per@ 
sigui cficaq, eficient i cle qualitat. 
- Per tal  que les recents Llei de 1’1-labitatge i Llei dcl Corner$ 

Interior puguin considcrar-se un veritable pas endavant en la 
protecci6 del consumidor i usuari, i per tal cl’cvitar llur inefich- 



178 BUTLLETf QFICIAL DEL PARLAMENT’ DE CATALUNYA / Ncm. 4 / 15 d’abril de 1992 
~~ _. --- 

cia, cal que es dictin amb urgencia els reglaments necessaris per 
desenvolupar el seu contingut, 
- S’ha de posar a l’abast del consumidor i usuari una infor- 

maci6 clara i adequada, facilitant el seu accés a m a  normativa 
sistematitzada que el permeti conkixer els seus drets i les vies 
legals per a satisfer-ios. 
- La protecci6 al consumidor i usuari per part de I’Adminis- 

traci6 ha d’incloure, d e m &  d’un control efectiu de I’aplicaci6 
de la legidacih vigent, una coklaboraci6 hgil quan sigui neces- 
&ria la seva intervenci6 en la prestaciii de serveis públics. 
- Cal estahlir un procedirncnt simplificat, per tramitar els liti- 

gis de menor quantia que no pugin ksser resolts mitjmpnt el 
procediment arbitral. 
- Per tal de fer efectiu el dret de tots eis espanyols a un habi- 

tatge digne i adequat cal que els poders piíblics, ultra les mesu- 
res de foment públic, encarin sdnse mes dilaci6 la reforma de1 
sisterna arrendatari. 
- S’han d’elirninar per sempre cls entrebancs i els criteris de- 

limitadors que dificul teri la plena homogencWisici6 dels regims 
del sistema de la Seguretat Social. 
- Cal promoure la racionalització i simplificació de la gestió 

administrativa, a fi  ct ’aconseguir I’eficihcia d’un servei públic 
adequrrt a Ics neccssitats del moment. 
- Cal claborar un nou text ref6s dc la Llei General de la Se- 

guretat Social que reculli, regularitzi i harmonitzi tota la disper- 
sa normativa, a fi de facilitar-ne un millor coneixement i la 
scguretat jurídica dels beneficia ris. 
- S’ha dc coritiiiuar fomentant la formació professional i OCU- 

pnciond, H fi  de reduir Jes taxes de desocupació i satisfer aixi 
Ics exigkncies dc competitivitat derivades de la consecuci6 del 
Mercat me ric europeu. 
- Cal que els podcrs pfiblics s’esforcin en el compliment de 

l’ohligaci6 que tenen de vetllar per a la seguretat i l’higiene en 
cl treball, a fi de disminuir els riscs de sinistralitat a Catalunya. 
- bs necessari establir i aplicar un conjunt d’accions destina- 

des a l’atciicih especí€ica dels malalts mentals del sector dels 
indigents i pobres i tambk dels transeünts marginats i famnies 
en situnc ió prcchcia. 
- La salvaguarda i garantia dels drets del giutadri ha de ser 

exigida amb el m k i m  rigor, quan el titular del dret forma part 
&Es sectors socials més ticsvalguts. 
- Cal impulsar i augmentar cls equips professionds especia- 

litzats en infmts: equips d’atenció a la infincia i adolesckncia 
(E.AI.A.), els existents en cls serveis territorials de la Direcci6 
General i els dels centres d’acolliment. 
- Cal que s’aprovi d’una vegada la futura llei general d e  la 

infincia, que prevegi 110 sols els aspectes socids, siti6 també, 
en primer lloc, els preventius i educatius. 
- Gal una actuaci6 urgent de I’Adrninistraci6 educativa per 

resoldre el gregari m e  universitari, impulsar el procés de nor- 
rnaliizaci6 Iíngiiística a les universitats i donar S L J P O ~ ~  a ]’auto- 
ricimia universithria, especialment davant de la implantació del 
districte universitari compartit, 
- La fur-ici6 pfiblica docent és un Arnbit molt conflictiu en el 

qual s’hm de conjugar tant els principis constitucionals quc re- 
gulen I’accks a la fumi6 pública en general (igualtat, rnCrit i ca- 

pacitat), COM les situacions patolbgiques que durant anys s’han 
anat produint (contractació d* interins, substituts, etc.), respec- 
tant sempre, perb, el marc jurídic aplicable. 
- En materia d’accidents escolars, si bé s’han fet passos per 

aclarir la responsabilitat civil i penal dels docents, creiem que la 
via adequada, pel que fa als centres públics, és la figura de la 
responsabilitat patrimonial de 1 ’Administraci6, interpretada 
corn a responsabilitat objectiva. Creiem que caldria putenciar i 
agilitar aquesta institució, la qual, sens perjudici de la possibili- 
tat que l’Administraci6 contracti pblisses d’asseguranp, evita- 
ria que els professionals docents s’haguessin de veure acusats 
en processos penals que només cerquen assegurar-se una in- 
demnitzaci6 civil, sense que hi hagi, per tant, ni culpa ni negli- 
gencia de I’encausat. 
- Cal que els poders públics prenguin les mesures nxessh- 

ries perquk es respectin els drets fonamentals, No n’hi ha prou 
de tenir una Constituci6 que reconegui el dret a un procés sense 
dilacions inclegudes: cal posar els mitjans pet tal que aixb sigui 
efectiu, 
- Cal recordar que cap Estat no es pot considerar democrhtic 

i social si el funcionament del seu aparell judicial provoca que 
una persona hagi d’entrar a la pres6 vuit anys després d’haver 
comes un delicte, i quan ja ha refet la seva vida. 
- fis necesshia una reflexió seriosa sobre la discordanqa 

existent entre la majoria d’edat civil (18 anys) i la penal (16 

- Cal plantejar-se que I’apmició de la drogaaddicci6 en el 
rn6n penitenciari constitueix un factor considerable en el fracSS 
de la reinserció social dels reclusos, i en conseqühcia 6s fona- 
mental la lluita contra l’existhncia de la droga a les presons. 
- S’han de continuar millorant les condicions higihniques 

dels centres penitenciaris a fi de preservar el dret a la salut dels 
interns i funcionaris, 
- L’experihncia demostra que efectuar qualsevol canvi en els 

hhbits adquirits, quant a 1’6s de la llengua catalana, encara que 
no contradiguin la normativa, i més si comporten una modifica- 
ci6, implica un llarg teermini d’execuci6. 
- El procés de norrnalitzaci6 lingiilstica, no tan sols no es pot 

donar per finalitzat, sin6 que actualment sembla detectar-se’n 
un cert esllanguiment. 
- 1% ha sectors de I’Administraci6 pdblica, generalment ser- 

vits per funcionaris de COSSOS nacionds, en quE cal incidir amb 
decisió per impulsar la normalitzaci6 de 1’6s de la llengua cata- 
lana, 
- L’Ensenyament i l’Adrninistraci6 de Justicia s6n sectors 

deficitaris en l’ús de la llengua catalana; hi ha jutjats on <<és 
més usual el llati que el catalb. 
- Alguns hmbits de I’Administració perifkrica de 1’Estat amb 

seu a Catalunya són gairebé impermeables a la normalització 
lingiiistica. 
- Els incentius per a la normalitzacib haurien de prioritzar la 

qualitat dels productes culturals. 
- Les iniciatives normalitzadores haurien de ser mes h a g i -  

natives. Els resultats obtinguts en aquesta rnatkria per entitats 
amb pocs rccursos econbmics denoten que no hi són irnprescin- 
dibles grans inversions. 

anys). 
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ANNEX 1. 

DADES GENERALS DE LES ACTUACIONS DEL SINBIC DE GREUGES 

Queixes resoltes directament en el moment de la 
consulta o en hores posteriors pel 
&crvei d’lnformacio al Ciutadb 

Queixes que han donat lloc a expedient 

Actuacions d’afici: 
(expedients iniciats a jnsthcia del Sindic) 

1.235 

1.377 

TOTAL ACTUACIONS: 2.876 

29,48% 

264 

ESCRITS REGISTRATS D’ENTRADA - 1991 
Total: 4.443 

Expedients de queixa 
( 1  3 7 7 )  

0 Expsdianls daauacib 

D Escrlli: 

d’offcl (264) 

complr?menlarls ds 
qllslxes (1310) 

a Altres escrlts (1492) 

ESCRITS REGISTRATS DE SORTIDA - 1991 
Total: 4.399 
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EDAT BELS RECLAMANTS 
Total: 1.091 

LLENGUA EMPRADA EN LES QUEIXES 
Total: 1.377 

TIPUS DE RECLAMANTS 
(professid, ocupació, activitat) 

Funcionaris de la Generalitat 
Funcionaris d’ajuntaments 
Altres funcionaris 
Professors d’universitats 
Mestres d’escoles p6bliques 
Pares d’alumnes 
Centres escolars 
EstudianEs 
Collegis Oficials Professionals 
Advocats 
Arquitectes 
Metges 
A T S  
Ahes professions 
Militars i funcionaris republkans 
Soldats 
Objectors de conscikncia 
Presos 
Ajunt amcnts 
Membres eiect iws d’insti tucions públiques 
Empreses mercantils 
Treballadors 
Jubilats, pensionistes, aturats 
Colkctius socials 
Associacions de ve’ins 
Associacions en general 
Sense espwlficar i no deduible 

6 
3 
9 
2 

24 
1 

9 
22 
4 

21 

2 
10 
10 
14 
6 
6 
5 

41 

13 
6 

12 

30 
111 

96 
20 
16 

878 

TOTAL 1.377 
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CLASSIFICACIO TERRITORIAL DE LES QUEIXES 
Oomicili dels reclamants 
Total expedients: 1.377 

17 Resta de I'eslat (20) 

fl Estranger ( ' O )  

97.72 % 

COMARQUES DE BARCELONA 
Total: 1 .O93 

Vall& Occldenlal 

Q 1 0 0  2 0 0  300 4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0  

COMARQUES DE LLEIDA 
Total: 66 

Pla d'tkgetl 
3raLl:  

Alt Urgell 
SolSOIl& 

Sagrih 
Segarra 

Pallars Subirh 
Pallars Jussh 

NDguera 
Garrigues 

Q 5 1 0  1 5  2 0  2 5  30 

CATALUNYA 
Total: 1.347 

Barcelona (1.093) 

0 Girona (107) 

Lleida (66) 

Tarragona (81) 

COMARQUES DE GIRONA 
Total: 107 

Pla de I'Estany 

Cerdanya 

Seka 7 4  

Ripoll&$ 

Gironbs 3 3  

Garrotxa 

Baix ernpordh 

Alt Ernpordh 
-)------t 

O 5 1 0  1 5  20 2 5  30 35 

COMARQUES DE TARRAGONA 
Total: 81 

29 

Prlorat 
Baix Penedes 

Mont sia 
Ribera d'Ebre 

Baix Ebre 

Conca de Barber8 

Bai., Camp 

Alt Camp 

o 5 t o  1 5  2 0  25 30 

FascicIe tercer 
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COMARCA - Poblacih Nre. Queixes 

Anoia 
Capeilades 
Igualada 
La Pobla de Claramunt 
&ena 
Piera 
Vallbona d’hoia  

13ages 
Artés 
Avinyó 
Balsareny 
Cardona 
Castellbell i el Vilar 
Manresa 
Monistrol de Montserrat 
Mura 
Navarcles 
Navhs 
Sallent 
St.Fruitós de Bages 
%.Joan de Vilatorrada 

IiarccIonGs 
B ad al on a 
B melona 
Esplugues de Lhbregat 
L’Hospitalet de LLobregat 
St.Adrii de Besbs 
St. Just Desvern 
Sta.Golorna de Gramenet 

Ikrguedh 
Bagh 
Berga 
Gironella 

Gwraf 
Castellet i la Gornal 
Sitges 
%Pere de Ribes 
Vilarmva i la Gelt.rli 

naix 1,lobregat 
Begues 
Castelldefels 
CastclIví de Rosanes 
Cervell6 
CoiiieílA de Llobregat 
Ei Prat de Llobregat 

17 
1 

11 
1 
I 
2 
1 

21 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
2 

702 
22 

624 
4 

30 
7 
2 

13 

fí 
1 
3 
2 

21 
1 
4 
6 

10 

1 
3 
1 
3 

16 
9 

85 
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. __  _ . - . . 

COMARCA -Poblaci6 Nre. Queixes 

Esparreguera 
Gavh 
MaIt orell 
Molins deRei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
%Boi de Llobregat 
St.Chent de Llobregat 
St.Feliu de Llobregat 
StJoan Despí 
St,VieenG dels Horts 
Torrelles de LLobregat 
Vallirana 
Viladecans 

Maresme 
Alella 
Arenys de Mar 
Argentona 
Calella 
Canet de Mar 
El Masnou 
Malgrat de Mar 
Matar6 
Pdafolls 
Pineda de Mar 
Premi& de Mar 
St,CebriZt de Vallalta 
Tordera 
Vilassar de DaIt 
Vilassar de Mar 

Osona 
Centelles 
Manlleu 
Montesquiu 
Perafita 
Roda de Ter 
St.JuliA de Vilatorta 
Sta. Eugenia de Berga 
StaMaria de Corc6 
Tona 
Torell6 
Vic 

Alt Penedhs 
El Pla dei Penedes 

GeIida 
Mediona 
St.Pert; de Riudebitlícs 
Subirats 
Torrelavit 
Torrelles de Foix 
Vilafranca del Penedhs 

Font -Rü b i 

3 
8 
4 
3 
1 
1 
5 
1 
9 
2 
5 
1 
1 
8 

64 
I 
3 
2 
5 
4 
4 
1 

27 
1 
I 
7 
1 
1 
3 
3 

17 

1 
1 
4 

14 
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COMARCA - Poblaciú Nre. Queixes 

Vallk Occidental 
Barber& del Valles 
Caldes de Montbui 
Castellbisbal 
Cerdanyola del Valles 
.Montcada i Reixac 
Palau de Plegamans 
Ripollet 
Rubí 
Sabadell 
St.Cugat de1 Vall& 
St.Quirze del Vallks 
St.Quirze del Vdll&s-I~s Fonts 
Terrsls s a 
Valldoreix 

Vallbs Oriental 
Canovelles 
Chnoves i Samal6s 
Cardedeu 
Castelltercol 
Granollers 
L’AmetlIa del Valles 
La Garriga 
La Llagosta 
La Roca del Vall& 
Llinars del ValIbs 
Lk$ de Vatl 
Mollet del VaIlh 
Montmeló 
MontornCs del Valles 
Mont seny 
S t. Celoni 
%Feliu de Codines 
%Fost de Campsentelles 
Sta.Maria de Palautordera 
Vallgorguina 

100 
5 
I 
3 
4 
6 
1 
3 
5 

2s 
16 
4 
I 

23 
3 

46 
1 
2 
3 
1 
6 
2 
3 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 

TOTAL BARCELONA 1.093 



BUTLLETf OFíClAL DEL PARLAMENT DE CATALNNYA / Núm. 4 / 15 d’abril de 1992 185 
-- 

GIRONA 

COMARCA - Pobl~ci6 Nre. Queixes 

Alt 13rnpordh 
Agullana 
Cadaqués 
Figueres 
Garriguella 
L’Escala 
Llangh 
Mapnet de Cabrenys 
Portbou 
Roses 

Raix Ernpordh 
Begur 

Calonge-St .Antoni 
Cast eil-Platj a ¿i ’ Aro 
La Bisbal (I’Ernpordh 
Palafrugell 
Palam6s 
St.Fcliu de Guixols 
Sta.Cristina d’ho  

Castellfollit de la Raca 
Les Planes d’Hostoles 
Olot 

Girona 
Llagostera 
Salt 
Sarri& de Ter 
Viladasens 

CampdevhnoT 

Calonge 

Garrotxa 

Girones 

KipQIlh 

Ripoll 

Amer 
Arbúcies 
Blanes 
Breda 
Lloret de Mar 
Riells i Viabrea 
St.Hilari Sacalm 
Sta. Coloma de Farners 

Selva 

Cerdanya 
A’P 
Ger 
Puigcerdh 

 PI^ de i ’ r c ~ m y  
Banyoles 

24 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
7 

18 
1 
2 
1 
1. 
1 
2 
3 
6 
1 

5 
1 
1 
3 

33 
26 
2 
3 
1 
1 

2 
2 

4 

14 

4 
1 
1 
2 

5 
5 

3.07 
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LLEIDA 

COMARCA - P o b h i 6  Nre. Queixes 

Garrigues 
1 3 s  Borges Blanques 

Noguera 
Al farris 
Balaguer 
Cubelis 
Ivars de Noguera 
Preixens 
Vilanova de Meii 

Pallars Jrissh 
Tremp 

I’allars Sabirb 
Alt h e u  
Esterri d’Aneu 
La Guingueta d ’ h e u  
Lladome 

Sort-La Bastida 
S O a  

Segarra 
Cemera 
St.Guim de Freixenet 

Segrih 
Alcarris 
Alcoletge 
Almacelles 
Els Alamús 
Lleida 
Maia1 s 

So is on B s 
Solsona 

Alt Urgcli 
La Seu d’Urgell 

Urjyll 
Agramunt 
Bel I puig 
Tkega 
Verdti 

Pla cl”rgcll 
Rell-lloc d’Urgell 
Golmés 
Linyola 

1 

1 

1 
I 

2 
1 
1 
1 

23 
1 

1 

4 

2 

29 

3 
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TARRAGONA 

COMARCA - Pnhlacih Nre, Queixes 

Alt Camp 
La Riba 
Valls 

l!aix Camp 
Cambrils 
CasteITvell del. Camp 
ReUS 

Va~idell6s-L’T-Tosp.de 1’Jn farit 

Conca de Iiarbcrh 
Llorac 
Montblanc 
Vimbodí 

Baix Ebre 
L’Rldea 

Tortosa 
Roquetes 

Ribera d’E11re 
Asc6 
Flix 
Riba Roja d’Ebre 

Monts21 
Amposta 
St.Carles de la RBpita 
Sta.Rhrbara 
Ulldecona 

Raix Penedes 
Calafell 
El Vendrell 
L’ ArboG 
Llorenq del PenedEs 

Priorat 
M a q i  

Tarragoncs 
Constant i 
Creixell 
La Secuita 
Salou 
Tarragona 
Torredembarra 
Vila-seca 

6 
1 
5 

1 
2 

17 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
2 

3 
1 
1 

1 
I 
1 
1 

3 
1 
1 

6 

5 

4 

21 

3 

li 

1 

29 
1 
1 
1 
3 

19 
2 
2 

TOTAI, TARRAGONA 81 



188 BUTI~LETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 4 / 15 d’abril de 1992 
- _ _  

PHOCEDENTSnr!:LAREsTADl!:X,’ESTAT 
Classificació p e r  provincies 

Almeria 
Castelló 
Las Palmas de Gran Canaria 
Huclv a 
Huesca 
Logroño 
Madrid 
Se v i 11 a 
Sta.Cruz de Tenerife 
T O l d O  

Valcncia 
Z a r a g o r, a 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
G 
1 
1 
1 
1 
4 

PROCEDENTS DIC L’ESTRANGER 
Classificació per pa’isos 

Alemanya 
Andorra 
Franqa 
Gran Bretanya 
Sukcia 
Suissa 

TOTAL 10 
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ANNEX 2 

CONSULTES ATESES 

CONSULTES ATESES PEL SERVEI DWFORMACXO AI, CIUTADA DEL S ~ N D X C  DE GREUGES 
-Quadre comparatin - 

Q c V 

Mpx 1991 1990 1991 1990 1991 1990 

Gener 
Febrer 
MWQ 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 

48 
48 
55 
79 
49 
65 
58 
28 
47 
53 
37 
39 

64 
54 
57 
51 
50 
42 
26 
29 
31 
61 
63 
42 

149 
177 
102 
132 
106 
99 
59 
69 
87 

112 
76 
67 

138 
i26 
1 4 4  
97 
153 
131 
112 

83 
97 

131 
1 4 4  
86 

197 
225 
157 
211 
155 
1G4 
117 
97 

134 
165 
113 
106 

202 
180 
201 
148 
203 
173 
138 
112 
128 
192 
207 
128 

TOTAL 606 570 1.235 1.442 1.841 2.012 

Q = EXPEDIENTS DE QUEXA (iniciats arran de les visites) 

C = CONSULTES O QUEIXES RESOLTIS AL MOMENT DE LA VISITA O EN HORES POS'i'ERIORS 
(no registrades com a expedient de queixa) 

V = TOTAL VISITES 
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ANNEX 3 

DAIIES DE TRAMITAC16 DELS EXPEDIENTS 

RESUM D'EXERCICIS ANTERIORS (*) 

(de 1.984 - 1.985 - 1.986 - 1.987 - 1.988 - 1989 - 1990 ) 
Total expedients : 9.1 26 

3.57% 

Arxivats (8.800) 

0 Resten en tramltacib 
(326) 

TRAMITACIO DELS EXPEDIENTS REGISTRATS DU- 
RANT L'ANY i991 (*) 
QUEIXES ADMESES, NO ADMESES I EM ESTUDI 

Total : 1.641 

5 6 , 0 0 %  

96 ,43% 

E') Oades a 4 de iebrer de 1992 

DESGLOSSAMENT QUEIXES AOMESES 
Total : 919 

Resoltes i arxivades 
1536) 

En iramiiaci6 amb 
I'lnleressat (35) 

En tramitacid amb 
I'Adminis traci6 (348) 

Admeses (9t9) 

0 5~ Esludl (438) 

lnadrneses (284) 

DESGLOSSAMENT QUEIXES NO ADMESES 
( Causes d'inadrnlssió ) 

Total: 284 

36,6294 

4 No s'han dirigit previarnel 
a I'Admlnisiracib (27) 

No han esgolat via de 

Sol.l¡citen revisi6 de 

I Manca de íonament (33) 

3 Actuacih correcta de 
I'AdmEnistracib (61) 

recurs(8) 

senlhcies (22) 

3 Qüestions prnades (104) 

[]I Desistlrneni de I'inieressai 
praa2ripclb ( 7 ) 

Subiudlce I 22 1 
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SEGUIMENT DE QUEIXES RECOLLIDES EN INFORMES ANTERIORS 

Queixa 1120190 (phg. i6722 dei Butlletí 03cial del Purlament 
de Catalunya) 
En defensa CIC la compethcia 

En data 09.04.91, la Mancomunitat del Camp ens va comuni- 
car que un cop finalitzada la fase d’adrnissi6 per a l’adjudicació 
de llocs de venda sota marquesina i atesos el n6mere de sol.lici- 
tuds presentades 1227) per a 32 llocs de venda i la preferkncia 
reglamentaria que tenen els productors del Baix Camp i el Ta- 
magones, no havia estat possible adjudicar-los en la mna un 
Iloc de venda, si bé se’ls hi havia fet oferiment d’optm, conjun- 
tament, ii un Iloc en Ia nau de majoristes. 

L’Ajuntment de Lleida va comunicar que diferia de les ar- 
gumentacions del Sindic i qrrc en la seva opinid, I’Ordenanqa 
municipal no infringia cap normativa de rang superior, sense 
acceptar, per tant, la recomanació que se li havia formulat. 

Queixa 1218190. (p&g. i6724 del Butlletí Oficial del Parla- 
ment) 
L’cxpropiacio dcls drets concessionals comports la indtlm- 
nitmci6 del scii ecpivaien t cconomic 

Els expedients per a Ia determinació del preu just, van ser 
tramesos al  Jurat Provincial d’Expropiaci6 per part de Z’Ajunta- 
ment durant l’any 1991. No es van seguir les altres recomana- 
c ioii s forinu t ade s. 

El 25,1191 van tornar a cornpxkixer davant el Síndic els 
promotors de la queixa, fent4 saber que el 6.1 1.91 havien po- 
sat en coneixement de I’Ajuntament que s’havia produit una 
avaria en la xarxa d’alimentacici d’aigua corrent al  mercat, sen- 
se que fins aleshores hagubs estat reparada. 

El mateix dia el Sinndic cs va adreqar a 1’Ajuntament recor- 
dant-li les seves responsabilitats en les rnathries d ’abastaments, 
mercats i protecci6 a la salubritat piiblica. 

El 05.12.91.l’Ajuntarnent va comunicar que el servei de s u b  
ministrament d’aigua havia estat restablert. 

Queixa 739189. (phg. 1.6726 del Butlletí Oficial del Parlament) 
El terme mrinicipal: Límit al gestor d’un servei mtinicipal 
en 1-2girn de monopoli 

Amb posterioritat a la recomanació del Sindic es va moclificar 
I’ordenament regulador dels transports per carretera rnitjanpnt 
dos reglaments, un estatal i un altre específic de Catalunya. El pri- 
mer en ser aprovat vil ser el Reglament de la Llei d’OrcIenaci6 dels 
Transports Terrestres aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 
de setembre i el segon; el Reglament de la Llei de regdaci6 de1 
transport de viatgers per carretera mitjanqanz vehides de motor, 
aprovat pel Decret 3 19/199O, de 2 1 de desembre. 

Per evitar lluites entre empreses funerhries per quota de mer- 
cat, els dos reglaments (articles 139 i 140 respectivament), no 
consideren el cas particular que va motivar la intervenci6 del 
Síndic i en consqühncia, des de la seva vigkncia, la solució ju- 
xidica al supbsit de fet que varn abordar ha de ser diferent. 

Queixa 1298/89. (phg. 16731 de1 Butllcií Oficial dei Purla- 
ment) 
Negativa a inscriure una associaci6 de vci’ns en el registre 
municipal 

L’Ajuntament de Llinars del Vallks es va a d r q r  al Síndic el 
14.03.91, informant-lo de l’acord adoptat per la seva Comissió 
de Govern el 27.02.91, requerint a 1’Associació reclamat que 
presentés un seguit de documentaci6. 

L’esmcntat acord assenyalava que en el moment que s’ha- 
guessin complert ets requisits legals a que feia referhcia el re- 
queriment es procediria a la inscripció en e1 Registre Municipal 
d ’Associacions. 

Queixa n6m. 1610/90 (phg. 16721 del Butlletí Oficial del Par- 
lament) 
Una desesperada petició 

Malgrat que a les primeres gestions el Ministeri de Defensa 
es va interessar per la situació exposada, notificant l’intercssat 
la convenikncia de sollicitar una prhrroga d’incorporaciú a files 
de primera classe, hures d’ara el compareixent est& complint el 
servei militar a una caserna de Barceha.  

La mare al menys no pateix l’angoixa que li suposarien els 
desplapments que es veuria obligat a fer si hagués hagut d’h- 
corporar-se al destí que inicialment li pertocava, allunyat m h  
de cinc-cents quii6metres del seu domicili. 

Queixa níím. 1646BO. (pgg. 16727 del Burlleti Oficial del Par- 
lnment) 
Solidaritat amb els immigrants cstrangcrs 

A finals de mar$ de 1991, el Defensor del Poble va adrqar 
un escrit al Collectiu Catalunya Soliclhria amb els Jmmigrants 
Estrangers, manifestant que prenia nota del contingut dcl mani- 
fest i que en el proper inforrnc parlamentari que presentaria da- 
vant les Corts Generals palesaria la convenikncia de distingir la 
situaci6 en quk es troben aquells cstrangers arrelats al nostrc 
país per vincles labords o familiars, d’ayuells altres que han 
entrat recent ment it Espanya. 

Cal recordar que amb data 7 dc juny de 1991 es va aprovar 
l’acord del Consell de Ministres sobre la regularització de tre- 
balladors estrangers. 

Qucixa n6m. 272/90 (phg. 16736 del Rutlleti Oficial del Parla- 
ment) 
()cu piici6 d ’ habitatges prcci n ta t s 

Els propietaris dc Ia finca van presentar la demarida corres- 
ponent per tal d’obtenir una sentencia judicial favorable al des- 
nonament dels ocupants ilkgals dels habitatges precintats. 
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Queixa núm. 148/90 (phg.16741-2 del Butlletí Oficial del Par- 
la rn en t )  
Eliminació de residus 

La Llei 2/1991 de 18 de rnarg, de mesures urgents per a la w- 
ducci6 i la gestió de residus industrials (DOG de 27.3.1991) i el 
Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’apmva 
la refosa dels textos legais vigents en materia de residus indus- 
trials (DOG 27.9.1991), s6n les respostes del Parlament a la 
problemhtica de l’eliminació de residus. Hores d’mi resta per 
fixar I’emplapment dels abocadors. 

Queixa núm. 1275190 (phg. 16742 del Butlletí Oficial del Par- 
iument) 
Tancament per manca de llicbncia 

La citada queixa es va tancar l’any 1991. Finalment les dife- 
rencies entre el reclamant, p r  la tnmca rl’actwaci6 de 1’Ajunta- 
ment de Palau de Plegamans, i el citat Ajuntament, es van 
dirimir en la via contenciosa administrativa recaient en primera 
insthcia senthcia favorable al senyor J.G .. Com sigui que la 
sentimcia va ésser impugnada per la Corporaci6 Municipal da- 
vint el Tribunal Suprem i at&s a116 previst en l’art. 16.2 de la 
Llei 14/1984 reguladora de la Tnstituci6 del Síndic, v a n  donar 
per concloses les nostres actizacions. 

Queixa ndin. 1298190 (phg. 16742 del Butlleti Oficial de Parla- 
ment) 
MCs mesures correctores 

Respecte a la citada queixa val a dir que I’Ajuntament de 
Castellar del Vallés, per escrit de 27 de febrer de 1991 ~ comuni- 
ch al Sindic de Greuges que d’acord (amb els informes emesos 
i seguint el vostre suggeriment I’hlcaldiia va resoldre concedir 
al senyor J.F. I’autoritzaciij definitiva per l’obertura d’un bar 
amb l’exigkncia de compliment de les condicions i mesures 
previstes en la llichcia d’obertura>>. 

Queixa niím. 1140/89 (phg. i6749 del Butlletí Oficial del Par- 
IamPnt) 
Una rcsoluci6 arEm inistrativa ditatbria 

Respecte a aquesta queixa hem de coiistatcu que malgrat el 
temps transcorregut, malauradament no hem obtingut resposta 
de 1’Ajuntament de Castelldefels, (si m6s no així consta en el 
conesponent expedient) per la qual cosa ignorem si la recoma- 
nació va ésser acceptada. 

Queixa nlim. 1213/90 (phg 16750 del Rutlleti Oficial de Parla- 
meti t )  
Valors Curlastrah 

El Dcfensor del Poble ens ha comunicat que l’Administraci6 
lla notificant la promotora de la queixa de forma ajustada a dret, 

Queixa núm. 1625/90 (phg. i6745 del Buiiletf Oficial del Par- 
lament) 
Notificacions defectuoses 

La citada queixa presentada en el seu dia pel senyor J.S, ha 
proseguit i finalitzat la seva trarnitaci6 al llarg de l’any 1991, 
atks que es tracta d’una de fes queixes que de forma especifica 
ja ha estat exposada en l’infome d’enguany, no reiterem allb 
expressat en l’apartat deáicat a la citada queixa. 

Val a dir nomes, que ]’Ajuntament de Vacarises va acceptar 
la recommaci6 del Sfndic de Greuges i el contribuent va poder 
satisfer el seu rebut tributari en període voluntari. 

Queixa ncm. 1081190 (phg. 16757 del Butlletí Oficial del Par- 
Icament) 
Els torns de guhrdia de ies farmhcics 

S’ha resolt el probkrna dels torns de guhdia de les farmhcies 
i s’ha regulat l’ordenaci6 farmacbutica amb la Llei aprovada 
pel Ple del Parlament e1 dia 28 de novembre de 1991. 

Queixes ncms. 72/89, 24í)/90 i 256/90 (phg 16763 del Butlletí 
Oficial del Parlament) 
1)esatenció m+,dica i manca de mesures de seguretat 

S’ha dictat una nova Ordre d’acreditacib dels centres hospi- 
talaris, amb I’ubjectiu de miliorar la qualitat dels cenaes, tant 
en la vessant sanithria COM en la seguretat dels edificis. M ,  
X’Or&e de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’ncredita- 
ci6 dels centres hospitalaris, preveu els nous criteris d’acredita- 
ció, necessaris per integrar-se a la xarxa hospitalhria 
d’utilitzacid ptiblica i deroga les Ordres de 25 d’abril i 31 
d’agost de 1983. 

Queixa núm. 1338190 (phg i4778 del Butlletí Oficial dei Par- 
lament) 
L’edat, un ohstaclc per ser indemnitzat 

Continuen sense ser modificats els lh i t s  imposats per la dis- 
posiciti addicional divuitena de la Llei 4/90, de 29 de juliol, de 
Pressupostos Generals de 1’Estat per a 1990, malgrat la rectifi- 
caci6 feta per la Llei de Pressupostos Generals de I’Estat per a 
1992, relativa a les vídues no pensionistes. 

Queixa niim. 274190 A / O  (phg, 26785 del Butlletí Oficial del 
Parlament) 
El calcul de la pensi6 de viduitat 

Es resolgu6 favorablement, tant en via administrativa corn en 
la judicial, el problema de Ia pensi6 de vidu’itat derivada dels 
causants que havien susfis la pensi6 de jubilaci6 perquh havien 
tornat a treballar i cotitzar, Aixi doncs, s’accepth la recomana- 
ció del Sinndic, i les vldues podran accedir a la pensi6 de vidu& 
tat amb el chlcul d’una nova base reguladora i la consegüent 
prestació econbrnica superior. 
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Queixa ntínt. 90190 (pdg. 16790 del Butlletí Bficial del Pwla- 
ment) 
Lcs prestrrn pcions dc I’Administraci6 

Continua pendent de resoldre’s positivament i amb total s e  
guretat jurídica I’aplicaci6 de la presumpció d’innocbncia, en 
relaci6 amb el frau a la llei en l’hrnbit dei treball. 

Queixes nlims. 420/90 i 1491190 (phg. 16793 dcl ButEEeti Of- 
cia1 úe1 Parlament) 
L’lNEM i els estrangers 

La problematica reflectida en aquestes queixes i no resolta 
rnot.ivh el Sfndic a iniciar l’any 1991 una Actuaci6 d’Ofici (ex- 
pedient 220191 A/O), de la qual es desprengué la resoluci6 de 
suggerir al Defensor del Poble la possibilitat que els estrangers 
puguin percebre la totalitat de les prestacions d’atur generades 
per les seves cotitzacions, entre altres suggeriments, per tal de 
modificar la normativa que limita els seus drets. 

Queixa n i b .  1574190 (Phg. 16822 del Biitlleti Oficial del Par- 
lament de Catalunya) 
QII& 6s primer: la preferencia o IR prioritat? 

El 18.3.91 es va rebre un idorme clel Departament d’Ensen- 
yament en quk s’exposavcn els criteris d’interpretaci6 de 1’0r- 
&e de 22.5.90, els quals no seguien la recornailaci6 efectuada 
pel Sl‘tidjc de Greuges, ja que primer agrupaven el persona1 d e  

cent cn tres grups; els qui tenien reconeguda la capacitacid, els 
qui la tenen i, a més, tenen acreditat el coneixement de la llengua 
catalana, i ,  finalment, els que no tenen ni una cosit ni l’aha. 

Novament ens vam dirigir al Departament reiterant la nostra 
recornanaci6 tot subratllant, en especial la vinculacili entre el 
procés de normalització lingüística i el deure del professorat de 
conhixer el catalIB amb el &et dels alumnes a rebre un ensenya- 
ment en i de la llengua catalana, La interpretaci6 de 1’0rdre de 
22.5.90 que efectua el Departament produeix d nostre entendre 
un resultat contrari a la finalitat de la normalitzacili liiigiiística 
en aquest camp. 

Al mateix temps, vam comunicar a la interessada la resposta 
del Departament i li varn fer saber el nostre parer, tot indicant-li 
que, en haver esgotat la via administrativa, nom& li  quedava la 
judicial per fer valer els seus drets. 

Queixa núm. 1617/90 (phg. 16824 del ButEEeti Oficial de2 Pur- 
lament) 
Acch .a CiCncics l!:rnpresarials: problemcs gcnesats per la 
diversitat de centres 

2’1 1.3.91 ens vam rtdregar al Conseller (1’Ensenyament pcr 
exposar-li I’assumpte, ates que el vice-rector de Ia Universitat 
de Barcelona havia ratificat l’exclusió de la senyora M.G. de la 
pre-inscripci6 de juny al Centre d’Empresarials de Vic, i, per 
tant, no havia acceptat la recomanxi6 del Sindic de Greuges. 

El Conseller ens va respondre el 14-5-91 en els mateixos ter- 
mes que el vice-rector, rebutjant, per conseqiierit, la nostra re- 
comranacili. 
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ADMlNlSTRAClO AUTONOMICA 

ADMtNlSTRACIO LOCAL 

Aitrss(l) 1 1 
Diputaclons(7) 7 c 

Municipal(333) 333 

-l-b---+-+- 

O 50 1 0 0  1 5 0  200 250 300 3 5 0  
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ANNEX 5 

CLASSID’JCACI6 DEIS I3XPEJ)IENTS PER LA TEMA‘f ICA QUE PLANTEGEN 

Secció Temdtiua Plantejada Núm. Exp. 

1. Administracili gentral 
- Personal 
- Prestacions de caracter personal 
- Contractació administrativa 
- Coacci6 administrativa 
- Estrangeria i situació d’apatridia 
- Prestacions patrimonials no tributhies 
- Responsabilitat patrimonial de I ’administració 
- El procediment com a garantia de l’administrat 
- Manca de coordinaci6 entre administracions 
- Actuació forces de seguretat 

53 
37 
I5 
16 
74 
25 
10 
65 
4 
9 

Total: 308 

2. Ordenació de1 territori 
- Habitatge 
- Urbanisme 
- Medi ambient i qualitat de vida 

37 
83 
89 

Total: 209 

3. Tributaria 
- Tributs 
- Altres ingressos públics 
- Gestió tributiria 

43 
2 

56 

Total: 101 

4. Sanitiit i Cansum 
- Salut pública 
- Deficikncies sanithies 
- Personal sanitari 
- Consum 

14 
25 
23 
60 

Total: 122 

pensions 
- Pensions i beneficis derivats 
- de ia IE Repfiblica Espanyafa 
- Seguretat Social 
- Treball 

40 
72 
19 
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Semi6 Temdtica: Plantejada Núm. Exp. 

6. Serveis socials 
-Deficients físics 
- Deficients psiquics 
- Gent gran 
- Nens 
- Dones 
- Grups marginats 
- Borses de pobresa 

18 
13 
16 

248 
1 
9 
7 

Tatal 312 

7. Ensenyament i cultura 

En seny arn en t 
- A Z ü ~ e s  
-Professors 
- Pares d’alumnes 
- Centres docents 
- Gesti6 acad&mica 
- D’altres aspectes educatius 

CuItura 

32 
39 

5 
3 

11 
8 

- Normalitzacid lingiiística 
- D’altres temes culturals 
- no relatius a la llengua 

16 

5 

T O h l  119 

8. Justicia 
- Adrninistraci6 de justícia 
- Institucimes penitencihries 
- Menors 

132 
71 
IS 

Tota1 218 

9. Queixes privades i/o inconcretes 
- Privades 
- Inconcretes 
- Cosa jutjada 

81 
27 
13 

I 

Total 121 

TOTAL EXPEI)IENTS 1.641 
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ANNEX 6 

CLASSIFICACI6 DE LES ACTUACIONS D’OFICI 

ACTUACIONS D’OFICX 

1. Administració general 
- Investigació sobre actuacions racistes denunciades a un programa de TVE a Palafrugell. 
- Pxoblemhtíca sobre la documentació que s’acompanya a la sol4icitud de dret d’asil. Cost del 
certificat rnkdic necessari. 
- Investigació sobre la situaci6 dels immigrants al Baix Llobregat (Viladecans, Gavh i el Prat). 
- Estudi sobre les modulacions de I’expropiaci6 foqosa de finques agrícoles. 
- Investigaci6 relativa al pagament dels fum compromesos per a l’execució del conveni de 
collaboració amb vista a la remodelaci6 del Barri de la Mina. 

2. Orclenacici tlcl territori 
I-Iabi tatgc 

- Reivinclicaci6 ve’inal, Habitatges per als estadants al barri de la Mina, Ajuntament de Sant 
Adri8 del Resbs. 
- Investigació sobre el procediment de tramitació dels expedients d’adopció de menors. 

4. Sanitat i Consum 
- Estudi dels certificats mEdics oficials, import de l’irnpr5s i altres problemes. 
- Estudi sobre el document de descbrec de responsabilitat que fa fimar la companyia Iberia it 
tots els usuaris dels seus serveis que tinguin lirnitaci6 fisica. 

S. Scguretnt Social. 
E’tnsions - trcball 

- Problernhtica en relació al cobrament de les prestacions per desocupació dels estrangers. 
6. Servois socials 

- Estudi sobre actuacions dutes a terme per I’Hospital General de Vic, per prevenir maltracta- 
ments de menors. 
- Estudi sobre l’rtctivitat dels serveis socials municipals de Vic. 
- Estudi sobre la problemhtica de 1’Fquip d’htenci6 a la InElncia i Adoleschncia ( E U )  de Ciu- 
tat Vella. 
- Estudi sobre diferents aspectes de l’activitat de la Comissaria de Menors dels Mossos d’Equadra, 
- Estudi sobre problemhtica diversa que afecta a l s  infants amb risc social i l’actuaci6 de la Di- 
remi6 General d’Atenci6 a la Inhc ia ,  
- Nens Gitanos privats d’anar a 1’Escola a Aitona (Lleida). 
- Després dels fets ocorreguts a Mollet de Perahda amb motiu de la verema i l’afluhcia dels 
grups veremdors gitanos, 
- Recopilació de dades sobre centres de menars de Catalunya. 

7. Il:nscnyarnunt i cultura 

8. ,I usticia 
- Problemes relatius a Ia situa& lingüistica de I’Audibcia de Lleida. 

- lhb’lcmhtica dels fillicionaris dels Centres Penitenciaris. Relacions entre Administraci6 Peni- 
tenciaria i &gam Jurisdiccionals. 
- Sobre el motí al Centres Penitenciaris de Joves de la Trinitat. 
- Relativa al compliment de penes privatives de llibertat quan han transcorregut anys des de la 
comissi6 del delicte. 
- Entrevista amb In Direcció General de Serveis Penitenciaris per tractar sobre diversos aspectes 
dcl tema penitenciari. 
- Visita del Síndic al Centre Penitenciari de Figueres, estudi de la situació del centre. 
- Problernhtica del trasllat de presos catalans il Catalunya. 
- Intern de Quatre Camins en vaga de fam per problemes de classificacid penitencibia. 
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9 gener 

10 gener 

14 gener 

i7 gener 

21 gener 

22 gener 

23 gener 

28 gener 

lj2 febrer 

5 febrer 

6 febrer 

7 febrer 

8 febrer 

9 febrer 

11 febrer 

13 febrer 

14 febrer 

18 febrer 

19 febrer 

20 febrer 

21 febrer 

26 febrer 

ANNEX 7 

ACTIVITATS DEL SINDIC DE GREUGES 

- Entrevista per a Calafell Rhclio 

- L l i ~ 6  sobre els usuaris de la sanitat, professada dins el Master de Consum organitzat per la Fa- 
cultat de Dret 

- Conferkncia-debat sobre racisme a I’Ateneu Barcelones 

- Visita a la Institució d’un grup de funcionaris del Cos Superior de Policia 

- Visita a la Instituci6 del Defensor del Poble. 

- Visita a l’hstitut de Formació Professional <<La Garrotxa>) d’OIot 
- Participaci6 en el debat <<Es justa, Ia justicia?>> ú d  programa de Catalunya Rkdio <<EI xec en 
blanc: >> 

- Reunió i posterior dinar de treball amb els fiscals senyors Jimknez Villarejo i Alegret 

- Reuni6 a la seu clcl Defensor del Poble de tots els Comissionats Parlamentaris 

- Participació en el II Congx6s Catal& de Fundacions 

- Classe del professor Rafael RiM als alumnes de la Facultat de Cikncies Econbmiques a la seu 
del Síndic de Greuges 

- Entrevista amb el Conseller d’lndístria i Energia 

- Entrevista amb el Conseller de Politica Territorial i Obres Xbliques 

- Classe del professor Rafael RiK als alumnes de la Facultat de Cihcies Econbmiques a la seu 
del Sindic de Greuges 

- Participaci6 en el programa <<Senyals>> del Canal 33.4/Homcnatge al President Companys,>. 

- Dinar de treball amb el Director General de Serveis Penitcnciaris i dc Rehabilitaci6 

- Entrevista amb el Cap del Sector Aeri 

- Conferkncia <<Medi multiculturill i Estat de Dret>> a la Universitat Autbnoma de Barcclona 
- Participaci6 en la conferkneia organitzada per fit Seccili de Dret Laboral de1 Col-legi d’Advo- 
cats sobre 1;t nova llei de pensions no contributives 

- Assistkncia a l’acte de presa de possessió del nou Capit& General 

- Conferkncia <<El dret lirigiiis tic i l’Administraci6 de Justicia>> organitzada per 1’Escola d’Adnii- 
nistració Pública de Catalunya a Reus 

- Participació en ef programa cTele 1 M de TVE. <<Nestrangeria>> 

- Curs rnonogrhfic organitzat per 1’Tnst itut de Reiiisercirj Social (IRES) als educadors especialit- 
zats en el camp de la inadaptacili infantil i juvenil, a la seu del Síndic 

- Entrevista per a Rhdio Nacional. Alracisme 
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27 febrer 

11213 mar$ 

4 mar$ 

5 marc 

6 mar$ 

11 mar$ 

14 marg 

15 marg 

22 marq 

24 mar$ 

26 mar$ 

27 marq 

3 abril 

4 abril 

i O abril 

12 abril 

IS abril 

16 abril 

i7 abril 

18 abril 

19 abril 

22 abril 

22-24 abril 

25 abril 

- Entrevista a Madrid amb el Defensor del Poble i el Ministre de Justicia, 

- Assisthncia a Jornades sobre la Llei d’Estrangeria al Sa16 de les Voltes Romhniques del Tinell 
(Barcelona), organitzades per Iniciativa per Catalunya 

- Jnfome de 1990: presentació al Registre General de la Presidhncia del Parlament 
- Mernbria de Liquidaciú del Pressupost de 1990: presentaci6 al Registre General de la Presi- 
dkncia del Parlament 
- Participació en el debat <<La policia, protectora o repressora?>> organitzat pel programa del Ca- 
nal 33 <<Versió Directa>> 
- Assisthcia a un curs sobre la nova Llei Processal Laboral 
- Entrevista amb el President del Parlament de Catalunya: presenta& de l’hforme i990 

- Assisthncia a I’acte inaugural de les Jornades <<Persona, avenqos tecnolbgics i dret)) organitza- 
des pel Departament de Just€cia 

- Confe&ncia dins el curs de Drets Humans organitzat per l’lnstitut de Drets Humans de Catalunya 

- Entrevista amb el Conseller de Justicia 

- Assisthcia a la recepci6 celebrada amb motiu de la visita dels Reis a Barcelona 

- Participaci6 en el debat rtRacisme a Girona>> organitzat pel programa del Canal 33 <<Versió Di- 
rec t a>> 

- Preg6 a Tarragona amb motiu de la Setmana Santa 

- Entrevista per a I’Agkncia EF’E 

- Declaracions a Catahya R i d b  i Radio Nacional-RMio 4 

- Dinar de treball amb el Conseller i la Secretiria Genera1 del Departament de Justicia 

- Participació en la Conferhcia Internacional sobre el Plurilingüisme a Europa amb la comuni- 
cació <<Llengua prbpia i Tribunal Constitucional>> 

- Entrevista per a la revista Serra d’Or 

- Entrevista amb el Cap del Centre Provincial de Reclutament 

- Reuni6 amb el Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

- Eritrevista per a Antena 3. A/Presons 

- Presentació de 1’Wome sobre els Dipbsits Municipals de Detinguts a Catalunya davant la Co- 
missi6 Parlamenthia del Shdic de Greuges 

- Visita de 1’Escola Ateneu d’lgualada a la Institució 

- Dinar de treball amb el director de La Vanguardia 

- Assistkncia a ta conferkncia organitzada pel Col-legi d’Advocats sobre les prestacions no con- 
tributivcs 

- Visita de treball a Vithria. Assistkncia i participació a les setenes jornades d’estudi, collabora- 
ci6 i cooperaci6 deis Ombudsmen de 1’Estat 

- PartÍcipaci6 en el debat {<Gent que ha comes un delicte i triguen a fer complir la pena>> organit- 
zat pel programa <<Teledues>> de TVE 
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26 abril 

30 abril 

3 maig 

6 maig 

7 maig 

9 maig 

I0 maig 

16 maig 

27 maig 

28 maig 

30 maig 

31 maig 

3 j w  

4 juny 

5 juny 

7 j w  

1 1  juny 

13 juny 

17 juny 

18 juny 

19 juny 

20 juny 

- Participacic5 en el programa <<El mirall>> de TVE. Nracisme 

- Reunió amb un membre de Ia Vacatia de Refugiats d ’ h i s t i a  Internacional 
- Conferkncia a I’Escola de Policia de Catalunya sobre <{Policia i Drets Humms~ 

- Visita al Centre Provincial de Reclutament 
- Visita a la Institució de I’Institut de Batxillerat <<Baldiri Guilerm del Rat de Llobregat 
- Entrevista amb representants de C6ritas de Girona per tractar de la regulació dels estrangers i 
de la concessió del dret d’asil 

- Entrevista per a Dial Barcelona-Cadena Ser. Alobjecte i funcionament de la Institució 

- Dinar de trebdtll amb el Director General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 

- Pmicipació en la taula rodona <<La situació dels immigrants a 1’Estat espanyol i la Llei d’Es- 
trangeria>> organitzada dins les Jornades de Solidaritat celebrades a Valhncia i organitzades per 
diverses associacions (Vabcia Acoge, Chitas, Comunidades Cristimas Populares, etc.) 

- Inauguraci6 de les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat 

- Entrevista amb el Coordinador de Publicacions de 1’Academia Mexicana de Dexechos Hurna- 
nos 
- Entrevista amb el Sindic Major de Comptes 

- Assisthcia a la reuni6 de la Comissi6 de Peticions del Parlament Europeu celebrada al Parla- 
ment de Catalunya 

-Dinar de treball amb I’ Ararteko 

- Assisthcia a la primera Festa Culturai organitzada pel Collegi Cdassanci 

- Assistkncia a l’acte de lliurament dels premis <Minuto de Oroa 

- Conferkncia en el Club d’Amics de la UNESCO. A/Presentació Informe sabre els Dipbsits de 
Detinguts a Catalunya 

- Assisthcia a la inauguraei6 de les obres de remadelació del Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona 

- Visita a la pres6 de Figueres 
- Conferkncia a 1’Escola fiblica <<Josep Pallacfi>> de Figueres 

- Visita de treball a Vic. Visita a I’Hospital General i entrevista amb el seu director per tractar 
sobre el maltractament de menors; visita alls Serveis Socials de 1’Ajuntament i al Centre de Me- 
nors <<Casa Moreta)) 

- Assistkncia a la inauguració del Centre Penitenciari de Brians 

- Entrevista per a l’<cJnformatiu>> del Canal 33. A/Llei de Seguretat Ciutadana 

- Visita als centres APAFACC-CERAC (nens autistes) de la Garriga 

- Entrevista amb el General en Cap de la Quarta Regi6 Militar Pirinenca Oriental 

- Cornpareixenqa davant la Comissi6 Parlarnenthria: presentaci6 de l’hformc 1990 

- Presentació del llibre dei professor Eduard Sagarra d o s  derechos fundameritales y las liberta- 
des públicas de 10s extranjeros en España,} 
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21 juny 

25 juny 

26 juny 

27/28 juny 

27 juny 

28 juny 

2 juliol 

4 juliol 

5 juliol 

9 juliol 

10 juliol 

1 1 juliol 

16 juliol 

18 juliol 

21 agost 

26 agost 

29 setembre 

30 setembre 

octubre 

2 octubre 

4 octubre 

7 mtubre 

8 octubre 

9 octubre 

1 O octubre 

- Entrevista per a la revista Edat d’Or 
- Visita a la Direcci6 Generai d’Atenci6 a la Infhcia pes tractar qüestions relacionades amb el 
procediment d’acolliment i adopci6 de menors 

- Visita a la Institució de dos membres de l’Associaci6 Human Rights Watch (Estats Units) 

- Cornpareixenqa davant el Ple del Parlament: presentaci6 de 1’Informe 1990 
- Assisthncia al programa Debat de la televisi6 local de Matar6 sobre la regdarhació dels tre- 
balladors estrangers 

- Assistbncia a les jornades a h b i t  jurídic i normabització 1ingiiÍstica Q organitzades pel Depar- 
tament de Justícia i celebrades a Platja d’Aro 

- Entrevista per a Antena 3 TV. Mnforme 1990 

- Entrevista per a Rhdio 4. A/informe 1990 

- Entrevista per a Punt Diari 

- Entrevista per al programa <tRodarnóm de Cadena Nova 

- Assistkncia a l’acte de constituci6 del. X~QU cansistari municipal de Barcelona 

- Entrevista amb el Conseller d’Ensenyament 
- Entrevista per a RPdio Barcelona. Mnfome 1990 

- Entrevista amb el Director de I’Institut Catdh de Finances 

- Entrevista per a Rhdio Molins de Rei 
- Entrevista per a Radio Cerdanyola 

- Assisthcia a l’acte de cloenda del Curs 1990-1991 de I’EscoEa de Policia de Catalunya 

- Assisthncia a I’acte de constituci6 de la nova Corporacib de la Diputacid de Barcelona 

- Entrevista per a La Vanguardia 

- Entrevista pet a Antena 3 Rhdio 

- Declaracions a Onda Zero Radio. A/nens gitanos d’Aitona 
- Entrevista amb el Cap de la Brigada de Menors del Mossus d’Esquadra 

- Dinar de treball amb el Conseller de Cultura i el Director General de Politica Lingüfstica 

- Declaracions a la revista M6n Jurídic 

- Participació en el programa <<Barcelona a fons>) d’htena 3. Nracisme 

- Visita al Centre Penitenciari de Quatre Camins 

- Assisthncia a la inauguraci6 de la XV Conferkncia sobre el Dret en el M6n 

- Entrevista per a Punt Diari. AJgitanos Mollet de Peralada 

- Declaracions Rhdio Nacional. Ndrogues, violbncia 
- Dinar de trebal1 amb el Vice-president primer i el Secretari segon de la Mesa del Parlament 

- Visita a la Instituci6 de la Comissi6 d*Afers dels Ciutadans de Rússia 
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1 1  octubre 

11/13 octubre 

I6 octubre 

21 octubre 

22 octubre 

23 octubre 

25 octubre 

29 octubre 

31 octubre 

5 novembre 

6 novembre 

618 novembre 

6/1 O novembre 

1 i novembre 

13 novembre 

16 novembre 

1.9 novembre 

21 novembre 

29 novembre 

4 desembre 

- Reunió arnb el Secretari General del Departament de Cornerq, Consum i Turisme i el Director 
Generat de Turisme 

- Assisthncia i participaci6 en les conferkncies de Dret Comparat celebrades a Como (Ithlia) 
amb el terna: <<El ciret de propietat intelkctual del software: un aspecte del dret fonamenta1 de la 
propietab 

- Reuni6 de tots els Ornbudsmen de 1’Estat a la seu del Defensor del Poble (Madrid) 

- Entrevista amb el President de la Generalitat 
- Assistkncia a les jornades sobre Sanitat i Seguretat Social organitzades per 1’Escola de la Fun- 
ci6 Piiblica 

- Participaci6 en la tertúlia <<Mitjans de comunicació, Ombudsman de la premsa>> organitzada 
per Catalunya Rhdio 

- Visita al Servei d’ncolliments i Adopcions dependent del Departament de Benestar Social 

- Visita a I’Fquip d’Atenci6 a la Infhncia del Districte de Ciutat Vella 
- Entrevista amb el Cap de la Brigada de Menors dels Mossos d’Esquaclra 

- Conferkncia a ESADE <<Reflexions sobre I’Adrninistraci6 Ríblica Local: la perspectiva del 
Sindic de Greuges>> 

- Assist&ncia a l’acte inaugural del Segon Mhster de Consum sobre el terna (<La política dels 
consumidors en el Mercat finit Europeu>> 

- Entrevista per al programa <<Catalunya vespren de Catalunya Rhdio 

- Dinar de treball arnb el Conseller i el Secretari General del Departament d’Agricultura, Rama- 
deria i Pesca 

- Assistkncia al curs <{La sida i el Dret Penal>> organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat 
Pompeu Fabra 

- Viatge a Rorkncia per assistir a la 3a. Taula Rodona d’Ombudsrnen Europeus 

- Assisthcia a l’acte inaugural de l’exposici6 n10 anys de compethcies de menors>), amb motiu 
del X aniversari del trasphs de serveis en matkria de menors 
- Visita al Jutjat n6m. 19 de Barcelona i entrevista arnb la Jutgessa encarregada dels assumptes 
de menors (adopcions) 

- Paticipacid en el col4oqui <<La Llei de Filiacions i el trencament del Pacte Constitucional)) or- 
ganitzat per la Universitat Pompeu Fabra 

- Conferhcia de clausura de la HI Jornada sobre experibncies de les Unitats d’Admissi6 i Aten- 
ci6 a I’Usuari organitzada per l’hstitut Catalh de la Salut 

- Participaci6 en el Pla de Forrnacib d’APAT amb el tema <<La toxicomania en el Dret Penaln 

- Visita d’un grup d’estudiants de 2n. curs de 1’Escola Universithria de Treball Social que redac- 
ten una monografia sobre menors 

- Visita a la ResidEncia Miflet (Arnetlia del Vall&) i a la Llar Cau Blanc (la Garriga) 

- Assistkncia a Ia taula rodona <<La sanitat a les presons)> organitzada per la Comissi6 de Presons 
de Justicia i Pau 
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5 desembre - Participació a Paris, juntament amb el Defensor del Poble i el Mitjancer de la Reprlblica Fran- 
cesa, en la taula rodona ~~L’Ombudsman dans Ics constitutions franpise et espagnole>> organit- 
zada pel Collegi d’Espanya 

6 desembre - Assisthncia a la 6a Edició de la Setmana i e1 Dia Mundial dei Gos-Pigall celebrada a Calella de 
Mar 

3 8 dcsembre - Declaracions a RBdio Barcelona. A/trasliat de presos catalans 
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ANNEX 8 

COMYOSICI~ DEL SÍNDIC DE GREUGES 

S h í C  DE GREUGES 
Frederic RAHOIA I D’ESPONA 

ADJUNT AL S h D K  
Elies ROGENT I ALHTOL 

SECRETARE GENERAL 
Enric R, BARTLETT I CASTELLA 

CAP DE GAMNET 
Anna PAYOS 1 MOLE‘I’ 

ASSESSORS DAREA 
Joaquim SOLER I PONI’ 

Josep Ramon ARHIOL I ALSO 
Mer& CORRETJA 1 ‘X’ORRENS 
M, Dolors ROVIRA J COKCOY 
Pilar BUSQUIEL I SORXANO 

Montserrat IJIGUERA I LLUCH 

M, J O S C ~  JUAN-TORRES 1 CARCELLIICM 

ASSESSURS T~CNICS 
Eduard PERXI% I COMPTE 

Matilde S W R A  I MhRTiNE7, 

S E C ~ T A R I A  DEL S ~ I C  
Elisabet LbPEZ I LOKENTE 

ASSESSOR D * ~ I N F O R M A ~ C A  
Ramon BORDA I CALDER6 

BIBLIOTECARIA 
Lluisa TETX1T)OR I SANCHO 

ADMlINISTRATIUS 
Bibiana IiOFII,I, I PRIAS 

Montserrat AMAT T NOVES 
Dolors MOLINA 1 COSIALLS 
Nativitat MOLINA I TERREN 

Carme CAfiAI)IS,T,A 1 ESTRADA 
Stekla Vl1,AIIOT 1 POU 

AUXlLLARS ADMTNJSTRATTCJS 
Núria ANDRfiS E BAROT 

Antoni MANCHoN I FARRICRAS 
Rosa AViLA 1 CASAS 

M.C laustre JANI? I PUJOL 

XOFER 
.Josep MARTiNEX I CAVA 

TELEFONISTA 
Montserrat MARQUkS 1 RODRIGUEZ 

UIXERS 
Antoni Salvador GARCIA I MARÍN 

IJermín CAMÍN I RAZQUEX 

ASSISTENTS SOCIALS EN PRhCrlQUES 
CARME CARRERA ESCUDER 

Carics SIMARRO LOPEZ 

* En el. moment de finalitzar la redacció de l’infarme 
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EI, PERSONAL DEI, SiNDIC DE GREUGES 

La plantilla de personal de fa Institució ha augmentat en 1 
plaqa d’assessorla d’hrea durant l’my 1991 de canfonnitat amb 
el pressupost per a aquest exercici, en canseqiikmia la plantilla 
de personal a 3 i de desembre de 1991 Ia integraven els 24 Elocs 
de treball que tot seguit es detallen: 
- 1 cap de gabinet 
- 1 secretarila general 
- 7 assessordes d’area 
- 2 assessorsles thnics 
- 1 secretarija particular del Síndic 
- 5 administratiuslives 
- 3 auxiliars administratius/ives 
- 1 xof& 
- 1 telefonista 
- 2 uixers/es 
Durant l’any 1991, s’han produ‘it les variacions que tot seguit 

es diran en el personal al servei de Ia Institucid 
L’1 de rnarq es cobreix la vacant d’ assessor d’kea fruit de 

l’ampliaci6 de la plantilla. El I5 de m a g  cessa a peti& prbpia 
el Sr. Rufa Dibguez i Villar com a cap de gabinet i posterior- 
ment, es nomena pel c h e c  a la Sra. Anna Payos i Molet, fins 
aleshores assessora d’hrea. Aquest últim nomenament genera 

una vacant d’assessor d’hrea que es cobreix mitj,angant el no- 
menament d’una assessura tbcnica de Ia Instituci6, aixb motiva 
un posterior nomenament d’assessora tknica el 30 d’abril. 

El 10 de maig es concedeix una llic&ncia per estudis a la Sra. 
Maxiona h a u  i Sala, secrethia general i es nomena secretari 
general en funcions al Sr. Enric R, Rartlett i Castellh. 

El 28 de novembre cessa, a peticl6 prbpia,la Sra. h a u  com 
a secretbia general i es nomena el Sr. Rastlett, El 29 de novern- 
bre es nomena una assessora d’hrea en substitució d’aquest al- 
tim. 

Durant l’any 91 s’han contractat una administrativa i una au- 
xiliar administrativa per atendre els Uocs de tsebalI vacants per 
malaltia i reducci6 de jornada per atenció a fals menors de sis 
anys, la qual cosa justi€ica que en la dac i6  de persones al ser- 
vei de la Instituci6 apareguin sis administratius i quatre auxi- 
liars, en comptes de cinc i tres respectivament, 

La collaboraci6 endegada amb 1’Escola d’Assistents Socials 
de Barcelona i el Collegi Oficial de Diplomats en Treball So- 
cial i Assistents Socials de Catalunya, ha continuat i, atesa la 
valora& foqa positiva que n’hem fet, s’ha ampliat de tal ma- 
nera que des de l’inici del curs 1991-1992, Col-Iaboren amb no- 
saltres dos assistents socials. 
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INFORME 1984 

ANNEX 9 

ELS INFORMES A L  PARIAMENT EMESOS PEL SÍNDIC DE GREUGES 

PUnEICACIONS OFICIALS DELS INFORMES AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EMESOS PEL STNDXC DE GREUGES 

- Rutlleti Oficial del Parlament: n h .  56, de 17 d’abril de 
1985 
- Diari de Sessions s&ie C :  niirn. 30, de 30 d’abril de 1985. 

Presentaci6 de I’infome davant la Cmnissi6 parlamenthia del 
Sindic de Greuges, 
- Diari de Sessions sbie P. núm. 28, de 28 de maig de 1985. 

Presentació de l’hforme davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1985 

- Butlletí Oficial del Parlament: n h .  120, de 19 de m a g  de 

- Diari de Sessions shie C: n h .  92, de 25 d’abril de 1986. 
Presentació de l’infome davant la Comissi6 parlamentkria del 
Sindic de Greuges. 
- Diari de Sessions s&ie P. nim. 60, de 7 de maig de 1986. 

Presentació de l’hforme davant el Ple del Parlament. 

1986 

INFORME 1986 

- Rutlleti Oficial del Palament: n6m. 197, de 16 d’abril de 
1987 
- Diari de Sessions shie C: núm. 145, de 16 de juny de 1987, 

Presentacid de l’infome davant la Comissi6 parlamenthria de1 
Síndic de Greuges. 
- Diari de Sessions sh5e P. n6m. 99, de 25 de juny de 1987. 

Presentació de 1’Informe davant el Ple: del Parlament. 

- Diari de Sessions sbrie P. niim. 15, de 27 de desembre de 
1988. Presentació de I’Infume davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1988 

- Butlletí Oficial de1 Parlament: núm. 54, de 31 de marq de 
1989 
- Diari de Sessions shie C: n6m. 67, de 16 de maig de 1989, 

Presentaci6 de i’informe davant la Comissi6 parlamenthia del 
Síndic de Greuges. 
- Diari de Sessions skrie P. niirn. 33, de 24 de maig de 1989. 

Presentació de 1’Informe davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1989 

- Butlletí Oficial del Parlament: núm. 149, de 29 de marq de 
1990. 
- Diari de Sessions sbie C: niim. 152, de 6 de juny de 1990, 

Presentació de l’hforme davant la Comissi6 parlamenthria del 
Sindic de Greuges. 
- Diari de Sessions skie P: num. ’90, de 27 de juny de 1990. 

Presentacid de l’hforme davant el Ple del Parlament. 

INFORME SOBRE ELS DIP(SS1TS MUNICIPALS DE 
DETINGUTS A CATALUNYA 

- ButIteti Oficial del Parlament: niim. 233, de 31 de gener de 

- Uiari de Sessions s&rie C: núm. 217, de 17 d’abril de 1991. 
1991. 

INFORME 1987 
INFORME 1990 

- Butlletí Oficial del Parlament: núm. 252, de 1 1  de mar$ de 
1988 
- Diari de Sessions shie C: núm. 19, de 15 de novembre de 

1988. Fresentaci6 de í’infome davant la Comissi6 parlamenta- 
ria del Síndic de Greuges. 

- Rutllezi Oficial del Parlament: núm. 250, de 22 de mar$ de 

-Diari de Sessions skrie C: núm. 231, de 19 de juny de 1941. 
- Diari de Sessions skrie P: n6m. 100, de 26 de juny de 1991. 

1991. 
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LLIBRE SEGON 

LES LIMITACIONS I LES PERSPECTIVES DE LA LLENGUA CATALANA 
EN LWMINXSTRACI~ PORLICA 

1. Introduccio 

Al cap de quinze anys de la restauració provisional de la Gc- 
neralitat i quan en fa dotze de la promuigació de 1’Estamt d’Au- 
tonarnia de Catalunya és k i t  i entenem que aconsellable 
intentar una visi6 global del grau d’acompliment d’allb que cl 
poble de Catalunya esperava del r k g h  democrhtic i del resta- 
bliment de la prhpia identitat. 

No hi ha gaires dubtes sobre el fet que la llengua 6s un dels 
elements distintius de la personalitat de Catalunya, no pas 
l’tínic certament. 

Pcr tal d’aconseguir una bona panorhmica del procés de nor- 
rnalitzaci6 lingiiistica és convenient fer un rhpid reph de la si- 
tuació a partir dels informes presentats al Parlament des de 
l’any 1984 Fns al darrer que fou presentat l’any I991 i que do- 
nava compte de I’exercici immediatament anterior. 

P h  conseqühcia ens permetrem transcriure aquells comenta- 
nis i queixes recollirles als esmentats informes que ens han sem- 
blat especialment significatius per poder tenir una idea global i, 
alhora, coneixer els avanqos i els obstacles del procds. 

Aixi mateix, farem refer?mcia, ni que sigui succintament, a Ja 
normativa i als dels recursos d’inconstituciorzalitat i les sentkn- 
cics del Tribunal Constitucional que s’hm anant produint, la 
qual. cosa ens ajuudara a completar la visi6 de la realitat actual, 
coneixent, ernperb, les causes i Fes circumsthncies que hi han 
contrih’it I 

A I’filtirn intentarem un diagnbstic deIs mals de qu& a parer 
nostre pateix la normalitzaci6, que una part de la poblaci6 con- 
sidera insuficient i tímida, perque ja podem dir des d’ara que 
l’ds de la ilengua catalana no és ni tan sols frqiient en alguns 
b b i t s  i que Ics directius per obligar els sectors coadjuvants per 
aconseguir-ho no s6n prou decidides. Ens referim, entre d’al- 
tres, al sector de l’ensenyament p6bHc ja que, tret del primer ci- 
cle (ensenyament primari), I’oficialitat del catal& no hi est$ 
normalitzat (ensenyament secundari i universitari). 

També podem afirmar prkviament que, per poder-la conside- 
rar assolida, la normalització de I ’ l is de la llengua hauri d’abas- 
tar tota la ciutadania. Fins que els ciutadans no es produeixin 
habitualment en catalh en totes les esferes de relació, el procés 
normalitzador no es podri donar per  plenament complert. 

Aquest informe no pretén ésser catastrofista ni presentar eu- 
fbries externporhies. Per tant haurem de dir que la normalitza- 
cicj de l’irs de la llengua encara no s’ha aconseguit, i que 
dctcctcm, corn deiem a l’infome del 1989, una certa apatia a 
tots els niveIls públics i privats, per aconseguir-ho. 

Passem a transcriure els passatges més significatius dels in- 
formes d’anys passats ordenats cronolbgicnrnent. 

11. La normaIitzaci6 lingüística als informes de1 primer 
mandat del Síndic. 1984-1989 

Ates que el Sindic de Greuges va ser nomenat pel Parlament 
el mes de juliol de 1984 prendrem en consideració C Q ~  a pri- 
mer in€omme de1 mandat el que es va presentar el marg de 1986, 
relatiu a les actuacions dutes a terme fins al desembre de 1985. 

INFORME 1985 

Transcripcili no literal de la secció de norrnditzaci6 lingüisti- 
ca, on s’exposen bhsicament els problemes que plantejava 1% 
de la llengua catalana als registres civils de Catalunya. 

ProbXerncs diversos del Hegistrcs Civils 

Per rad de problemes sorgits davant els Registres Civils, la 
Institució ha rebut diverses queixes. 

Totes s6ii degudes a situacions observades a causa de la h a -  
plicació de la llengua catalana i podem classificar-les en tres 
P P S *  

a) No lliurament de certificacions en cutdd 

Les certificacions dels Registres Civils van esteses en impxs 
sos en llengua castellana, i s’ha pogut constatar que en la situa- 
ci6 actual s’ha de diferenciar: 

Primer. Entre certificacions literals i certificacions en extrac- 
te. 

Segon. Entre certificacions del contingut del Registre i els 
corresponents assentaments que el componen. 

La Direcci6 General de Registres i Notariat del Ministeri de 
Justícia va dictar i publicar, a proposta del Registre Civil de 
Barcelona, una Circular (lr. de marg de 1984, BOH del 8 de 
mmq), en que marca les regles per les quals s’ha de regir l’ex- 
pedicid de certificacions literals fetes pel sistema de fotochpia, 
reproducci6 fotogrktica o altres d’anuegs. En aquest cas, la fo- 
tochpia del full correspunent del llibre de registre pot anar en- 
capplacla per la nota de certificaei6 i caincidkncia de la 
reproducci6 amb l’origind, en catalh. Perb aquesta circular 
aclareix que solament es poden estendre aixi les certificacions 
previstes en l’article 26 del Reglament de la Llei del Registre 
Civil, Totes les altres han de ser redactades autilizando exclusi- 
vamente el idioma castellano>>. 

D’altra banda, hi ha la regulació de les dites <ccertificacions 
plurilingües>>, establerta pel Conveni n6m. 16 de la Comissi6 
Internacional de 1’Estat Civil (BOE de 22 d’agost de 1983)’ que 
no preveu la passibilitat de la intrducci6 de la llengua catalana 
en les certificacions plurilinngiies, ja que a Espanya el catalir no 
és Ima llengua estrangera, sin6 que, segons 1i1 Constituci6 i 
I’Estatut, es una llengua espanyola -art. 3.2 de la Constitucib. 
El conveni regula I’expedici6 de certificacions per part d’un 
Registre d’un Estat contractant del Conveni que hagin de tenir 
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validesa a l’estranger, i per aixb no regula l’expedicid bilingiie 
entre caral& i castellh. 

Tocant als assentaments del Registrc, no hi ha, al nostre en- 
tendre, cap noma que autoritzi a fer-ne en catali, ans al contra- 
ri: hi ha nomes expresses que obiiguen a fer-los en castellh, 
corn la indicada anteriorment. 

En resum, hem de considerar que els assentaments en el Re- 
gistre no poden ser fets en catali; les certificacions en extracte, 
tampuc; solament hi poden figurar l’encapplament, í a  data i la 
condició del fefaent, en les certificacions literals. 

Els fets exposats fan que s’hagi de recornartar als poders pú- 
blics un estudi i proposici6 que, si m6s X~Q, corregeixi aquesta 
situació, que priva els catalans de tenir en la seva lIengua els as- 
sentaments relatius a l’estat civil en els Registres corresponents. 

b) Traducciii del nom propi dels pures ja difunts. Queim 
74/85 

Mi ha queixes especialment reveladores de la concepció m e  
nohgüistica de 1’Estat respecte a la personalitat dels pobles 
d’Espanya i també sobre la identitat de les persones, per exem- 
ple la 74/85) per raó de la impossibilitat de traduir al catah el 
nom propi dels pares ja difiints. Com a observaei6 pr$via, no 
podem deixar de subratIlar ei fet que, quan diem <<traduir>>, par- 
lem condicionats per 1 ’automatisme amb que tradicionalment 
I’Estat <<ha tradub, ell si, un dels elements de la intimitat de la 
persona. 

Per la documentació aportada per la interessada, que va tra- 
mitar un llarg i complex expedient, primer davant el Registre 
Civil de Barceiona, desprbs davant et Jutjat de Primera Insthn- 
cia i finalment, C Q ~  a dmer recurs, clavant la Direccidn Gene- 
ral de ios Registros y del Notariado del Ministeri0 de Justicia, 
creiem que cal dedicar, si bé breument, unes reflexions sobre e1 
cas plantejat. 

L’expedient acaba amb una lIarga i motivada resoluci6 de 
I’esrnentada Direcci6 General, que raona les causes per les 
quals no es pot: accedir a traduir el nom del pare i la mare de la 
interessada, que, si bé a l’hora de morir constaven inscrits COM 
José i Enctunaci6n, havien estat coneguts, tractats i identificats 
amb els noms normals a Catalunya, és a dir, Josep i Encarnaci6. 
En totes les relacions personals, ei matrimoni va usar sempre la 
llengua catalana i en la documentació, cartes i altres ocasions 
utilitzaven els noms naturalment en catalh. 

EI pare, Josep, fou un home de vida piiblica i en tota la docu- 
mentacih de publicacions, llibres, conferencies, actes i carnets 
de centres culturals havia fet constar e1 seu nom en cattalh. 
Aquest home va morir abans de ser promulgada la Ley 17/77, 
de 4 de gener, que autoritza d’inscriure i, en el seu cas, traduir, 
el norn al catali tot modificant I’art. 54 de la Llei del Registre 
Civil. 

Aquests actes, en opinió Re la la interessada, eren suficients 
per demostrar Ia voluntat dei difunt de tenir el nom inscrit en 
catalg; per6 aquest desig no es va poder complir per haver mort 
l’afectat abans de la promulgació de la llei esmentada. 

Respecte al que acabem de veure sabre l’ccopini6 de la inte- 
ressada respecte a la voíuntat del difunt de tenir el nom en cata- 
l $ ~ ,  entenem, atnb un plantejament més actual, que, d’un catala, 
no cal esperar-ne cap voluntat, de tenir el norn en catalb: en tot 
cas és el contrari, d que caldria esperar que fos cdormulatk) o 

<<<indicat com a acte voluntari>>. Acceptar qualsevol altre plante- 
jament, per més que sigui fonamentat en disposicions jurídi- 
ques, 6s admetre el sofisma llargament est& -i indiscutiblement 
pravincih- que els catalans no poden fer de la seva llengua sinó 
un 6s decoratiu o condicionat a manifestacions positives, sem- 
pre que les lleis canviants ho autoritzin. 

La llarga i motivada resolució de la Direcció General del Mi- 
nisteri de Justicia conté el criteri en qub es fonamenta la negati- 
va de donar 110~ a la pretensió de la interessada. 

Per la irnporthcia dels conceptes, creiem oportú reproduir- 
ne els punts que entenem essencials: 

(Considerando que, awique haya podido darse en la xealidad 
el supuesto de que unos catalanes hubierari querido ostentar su 
nombre en su propi0 idioma y de que no hubieran podido cum- 
plir este legitimo desca por haber fallecido antes de la entrada 
en vigor de la Ley citada, de aquí no puede deducirse sin mAs 
que, por el hecho de haber utilizado en la vida social la versión 
catalana, su voluntad hubiera sido siempre la de solicitar of+ 
cidmente la traducci6n de sus nombres; esta conclusih no 
constituiría sina una conjetura aventurada que iria en contra del 
carácter personalisho, antes recordado, de la peticih de carn- 
hio de nombre y que pdría, en definitiva, contradecir la vcrda- 
dera voluntad de 10s titulares Únicos del derecho. 

>>Considerando que ni Ia Constitución EspaijoEa, ni el Estatu- 
to de Autonomia de Catalunya, ni la Ley de NorrnaIizaci6n 
Lingüistica de esta comunidad, inciden directarnente en esta 
materia, e incluso la recurrente parece olvidar que ei castellano 
es Icz lengua oficial de todos 10s espaiioles y en todo el temhorio 
españd, segh el articulo 3 de la Constitirci6n. 

>>Considerando, por otra parte, que acceder a la pretensión in- 
dicada implicaria admitir una contradicción interna, incompati- 
ble con el sistema, en el Registro Civil entre el asiento de 
nacimiento de la promotora y 10s relativos a sus padres, y en- 
volveria una rectificnción de una inscripcih sin existir error 
que la justifique y por una via improcedente, al margen del jui- 
cio declarativo ordinari0 o dei expediente gubernativo para ca- 
sos excepcionales (cfr. arts. 92 a 95 de ta Ley de Registro 
Civil))). 

Amb aixb, la resoluci6 conclou que <<no ha lugar>> a traduir el 
norn dels pares dc la peticionhría. Aixi no pogué inscriure en e1 
seu DNI que era €illa de Josep i Encarnaci6, sin6 de JosB i En- 
carn ac i 6n. 

c) Inscripcid de coxnoms. L’artiole 194 del Reglament de la 
Llei del Registre Civil. 

S’han rebut diverses queixes per rad de la impossibilitat 
(!’inscriure en el Registre Civil els dos cognoms units per Ia Ile- 
tra <<i>} (llatina) per interpretació motioi ingüística de I’article 
194 del Reglament de la llei del Registre Civil. 

En efecte, l’rrrticle 194 del Reglament de la llei del Registre 
Civil diu: 

rtApcllido patemo es el primcro del padre; materno, el prime- 
ro dc 10s personales de la rnadre aunque sea extranjera. En el 
registro, uno y otro, se expresarán htercalando Ia copulativa 
<<y>>. 

&s evidcnt que I’article transcrit assenyala corn a element GO- 

pulatiu la c<y>> (gre.ga) per tal com la llei 6s redactada en caste- 
lli+* i en aquell idioma la copulativa correcta corresponent és La 
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<<y>> (grega). En cas de traclucci6 de la llei a i  catal&, la copulati- 
va ja no fora la ~ c y ~  (grcga) simí la <<i)> (Llatina), conjunci6 co- 
pulativa correcta en catalh. 

La Institució continua estudiant diverses qiicixes en trarnita- 
ci6, perquk considera que, amb una simple circular interpretati- 
va dictada pel Ministeri dc Justícia, quedaria resolta la sihiaci6 
de no correspiidkncia cntre la realitat lingüística i la realitat ju- 
r ici ic a. 

És de notar que, fins i tot en el Diari de Sessions del Congres 
de Diputats i del Senat, és corrent yire entre el primer i el segon 
cognom dcIs dipritats o senadors catalans que hi intervenen es 
faci constar la <<i>> (llatina), mentre que, cn el Registre Civil, i 
per ram cn el DNI i el passaprt, aquests diputats tenen, entre el 
primer i el segon cognom, la copulativa ~ y > >  (grega), i no la <<i>> 
(llatina), per aquella interpretació rnonolingüe de l’art. 194 del 
Reglament de la llei del Registre Civil. 

El Sindic de Greuges té previst d’exposar en la primera oca- 
si6 a l  Ministre dc Jiisticia la situació notada. En deixa fets, pe- 
r& aquesta recornanaci6 i suggeriment al Parlament de 
Catalunya. H 

INFORMlC 1986 

Els passatges de l’infonne que reprodui’m tot seguit denoten 
quc es mantenen els mateixos problemes que l’my 1985 en nia- 
tkria de respecte als drets lingüistics dels ciutadans en la relaci6 
amb cls registres civils. 

Problemes divcrsos du!s Registres Civils 

Fonamentalment, les queixes rebudes exposen problemes pa- 
xailkls als que estudihem en I’antcrior informe. Per estudiar- 
les, doncs, emprem bisicament el. mateix esquema, afegint-hi 
un noli apartat. 

a) No lliururncnt de certificacions en cainld (queixes 847186, 
782/86 entre d’altres) 

S’haii tornat il adreqar a nosaltres diverses persones per e x p -  
sar-nos queixes dav‘vlt fa negativa dels jutges encarregats dels 
Registres Civils a lliurar les corresponents certificacions en 
IEengiia catalana. 

L’cvolució del problema que motiva les repetides qucixes ha 
estat positiva clurant E’any 1986. Gosem dir positiva, si bé les 
úificultats i les situacions obstacnlitzadores han estat diverses, 
situaccjons que demostren que cls drets lingiiistics, reconeguts 
per  la Cotistitirció corn il fonamcntilis, emira no estan plena- 
ment assumits, ni pel ciutadh ni pcl legisIadar. 

EI HOE clcl dia 19 dc setembre va puhlicar el Reaf Decreto 
n6m. 1917/86, rlc 29 d’agost, de modificació de determinats ar- 
ticles del ICcglamerit del Registre Civil. En aquesta esperada 
nmlificiicii) creiem que s’inclourien les previsions perquk 
l’anomenada normalització lingüística pogués arribar al Regis- 
tre Civil. 

Malgrat coiitciiir aspcctes positius pel que fa a la normalitza- 
ci6, n o  resolia un aspecte tan denunciat con1 la impossibilitat 
d’obtenfr certificacions en llengua catalana. Aixh va motivar 
que el Consell Executiu de la Generalitat, en successives reu- 

nions, prengues diversos acords, que provocaren un requeri- 
ment d’incompet&ncla (previst per l’anticle 63 de la r-Ry Orgh- 
nica 2/79, del Tribunal Constitucional); un recurs potestatiu de 
reposició (previst en els articles 39.1 i 53 e) de la Ley de Juris- 
dicci6n Contencioso-Administrativa); i una petici6 d’ adequació 
de diversos articles dei Keglarnent de Registre Civil als princi- 
pis constitucionals i estatutaris. 

Aquestcs actuacions del Consell Executiu van ser contes- 
tades pusitivament el 14 i 25 de novembre en el sentit que els 
articles 86 i 225 queden adaptats a la normativa estatutatia i de 
norrnalitzaci6 lingiiistica i resten obertes les negociacions en re- 
laci6 amb la resta de modificacions dels articles 298.6 i 300. 

Segons les darreres in€ormacions, tot fa pensar que en un curt 
termini -que ja podria ser clos a l’hora de presentar aquest jn- 
farme al Parlament (i 986)- el problema pot estar lqylrnmt re- 
solt no havent-hi ja cap impediment de carhcter reglamentari 
que privi que les certi€icacions en extracte siguin esteses en ca- 
talh. 

Ja no es pot dir el mateix sobre el que passara amb les certifi- 
cacions literals, Essent autoritzada i recomanada la certificació 
per fotocbpia, aquesta mateixa fotacbpia adverar& el foli CQXT~S- 

ponent del llibre on van ser inscrits els corresponents actes sen- 
se que aquests folis siguin tradu’its al catalh. 

h) Imcripciú de cognoms. L’article 194 del Reglament de 1a 
Llei del Registre Civil (Actuació ú‘ofici 969186) 

AI nostre informe anterior Riem diverses consideracions so- 
bre les queixes rebudes per ra6 de la negativa d’jnscriure entre 
el primer i el segon cognom la partícula copulativa <<i>> (Llatina), 
en comptes de la c<yn (grega) que estableix l’indicat article 194. 

Coneixedors de la modificaci6 que es preparava del Regla- 
ment del Registre Civil a que hem fet referkncia en I’apartat an- 
terior, varn esperar que es publiquds, creient que el nostre 
suggeriment i recomanació hi serien acollits. 

Pnhlicada la modificacib, ja cl mes de setembre sostinguérem 
converses tant amb la Conselleria de Justicia de la Generalitat 
corn amb el Defensor del h e b l o  a fi de conbixer la posició de 
la Conselleria, d’una banda, i de demanar-li collaboració abans 
de dirigir-nos directament al Ministre de Justícia, de l’altra. 

Així, varn preparar una carta al Ministre en guk li exposhvem 
el nostre criteri i la nostra posició, davant el compromís adquirit 
amb aquest Parlament a I’hora de presentar el nostre informe 
anterior. En shtesi, bashvern la convenihcia de redactar una 
circular interpretativa de I’article 19.22 en la consideració que, 
ja que no havia estat modificat aquest article mitjanpnt el. Reial 
Decret 1937/86, de 24 d’agost, no crkiem que el manteniment 
de la norma, en la. redacció de l’any 1958, fos impediment R 

l’acc6s ai Registre Civil de la pretensi6 legítima dels catalans. 
Consideriivem que no era funcid nostra aprofundiu en el fet 

de si calia o no (en el costum i la tradició patronímica catalana) 
la inscripció de la copulativa entre els dos cognoms. 

Simplement la nostra fumi6 consistia a fer entendre que la 
modificació interpretativa no comportava cap fallida en la segu- 
retat del trhfic juridic i que considerhvem simple l’esforg que 
calia fer al legislador per tal que s’assolís aquest objectiu lin- 
giiistic que, no pel fet de ser de <<detall>>, deixava de tenir trans- 
cendencia amb vista a superar gradualment. els impediments 
reglamentaris als drets lingiiistics. 
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Lliurada pr5viament una cbpia de la carta al Defensor del Po- 
ble, ens constesta que en una recent reunió de treball, el Minis- 
tre l’informh que, B causa dels requeriments del Consell 
Executiu -que hem esmentat a l’apartat anterior- s’havien p m  
driit diverses reunions i acords que resolien favorablement 
ague s t a << leg lt ima pretens ió >) . 

Investigat el resultat de les reunions, IIQ podem dir que -a 
l’hora de redactar aquest informe (1986)- hagi estat resolt el 
problema. Tampoc no creiem que pugui ser resolt en breu ter- 
mini. 

INFORME i987 

Com veurem en aquest informe, el Sindic ampliava el camp 
de referhies i ja entrava en la problemhttica causada per l’ac- 
tuaciri de 1’Administració perifirica respecte a la llengua prbpia 
de Catalunya. 

Així mateix resulta satisfactori comprovar que s ’ha produi‘t 
un avanq en la resoluci6 dels conflictes lingiiistics que provoca- 
ven els registres civils en les seves relacions amb els adminis- 
trats catalans. 

La norma I i t xac i6 lingüística 

En el nostre informe del 1986 al Parlament destinihem un 
apartat a la normalitzaci6 lingiiística en all6 referent a l’ús del 
catalh a Catalunya per part dels organismes dependents de 
l’Administraci6 de 1 ’Estat. 

En aquell apartat donhem compte de l’abcrtura cl’un expe 
dient d’ofki (núm. 1189/86) en relació amb aquesta matkria. 

El fruit de I’esmentat expedient ha estat una llarga carta dcl 
Ministeri dc les Administracions Plibliques, en la qual, despds 
de fer dlusi6 a la complexitat del proc6s de normalització (de- 
rivada, entre altres causes, de la difictrltat d’aciaptaci6 d’un con- 
siderable nombre de funcionaris a la nova realitat autonbmica) 
s’exposen alguns aspectes significatius dels avarqos experi- 
mentats en aquest camp; avanqos amb els quals, en paraules del 
Ministre, c e s  posa de manifest que, per part de l’Adrninistraci6 
Central, ja s*eest& donant resposta. al problema plantejab. 

Les millores que s’assenyalen, urdenades segons sectors 
d’incidkncia, s6n les següents: 

a) Funci6 Wblica: en totes les convocatbries de Ia Secretaria 
d’Estat per a 1’Administració miblica -llevat de les comespw 
nents al cos diplom8tic- s’ha introduit una base relativa a la 
formació dels aspirants seleccionats en el domini de la llengua 
oficial de les comunitats autbnomes en que obtinguin destina- 
ci6, 

b) Justícia: s’ha dictat el Reial Decret 628/87, de 8 de maig, 
que modifica l’article 86 del Reglament del Registre Civil, la 
qual cosa permetrh la recepci6 en el Registre de documents re- 
dactats en la llengua oficial de la comunitat autbnomn correspe 
nent. 

c) Institut Nacionai d’Estadística: s’estudia I’adopcib de di- 
verses mesures relatives al cens electoral. Entre d’altres, la de 
poder disposar en un termini raonable d’impresos de certifica- 
ció d’inscripcibi en el cens en la llengua de la respectiva Comu- 
nitat Autbnorna. 

d) Defensa: s’ha fet un pas significatiu en el procCs de nor- 
malitzaci6 lingijística i, per primera vegada, per l’Orclre 35/87, 
de 17 de juny, s’ha regulat I’Ús de les llengües oficials de les 
comunitats autbnomes dins l’Adrninistrack5 Militar. 

INFORME 1988 

En rnatikia de normalització Zingüistica recolliem I’any 1988, 
una vegada mes, les queixes relatives als conflictes originats 
per l’Adrnhktraci6 perifirica. 

Les queixes presentades contra organismes de I’administra- 
ci6 de 1’Estat són, en gran part, repetici6 de les d’anys anteriors. 
Tot seguit n’exposem una mostra: 

1) Assumpte: inexisthcia d’impresos en catal3 per a la cele- 
bra& de matrimoni civi1. Alkga l’interessat que el jutjat de 
Barcelona on es va casar no li va poder subministrar aquest.s 
impresos en la seva llengua perque no en tenia, Igualment pre- 
senta queixa perquh el llibre de família 6s redactat exclusiva- 
ment en castellh. 

2) Assumpte: oblit de diversos organismes de I’ Administra- 
ci6 de 1’Estat de la Eoponimia oficial dels pobIes i ciutats de Ca- 
talunya. El promotor de la queixa fa referhcia al Ministeri 
d’likonomia i Hisenda, que, després de dos anys de denfincies, 
continua enviant les etiquetes utilitzades en la declaració de la 
renda de les persones fisiques fent referheia a la seva ciutat 
amb el nom de <iSm Fnrctaoson, en lloc de <<Sant Fruitós>>. En- 
tén que aquesta actitud qualificada de amenyspreu a tot un po- 
ble>+- és generalitzable als diferents ministeris; en aquest sentit, 
aporta una carta dei director del Gabinet del Ministeri &Obres 
Piibliques i Urbanisme amb el següent contingut: <<En relgci6 
amb l’escrit adrept a I’ExceIIentissirn senyor Ministre, referent 
a la utilització del catalh en la senyalitzaci6 de carreteres, li co- 
munico el segiient: 

<<El criteri de la Direcció General de Carreteres, pel que fa ai 
tema plantejat, 6s anar collocant carn a nom de poblacions les 
denominacions que aquestes tenen d’una fuma oficial, llevat 
dels casos en qub els títols en castells i catal& siguin tan dife- 
rents, que es faci necessbia la senyalitza& temporal en amb- 
dós idiomes. No obstant, en aquells noms corn Figueres i 
Girona en que les diferkncies s6n minimes, sembla recomana- 
h b  per tal d’aprofitar et material existent no procedir a la seva 
substitució només pel fet d’existir una lletra diferent, fins que el 
seu estat de conservació ho aconsellia. 

3) Assumptc: l’interessat exposa que, en l’expeáíci6 del seu 
titoI d’enginyer per  1’Escola Ecnica Superior d’Enginyers In- 
dustrials de Terrassa, li  va ser exigida, perqui3 el seu nom fos 
escrit en catalh, la presentaci6 d’una partida de naixement. 
L’jinteressat allega que si eJ seu nom fos castellh, la sola pxcseii- 
taci6 del DNI li hauria estat suficient. 

4) Assumpte: la queixa es plantejh contra 1’Institut Nacional 
d’Estadística i la MUFACE, que, en les seves comunicacions 
amb els ciuiadans i funcionaris de Catalunya, respectivament, 
sols utilitzen la llengua castellana. L’interessat ens demana, a 
m6s, quan podrh disposar de documents (DNI, passaport, llibre 
de familia) en la seva llengua, cl catal&. 

5) Assumpte: el promotor de lil queixa és un advocat que, en 
accedir un dia als jutjats de Barcelona, va ser requerit per un 
sergent dc la Ciubdia Civil a mostrar l’interior de la seva carte- 
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ra. Quan adqant-se al sergent en qüesti6 -en catal&- (el gub- 
dia civil s’expressava en castelli) es qüestionh sobre la necessi- 
tat que els advocats haguessin d’ensmyar les carteres, un 
caporal de la mateixa Guhrdia Civil l’increph amb menyspreu 
advertint-10 que se’ls havia d’adsepr en castell&. 

L’advocat reclamant va posar el fet en coneixement dels pre- 
sidents de I’Audikncia Territorial i Provinciai i del Síndic de 
Greuges 

6) Assumpte: (reprodui’m en aquest cas la queixa del particu- 
lar). tiA l’oficina de correus del carrer del Secretari Culoma de 
Barcelona (sucursal número 2) es van negar a acceptar LIII pa- 
quet que la meva dona volia trametre, al-legant que no la podien 
entendre. La meva dona és nord-americana, viu a Barcelona des 
de fa un any i mig i parla el catalh, per6 no el castells. Fa temps 
que el dependent d’aquesta sucursal sembla sorprendre’s 
d’aqucst fet, que li deu semblar inconcebible --corn a molts al- 
tres- i reiteradament posa inconvenients per segellar i certificar 
les cartes i paquets que la meva dona desitja trametre, quan de 
fet es tracta rl’una operaci6 molt senzilla, que no hauria de re- 
querir cap tracte personal, 

<<Aquest senyor no podia entendre les paraules “guants” ni 
“joguet”, per descriure el contingut del paquet. Al preguntar-li 
ella si tia tenia dret a utilitzar el sewei (tan precari) de correus, 
la resposta va ser: “Vhyase a orca tierra ...” Grhcies a 1’ajut d’al- 
tres persones que hi havia a la cua i que van protestar per 
aquests fets, el paquet va poder ser tram&, perb al protestar per 
aqucsts fets al responsable de l’oficina, aquest es va desenten- 
dre cicl problema aprovant l’actuacid del dependent, davant 
l’esnipor dels presents)>. 

7 )  Assumpte: la queixa de2 senyor C. és una més de les mob 
tes presentades en relació amb la inscripci6 en el Registre Civil 
del nom <<Iaia>> 

Si be molts registres de Catalunya no tenen cap inconvenient 
a procedir a tal inscripci6, n’hi ha ,efectivament d’altres, com el 
de Girona, al qual es refereix la queixa, que s’hi neguen, akle- 
gant -sense fonament- el caricter hipocoristic del nom esrnen- 
tat. EI problema 6s antic i es va resolent, cas a cas, mitjangant 
els recursos procedents. Aixi, en el Registre de Barcelona, on 
per acte de la jutgessa degana dels de Primera Instincia i Ins- 
tnlcció, es va revocar una resolució del jutge encarregat del Re- 
gistre Civil que havia denegat la inscripci6 de aLaian. 

Els jutges contraris a la inscripci6 basen la seva posició en 
dues resolucions de la Direcció General dels Registres i del No- 
tariat, de dates 10 de febrer i 3 d’aabril de 1986, que afirmen la 
itnprocedkncia de la inscripció pcrque consideren que <<Lais>> és 
un hipocorístic de rcEulhiian. En la trarnitaci6 d’aquesta queixa 
el Sindic s’adrcg‘a al Defensor del Poble exposant que <<sense 
desmereixer els coneixements lingiiístics d’aquella Direcció 
General. i d’acord amb l’cvoluci6 dels idiomes, que en molts ca- 
sos acaba per transformar en formes alteniatives antics hipoco- 
rístics, semblaria lhgic, o almenys equitatiu, que se sollicités un 
inforrnc a la SwciCi Filolbgica de I’Institut cl’Estudis CataIans a 
fi clc poder comptar amb l’autoritat necesshria per pronunciar- 
se al tespecte. Kntenetn que d’aquesta forma i per aquesta via 
podria posar-se fi  a una qiiesti6 en principi tan senzilla, i que 
tants enuigs ocasiona>>. 

8 )  Assumpte: el senyor E. al-lcga que es va presentar a la ca- 
missaria dc policia de la seva ciutat (Granollers) a l’efectc de 
formular una dctcrmitiada denrincia. Obligat a expressar-sc en 

castella, el senyor E. va defensar en tot moment el seu dret de 
parlar catalb. Resultat final: no li van prendre nota de ia deniin- 
cia. Tampoc no li van permetre parlar amb el comissari ni amb 
cap altra autoritat de la comissaria. 

9) Assumpte: ei senyor R. és queixa dels nombrosos impedi- 
ments que troba per procedir a la normalitzaci6 de la grafia dels 
seus cognoms. En la seva deniincia explica que ni el jutge de 
pau de Tivissa ni el de d i s ~ c t e  de Falset no li van saber o no li 
van voler donar informació sobre la tramitaci6 a seguir, que es 
va veure obligat a demanar als serveis de normaiitzaci6 linais- 
tica de la Generalitat, que li van subministrar models d’hsth- 
cia i la informació necesshia. 

Cinc mesos després d’haver presentat la documentaci6 ne 
cessbia en el jutjat de pau de Tivissa; (on segons diu Cies va 
obrir per primer cop un registre: d’entrada com a conseqiikncia 
de la seva insthncia>>), el senyor R, es va assabentar que la seva 
petici6 encara no havia estat tramesa al Jutjat de Falset. 

El senyor R. presenta una queixa davant el jutjat de pau, i un 
cop va rebre tota la documentacid, toma a formular la sol-lici- 
tud, aqwsta vegada davant e1 jutjat de Falset. A hores d’ara, el 
senyor R. continua esperant la resolució relativa a la sollicitud, 
sense que li consti que s’hagi efectuat cap trhmit processal. 

10) Assumpte: el senyor A, relata la dluitan lliurada amb di- 
verses companyies de serveis públics (aigua, gas, electricitat i 
telkfon, fonamentalment) per aconseguir -sense resultat- que la, 
correspond&ncia que li 6s adrqada es redacti en llengua catala- 
na. Qualifica de grotesc i greu el cas de Ia Telefbnica, mancada 
de tot interks a normalitzar la carrespondencia general (avisos, 
rebuts, propaganda, etc.), igual carn les seves guies (exclusiva- 
ment en castell2 a les phgines grogues, i les altres, plenes 
d’errors lingiiistics). 

11) Assumpte: la queixa fa referhncia -com moltes altres- a 
la utilització exclusiva de la llengua castellana en els impresos 
de tota mena que utilitzen els jutjats i les comissaries de policia 
de Catalunya. L’afectat adjunta una notificació del jutjat de dis- 
tricte número 1 de Manresa i un impres per renovar el DNI, tots 
dos redactats en castellh. 

La totalitat d’aquestes queixes, referides corn s6n a actes 
d’organismes de l’Adrninistraci6 de I’Estat, van ser traslladades 
al Defensor del Poble per a I’oportuna tramitació, A la carta co- 
rresponent, li formulivern les consideracions següents: 

<<Respecto de quejas similares se pronunci6 en su dia el Mi- 
nisterio de Administraciones Públicas, quien, tras aludir a la 
complejidad del proceso de normalización, daba cuenta de 10s 
avances experimentados en este tema en diversos sectores, co- 
rno 10s de Función fiblica, Justfcia, hstituto Nacional de Esta- 
distica y Defensa. 

(<Si bien estos avances, en palabras del Ministro, “ponen de 
manifiesto que por la Administración Central ya se estA dando 
respuesta al problema planteado”, la realidad nos rnuestra que 
queda alin mucho por hacer, constatándose en esta Cornunidad 
un general sentimiento de hstración ante la lentitud del proce- 

(<Parece clar0 que media una gran distancia entre el orden de 
prioridad dado por el ciudadano catalán a la normalizaci6n de 
su lengua, en el USO de la misma por 10s órganos de la Adminis- 
tración del Estado actuantes en Cataluña, y el orden de priori- 
dad considerado por tal Adrninistración. Las cansecuencias de 
esta diferente apreciación son fácilmente imaginables y Ilevan, 

SO.., 
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a fin de cuentas, a enfrentamientos gratuitos y evitables entre la 
Administracih Central y 10s ciudadarios de Catalufia. 

&teresa por tanto, en nuestra opinión, una agifizacibn efec- 
tiva del proceso de normalización lingüistica a que nos venimos 
refiriemdo. Cseenios sincerarnente que, diez años después de 
sancionada nuestra Constitución, no tiene mayor sentido que 
continúen sin adecuarse al mandatu contenido en su artíciiIo 
3.3. las actuaciones de 10s órganos de la Aclrninistrwi6n Central 
con repercusih en 10s iimbitos auton6micos con lenguas pro- 
pias.)) 

La normalitzaci6 lingiiistica en la Justícia i cl Registre Civil 

A 1’apartat de les queixes representatives analitzhvem les 
presentades en matbia de normalització lingüística contra actes 
o omissions d’orpismes de l’Adrninistraci6 de 1’Estat amb re- 
percusió a Catalunya i exposAvem una mostra de les qüestions 
plantejades més sovint. 

En fumi6 d’aquestes queixes podem aventurar que els hm- 
bits on es fa sentir més la necessitat de normaIitzaci6 lingiiistica 
són el judicial i el del Registre Civil, en els quaIs, segons ens 
cosia, el Departament de Justicia de la Generalitat va ferit una 
tasca molt medtbria, corn ho demostren el conveni signat el 
1985 entre el Conseller de Justícia i el President de I’Audibncia 
Territorial, en qu& totes dues parts es comprometien a assumir 
una serie de compromisos en I’gmbit Iingiiístic; o la politica de 
beques seguida des de l’any 1982 per a la preparaci6 d’oposi- 
cions a jutge, fiscal i secretari de jutjat, en les quals els aspi- 
rants han de superar una prova de catal& o presentar el diploma 
de coneixements de catal& de nivell B de la Junta Permanent de 
Catalh; Q els cursos per a funcionaris de I’Adrninistració de Jus- 
ticia convocats des de l’any 1983 i que van passar de 375 el 
curs 1987-1988 a 506 el cucs 1988-1989; o les gestions efectua- 
des prop del Ministeri de Justicia que van donar lIoc a 1’Ordre 
de 26 de maig de 1988, per la qual s’aprovg l’emissió bilingiie 
dels models de declaracions de naixement i defum36 li de decla- 
m i 6  i cornunicaci6 de desliiuranp de criatures abortives. 

D’aquestes i d’altres actuacions de l’Adrninistraci6 auto& 
mica en mat&ia de normalització lingüistica destaquem, per la 
importhncia que revesteixen, les gestions efectuades per a la 
txacIucci6 al catalh del llibre de familia, fe de vida i estat, certi- 
ficaci6 negativa del Registre Civil i certificacions en extracte 
de les inscripcions de naixement, matrimoni i defuunci6. La ver- 
si6 catalana d’aquests documents -harnogknia amb la de Ies 
Illes i el País Valencig ja ha estat enviada, segons ens comuni- 
ca el Conseller de Justícia, a la Direcci6 General del Registre i 
del Notariat, perque hi sigui estudiada i -esperem- aprovada 
per als nous models de textos biiingües. 

L’obra feta pel Departament de Justicia no ens ha de fer pen- 
sar, perb, que la plena normalitzaci6 lingüística de Catalunya és 
a prop. Resten encara molts b b i t s  reticents a la normalitzaciri. 

111. La normalització lingiiistica als informes 
dcl segon mandat del Sindic de Greuges 

JNFORME 1989 

Podem veure que a l’apartat corresponent a normalitzaci6 
d’aquest informe es posava en relleu una consecució, deguda 
als esforqos d’anys anteriors, a favor de ia llengua prbpia. 

Així s’havia em& 1’Ordre de 20 de juliol de 1989 per la qual 
s’aprovava l’emissi6 bilingüe d’un seguit de documents relacio- 
nats amb d s  registres civils. Recordem que ja es parlava 
d’aquesta qüesti6 en el primer infame del Síndic de Greuges, 

A continuaci6 transcrivim ali6 que exposhrem al Parlament 
l’any 1989. 

A partir de l’aprovació de la Llei 7/1983, de 28 d’abd, de 
Normalitzaci6 Singiiisstica a Catalunya, han estat moltes i posi- 
tives les actuacions realitzades pels nostres palers pcblics pr 
al foment i I’extensió de la numditzaci6 de 1’6s del catalh. AI 
nostre Tnforme de l’any passat (1988) donhvem compte de la 
rneritbria tasca feta pe1 Departament de Justicia de la Generali- 
tat, que va donar U o c  -entre altres realitzacions- a l’ordlre de 26 
de maig de 1988, per la qual s’aprovh I’edssi6 bilingüe dels 
models de declaracions de naixement i defunció i de declaració 
de cornunicaci6 de deslliuranqa de criatures abortives. 

Completant aquesta tasca, l’ordre de 20 de juliol de 1989 apmvh 
l’emissid bilingb &altres documents: fe de vida i estat, ce f i ca -  
cims en extracte de les actes de naixement, matrimoni i dcfmci6, 
certiñcacions íiterals i negativa i addició al llibre de familia d’un text 
en les llmgües prbpies de les comunitats respectives. 

La importhncia de l’obra feta des de1 Departament ric Justícia 
és predicable també, en termes generals, de ia resta d’brgans i 
administracions de Catalunya. Emperb, com sempre diem, que- 
da encara molt camí per recórrer i RO és lícit dedicar-se a la 
complaenp, Renfe, h r i a ,  Autopistes, Telefbnica, jutjats, poli- 
cia, etc., conformen avui dia (tamb6 en termes generals) par- 
celges socials de Catalunya impermeables a ia tasca 
normalitzadora. 

En aquest sentit, hem de recordar I’entrebanc que va signifi- 
car l’anul+laci6 pel Tribunal Constitucional de l’article 4.2 de la 
Llei de NormaIitzaci6 Lingiiistica, que atorgava al ConselI Exe- 
cutiu utla Amplia legitimació per actuar davant qualsevol orga- 
nisme judicial o administratiu per tal de fer efectius els drets 
recollits a l’article 3 de 1’Estatut d’Autonornia. Tot i la trms- 
ceodhcia de l’anullacili de l’esmentat article (fins i tot, si es 
vol, a causa d’aixb), cal continuar endavant en la tasca iniciada, 
renovant les formes i no permetent que la normalitzaci6 esde- 
vingui una rutina. No s6n meres paraules: comenqa a notar-se 
una certa apatia, producte, potser d’un confomisrnc -injustifi- 
cat al nostre entendre amb la situació actual. 

En mans dels poders piiblics esta la possibilitat de recuperar 
per a Ia narmalitzaci6 hgiiístirca els nivells de sensibilitat i 
cornpromis social que mai no haurien de perdre. 

l’any 1985. 

Queixa 41 2/89. La crida i la milícia 

La Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura 
i la Nació Catalana s’adrqa al Síndic denunciant que el senyor 
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A., del Col-legi d’Advacats de Harcelona, després de rebre una 
&dula de citació d’un jutjat militar de Catalunya, havia contes- 
tat sollicitant que I’esrnentada &dula li fos enviada en llengua 
catalana i que, malgrat aquesta petici6, havia rebut novament 
l’escrit en castellh. 

Preocupats per la contundkncia del llenguatge utilitzat en el 
darrer escrit i considerant que amb l’actitud del jutjat militar es 
vulneraven els acords sobre la normalitzacili del catala signats 
entre 1’Aucliencia Tenitorial de Barcelona i els departaments de 
Cultura i Justícia de la Generalitat, acudien al Sindic sol4icitant 
la seva intervencili. 

En la nostra resposta els infonnhrem de la siluaci6 de la nor- 
malitza& lingüística en I ’esfera militar, en els temes següents: 

<<Lamentablement, els acords a que vostks fan referkncia no 
afecten la jurisdiccid especidment militar, per la gual cosa no 
poden ser considerats conculcats en el cas que ens exposeu. 

<<Corn vostes saben, l’ús de les llengües oficials de les cornu- 
nitltts autbnomes en l’administraci6 militar es troba regulat a 
l’ordre 35/1987, de 17 de juny, l’article S h  de Ia qual prescriu 
que “en tots els actes i relacions de servei en el si de les forces 
armades, s’utilitzarh sempre el castelli, sigui qui sigui el desti- 
natari dc les ordres, comunicacions o notificacions i la carnuni- 
tat autbnorna en la qual es realitzin.” 

<<La regdaci6 continguda en l’esmentada disposició quant a 
l’ús de les Ilengiks de Ics comunitats autbnornes es dirigeix 
quasi exclusivament a atorgar plena validesa i efichcia a totes 
les comunicacions “adreqades a” l’administracib militar, no pas 
a les aclrepdes “des de” l’administració, 
vist- s’han cl’efectuar sempre en castellb. 

Queixa 329185. A favor del casteHB 

<<Considera tamb6 el senyor C. que es 

les quals -com s’ha 

conculca el principi 
d’igualtat que estableix l’article 14 de la Constituci6: <<No hi ha; 
raó -indica- perqu& un espanyol de fora de Catalunya tingui 
dret a rebre informació, avisos i bitilets de tren, en el seu idio- 
ma, i aquest mateix dret no el gaudeixi un catalh o ciutadh de 
Catalunya, si el seu idioma 6s el castellh, com si no formés part 
del mateix Estat, no oblidant que la Generalitat és un ens de 
1’Estat espanyol)). 

La resposta a les consideracions anteriors ha estat la següent 
(tradui’da del castell&): 

<<Com vostk sap, a Catalunya, sota el rkgim de 1’Estatut 
d’Autonomia hi ha una finica llengua @pia (el catal@ i dues 
lletigiics oficials (el catab i el castelli). La Generalitat ha dc 
promoure i garantir, In plena igualtat d’ambdues. Si es conside- 
ra la situació de partida del procés de recuperaci6 de 1’6s nor- 
mal del casteIIi, es pot comprovar un evident desfasament i 
desigualtat en la posici6 d’ambdues llengües, amb r m  dotnini 
clar del castelli. 

(<Des cl’aqiiest punt de partida, l’expressió continguda en 
l’article 3-3 de l’htatut d’hutonomia a qui: vostli: fa referhcia 
-“I,a Generalitat ... crcarh les condicions que permetin aconse- 
guir la plcna igualtat (d’amhdós idiomes)”- ha estat entesa pel 
Parlament de Catalunya en el sentit de potenciar la presencia 
del catalii cn aquells Bmbits (administraci6, ensenyament, mit- 
jans de cornunicaci6 social) tsadicionalmcnt ocupats en exclusi- 
va per l’idioina castellh. Així, la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de 

Normalitzacid Lingiiistica, assenyaia al seu article primer: ‘ T é  
COM a fi el desenvolupament de l’article 3 de l’Estatut, a fi de 
portar a terme la normalitzaci6 de 1’6s de la llengua catalana en 
tots els hmbits ...” 

<<El pdgraf  2 del mateix article primer corrobora encara 
rnks les consideracions abans exposades quan estableix: “En 
atenció a la situació lingüística de Catalunya, són objecte de la 
Llei: 

N- emparar i fomentar l’ús del catala per tots els ciutadans. 
>>- donar efectivitat a l’hs oficial del catalh. 
12- normalitzar l’ús del catal& en tats els mitjans de commi- 

>+ assegurar Z’extensi6 del coneixement del catalb, 
<Aquesta normativa, Ia filosofia que la sustenta i el fet que 

en el moment present continui’ existint un desfasament lingiiís- 
tic en favor del castellh explica les actituds de les nostres admi- 
nistracions públiques que s6n l’objecte de la queixa. 

{<És cert, aixb no obstant, que les raons que poden explicar 
un fet O una conducta no tenen per qu& justificar-la, No entra- 
rem a valorar aqui aquest aspecte. Vostk sap que el tema lin- 
güistic t6 unes evidents connotacions sbcia-polítiques que el 
fan especialment complex. 

<<Carn a simple element de reflexió tebrica, hem d’assenyaíar 
que la major part de les queixes rebudes en aquesta Instituci6 
en relaci6 amb la nomalitzaci6 lingüisticit són presentades per 
ciutadans que entenen minvat el dret a l’iis de la llengua catala- 
na en les seves relacions amb brgans de les institucions de 1’Es- 
tat actuants a Catalunya: policia nacional, registres civils, 
Institut Nacional d’Estadistica, jutjats, Companyia Telefbnica, 
etc. 

<<Al costat d’aquestes queixes, altres com la seva entenen 
minvats els seus drets lingüístics de castellanoparlants. 3, entre: 
ambd6s extrems, la constatació de les actuals irregularitats i 
disfuncions només desapareixeran quan s ’equilibrin ambdues 
llengües en el seu coneixement i 6s indistint per tot ciutadh de 
Catalunya >). 

caci6 social, 

Queixa 1390190. Llengua i impostos 

La queixa va ser formulada pel senyor R. contra 1’Ajunta- 
ment de Calafell i es fonamenta en la negativa pertinag de 
i’Ajuntament a notificar n l’interessat determinats acords muni- 
cipals en llengua catalana. Segons el senyor R., el dia 23 de 
maig de 1985 va rebre una notificacifi de lfAjuntament -redac- 
tada exclusivament en castelli- relativa a la iiquidaci6 de I’im- 
post municipal sobre solars. En resposta a questa notificacili, 
l’interessat s’adrqa a l’Ajuntament, en data 24 de juny de 
1985, sollicitant (d’acord amb la normalització Iingüistica) que 
li sigui tramesa novament la liquidacib, per6 en escrit redactat 
en Ia llengua catalana. La resposta de l’lljuntament va consistir 
en una notificació de constrenyiment (també redactada exclusi- 
vament en castellh}, a Ja qual contesta el senyar R. en eis matei- 
xos termes anteriors, defensant el seu dret a ser ates en la 
llengua @pia de Catalunya. 

El 12 de febrer de 1987, l’kjuntament es va tomar a adeqar 
al senyor R. (també exclusivament en castella} traslladant-Ii ce- 
dula de notificació de constrenyiment i requeriment de paga- 
ment. FinaIment, 1’1 de gener de 1989 l’interessat rep una 
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notificació municipal d’cmbargament del solar (en castell5 tarn- 
bk, COM les anteriors) pec liquidar un deute de 15 1.484 pessetes 
(97.070 de l’irnpost sabre solars dels anys 1985 al 1989, 19.414 
de recirrec i 3 5 . 0 0  de despeses). 

En el seu escrit de queixa, el senyor R. tot latnentant la m n -  
ca de sensibilitat de l’hjuntament vers la qiiesti6 ligiifstica, es 
reiterava en la intenci6 d’aboniir el dcutc comsponmt a l’im- 
post de solars (97.070 pessetes), per6 no coiisiderava prtx;edent 
el pagament del rechrrec i despeses, derivats +n opini6 seva- 
de la intransigent actitud municipal., contrhria a la  Llei de Nor- 
indi tznci6 Lingiiistica. Demandava per tant la nostra interven- 
ci6 davant ]’Ajuntament per tal de resoldrc el problema 
plantejat amb el pagament únic de l’irnpost (97,070 pessetes). 
Eqtudiat el cas per aquesta hstituci6, hi vam trobar dues qiies- 

tions perfectament diferenciables, encara que íntimment lligades: 
Pcr una. banda, f ’escaienp legal del chrrec (97,071) pessetes) 

i rechrrecs (54.4 14 pessetes) carregals per I’Ajuntarnent. 
L’escaienp derivava de l’mticle 3.1 de la Constitució, que 

estableix el deure de tots els espanyols de conCixer el castellh, 
així corn -eventualmerzt- de I’article 79.3 de la Llei clc Prmedi- 
ment Administratiu, sobre convafidaci fi de notificacions pel 
mateix interessnt. 

D’altra bada, la pertinaq obstinació d’un ajuntament catala a 
efectiiar determinades notificacions en castellh a un ciutadh que 
mailifesta expressament el seu desig de rebre tals comunica- 
cions en la llengua de Catalunya, amb clara conculcncid de la 
normativa vigent en rnatkria de normalitzaci6 lingiiística. 

Respecte al primer aspecte indicat (correcció o escaienp le- 
gal det. c h e c  i rec&mcs) aquesta Instituciri no havia d’htervc- 
nir davant I’Ajuntment com pretenia el promotor de la queixa, 
als efectes que fossin condonades les yiiantitilts carregades pels 
conceptes de rechecs i despeses. Sobre el segon aspecte, el 
matcix Ajuntament podria replantejar-se {crnotu propio>> tal 
conrlonaci6 COM a mesura d’equitat, a la vista de les seves res- 
ponsabilitats en l’evolució d’aquest assumpte, 

Aquestes consideracions foren tr~~slladades així mateix a 
I’ Ajuntament, al qual soklicitirem que es donessin les ordres 
oportunes per tal que fossin esbrinades les eventuals responsa- 
bilitats administratives dels funcionaris o autoritats cn aquest 
respecte i s’acloptessin les mesures pertinents, a fi que no es tor- 
nessin a produir irregularitats carn la denunciada. 

Qucixcs 563/89,895/89,1277/89. Misceklhnin lingfiistica 

Les queixes que s’exposcn a continuaci6 t e m i  en comli el 
fel d’afectar organismes no sotmesos a supervisi6 dcl Sídic. 

Qucixa 563189. Rcnfc 
4 

El senyor M. cns trasllada la. carta que es transcriu tot seguit, 
adrepda a Renfe a Catalunya. Davant la inaiica dc rcspnsta, 
sol-licita de la nostra Tnstituci6 que ens interessem per aquest 
assumpte: 

<<El passat dissabte 8 d’abril a les 16,23 hores, quan em dis- 
posava a prendre et tren en direccid a Rarceloria a l’ccstació de 
Sant Celoni, vaig preguntar al cap d’estació l’hora en qtxk era 
prevista la sortida>>. 

>>Aquest senyor em va foqizr n repctir-li la pregunta tres o 
quatrc cops responent-me mh nn simple i lachnic: “No ho en- 
tenc”. Finalment, a la tercera o quarta vegada em va contestar 
iimb un to desagradable i inadmissible. “Així ens hi podem es- 
tar fins demi“. 

>>Vaig intentar explicar-li que estava en el meu dret de parlar- 
li  en catali i que la pregunta podia entenáre-la ficilnient, ja que 
jo em referia a ]’hora de sortida del tren. Aquest senyor em va 
respondre ostemiblement enfadat ... “Si 10 que me pregunta es ii 
quk hora sale ef tren, le digo que a las 16.23, pera si le digo que 
me liable en castetIam, por favor ...” Li vaig respondre que ja 
feia uns quants minuts que durava la nostra conversa i era la 
primera vegada que em demanava quelcom per favor; per6 que 
a Sant Celoni, i per tant a Catalunya, jo podia parlar4 en catalb 
i no tenia cap dret a mostrar-se molestat per aquest ket. Per Úl- 
tim aquest senyor qualifici el meu interhs a parlar cat a 1‘ a, sense 
sentir-me recriminat per un senyor que se suposa que esth al 
servci del pfiblic: “Era cosa de criatures”. 

>>Poso els fets a ddt mencionats en coneixement d’aquesta 
Direcci6 perquk no s6n dignes d’un dels WJS caps d’estaci6, 
constitueixen una ofensa a l’usuari i una viilneraci6 dcl que dis- 
posen els articles 3.2 i 3.3 de la Constitucilj espanyoh, els x t i -  
des 3.1 3.2 de 1’Rstatut d’Autonomia de Catalunya, i els 
articles 2-1,2-2,2-3,4-i i X-1 de Ia Llei de 18-4-83 de Norma- 
litzaci6 Jhgüistica de Catalunya, i amb el prophsit que aquesta 
Institrici6 adopti les mesures que consideri necesshies per evi- 
tar quc es repeteixin nous i injustos incidents corn rqucst que 
lamentablement m’he vist en la necessitat de cornunicar-vos. >> 

Queixa 895189 I.N.E. 

El senyor D. s’adrqa a aquesta Instituci6 en ei termes se- 
giient s: 

.+. <<Em vaig dirigir a I’Ajuntament a donar-me d’alta en els 
cens electord, dins del perfode reglamentari quc acabava el dia 
15 de juliol, on em fou facilitat un imprks L n  castelli. En sol.li- 
citar-lo en catal; o en versió bilingüe, em vati informar qiic no 
existia. Davant aquest fet, que, segons entenc, atempta contra 
un dels drets fonamentals, i emparat rz 1’Estatut de Catalunya, 
m’he negat a omplir-lo i he anat directament a f’lnstitut Nacio- 
nal d’Estad fstica de LZeida, 011 s ’ h ~  produi‘t la mateixa situaci6, 
és ii dir, Q bé renuncio a la m v i i  llcngua i omplo l’iinprks, o bk 
he cle renunciar aI meu dret cle vot cl’ara endavant, en 110  poder 
clonar-me ti’a’Ita en el cens. 

<<Li adjunto fotocbpia del fi,rmulari de 1’1NS3 i del meli DNI 
amb el prec que faci Ics gestions oportunes per acabar amb 
aquests sitnaciii tim lamentable cotli improcedent, i que es ga- 
ninteixi el dret que qualssevol ciutadh tk a ser nths davant I’Ad- 
ministració en la llengua oficiril de la seva nacionalitat...>>. 

Queixa 1277189. Normditmci6 i carnet de conduir 

Presenten la queixa un gnrp d’estudiants cn procés de treu- 
re’s el carnet de conduir. Diuen hwer constatat que, tant el Ili- 
bret de tebrica i els textos de prova utilitzats a Ics autoescoles 
corn l’exarnen tebric sciri redactats en castellj; també que les in- 
dicacions de I’examen prhctic s6n donadcs nomes en aquesta 
Ilcngu a. 
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Davant d’aixb, tol i haver fet una insthncia a la Direcci6 Ge- 
neral de T r h i t ,  s’ndrecen al Siiidic deinanant la seva interven- 
ci6 perquh es normalitzi CII aquest camp l’ds del catalh. 

INFORME 1990 

Fem en aqucst darrer apartat histbric el resum de la informa- 
ció que presenthrem I’any passat sobre la normalització lingiiis- 
t ica. 

Abans d’entrar a les referimcies norrn;it ives i juri spsudencials 
que afecten la. rnatkrh estudiada, farem unes consideracions ~t 

tali de recapitulaci6 dels informes examinats fins ara. 
Veiem que ha calgut reiterar repetidatnent les nostres reco- 

manacions abans d’assolir resultats favorables a I’ús del catalh. 
3’ambB és de veure que en certs hnbits administratius queden 
reductes notbriament irnpcrineables a adrnctre el principi jurí- 
dic que << L a  I lengua prbpia de Catalunya 6s el catalA. >) 

Igualment cal xeconhixer que F’irnpuls &mat al procés nor- 
nial i tzador no ha cstat una obra exclusiva de 1 ’Adrnini straci6, 
m6s ben situada que el ciutadh per obtenir resultats; per6 de ve- 
gades el factor deseiicadenant dels canvis de posici6 d’aqrrells 
reductes administratius impermeables at reconeixement, no ja 
del fet, sinci del precepte jurídic, a qui: alludieni més amunt és 
l’ohstinaci6 i la pcrsevcranp del particuIar i de Ics iniciatives 
p p u  lar s. 

L’infortne que ara comentem se centrava en la normalització 
lingüistica a l’klministrrició de Justicia. Passem a transcriu- 
re’n, doncs, la part que hi fa referkncia. 

Ad mi n is  t racili rl e *Just ic i;i i Norma 1 i t zaci6 Lingü is t ica 

li1 procks dc normalitzaci6 lingüística iniciat atnh fa promul- 
gaci6 de la Llei 7/83, de 18 d’abril, de Normalització Lingüísti- 
ca a Catalunya, ha estat més efectiu en uns hmbits que en altres 
pcr raons diverses, entre Ics quals es destaca el fet que la matei- 
xa llei ha afirmat de fonm més explícita i en termes induhitats 
el dret d’opció hgiiística dels ciutadans davant de determina- 
des administracions i, en canvi, en relació amb altres, com 
I’AdministraciÓ de Justícia, aquest dret s’ha de deduir del marc 
legal aplicable, perb no ha estat expressament formulat. 

Així, I’rinic article que fa referencia a aquesta qiiestid en la 
Llei de Norinalitzaciii Lingiiistica és el 9, que es pronuncia en 
cls termes següents: 

En l’hmbit territorial de Catalunya els ciutadans poden 
utilitzar en les relacions arnh l’Administraci6 de Justicia la llen- 
gua oficial C ~ U C  escolliran, i no se’ls pot exigir cap mena de tra- 
clucci6. 

~ 2 .  Pel que fa a la Ilengua, els escrits i els documents presen- 
tats en catab davant els tribunals i els jutjats radicats a Catrtlu- 
nya, així com les actuacions judicials fetes en catalh a 
Catalunya, s611 pleriament vilicis i e€icaqos.)> 

D’aitxa banda, a l’art. 231, la Llei Orghnica del Poder Judi- 
cial estableix: 

(< 1 .  A totes les actuacioiis judicials, els Jutges, Magistrats, 
Fiscals, Sccrctaris i altres funcionaris de Jutjats i Tribunals fa- 
ran fis dcl castelli, llengua oficial de 1’Estat. 

~ 2 .  Els Jutges, Magistrats, Fiscals, Secretaris i altres fumcio- 
n a i s  de Jutjats i Tribunals podran fer ris també de la llengua 
oficial prbpia de la Carnunitat Autbnoma, si cap cle les parts 
s’hi oposa, dlegant desconeixement d’aquesta, que podria pro- 
duir indefensió. 

~ 3 .  Les parts, els seus representants i qui els dirigeixi aixi 
com els testimonis i perits, podran utilitzar la llengua que sigui 
també oficial en la Comunitat Autbnoma del territori en el qual 
tinguin lloc les actuacions judicials, tant en manifestacions 
orals corn escrites. 

~ 4 .  Les actuacions judicials reaIitzades i els documents pre- 
sentats en l’idioma oficial d’una Comunitat Autbnoma tindran, 
sense nccessitat de traduccid al castell$, plena validesa i eficil- 
cia, D’ofici es procedir& a la traducci6 quan s’hagin prdu’it 
efectes fora de la jurisdicci6 dels brg‘ms judicials situats en la 
Comunitat Autbnoma, llevat, d’aquest últim cas, si es tracta de 
Comunitats Authnomes amb llengua oficial @pia coincident, 
o per mandat del Jutge o a insthncia de part que aklegui indefen- 
sici. 

n5. A les actuacions orals, el Jutge o Tribunal podria habilitar 
corn a intkrpret a qualsevol persona coneixedora de la llengua 
emprada, previ jurament o promesa d’aquella. >> 

Aquest article, fortament criticat per la doctrina en la mesiira 
que restringeix l’ús del catal& i, per tant, vulnera la situa& de 
doble oficialitat a favor d’una de les llengües (el castelli), fou 
impugnat i ha estat declarat constitucional per la recent senten- 
cia 56/90, de 29 de inarq, del Tribunal Constitucional, dictada 
en els recursos d’inconstitucionalitat 859, 861, 864 i 870185, 
(acumulats) promoguts, respectivament, pel Parlament de Cata- 
lunya, el Consell Executiu de la Generalitat, la Junta de C;alícia 
i el Govern Basc, contra deteminats preceptes de la LIei Or& 
nica 6/85, da 1 de juliol, del Poder Judicial. 

El Tribunal estableix que la competkncia per regular 1’6s de 
les lleiigües en l’Administraci6 de Justicia és estatal, d’acord 
amb els títols cornpetenciais que aquest t6 en mat&xia d’Adrni- 
nistraci6 de Justicia (art, 149.1.5 CE) i legislació processal (art. 
149, I, 16 CE); d’altra banda, el Tribunal considera que el dret a 
no so€Tir indefens% de que gaudeix tot ciutad; (art. 24 CE) estB 
en connexi6 amb l’obligaci6 de conbixer el castella (art, 3.1 
CE), obiigaci6 que no existeix respecte a la resta de llengües de 
I’Estat, i ,  per tant, considera que l’obligaci6 de 1 ’ ~ s  del castell8 
per als membres del Poder Judicial i per al personal al servei de 
l’Aclministraci6 de Justícia a petició d’una de les parts i la ne- 
cessitat de traduir en determinats supbsits actuacions i docu- 
ments no wlnewa el bloc de la constitucionalitat en mathria 
lingiiis tica. 

Tanmateix, I’art. 23 1 de la LOPJ, tot i la discrjminacilj que fa 
a fwoc de la llengua castellana, reconeix a i’apartat 3 el dret 
d’opci6 lingiiisticn del ciutadh, dret que s’ha d’entendre tant en 
l’aspecte actiu {ús per part del ciutadh) com passiu (per part de 
l’Adrninistraci6 quan es dirigeixi al ciutadh), 

Endemés, l’art. 231 de la LOPJ s’ha d’interpretar de con- 
formitat amb la restant normativa (arts. 3.2 i 103.3 CE; art. 3 
EAC i Llei de normalitzaci6 lingüística) i d’acord amb la juris- 
prudkncia constitucional, que ha afirmat expressament aquest 
dret d’eleccih lingiiistica dei ciutadh (STC 82/86 de 26 de juny, 
dictada en el recurs d’inconstitucionalitat interposat contra Ia 
Líei de Normalització de l’Euskera i 74/89, de 24 d’abd, dicta- 
da en el conflicte positiir de compethcies interposat contra 
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i’art. 3 del Decret del Consell Executiu de la Generalitat 
125184, de 17 d’abril, sobre Ú s  de Ies llengües oficials en les es- 
criptures públiques), i sense oblidar el reconeixement interna- 
cional dels drets lingiiistics i la prohibicid de discrhinaci6 en 
relaci6 amb aquests continguda en nombrosos convenis en eIs 
quals I’Estat espanyol és part, 

Un altre factor important en I’impuls normalitzador és el fun- 
cionariat, que, en el cas de 1’Adrninistració de Justícia, prme 
deix majorment de fora de Catalunya i, a més, acusa una gran 
mobilitat, la qual cusa dificulta el coneixement oral i escrit de 
la llengua catalana entre aquest funcionaritat, 

A aixb cal afegir la manca d’una disposició expressa que es- 
tableixi el carhcter de m&rit preferent del catalh per ocupar pla- 
ces d’hrgans judicials raclicats a Catalunya. 

Hem de fer esment aqui de l’art, 47i de la Llei Orghnica dei 
Poder Judicial, també impugnat en els recursos d ’inconstitwio- 
nalitat a quk hem aliudit, i declarat constitucional per la matei- 
xa senthcia. Aquest precepte estableix el carhcter de xnkrit del 
coneixement d’una llengua oficial prhpiit dhna comunitat au& 
noma per als concursos de provisi6 de places per ais brgans si- 
tuats en el seu territori i remet la regula& d’aquest plint a un 
reglament, i fou impugnat perquk s’entengué que aquesta qües- 
tió havia de ser regulada per la comunitat autbnorna respectiva i 
no per 1’Estat. El Tribunal considera, no obstant aixb, que 
aquest articie és coherent amb el repartiment de competencies 
establert pel bloc de la constitucionalitat, ja que, segons afirma, 
es tracta d’una competkncia estatal, atesa la naturalesa nacional 
dels cossos de l’Administraci6 de Justicia, i pertany a l’estatut 
del personal, que ha de regular el legislador orgbic. 

En ei mateix sentit que I’anterior, la sentencia 62/90, de 30 
de maq, dictada pel Tribunal Constitucional en els recursos 
d” inconstitucionalitat 505/89, 548/89,583/89 i 5 88/89 (acumu- 
lats), interposats pel Consell Executiu de la Generalitat de Cala- 
lunya, les Corts d’Arag6, la Diputació General d’Arag6 i el 
Parlament de Catalunya, respectivament, contra determinats a- 
ticles dc la Llei 38/88, de 28 de desembre, de Demarcaci6 i 
Planta Judicial, declara Ia constitucionalitat de l’art. 32.5 de la 
Ilei, relatiu a la valoraci6 del coneixement de la llengua prbpia 
de la Comunitat com a rnkrit. 

Cal, doncs, desplegar reglamentiriament aquests preceptes. 
Corn a darrer factor, esmentem el retard en els traspassos de 

1’Estat a la Generalitat en materia de provisi6 de mitjans mate- 
rials i ecoiibrnics per al fimcionament de I’Administració de 
Justícia, efectuats pel Reial Decret 966190, de 20 de juliol, se- 
gurament a causa de la impugnació davant el Triburial Consti- 
tucional de les lleis del Poder Judicial i de Demarcació i Planta. 

Cal destacar que hi ha hagut una important actua& de1 De- 
partament de Justícia de ia Generalitat de Catalunya en Ia m& 
ria de que tractem, ja des de l’any 1982, que es creh el Servei 
de Traducció de Documents per Decret 14 de desembre de 
1981, i que s’ha concretat en el manteniment d’un Gabinet 
d’hfomhttica i ‘Cradaccions, l’edici6 de fcxmuIaris i vocabula- 
ris en colalaboracid amb el Colkgi d’Advocats de Barcelona, 
l’organitmci6 de cursos de catali gratu’its per a l  personal de 
l’Administraci6 de Justicia i el compromis de facilitar intkrprets 
gratu’itarnent (acord amb I ’Audilmcia Territorial de Barcelona 
de 29 de maig de 1985) i ]’atorgament mual de beques des de 
1984 per preparar oposicions a jutge, fiscal i secretari de Jutjat, 
valorant els coneixements de catalh. 

Per part seva, el Parlament de Catalunya ha aprovat recent- 
ment la Llei 18/90, de creació del Centre d’Estudis Juridics i 
Formació especialitzada, la qual, a l’art. 3.j, assenyala que és 
funci6 del Centre: 

<<Vetllar, en I ’hb i t  de la seva activitat, pel compliment cor- 
recte de la Llei de NormaIitzaci6 Lingüística i de les normes 
cornplernent&ries en I’esrnentada mathia i aihora fomentar i fa- 
cilitar 1’1% del catalh a tots els collectius relacionats amb el dret 
i l’Administraci6 de Justicia.>> 

Finalment, hem de fer esment tambk de la <<Campanya per a 
la nomaIitzaci6 lingiiistica en I’lunbit juridic i judicial>>, impul- 
sada ]pel Departament de Justicia, la qual te l’objecth d’infor- 
mar ei ciutadh dels seus drets lingüístics perque usi el catal& 
davant l’Adrninistraci6 de Justícia. No obstant aixb, l’exercici 
real d’aquests drets no d e p h  Únicament de la voluntat del ciu- 
tadh, que, tal com hem exposat, davant la inhrcia a qu& el con- 
tacte amb 1’ Adrninistracib I’impulsa, la manca d’una regulaci6 
explicita de1 seu dret i l’abshcia de mecanismes jurídics de 
protecció d’aquest dret, en pot veure dificultat o fuls i tot impe- 
dit I’exercici, 

Queixa 885190. Impossibilitat d’ohtenir una notificaci6 judi- 
cial en llcngua catalana 

EI senyor O.F. es va adrqar al Sindic de Greuges exposant 
que, en inicia-se un procés judicial, havia soHicitat que totes 
les notificacions i comunicacions li fossin redactades en llengua 
catalana, la qual sollicitud havia reiterat en ser-li comunicat 
I’acte resolutori embs per la Sec& Sisena de l ’ h d i h c i a  Pro- 
vincial de Barcelona, i redactat en llengua castellana en data 4- 
4-90. Aquesta sollicitud li fou denegada per la mateixa sala, per 
acte resolutori del 174-90, contra cl qual l’interessat va formu- 
lar recurs de siiplica. 

El 15-5-90, la mateixa sala va desestimar el recurs de súpli- 
ca, tot indicant que I’acte resolutori era ferm. El raonament jurí- 
clic contingut a l’acte esmentat 6s del tenor segiient: 

dTTMER0: Que 10s razonamientos expuestos por la pate 
recurrente, se basm en argumentos histhicos, políticos y socio- 
l6gicos, siempre respetables cualquiera que sea el subjetivismo 
con que se interpretan o exponen, curno manifestación de la li- 
bertad de opini6n, pero en 10s que la sala no puede penetrar, al 
estar limitada su funci6n a la aplicacih dc la estricta legalidad 
vigente a la que en toda caso es obligado plegarse para la reso- 
luci6n de la cuesti6n procesal planteada, cstando integrada di- 
cha legalidacl, como ya se expuso, p r  el articulo 3 de la 
Constitución Espaiioln, por e1 articulo 3 del Estatuto de Auto- 
nomia de Catalunya, por el articulo 9 de la Zey de 18 de Abril 
de 1988 de Normalizacih Lingüistica de Catalunya, y por la 
Ley Orghnica del Poder Judicial, de 1 de Junio de 1985, precep- 
tos Eegales que 1iteraIrnente se recogen en el auto recurrido y 
que se tienen aqui por reproducidos para evitar inritiles repeti- 
cimes, y de 10s que, como ya se dijo, se dcsprende manifiesta- 
rnente qiie tanto las actuaciones procesafes, y entre ellas las 
notificaciones realizadas en idioma castellano, COMO las hechas 
en idioma catalán, tienen plena validez y eficacia sin necesidad 
de que sean traducidas respectivarnente a iino u a otra idioma, 
de dondc se dcsprende que el trárnite de traducción, al ser inne- 
cesari0 y no estar establecido por la iey deviene innecesario e 
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inadmisible, siendo por ello, en forzoso acatamiento de Ia lega- 
lidad expresada, desestimar el recurso de sriplica intcrpuesto.>> 

En conseqühncia, el Sindic de Greuges va adrqar el següent 
escrit tant al president del Tribunal Superior de Justícia com al 
conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya, precisant 
que: 

<<Malgrat que l’Administraci6 de Justícia quedi fora de l’hm- 
bit d’acluaci6 del Siriclic de Greuges d’acord amb els termes es- 
trictes de la Llei 14/84, no podem passar per alt que el 
contingut dels actes resolutoris dictats per l’esmentada Swci6 
de i’Audi6ncia Provincial de Barcelona suposa una greu ksi6 
dels drets lingüístics dels ciutadans en els termes en quk estan 
redactats i en la seva rcsoluci6 final, la qual no és siisceptible 
de rwurs. 

>>Per aquesta ra6, us fem avinent que, sense entrar en el fons 
del litigi quc ha motivat la queixa esmentada, i tenint en compte 
que l’oficialitat d’una llengua (en aquest cas, del castellh) com- 
porta la impossibilitat d’al+legar el seu desconeixement amb 
dectes juridics, cle manera que la tractucció al catal& d’una noti- 
ficaci6 feta en llengua castcllana no rcsulta nccesskia, ja que té 
plena validesa i efichcia, com tamM a la inversa, respecte de les 
notificacioiis realitzades en llengua catalana, no per aixb es po- 
den dcsconkixcr els drets lingiil’stics dels ciutadans de Catalu- 
nya, entre els quals destaca de forma prioritkria e1 dret d’opcib 
lingiiistica, el qual és conseqiikncia de la declami6 de l’oficia- 
litat del catah i del castellh a Catalunya continguda a l’art. 3 
EAC, 

>>Ei1 aquest sentit, cl titular del dret de lliure elccci6 dc llen- 
gua 6s el ciutadh i no l’aclrninistraci6 a la qual es dirigeix, la 
qual ha d’es tu  sempre en situació de disponibilitat al servei 
d’aqueli (art. 103.1. CE), albs que l’interks pioritari en l ’hb i t  
de la cloblc oficialitat és sempre el del ciutadh. 

({Així, l’article 8.1 de Ia Llei de Normalitzaci6 Lingiiistica 
estableix que: “En l’hrnbit territorial de Catalunya qtialsevol 
ciiitadi té dret ~1 relacionar-se amb la GeneraIitat, amb 1’Adini- 
nistraci6 civil de l’Estat, amb 1’Administrwió local i amb les 
altres entitats p~bliques en la llengua oficial que escollirh”, i en 
concret, en I ’ h b i t  de l’Administraci6 de Justicia, I’art. 9.3 dis- 
posa que: “En l’imbit territorial de Catalunya els ciutadans po- 
clcii utilitmr en Ics relacions amb 1’Administració de Justícia Xa 
Ilcngun oficial cpe escolliran, i IICS se’ls pot exigir cap  nena de 
traducci6”, dret d’opció que també recrill 1’apartat 3 de l’art. 
231 T,OPJ. Aquest dret d’ús iriclou tant l’aspecte actiu (per part 
del ciutaclh)  COI^ passiu (per part de l’aclitiiiiistracib quan es di- 
rigeix a aquell ciutadii), altrament seria un drct incomplet i par- 
cial, .ja que s’imposaria al ciucadi 1’6s de la llengua escollida 
per l’administraci6. 

>>hi  aquest sentit, el Tribunal Constitucional, cl la seva sen- 
tbncia de 26-6-1986, FJ 3 (en relaci6 amb la Llei Basca lO/SZ, 
de Noxrnali tzacib) rccuneix i afirma el dret d’clecci6 lingüística 
dels ciutadans i, en concret, el dret dels ciutadans a ser atesos 
en la 1 Iengria oficial que exigcixin, cn els termes segiients: 

>>‘‘i ,a oficiafidad de una iengua implica en definitiva el que 
en cicr-tos casos debari 10s poderes p~iblicos llevar a cabo su ac- 
tuaciciri y SII relacihn coti el ciudaclano en esta iengua, cuarido 
es cl iritcresado quien la eligc y se hriyan previsto 10s rncilios 
para el 10”. >) 

r h  sintesi, la scnthcju csment;rda estableix els segiients cri- 
teris sobrc e1 dret ci’opci6 lingiiística dcls ciutadans: 

<ca) EI cwicter d’oficialitat d’una llengua comporta el dret 
del ciutada a ser-hi ates per les administracions públiques. 

))b) El dret a ser-hi aths comporta la corresponent clisponibiti- 
tat administrativa, la qual comprh e1 doble aspecte d’atenció 
de paraula i per escrit i de determinació de la llengua del proce- 
diment, sense que calgui entrar ara en l’examen de la concu- 
rrhncia de dos o m6s ciutadans en la relació de ¶u& es tracti. 

>>c) De moment, perb, el ciutada pot exerch nomes eI dret a 
ser-hi ates per escrit, com a dret indiscutible. 

>>d) El dret a ser ath de paraula i el de deteminar la llengua 
del procediment estan subjectes a un proc6s progressiu d’adap- 
tació de les administracions. 

>>e> Aquestes han de regular el ritme d’adaptació i eh mitjans 
corresponents, aspecte que, evidentment, no impdcix que qual- 
sevol de les adrninistsacions consideri que ja des d’ara disposa 
dels mitjans suficients o que promogui a més, les mesures addi- 
cionals necesshries per optimitzar la seva disponibilitat, 

>>o S6n totes les administracions, sense exclusi6, per tant, de 
l’estatal i de la de justícia, que han d’adoptar els mitjans neces- 
saris per completar aquell dret del ciutadb, i establir, a més, el 
ritme d’adaptació. 

wg) No hi ha, en canvi, a priori, l’obligació individual, és a 
dir, per al funcionari, de coneixement de la llengua territorial. 

>>Aquest darrer aspecte ha estat tamb6 objecte d’atenció per 
part del Tribunal Constitucional a la Sentbencia 76/83, FJ 42 
(LONA), en disposar: 

>>Considerar el conocimiento de la lengua propia de la comu- 
nidad authoma como un rn6rito para la pravisión de vacantes, 
pers por otra (...> atribuir el deber de conocimiento de dicha 
lengira a la Administracibn autonómica en su conjunto, indi- 
viduahente a cada uno de sus Euncionarios, como modo de ga- 
rantizilr el derecha a usarla por parte de 10s ciirdadanos de la 
respectiva cornunidadw . 

>>La Llei estatal 30184, de 2 d’agost, de Mesures per a la Re- 
forma de la Funci6 Wblica preveu, a I’art. 19.2, que, <<en las 
convocatorias para acceso a la funci6n pública, las administra- 
cimes ptiblicas, en el respectivo ámbito de sus competencias, 
deherin prever la selwcidn de funcionarios debidamente capa- 
citados para cubrir IQS puestos de trabajo en la comunidades au- 
t6nornas que gocen de dos lenguas oficiales>>, i, en l’hmbit de 
l’Administraci6 de Justícia, la LOPJ preveu el coneixement de 
l’idioma oficial propi de la comunitat authnoma com un mhit a 
valorar pcr al nomenament del personal al servei de l’esmenta- 
da Administració, i del president del Tribunal Superior de Justí- 
cia de la comunitat i dels de les audihcies, i com un m&it 
preferent en el cas de nomenament per a brgans jurisdiccionals 
del territori. 

>>‘rotes aquestes disposicions s’han de connectar, necesshria- 
ment, amb el &ct d’opci6 lingüística del ciutadi, ja que s’orien- 
ten a garantir i protegir aquell dret. 

>>En conseqükncia, és el. ciutadh qui escull la llengua i és a ell 
R qui no es pot exigir traducció; per contra, el ciuutadi sí  que pot 
fer ús del seu dret d’opci6 lingiiistica i soldicitar que I’Adminis- 
traci6 se li dirigeixi en la llengua escoilida per ell. I aquest dret 
ha estat repetidament vulnerat per la Secció Sisena dc I’Au- 
diEncia Provilicial de Barcelona, que s’hn negat a traduir al ca- 
tali les notificacions i resolucions judicials a un ciutadh que ha 
havia demanat expressament, tenint en compte, a més, que l’es- 
mmtadn Secci6 disposa d’un servei de traducci6 situat al ma- 
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teix edifici i que, subvencionat pel Departament de Justicia de 
la Generalitat, li proporciona els mitjans materials i humans ne- 
cessaris per atendre ia peticili del ciutadh. 

>>Per tant, en aquest cas no es tracta tampoc que s’exigeixi al 
mateix funcionari (jutge, magistrat o fiscal) el coneixement de 
la llengua catalana, sinó que, utilitzant els serveis de traducció 
que té a la seva disposici6, faciliti la comunicació en llengua 
catalana a tot ciutad2 que ho sol-liciti. X resulta encara més greu 
aquesta vulneració, ja que els jutges i tribunals s6n els qui, pr 
mandat de I’m. 4.1 de la Llei de Nomalitxítci6 Lingiiistica, te- 
nen encomanada la protecció del dret a emprar la llengua dels 
ciutadans. 

>>La vulneraci6 d’aquest dret constitueix una infiacci6 del 
principi d’igudtat proclamat per l’article 14 de la Constituci6, 
ja que la negativa del funcionari (magistrat, fiscal, etc.) d’aten- 
&e el ciutadh en aquella de les dues llengües oficials que aquest 
escull t5s una disclliminació que afecta una condició o circums- 
tbc ia  personal del ciutad8 corn és la llengua, i, per tant, consti- 
tueix una discriminaci6 prohibida per l’esrnentat art. 14 CE. 

nD’acord amb el que hem exposat, us prego que vulgueu 
collaborar en l’adopció de les mesures adequades perquE no es 
produeixin situacions COM les denunciades i quedi suficient- 
ment garantit i assegurat el &et á’apci6 hgüfstica dels ciuta- 
dans de Catalunya en relació amb els Cjrgans de I’Adrninistracid 
de Justícia situats a Catalunya, corn en I’Bmbit de qualsevol al- 
tra administració ubicada en aquesta comunitat autbnornan. 

En les respostes rebudes, es va apreciar que l’aplicaci6 del 
dret exposat era matisada pel president del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya, per la qual cosa se li va adrqar la carta 
que tot seguit transcrivim: 

>)Us agraeixo sincerament la vostra carta del proppassat dia 
12 de novembre per la qual d~nhveu contestaci6 a una altra de 
meva relativa a l’ús del catal& en l’Administraci6 de Justicia. 

>>Abans de tot, vull deixar pal& el meu respecte i considera- 
ci6 vers els magistrats que van dictar els actes resolutoris objec- 
te de les meves consideracions. La compethcia i vhlua 
d’aqriests, I h y  de ser qiiestionades, són expressament recone 
gudes per aquesta Instituci6. 

>)Vuli també traslladar-vos el meu reconeixement per la vos- 
tra disposició i collaboració en la tasca d’assegurar el dret d’op- 
ci6 lingüística dels ciutadans de Catalunya en les seves 
relacions amb els brgms de l’Adrninistraci6 de Justícia del nos- 
tre pais, Igualment em satisfi saber que la llengua catalana, en 
l’hmbit esmentat, s’utilitza amb normalitat i llibertat i que es 
respecten al mhxim els drets lingüistics dels ciutadans i, en 
aquest sentit, informar6 el Collegi d’Advocats de Barcelona so- 
bre la qüesti6 referida. 

)>Com v6s sabeu, la nostra intervenció en el terna que ens 
ocupa s’ha limitat -d’acord amb Ics funcions que ens assigna la 
Llei 14/84, de 20 de mar$, reguladora de la Instituci6 del Sindic 
de Greuges- a subratllar la importhcia dels drets linghistics 
dels ciutadans i, en especial, la necessitat que siguin garantits i 
respectats per tots eJs poders ptiblics. 

>>Aquest respecte i pmtecci6 es concreta, taI com vam ex- 
pressar a la nostra cMa de 25-10-90, en la necessitat de traduc- 
ció al catala d’una notificacid feta en llengua castellana quan 
aixi ho sollicita ef ciutadh. 

>>L’afirmaci6 anterior es deriva de la interpretació sistenihtica 
dels preceptes constitucionals i estatutaris que regulen el marc 

jurídico-lingüístic del cat& de conformitat amb el principi 
d ’igualtat i no discriminació lingüística, recollit tant per conve- 
nis internacionals en els quals es part ]’Estat espanyol (art. 14 
del Convcni per a la Protecci6 dels Drets Humans i de les Lli- 
bertats Fonamentals, del Consell d’Europa, art, 2 del Pacte In- 
ternacional de Drets Civils i Politics de Nova York i la 
recentment signada Carta de Paris, resultat de la Conferhcia 
sobre la Seguretat i la Cuoperaci6 a Ewopa entre altres), com 
pel dret intern (arts. 9 i 14 de la Constituci6 espanyola de 
1978). El mateix Tribunal Constitucional, en la senthcia 74/87, 
de 25 de maig, en afirmar el dret del ciutadh espanyol que no 
comprkn o parla castellh a ser assistit per un intkrpret de forma 
gratu’ita, ha adIn&s aquell dret a obtenir la traducció. 

>)La necessitat de traducció esdev6, a més, un imperatiu le- 
gal, no només C Q ~  a conseqü5ncia de la declaraci6 del catal& 
corn a llengua prbpia i oficial a Catalunya (art. 3.1 i 2 de de 
1’Estatut d’htonomia), sin6 del mandat contingut a I’art. 3.3 
del mateix text legal d’mibar a la plena iguattat quant a drets i 
deures dels ciutadans de Catalunya entre catal& i castella en vir- 
tut del qual es va promulgar la Llei de la Norrnditmci6 Lin- 
giiistica a Catalunya. 

>>L’art. 8. I d’aquesta h i  estableix que: “En I’bmbit tcrritorial 
de Catalunya qualsevol ciutadh t6 dret a relacionar-se amb la 
Generalitat, amb l’Administraci6 Civil de [’Estat, amb 1 ’Admi- 
nistraci6 local i amb les altres entitats públiques -entre les 
quals entenem que s’ha d’incloure l’Administraci6 de Justicia- 
en la llengua oficial que escollir8”’ i els apartats 2 i 3 del. mateix 
article 8 recullen manifestacions concretes d’ aquest dret. 

>>Ei dret a relacionar-se amb qualsevol admillistraci6 situada 
a Catalunya en la llengua oficial escollida pel ciutadh és corre- 
latiu tant a la declarací6 d’oficiaiitat del catal& com al principi 
que Z’Administraci6 pública -inclosa la de Justicia- seweix 
amb objectivitat els interessos gaierals (art. 103.3 Constitució 
espanyda), pei qual l’administració ha de trobar-se en situació 
de disponibilitat i servei per tal de poder satisfer aquelles de- 
mandes dels ciutadans que siguin legitimGs i estiguin empara- 
des pel dret, com Es,  en aquest cas, el dret d’opció lingüistica 
d’un ciutadh, que tt5 rang de dret fonamental, en tant que condi- 
ci6 inherent a la persona. 

>>&i ho ha ent&s e1 Tribunal Constitucional, no nom6s cn la 
Sentencia 82/86, de 26 de juny, dictada en ei recurs d’inconsti- 
tucionalitat promogut contra la Llei dc Normalització de 1’Eus- 
kera, sjn6 en s e n t h i e s  posteriors, COM la núm. 74/89, de 24 
d’abril, dictada en el conficte positiu de cornpetimcia interpo- 
sat contra l’art. 3 del decret del Consell Executiu de la Genera- 
litat 125184, de 17 d’abril, eI fonament juridic 3. de la qual 
disposa: 

“Recordando ahora 10 dicho en la STC 82/1986, dc 26 de Ju- 
nio a prophito del art. 6 del Estatuto de Autonomla de1 Pais 
Vasco -similar al que se analiza- es de señalar que del juego 
del m. 3,2 de la Constitricih y del art. 3 del Estatutu de Auto- 
nomia de Cataluiia -en el que han de verse contenidos wnanda- 
tos a las correspondientes institucioncs autonhicas para 
regdar la cooficialiúad de la lengua propim-, deriva la compe- 
tencia en materia Iinguistica de la Generdidad, que resulta de 
esta formi habilitada para determinar el alcruice de ’la cooficia- 
lidad, por 10 que “no cabe liablar de actuación fuera de la esfera 
cornpetaicia1 de la Cornunidad Autónoma, cuando 6sta prevé 
coiiseciieiicias lógicas que resultan de Ia declaraci6n de ~00fi- 
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cialidad”, Como ya se ~ U S O  de manifiesto en la STC 83/19&6, 
de 26 de Junio, por la que se sesalvió el recurso de incunstitu- 
cianalidad promovido contra la Ley de NormalizaciTin Lingüfs- 
tica en Cataluña, la Generalidad está capacitada “para ejercer 
acciones politlcas” y t d a  actividad administrativa que crea 
conveniente en aras de la efectividacl de 10s derechos de 10s ciu- 
dadanos rcconocidos en el art. 3 del Estatuto de Autonomia de 
Catahfia>>, entre 10s que el derecho a usar la lengua oficial de 
su elección y a ser atendido en ella por 10s poderes p~blicos 
ocupa un lugar preferente. H 

Aquesta cita posa en relleu tres qüestions importants: 
a1’apIicabilitat del contingut de la S. 82/86 a Catalunya; 
,>els drets dels ciutadans de Catalunya a ser atesos pels p- 

ders priblics -inclmnt-hi, per tant, I’Administració de Justicia- 
en la llengua oficial escollida pels mateixos ciutadans, corn un 
dret reconegut i inclbs en 1 ’ ~ .  3 de 1’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, (dret que tamb6 ha subratllat el Tribunal Suprem en 
Sentkncia de 16-12-87}, i <cel carhcter preferent del dret emen- 
tat i, en conseqiikncia, l’habilitaci6 a la Generalitat per exercir 
accions politiques i administratives per fer-lo efectiu. 

>>Aquesta carta 110 té altre motiu que aclarir alguns dels ex- 
trems que, penso, van quedar poc explicats en la meva anterior. 
En realitat, no m’anima cap esperit de polhica,  sin6 clarificar 
la nostra posici6 sobre els drets dels ciutadans de Catalunya en 
escollir l’idioma que prefereixin. 

>>Per part meva i després de llegir la vostra carta, penso que 
queda aclarida la voluntat i l’interks de l’Administraci6 de Jus- 
ticia de Catalunya en acceptar el dret del ciutadb a ser at&s en la 
llengua oficial que desitgi.>> 

Quant al conseller de Justicia, atEs que malgrat estar d’acord 
amb els raonaments exposats, referia la qiiesti6 a l’art. 231 
LOPJ i a les SSTC de 29 i 30 de mar$ de 1990, li vam adreqar 
la carta que es reprodueix a continuaci6: 

>>En relaci6 amb la teva carta de data 6 de novembre de 1990, 
em plau saber que participes dels monaments continguts a la 
carta que et vam dirigir el proppassat dia 25 d’octubre, i que re- 
produia la dirigida en la mateixa data a 1’Excm. Sr. José h t a -  
nio Sornalo, president del Tribunal Superior de Justícia de 
Cal al un y a. 

>>En aquest sentit, tot i prendre en consideració el dret positiu 
i ,  CYI concret, el que disposen els desafortunats apartats 1 i 2 de 
l’art. 23 1 de la Llei @&nica del. Poder Judicial, l’apartat 3r. en 
particular -que esmentivern a la phg. 2 de fa carta que et vam 
dirigir-, interpretat de forma sistemhtica I de conformitat amb 
les restants disposicions constitucionals i estatuhies que regu- 
len el rnarc juridico-l@ilstic, la Llei de Normalitzaci6 Lin- 
giiist ica a Catalunya i la juirisprud&ncia constitucional i, en 
especial la senthncia 74/89, de 24 d’abril -malgrat l’atribució a 
1’Estat de la compethcia per regular l’fis de les llengües dife- 
rents del castell& en l’hdministraci6 de Justícia que efectuen les 
SSTC 56JY0, de 29 de mar$, i 62/90, de. 30 de marq- permet 
sostenir la interpretaci6 que afimhvem en la nostra carta. Tam- 
M la doctrina ho ha reconegut aixi i, d’acord amb aixb, s’ex- 
pressa la condusi6 2.1 de les generals del Segon Congres 
Internacional de la Llengua Catalana, <<Llengua i Dret. Treballs 
de i’bca 5 del Segon Congrbs Internacional de la Llengua Ca- 
talana. BarceIona-Andorra 1986>>, TEA, 1987, i Puig Salellas a 
&a doblc oficialitat Iingiiistica a 1’Estat espanyol>>, ob. cit. 
phgs. 58,  59 i60 (...).. 

Del que s’ha exposat es dedueix que cal avanqar en la norma- 
litzaci6 lingiiística a l’Admhistraci6 de Justicia i dictar les nor- 
mes corresponents per fer possible i real l’exercici dels &ets 
lingüístics dels ciutadans, tant reglamentant l’exighcia de fm- 
cionariat bilingüe (o almenys amb coneixements de llengua ca- 
talana) com afirmant el dret d’opci6 lingiiística de forma clara i 
expressa, aixf com la titularitat d’aquest dret per part del ciuta- 
dh. 

En aquest sentit, recordem que el Parlament de Catalunya va 
adoptar la resoluci6 153/IIi (Ple del 27-9-90) sobre i’orientació 
política general del Consell Executiu, que, al seu punt 7, i<insta 
el Govern de la Generalitat a prendre les mesures necesshries 
perque totes les administracions públiques a Catalunya aten- 
guin els ciutadans i els responguin en catala, si aquests se’ls 
adrecen de parada o per escrit en aquesta llengua.,, 

Per tant, el dret d’opció lingiiística ent&s, no tan sols com a 
dret del ciutadh a usar activament el catal&, sin6 tambd com a 
dret a rebre -normalment i sense que calguin soHicituds expres- 
ses- tota mena de notificacions i comunicacions en aquesta 
llengua (quan aixi ho desitgi i solliciti), ha de ser respectat per 
totes les administracions públiques a Catalunya. 

Queixa 1076/90. L’exigencia de titutaci6 en Ilengtia catalana 
als mestres d’EGR 

El senyor J.L,S. es va adregar a la Institució en els termes se 
giients: 

.(I f .) 
EXPOSA: 
&rimer: Havent-se convocat cursos d’especialització i con- 

curs de rnkrits per a la selecci6 de 280 professors d’EGB de 
centres docents piiblics i privats per a l’accds a cursos d’Espe- 
cialitzaci6 en Educaci6 Fisica 

>>Segon: A les dates establertes en la convocatbria, he presen- 
tat la documenta& que tenia en el meu poder i que podia justi- 
ficar documentalment en els SSTT de Sant Feliu de Llobregat, 

>>Tercer: He estat exclbs per no tenir el certificat de capacita- 
ci6 o idone’itat en llengua i cultura catalana i que era, segons 
l’article 8 apartat 8.1, requisit indispensabie per a l’adrnissió en 
el mencionat pre-concurs i posterior inclusió en les llistes sem- 
pre que la puntua& que tingui% fos la necesshrÍa, 

>>soL~LIcITo: 
>>Primer: hformaci6 de la V.I. de la legalitat o no del men- 

cionat apartat i passos a seguir per impugnar o reclamar la revi- 
si6 de la convocatbria, 

>>Segon: Demanar el dret al propi perfeccionament establert 
en la legislació bisica i en el qual tot funcionari en actiu pugui 
nccedir sense entrebancs idiarnhtics o d’una altra indole. 

>>Tercer: Que el mencionat article de la convocatbria hauria 
de ser, rnds que un requisit indispensable, un incentiu als ba- 
rems de puntuació, guardant la corresponent mesura per no cau- 
re en el mateix error i donar una puntuaci6 excessiva que 
seguiria discriminat. 

>Quart: Quk puc fer per exercir un dret de perfeccionament 
en la meva professi6, si es vulnera d’antuvi aquest dret?>> 

Estudiada Ia qiiesti6 plantejada, es va acordar no admetre la 
queixa pels raonaments que exposhern aixi al nostre comuni- 
cant: 
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<<En el vostre escrit qüestioneu la legalitat de 1’;zpaLtat 8.1. de 
l’article 8 de la resolució del Departament d’Eiisenyament de 
24 de maig de 1990, per fa qual es convoquen cursos d’espcia- 
litzaci6 i CQ~CUTSOS de rnkrits per a la selecci6 de 280 professors 
d’educació general. bhsica de centres ducents públics i privats 
en rkgim de concert, per a l’acces a cursos d’especiaIitzaci6 en 
Eúucaci6 Física. 

PUS hem d’jnformar que l’apmat 8.1 de l’article 8 de l’cx- 
pressada resolucih, en la mesura que estabIeix que els partici- 
pants hauran de disposar, en e1 moment de Ia presentació de la 
soFlicitud, del certificat de capacitaci6 o d’idone’itat en llengua i 
cultura catalanes, s’ajusta a la legalitat, j a  que l’article 18.1 de 
la Llei 711983, de 18 d’abril, de Narmalitzaci6 Lingüística a 
Catalunya, disposa que els professors han de con6ixer les dues 
llengiies oficials, i l’artide 18.2 estableix que eis plans d’estu- 
dis per als cursos i els centres de forma& del professorat han 
de ser elaborats de manera quc els alunmes assoleixin la plena 
capacitaci6 en llengua catalana i en llengua castellana, d’acord 
amb les exigkncies de cada especialitat docent. 

)>Més recentment, el Reial Decret 895189, de 14 de juliol, es- 
tableix al seu article 65. que les comunitats authnomes amb 
compethies  en materia ducativa podran establir determinats 
requeriments per rad de la conficialitat lingiiistica i, així, la re- 
soluci6 d ’ l  de juny de 1990 del Departament d’Ensenyament, 
per la qual s’aprova el cathleg de HOCS de treball del personal 
docent, classifica totes les places de bilingües. 

>>L’exigkncia del certificat de capacitació o d’idoneiItrtt en 
llengua i cultura catahes 6s conseqühcia, per tant, de la nor- 
mativa esmentada. 

>>D’altra bandit, aquesta exighncia no resulta discriminatbria, 
atks que respon a una finalitat legalment emparada, com és la 
normalitzaci6 Iingüfstica, i és una mesura proporcionada a 
aquella finalitat. Així, el Tribunal Suprem, a la senthcia de 10- 
12-1985, en relaci6 amb l’atticle 4 de l’ordrt: del Departament 
d’Ensenyarnent de la Generalitat de 38-12-1984, la qual, en. 
l ’hb i t  de l’educaci6 pre-escolar i de Ia primera etapa d’EGB, 
exigeix als participants en el concurs convocat el compromis de 
posseir algun dels títols que acrediten la capacitaci6 per a Z’en- 
senyament del catalb o d’obtenir-lo en el termini rnhxim de 
quatre cursos, disposa que, si bé aquesta exigkncia implica “di- 
ferenciacih de las exigencias impuestas a 10s mismos profeso- 
res en las provincias ... 110 bihgiies, no infringe el principio 
constitucional de igualdad dado que ese diferente trato no es 
discriminatori0 y caprichosa, sino que es reconocimiento rnoti- 
vado y proporcionada a la funci6n de docencia que esttin llama- 
dos a desarrollar 10s destinatarios.” 

>>Cal tenir en compte igualment que el dret priaritari és el 
dels infants, en relaci6 amb la possibilitat de rebre I’ensenya- 
melit en la seva llengua materna (catala o castellb) (article 14.2 
Llei 7/1983) quan &res drets puguin entrar en coWisió amb 
aquest, i justifica en darrer terme la mesura establerta per 
l’apartat 8.1 de l’article 8 de la resolució de refet-hcia. Aquest 
dret no quedaria suficientment protegit si f ’exigkncia de capaci- 
laci6 per a l’ensenyment del catalb fos iin mer document o mB 
rit més, com proposeu a la vostra cartre. 

>>Hem de fer-vos avinent que el coneixement d’un idioma (en 
aquest cas el catab) no pot constituir una “trava” per al propi 
perfeccionament, sin6, més aviat, un element m6s d’aquest per- 
feccionament, el dret al qual demaneu. 

>>A l’dtim, respecte a la informaci6 que sol-liciteu sobre els 
passos a seguir per impugnar o reclamar la revisi6 de la convo- 
catbrifi, disposeu dels recursos administratius previstos a la Llei 
de Procediment Administratiu (en aquest cas, de reposici6), aixi 
COM de1 recurs contencids administratiu previst a la llei regula- 
dora d’aquesta judsdicci6, si be heu de saber que aquests recur- 
sos s’hm d’exercir de la f ~ m a  i dins dels teminis previstos per 
1 ’ordenament juridic, 

>>No ens informeu de si heu interposat algun tipus de recurs 
contra l’acte administratiu esmentat, de data 24-5-90, per6 pel 
contingut del vostre escrit dedulm que no n’heu formulat cap. 

>>Heu de tenir en compte que, per imperatiu de l’article 27 de 
la Líei 14/1984, el Sindic de Greuges no pot modificar ni 
mullar les resolucions i actes administratius, ja que aquesta 
compethcia correspon a l s  mateixos brgans de I’Administraci6 
i als tribunals jurisdiccionals, tat com us hem indicat, als quals 
s’ha de dirigir el ciutadb si nn csth conforme amb aquelles 78 
soIucions, D 

IV. Consideracions 

Corn és de veure per Ies transcripcions anteriors, el Sindic ha 
fet reiterades referhcies expresses al problema de la normalit- 
zació de l’ús de Ia llengua catalana. A continuaci6 intentarem 
exposar la situaci6 actual i farem una referencia especifica a 
aquells hrnbits que entenem que no han assolit un grau suficient 
d’utiiitzacib de la llengua pr6pia de Catalunya. 

Abans de tota altra consideraci6 creiem oportii de manifestar 
la concepció de quk parteixen les asseveracions i recomana- 
cions que farem, i la filustrarem amb una cita de Mañé i Fia- 
quer, recollida per Joan Maragdt en el seu retrat del periodista : 
d o  som catalans perque parlem catali Parlem catala perquh 
sorn catalatis.>) La frase de Mai% i Fhquer resulta exactament 
adequada al propbsit que aquí ens ccupa. 

Entenem que el dret a utilitzar la llengua prbpia existeix en- 
cara que la Constituci6 no el proclami de manera expressa o de 
forma clara, per@, si no es gaudeix d’aquesta IIibertat d’op- 
ci6, esdevenen illusoris altres &ets fonamentais i, per sobre de 
tots, el de llibertat d’expressi6. Aquest dret fonamental inclou 
el de llibertat de premsa, de culte, d’associaci6 i de reunió, de 
corner$ i d’industria, 

Els catalans, doncs, al llarg de la histbria, s’han dotat d’una 
llengua, la seva, que actualment I’Estatttut i altres instruments ju- 
rídics anomenen llengua prhpia. EI dret a la normalitat en la si- 
tuació d’aquesta Ilcngua i el dret a utilitzar-ia 6s Ibgicament 
anterior a tota rnanifestaci6 escrita o formulada del Dret. 

En eonseqükncia, el dret a l’ús de la llengua prhpia és el dret 
del particular, dins les relacions comunithies o socids a l’iís 
lliure de la seva llengua, a I’opció lingiiistica en llibertat. 

Si prenem aquesta definici6 COM a punt de partida, arribarem 
a la conclusió, a’t llarg d’aquestes consideracions, que, a Catnlu- 
nya, aquesta llibertat consagrada al títo1 I dc la Constituci6 es 
vulnera ja que, a més, en el descabdellament de la vida privada, 
el ciutadh es veu agredit i compeblit a utilitzar un idioma que no 
Cs el seu propi. 

Perb ei que resulta més greu és que la reatitat demostra que 
e3 ciutadh, en el seu Arnbit territorial, tampoc no es pot relacio- 
nar en la seva llengua amb certs sectors de I’Administració pú- 
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blica, En aquest sentit, les administracions afectades s6n, prin- 
cipalment, les de justícia i d’ensenyament pel que fa a 1’Admi- 
nistració de la Generalitat, i la de forces de seguretat (Interior) i 
d’Hisenda quant a I’Administraci6 de I’Estat. 

Podem recordar aquí, per exemple, i’expressi6 del jutge degh 
deis jutjats de primesa hs thc i a  i Instrucci6 de Gavh, en ocasió 
de les Jornades sobre r<hinbit jurídic i normalitzaci6 lingiiísti- 
ca>>, celebrades a Platja d’Aro els dies 27 i 28 de juny de 1991, 
que manifestava : <<Al jutjat nbm. 1 s’empra menys el catal& 
que el llatí, ja que és habitual veure dmurnents amb expressions 
tals com <<ut supra>> o <capuc1 acta>>, mentre que el catal5 hi és to- 
talment ignorat >>. 

Aprofitant i’eloqiihcia d’aques t exemple, comenprem 
aquestes consideracions per I ’&,bit de I’Administracib de justi- 
cia. 

L’obstacle que representa haver-se d’expressar en una llen- 
gua que I ~ Q  és la prbpia, comporta al ciutadh conflictes i proble- 
mes afegits que no t6 el deure de suportar. A més a més, en 
determinats supbsits, com ara en processos penals, generalment 
s’hi afegeixen els trhmits polichcs en els quals 6s realment rara 
la utilització de la llengua catalana. 

En l’hrnbit de I’Administració de Justícia detectem dos pro- 
blemes fonamentals relacionats amb: el personal al servei 
d’aquesta administra&, per uti cant6, i els instruments thcnics, 
per l’altre. El primer problema és comli a les hees de f’Admi- 
nistraci6 servides per personal pertanyent a cossos nacionals. 

Entre aquest personal, distingirem dos grups: els jutges i mil- 
gistrats i ei personal de l’oficina judicial al servei dels primers. 
Pel que fa als jutges i magistrats, en general, compartim i’ankli- 
si d’un ponent de les Jornades abans esmentades. Es pot sinte- 
titzar de Ia forma segiient: 
- No es pot dir pas que entre els jutges i magistrats hi hagi 

una resistkncia positiva a 1’6s que facin de la llengua catalana 
els professionals del dret i els ciutadans en gencral. 
- En general, s’assumeix el dret a expressame davant 1’Ad- 

ministraci6 de justicia en qualsevol de les dues Ilengiies: catab 
i castellh. L’6s de qualsevol d’aquests idiomes no irnplicark cap 
perjudici per a la part que l’utilitza, 

No obstant aixxb, el nivell d’interks d’aquest colkctiu per la 
normalització lingüística és molt baix, trmt entre els jutges 
d’origen ca?al& o catalano-parlants corn dels d’origen no cat& 
de parla castellana, fins i tot si viuen a Catalunya de manera es- 
table. & a dir, dintre dels miiltiples problemes que afecten 
1’RclrninistraciÓ de justicia, la nomalitzaci6 de 1’6s del catali 
ocupa indiscutiblement un dels últims llocs. 

Pel que fa a la resta de personal de les oficines judicials, val 
a dir que en depenen molts dels trbrnits per donar impuls al pro- 
cés, Aquests trhmits s’efectueri per escrit i arriben als jutges i 
magistrats redactats en castellh. Generahlent aquest fet no de- 
p h  de I’origen geogrhfic de les persones, sinó del seu desco- 
neixement de la llengua catalana, inclús en el cas que es tracti 
de la llengua prbpia. Amb aixb darrer constatem que aquest cos 
de funcionaris no troben entre els seus superiors -directes Q in- 
directes- cap impuls que els mogui ni tan sols a considerar la 
possibilitat de servir els ciutadans en la Hengtra d’aquests. 

Passem ara a examinar eIs suports tknics de que disposen 
les oficines judicials i, en general, cls professionals del dret. En 
primer lloc s’ha de posar de manifest la inexistkncia cl’impresos 
normalitzats en catal& als jutjats de Catalunya. Entenem que la 

iniciativa de confeccionar-ne d e p b  del Departament de Justícia 
i que no hi ha cap impediment legal per imprimir-ne, distribuir- 
ne i exigir-ne la utilitzaci6, si arriba el cas. 

Aixb mateix es pot afirmar dels programes (software), textos 
i documents que es podrien incorporar a les membries dels or- 
dinadors de les oficines judicials en llengua catalana, i s’hauria 
de considerar la possibilitat de facilitar els mitjans adequats 
perqut: els despatxos professionals i les oficines dels notaris i 
registradors puguin disposar de programes d’ds habitud i nor- 
malitzat en catalh. Sabre aixb, és importantíssim el pes de I’au- 
tomatisme que aquestes m8quines generen, i estern convenpts 
que aquest precis automatisme ajudaria en gran mesura a anar 
permeten una entrada normal del catal& en l’hrnbit de qu& trac- 
tem. 

Igualment seria important promoure l’increment de la publi- 
cació d’obres juridico-cientifiques en catal&, a part de textos ju- 
&ics concordats, fonnularis i traduccions dels llibres més 
habitualment utilitzats en castellh. 

La recomanació que es dedueix de les argumentacions ank- 
rims 6s que cal promoure la canera judicial dintre de la Univer- 
sitat i potenciar la política de foment per preparar les 
oposicions corresponents; parallelament, caldria fer campanyes 
que fessin atractiu l’exercici de la funció jurisdiccional a Cata- 
lunya. La polftica a seguir seria, doncs, de facilitar la integra& 
a la realitat catalana dels jutges i magistrats procedents de fora 
de Catalunya, i activar simulthniament les vocacions locals. 

En aquest sentit cal considerar un inici de foment de la nor- 
rnalitzaci6 de l’ús de la llengua catalana l’acord pres pel Con- 
sell General del Poder judicial, el 23 d’octubre de 1991, pel 
gual s’aprova el desplegament reglamentari de I’art, 341.2 de la 
LOPJ i s’estableix una puntuaci6 addicional en el cbmput de 
rnhits del concurs pel coneixement de la llengua pr6pia de la 
Comunitat Autbnorna i pel coneixement del seu dret especial. 

Pei que fa als registres dependents de 1’Estat -registres Civil, 
Mercantil i de la Propietat-, gracies als fragments dels informes 
anteriors recollits més amunt, hem vist l’evolució de Ia norma- 
tiva. Es pot, per tant, afirmar que actualment, en l’acc6s ai Re- 
gistre Civil, no es presenten gaires problemes al ciutad8, tret 
dels que poden plantejar alguns titulars recalcitrants, 

Veiem que ha calgut reiterar repetidament i amb insisthncia 
les nostres recomanacions per aconseguir les modificacions ne- 
cessbies en la normativa del Registre Civil. En aquest sentit 
volem subratllar la queixa transcrita en l’apartat corresponent al 
primer informe al Parlament i que na ha estat resolta: la traduc- 
ció del nom propi dels pares ja difunts, Aquesta queixa consti- 
tueix un exponent del concepte de monopoli lingüístic de 
1’Estat. Cai remarcar que, en emprar el terme &-aduir)>, s’actua 
condicionat per autornatisme -en gran part acceptat com un fe- 
nomen quasi natural- oblidant, potser, l’exist&ncia de la dra- 
ducció>> prkvia del catali al castellk 

Pel que fa al Registre Mercantil, pe& la situació s’inverteix, 
ja  que l’art. 36 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat 
I’any 1989, estableix taxativament: CLOS asientos del Registro 
se harim en lengua castellanan. En el cas de2 Registre de la Pro- 
pietat s’exigeix traducció quan el document que s’ha &inscriu- 
re 6s redactat <<en latín o en algun0 de 10s dialectos de Espafía,, 
(sic) -art. 37 del Reglament Hipotecari de 14 de €ebrer de 1947. 

Resulta inversemblant que hi hagi empreses muIthacionals 
que exterioritzin més seiisibilitat per 1’6s de la llengua prbpia 
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de Catalunya que no pas el mateix Estat espanyol. En efecte, es 
dóna sovint el cas d’empreses d’aquest origen i dirnensi6 que, 
havent optat a l’hora de redactar els estatuts d’una societat o 
l’escriptura priblica de compra-venda d’un immoble pel princi- 
pi de territorialitat de la llengua, es troben amb l’absnrd entre- 
banc d’haver de traduir després els documents per portar-los als 
registres, És evident que aquesta palitica els dissuadeix de s e  
guida del que hauria de ser i podria ser un Ú s  norma1 dei catal8 
com a llengua normal per documentar els seus afers. 

Pel que fa a l’ensenyarnent, la qijesti6 tampoc no és resolta. 
A mks, cal remarcar que l’ensenyament és obligatori, per impe 
ratiu legal, fins a i 6  anys; la normalització lingiiistica és mes 
que dubtosa a partir de I’EGB. Si bd el Tribunal Constitucional, 
en el cas dels professors d’ensenyament primari, s’ha pronun- 
ciat favorablement sobre 1 ’exighcia del coneixment de les dues 
llengües (la castellana i la prbpia de la comunitat autanoma), en 
el cas del secundari, fms fa molt poc @ecret 24/91, de 28 
d’octubre), ni tan sols el govern catalb havia estipulat aquesta 
exigkncia. Hem de considerar, a més, la possibilitat que auqesta 
encara recent disposici6 sigui impugnada pel Govern Cent ral. 

En tot cas, cal distingir entre els supbsits d’accés inicial o per 
concurs de trasllat al m6n de la dochcia. Aquest segon supbsit’ 
no ha obtingut el suport del veredicte del Tribunal Constitucb 
nal, que el considera vulneradar del principi d’igualtat, 

La situaci6 és, duncs, d’una certa incoher5ncia: d’una banda, 
la Generalitat ha aconseguit finalment que sigui un fet l’exigkn- 
cia que eis mestres d’BGB coneguin d catalh; per& de l’altra, 
no hi ha continultat, vist que aquesta exigkncia no es mant6 en 
l’ensenyament secundari. Per tant un estudiant pot haver cursat 
I’ensenyament primari en Ia seva llengua prbpia, la catalana, i, 
arribat al secundari, trobar-se amb el handicap d’haver d’assolir 
coneixements concrets en determinades assignatures en una 
llengua forastera. 

Transcrivim els parhgrafs del decret esmentat que aclareixen 
l’afirmació anterior. hrt. 1.2. <<Els professors exerciran la seva 
tasca docent en la llengua que correspongui segons el projecte 
lingiiistic del centre...>) D’entrada, no se sap quines matkries se- 
ran ensenyades en llengua castellana. La disposici6 estableix, a 
mes un període iramitori per a la irnplantaci6 de la llengua prdpia, 
en els termes segiients: DT primera, l.16 <iA partir de 1992, el De 
partament d’Ensenyament, abans de cada convocathria de provi& 
de IIocs de treball docent als centres docents publics d’ensenyri- 
ment secudari, publicar& Ia relació de centres en quk s’exigirh, 
per a la dita provisi6, el coneixement adequat, ora1 i escrit, de la 
llcngua catalana...>> i la disposicili transithria hi afegeix que en la 
primera convucatbria el nombre de centres als quals s’aaplicarh la 
numativa no excedir& el del total, i que el nombre anirh aug- 
mentant progressivament fms al curs 199519%. 

Val a dir que, si creiem que l’espermqa d’implantació de la 
llengua prhpia de Catalunya com a vehicle habitud d’eexpressi6 
en el territori catal& rau en I’ensenyament, sorn ben lluny d’as- 
s o h  el resultat desitjat i quasi fins i tot de pretendre-ho. 

Quan hem parlat de I’Administració de Justícia, hem mani- 
festat la nostra opinió sobre l’oportunitat de promoure voca- 
cions d’estudiants d’universitats catalanes cap a la judicatura. 
Naturalment aquest suggeriment s’efectua sobre la base que 
s’imparteixi I’ensenyament universitari en catalh, la qual cosa 
encara 6s més lluny de la realitat que tot el que hem dit sobre 
1 ’I ensenyament secundari. 

Per tenir una visió general d’aquesta qüestió i facilitar-ne 
l’estudi, reprodu‘im aqw’ all6 que s’ha dit a la secció 7, d’Ensen- 
yarnent i Cultura, pel que fa a la narrnalitzaci6 lingiilstica a les 
universitats de Catalunya. 

Farem una especial consideraci6 de la implantaci6, aquest 
curs, del Districte Universitari Compartit. A la gregarització i al 
dhficit de places universitkies a Catalunya s’ha afegit un nom- 
bre de places en la practica inexistents 4 4 4  en total- per a 
alumnes de la resta de 1’Estat. Si b6 la demanda d’nccedir per 
aquesta via ha estat inferior a les places creades, -només 583 
sollicituds, de les quals 286 foren rebutjades per nota insufi- 
cient- com que es tracta de places inexistents, (rad per la qual 
les vacants no han pogut ser ofertes a estudiants catalans), p r  
poca que sigui la demanda, la valoració que aixb ens mereix ha 
de ser forqosament negativa. 

Endemés, una tal situació planteja dues qüestions més: la in- 
cidhncia en el proc6s de normafitzaci6 lingüística a les universi- 
tats i el conflicte amb el principi d’autonornia wliversithia. 

Respecte al primer punt, si b6 no disposem de dades, és 
obvi que la vinguda d’estudiants de la resta de 1’Estat als 
quals no s’ha exigit cap prova de coneixement de llengua ca- 
talana comporta un greuge i una discriminaci6 per als cata- 
lans; aquest greuge és visible en dos nivells: primer, perque, 
en la nota mitjana obtinguda per accedir a les universitats ca- 
talanes, els estudiants de CataIuny a tenen una qualificació 
C O I E S P Q ~ ~ ~ ~  a I’assignatura de llengua catalana; i, segon, 
perqub e1 procés de normalització lingiiistica tot just iniciat a 
les universitats es pot veure dificultat O impedit per la pre- 
sbncia d’estudiants de la resta de 1’Estat que no entenguin la 
llengua catalana. 

Actualment, nom6s el 56% de kes classes de la Universitat de 
Barcelona es fan en llengua catalana, segons una enquesta de la 
mateixa universitat, si bé per centres els percentatges s6n molt 
diferents. Així, contra el 84,2% d’assignatures que es poden es- 
tudiar en catal& a la Facultat de Matemhttiques, amb un 85’9% 
de les classes en aquesta llengua, I’Escola d’Estudis Empresa- 
rials nom& ofereix la possibilitat d’estudiar en catali un 18,7% 
de les assignatures, i un 20,4% de les classes es fan en llengua 
catalana, A I’Escola de Podologia, un 100% de les classes es 
fan en castellh. 

La imposici6 del Districte Universitari Compartit, en la me- 
sura que afecta, com hem apuntat, el funcionament i l’organit- 
zaci6 interna de les universitats catalanes, agreujant el 
problema del desbordament i el dhficit de places i destorbant ai- 
x í  mateix el procés de normalització lingiiistica en aquest hmbit 
(no oblidem que, d’acord amb llurs Estatuts, la llengua prbpia 
de les universitats catalanes és ei catalh), atemptaria contra el 
principi d’autonomia universitkia. 

En aquest sentit, i com a canclusi6 del que hem exposat, en- 
tenem que 1’Administració catdana, de conformitat amb les 
cornpethies que li atorga l’art. 15 de I’Estatut d’htonomia, 
hauria, d’una banda, d’adoptar mesures per resoldre eI dkficit 
actual de places tenint en compte les carreres i facultats on hi 
ha mes demanda, i, de l’aítra, minimitzar els efectes de la im- 
plantaci6 del districte universitari compartit establint proves de 
coneixement lingüístic per a I’accés d’estudiants de la resta de 
1’Estat a les universitats catalanes i prestant suport a 1’autonu- 
mia universithria enfront d’actuacions d’altres poders piiblics 
que poden limitar-la o afeblir-la. 
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Passem ara a 1’Admini straci6 perifkrica radicada a Catalunya 
i examinem-ne dues hees: les forces de seguretat de 1’Estat i el 
funcionariat d’F,conomia i Hisencia. Aquest dos serveis públics 
es presten al ciutada únicament i exclusivament en castell8, 
sense respectar, ni tan sols, el principi de territorialitat, 

Malgrat que el Ministeri per a les Administracions Pljbliques 
hagi establert la convenikncia de conkixer l’idioma propi de la 
comunitat autbnarna, si escau, per a les places amb funcid 
d’atenci6 al piiblic, informaci6, etc., la realitat és que avui el 
gruix dels funcionaris que ocupen aquests llocs el desconeixen. 

Pel que b a Hisenda, 6s un fet conegut de tothom que les no- 
tificacions, resolucions i ,  en general, tot acte administratiu que 
emani dels seus hrgans és redactat en castellh. La recaptaci6 
dels impostos estatals es comunica en castellh, si bé s’ha est& 
e1 fet que en els impresos per a certes declaracions d’impostos 
el Ministeri en qüesti6 hagi editat formularis bilingües. Ens per- 
metem recordar que els catalans tenim una frase molt significa- 
tiva que expressa la idea de suportar i pagar. 

No podem acabar aquest apartat de consideracions sense fer 
un csrnent succint a la retolaci6 de les carreteres construklles a 
Catalunya amb carrec a pressupostos de 1’Estat. Els indicadors 
cl’aquestcs vies de coniunicaci6 no sempre són, ni tan sols, bi- 
lingües, i és freyiient que els topbnims catalans hi figurin amb 
incorreccions. 

Dc tota aquesta cxposició es despren que el ciutadh, en rela- 
cions obligades amb l’Administraci6, es veu fortament obstacu- 
litzat per emprar la seva llengua. No és d’estrariyar, doncs, que 
aquesta situaci6 sigui cxtensiva a tota la societat civil: comprar 
en els grans magatzems, demanar tm caE O agafar un taxi s6n 
c o m  que, en un molt ait percentatge de casos, cal fer en caste- 
IIh. E1 ciutadh esforpt pot intentar d’utilitzar el seu idioma, pe- 
16, gcncralmerit, Iiaurh d’acabar per traduir all6 que vol 
comunicar. 

v. Conclllsions 

fis pot afirmar que no figurar en els apartats precedents 
d’aquest informc és un bon simptoina de nonnalitzaci6. Altra- 
me~it dit, I’informe denuncia els organismes, entitats i situa- 
cions que vulneren en major o menor mesura cl dret fonamental 
d’cxprcssar-sc a Catalunya en la llengua que n’és prbpia. 

No obstant aixb, no volem acabar aquesta monografia scnse 
reconkixer expressament els avanps que la Generalitat de Ca- 
talunya ha fet en el camp de la normalització de l’& de la lien- 
g~ia  cat alana. 

Com abans predichem de I’A\dministraci6 autonbmica, tnm- 
bé €em esment favorable de la normalitzaci6 assolida, en gene- 
ral, per f’Administcaci6 local catalana. Cal remarcar que €ins i 
tot els ajuntaments dels municipis més petits han fet l’esforq de 
riorinalitzaciri, ni que fos amb uns mitjans eeonbmics escassis- 
sims. 

Aqucsta darrera afirmaci6 pot servir per introduir el concepte 
yuc volem transmctre: la normalització liiigiiística no necessita 
f~,n~unentalmcnt un gra11 suport ecoiibmic, sinh un esforg 
d’irnaginacici i i i ~ i a  voluntat decidida. 

Tot i rcconEixcr la tasca de foment efectuada per la Generali- 
tat mitjarqrint eI suport gcnikic a I’edici6 de Ilibres o a la pro- 
ducciri fonogrhfica i cinernatogrhfica en llengua cat alana, 

entenem que caldria promoure l’elaboració de productes que re- 
sultessin competitius en el mercat de consum, en qualsevol 
camp d’activitat, i que aquests productes, essent catalans o en 
catal&, s’imposessin de manera espontania per la seva qualitat. 
És a dir, cal ehborar productes que tinguin demanda ccmalgrztt 
ser en catalb. 

En e1 cas dds  llibres, els ajuts a l’edició d’obres cientifiques, 
manuals usuals i narrativa de qualitat a partir d’originds cata- 
lans O de traduccions acurades, creiem que seria una inversi6 
rendible per a la normalització. De la mateixa manera que certs 
textos s’adquireixen malgrat tot i que siguin en una ilengua par- 
cialment coneguda pel lector, perb que ofereixen una qualitat 
excepcional o que resolen una necessitat, entenem que es po- 
dria aconseguir un mercat cultural per ais textos catalans, fins i 
tat entre no-cat alanoparlant s. 

Pel que fa ds  textos de poca entitat, com ara meniis, prospec- 
tes, correspondencia elemental, 6s molt possible que la noma- 
lització es produis sense traumes si s’oferia als empresaris un 
servei gratu’it i rigor& de traducció. 

Respecte al problema de l’etiquetatge, en el qual a mes de la 
normalització no es pot oblida la incidkncia en els drets dels 
consumidors, esperem que el projecte de llei de 1’Estatut del 
Consumidor, actualment presentat a1 Parlament de Catalunya, 
contribueixi a consolidar els drets lingüístics dels ciutadans. 

Pel que fa als mitjans de comunicació catalans, resulta evi- 
dent que, per exemple, les televisions que emeten cn llengua 
catalana han contribui’t: en bona mesura a la normalització grA- 
cies a uns programes de gran audikncia. No podem passar per 
alt, en tractar dels mitjans de comunicaci6, les realitzacions de 
la premsa comarcal. L’esfoq de normalitzaci6 desplegat per les 
publicacions peribdiques en catal&, d’abast comarcal, mereix 
tot el nostre respecte i, públicament reconegut, hauria de ser un 
exemple a seguir. I fem constar que aquest esfoq no es limita 
pas a la normalització, atks que, si bk la tasca es va iniciar amb 
informació comarcal, s’ha anat eixamplant fins a oferir actual- 
ment noticies d’hmbit nacional i internacional, sense oblidar la 
qualitat d’alguns articles d’opinió. 

Dels mitjans de cornunicaci6 passem als espectacles de mas- 
sa, Prbximament se celebraran a Barcelona els Jocs Olimpics. 
Creiem que aquest esdeveniment constituir& una ocasi6 singu- 
lar i irnrnillorable per constatar el grau assolit en el proc6s de 
normalitzacili. 

Finalment, volem deixar cansthcia del suport d’aquesta Ins- 
tituci6 a la iniciativa de modificació de la Llei de Normalització 
Lingüística, que entenem necesshia, 

Seria important de poder vencer els obstacles addui’ts pel Tri- 
bunal Constitucional pel que fa al que establia l’art, 4. de l’es- 
rnentat text legal, que atorgava legitimacid a1 Consell Executiu 
per assumir la defensa dels drets lingüístics del ciutadh enfront 
de les administracions públiques mitjanpnt recursos judicials. 

Considerem que si s ’aconseguís derivar a l’Administraci6 la 
chrega de la defensa de l’ús de la llengua per ds  casos con- 
crets, el ciutadg es veuria deslliurat del pes feixuc de la quasi 
hero’icitat que comporta pledejar per veure reconegut un dret 
elemental, el &et lingiiistic. 

Podria ser una soluci6 la constituci6 d’ima comissi6 parla- 
mentaria amb ‘impiia representació política que tingués enca- 
rregades aquestes comeses de defensa de Ia llengua. Els 
resultats que se’n podrien obtenir quant a l’actuaci6 de 1’Admi- 
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nistraci6 autonbmica i local (pensem en el cas de I’Ajuntament 
de Calafell citat a l’informe) o fins l’Administraci6 perifkrica 
de l’Estat, podrien ser molt satisfactoris. 

En introduir aquesta monagrafia sobre 1’6s de la llengua ca- 
talana hem fet esment del temps transcorregut des de la restau- 
ra& provisional de la Generalitat i de la promulgació de 
1’Estatut $’Autonomia de Catalunya i aljudiem a1 grau d’acorn- 
pliment d’altllb que el poble de Catalunya esperava d’aquest pro- 
cks per al restabliment de la prbpia identitat. 

Per cloure-la reproduirem dos fragments d’uns textos ben co- 
neguts i separats per un lapse de temps de cents anys. 

<<La llengua catalana ser6 la Gnica que ab carhcter oficial po- 
drti usarse a Catalunya y en les relacions d’aquesta regi6 ab lo 

Poder central.)) (Bases pera la Constituci6 Regional Catalana 
acordada per la Assamblea de Delegats celebrada a Manresa 10s 
ciias 25,26 y 27 de Mars de 1892. Base tercera). 

<<I, La llengua prbpia de Catalunya és el catalh. 
>>2. L’idioma catal& 6s l’oficial a Catalunya, així carn t3mM 

ho és el castellh, oficial a tot 1’Estat espanyol..)> (Estatut d’Au- 
t onomia de Catalunya, desembre de 1 979, Article tercer), 

Veiem, doncs, que ha canviat el plantejament sobre el dret 
lingüístic i que, en tot cas, aquesta realitat provoca sobre els 
ciutadans la dificultat persistent de produir-se normalment en la 
seva llengua i aixb 6s el que constitueix l’objecte de preocupa- 
ci6 per al Sindic de Greuges en aquesta rnathria. 
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ANNEX 

LLEI 1411984, DE 20 DE MARC, DEL SiNDIC DE GREUGES 

N. de la R.:  El text de la Llei es pot consultar al BOPC, 18711, del 7 de  mar^ de 1984, i al 
DOGC, 421, del 30 de mar$ de í984, i la modificaci6 feta per la Llei I211 9.89, de Modifi- 
caci6 de la Liei 1411984, del Síndic de Greuges, mpot consultar al BOPC, 117, del 13 de 
desembre de 1989, i al DOGC, 1234, del 22 de desembre de 1989, i 1243, del 17 de ge- 
ner de 1990. 

Aquest Informe de les actuacions de la Institució del Síndic de Greuges, durant l’any 
3 991, s’ha acabat de redacta el dia 2 de maq de 1992 

Frederic Rahola i d ’ E s p a  
Sindic de Greuges 
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