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s~ssrd NOM. 10 DE LA  COMISSI^ 
DEL SfNDlC DE GREUGES 

Lu sessi6 s’obre a un quart de dotze del mutí i tres minuts. 
Presideix E‘I. Sr. Grau, acompanyat del Vice-president, 1. Sr. 
Oliart, i del Secretari, I .  Si-. Vernet. As,yisieix la Mesa E’Oficial 
Major. 

Hi s6n presents les diputades i els diputats 1. Sr. Aligué, I .  
Sra. Bosch, I .  Sr. Escudk, I .  Sr. González i Castells, I .  Sr. Mon- 
talat, S. Sr. Pudilla, I .  Sr. Pureru i I .  Sr. Viñas, pel G. P. de 
Convergkncia i Unió; I .  Sr. Abelló i I .  Sra. Martf i Conill, pel 
G .  Socialista; I .  Sr. Nualart, pel G.  P .  d‘lniciativa per Catu- 
lunya; I .  Sra. Montserrat, pel G. Y. Pupuiar; I .  Sr. Colom, per 
VA. p .  d‘Esquerra Republicana G?C Catalunya; 1. Sr. Murtin (en 
suhstituciú de I‘I. Sr. Laturre), per ¡‘A. p.  del Centre Dernocrd- 
tic i Social, i I .  Sr. Rddenus, pel G. Mixt. 

Assisteix en aquesta semi6 el Síndic de Greuges, H .  Sr, Fre- 
&ric Raholu i d‘E,~pona, mompunyut de l’Adjunt dei Síndic, 
Sr. filies Rogent i Albiol. 

Ordre del dia 

Punt Únic: Debat de I‘Informe (uny 1990) dei Síndic de 
Freugea presentat al Parlament, d’acord amb ¡’article 30 de la 
Llei J4/1984, de 20 de m a y .  

El Sr. PRESIDENT: S’obre la sessió. 
D’acord amb l’article 1 4 4  del Reglament, una vegada rebut 

l’hforme del Sindic de Greuges, correspon debatre aquest In- 
fonnc en Comissi6. Corn és habitual i com ordena el Regla- 
ment, aquest Informe skicia amb una exposiciti del seu 
contingut per part de l’honorable Sindic de Greuges. Per tant, t6 
la pamula l’honorable senyor Rahoia. 

El Sr. ShJDIC DE GREUGES (Frederic Rahola i d’Espo- 
na): Bon dia. IMustre President, Slustres membres de la Mesa, 
senyores i senyors diputats, tinc la satisfacci6 de presentar a la 
seva considera% un nou informe de la instituci6 del Síndic de 
Greuges, el set& del meu mandat. 

Aquest Informe reflecteix l’actuació del Sindic durant 
E’exercici passat i presenta una mostra dels problemes en qui? es 
troben els ciutadans a Catalunya davant les diverses administra- 
cions púbiiques. 

Pel que fa a l’estmctura, hi he mantingut -com deuen haver 
comprovat- la mateixa sistemhtica que es va seguir en els dos 
exercicis anteriors. L’Infonne es compon cle dos Llibres, el pri- 
mer dels quals segueix la divisi6 en deu apartats ternhtics que 
responen als deu h b i t s  que s’orgmitza I’uficina de la institu- 
ci6. Aquets hb i t s  s6n: administració general, ordenació del te- 
rritori, tributari, sanitat i consum, pensions i treball, serveis 
socials, ensenyament i cultura, justicia, queixes privades o in- 
concretes, i la consulla diria. A continuació figuren tatnbk les 
xifres d’estadistica que faciliten la comprensi6 de les feines 
efectuades i la consulta rhpida de dades. 

Pel que fa al segon llibre, est2 dedicat a I’exercici de l’acci6 
merlial i exposem com en certes circumsthcies la bona solució 
es troba en una tercera via que, tot respectant la legalitat, resol 
els problemes que els ciutadans ens presenten i permet que 
l’Aclministraci6 l’accepti, ja que s’ajusta a l’esperit i a la fmali- 
tat de la seva comesa. 

’ 

Com a fil conductor de l’anWsi de l’hforme, vall fer patesa 
una constataci6 de tipus general que malauradament concerneix 
totes les administracions i que en conseqiihcia afecta qualsevol 
qüesti6 sectorial de les tractades en aquest Informe. Crec que 
l’Administraci6 ha entrat en una fase d’aplicacid d’eestbdards 
que, si ha resultat aconsellable en la mesura que podia facilitar 
els trhmits i agilitar la busacrbia, pot conduir a una nrtina no 
gens desitjable. 

He pogut recopilar l’experihcia de set anys de mandat par- 
lamentari i he de manifestar que he trobat en totes les adminis- 
tracions catalanes, tant les autonbmiques corn les locals, un 
tarannh collaborador i un afany de donar suport a les tasques de 
la institucid, Ah€, puc fer esment de la cooperaci6 adminisímti- 
va a l’hora d’efectuar accions medials, la gual cosa comporta 
I’assistbncia de responsables de l’Administraci6 a les sessions 
de negociacia les faciiitats per concertar entrevistes amb els 
consellers i els alcaldes, la flui’desa en l’obtenció d’informació 
en casos urgents, l’actitud de respecte a l’autoritat institucional 
que represento. És a dir, en conjunt, puc afmar que ha quedat 
consolidat el principi d’ autkntica coHaboraci6 enim les admi- 
nistracions catalanes i el Síndic de Greuges. 

No obstant aixb, en determinats supbsits he detectat una ten- 
dkncia a la repetició de I’argurnentaci6 i a la feblesa dels raona- 
ments jurídics esgrimits per les administracions, en resposta a 
les meves sallicituds d’hformaci6. 

La gestió dibia dels milers d’expedients tramitats pels orga- 
nismes pcblics explica questa posici6. NQ obstant aixb, no es 
pot perdre de vista que l’objectiu que han de perseguir Ies ad- 
ministracions 6s 1’inte&s pMic i que aquesta finalitat es pot 
assolir amb mktodes rutinaris i amb indicis de desidia. 

Les meves paraules no han de ser interpretades com a critica 
esthil de la tasca administrativa. La instituci6 que presideixo 
no te la missió de jutjar, perb si que té encomanada la tasca de 
vetllar per la salvaguarda dels drets fonamentals dels ciutadans 
de Catalunya, fent prevaler els principis de llibertat, equitat i 
solidaritat. 

L’augment de les queixes ha seguit una corba moderaada- 
ment ascendent, tot i que el coneixement que es té de la institu- 
ció encara és baix i que al pressupost no van ser concedides 
partides destinades al servei de premsa ni a la dihsió de la ins- 
titució. Publicar 3 difondre l’lnfonne ordinari representa, cada 
any, un esforG pressupostari que impossibilita altres activitats, i 
no cal dir les dificultats.econbmiques que ha comportat la pu- 
blicaci6 de l’únic Informe extraordinari que fins ara hem pogut 
fer. Aquesta manca de publicitat comporta que en alguns casos 
no puguem arribar a sectors socials necessitats de la nostra ac- 
tuaci6, que nom& coneixen la nostra actuació pel sistema de 
boca-orella, i per la bona voluntat que ens dispensen els mitjans 
de comunicació, premsa, rhdio i televisi6, als quals es te 
d’agrair l’interes que sempre han pres per les nostres actua- 
cions. 

La rutina i els antics hhbits burocrhtics que mantenen algu- 
nes de les nostres administracions constitueixen una resisthcia 
de vegades insalvable contra els drets i les llibertats que defen- 
sem. 

Exposaré a continuaci6 alguns aspectes d’aquests hhbits de 
la mala prhctica administrativa que vulneren drets fonamentals 
corn ara el dret a la llibertat, a Irt salut, a l’educacid, a la tutela 
judicial efectiva i, en definitiva, a la dignitat de la persona, 
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En consqühcia, res no legitima la &laci6 en la tramitació 
d’una documentaci6 que put cornpostm el final de l’acompli- 
ment cl’una pena de privaci6 de llibertat, de trasllat d’un centre 
penitenciari o de canvi de dassificaci6 de la poblaci6 reclusa. 

Corn vaig dir en l’lnfome especid sabre &@sits municipals de 
detinguts, presentat a aquesta Comissió, he contiuiat obmvant pr+ 
blemes derivats de l’apIicack5 de la Llei de Demrrrcaci6 i Planta. 

Com ja es va dir, aquest problema neix de Ia divisió territo- 
rial dels districtes judicials, I’assignaci6 dels diversos tipus de 
jutjat, l’entreecreuiunent de les diverses divisions administ.ratives 
territorials, la lentitud en la implantaci6 de nous jutjats, Ia mul- 
tiplicitat de vacants -jutges, fiscals, secretaris de jutjat i ofi- 
cials- i la manca d’instal-lacions adequades. 

Més, en aquest sentit, una de les situacions que mes em 
preocupa és la paradoxa que representa que els secreths de 
l’ajuntarnent, al sewei del govern municipal, s’hagin de fer ch- 
=ec de les secretaries de jutjat de pau del seu municipi, que de- 
penen, en definitiva, del poder judicial. Si la rutina distorsiona 
l’actaació administrativa en general, quan esta en causa la pri- 
vació de llibertat de les persones, aquest vici aguditza el. drama 
humh. 

Vuil fer ara una reflex% sobre cl problema penitenciari. Sw 
vint es parla de la millora de les situacions penitencihries, de la 
inauguraci6 de nous centres i del problema de la massificació 
de les presons existents. La realitat 6s que, COM més places hi 
ha, m6s puja el nombre d’innterns, i aixb €a pensar si realment 
hem estat capaqos d’afrontar el problema amb encert. Penso 
que no n’hi ha prou a millorar el sistema penitenciari, sinó que 
el que cal  6s modificar en profunditat el sistema juridico-penal. 

Solament es podrh aconseguir, al nostre entendre, una dismi- 
nució real de l’index de la delhqiihcia modificant el concepte 
de pena amb fórmules alternatives a l’internament penitenciarj. i 
establint un procediment just, hgil i d’intletnnitzaci6 a la vícti- 
ma. En conseqiiencia, els canvis legislatius necessaris hauran 
d’anar acompanyats de profunds canvis socials. 

Aquests canvis han de comportar també la sensibilitzaci6 
per la comprensió dels problemes dels estrangers i una previsió 
realista del moviment migratori basada en l’acceptació de les 
responsabilitats socials, ecoiibmiques, del nord envers el sud. 

Tampc no 5611 legitimes fes llargues esperes que han de pa- 
tir els usuaris de la sanitat pública per ser sotmesos a interven- 
cions quinirgiqucs o a ingressos hospitalaris. En aquest sentit, 
es pot fer esment, tamM, de la rn,mca de mobilitat que ha sofert 
fins ara el personal sanitari, a I’espera d’una reforma normativa. 
Sembla que aquesta situaci6 s’ha superat a partir de l’aparició 
del Decret 129190, de 28 de maig, segons ens va informar el 
Conseller de Sanitat, que permetrh l’optimaci6 de recursos per- 
sonals disponibles en la sanitat piiblica. 

Pel que fa als malalts mentals i a l s  disminu’its psiquics, la si- 
tuació no 6s ni tan sols de llargues esperes, sinó d’inexistkncia 
de centres per atendre’ls, si no es troben en un estat agut. Citaré 
un sol cas, a tall d’exemple. Despres de romandre en llista d’es- 
pera durant un any, la famfia d’un clisminult psíquic va ser in- 
fornada que, malgrat existir dues residhcies que s’ajusten a la 
malaltia específica del disminult, i tot i haver-hi places, la resi- 
clhncia en qüesti6 no podia ser inaugurada per manca de perso- 
nal. 

És realment pen6s I’espectacIe d’aquells que es troben pen- 
dents de percebre prestacions econbmiques i que veuen multi- 

plicar els seus t r h i t s  perquh els allunya de la consecuci6 del 
seu dret quan, a més, de vegades en d e p h  la seva mateixa su- 
pervivhcia. 

Hem tractat en l’hforme d’enguany el cas de les pensions 
dels funcionaris de I’Administraci6 local, amb temps d’espera 
de setze inesos per a la percepció d’una pensió de viduytat. Hem 
de dir que, lamentablement, aquesta demora no és excepcional. 
Igualment a€ecta els pensionistes el problema de la manca de 
lloc a les residencies públiques per a gent gran. Enguany he re- 
but queixes de persones totalment desvalgudes o, fins i tot, dels 
ve’ins d’aquestes, fent palesa la seva situaci6 insostenible en 
aquests MSQS. En aquests casos, una llarga llista d’espera equi- 
val a Ia total desassisthcia i, per tant, a I’abandti. 

No cal ni dir el viacrucis que significa l’obtenci6 dels paga- 
ments, indemnitzacions degudes, o tamb6 els perjudicis que 
ocasionen als ciutadans unes meres irregularitats administrati- 
ves, com ara I’ocupaci6 de la cosa expropiada abans de pagar- 
ne el preu just. 

En aquest mateix sentit, haig de destacar l’important nombre 
de queixes que rep la institució relatives a dues qiiestions prin- 
cipals: la lentitud amb que es proveeixen els procediments i la 
manca d’execuci6 de les snethcies judicials. A l’hforme d’cn- 
guany figura una queixa que no puc deixar d’esmentar: un c h -  
tadh de vuitanta anys, que va patir un accident de circulaci6 
l’any 1979, va obtenir sentkncia favorable l’my 1985. 1 l’any 
1990, o sigui, onze anys despres, va presentar queixa perque 
encara no s’havia aconseguit l’execuci6 i per tant, no havia co- 
brat la indemnitzaci6. 

Cal remarcar també l’altra cara de la moneda; és a dir, la 
precarletat de recucsos hwnans i materials que pateixen les ofi- 
cines dels jutjats. Malgrat aixb, no podem passar per alt que sovint 
és I’hmbit de l’Adrninistraci6 de justícia, i en les dependhcies 
de l’Administraci6 periRrica de 1’Estat a Catalunya, on resulten 
menys menystinguts els drets lingüistics dels ciutadans, 

La lentitud de tramitació dels expedients per a I ’adjudicaci6 
d’habitatges també influeix negativament en aquest conegut 
problema, agreujat actualment pels preus clarament inflaciona- 
ris del sbl. Els retards en la tramitacid d’expedients afecten 
tamb6 el dret a l’educacifi, en la rncsura que l’execució d’obres 
de reforma o manteniment d’edificis es dilata en ei temps o es 
preveu amb retard, de tal manera que alguns alumnes romanen 
desescolaritzats. 

Si entrem en la temhtica de l’urbanisme, veurem que la Ienti- 
tud en la tramitació d’expdients sancionadors per infraccions 
urbanístiques a la prhctica equival a burlar ¡’acci6 pública de 
protecció de la legalitat urbanística, i que la manca de realitza- 
ci6 d’ordres d’execució, d’ordres necesshries o d’cnderrocs im- 
prescindibles per al procediment en protecció de les persones i 
bkns, no és sin6 una mera tramitaci6 burucrhtica que queda no- 
més en paperassa, que no arriba a aconseguir uns resultats tan- 
gibles. Tots aquests problemes són generats, en bona mesura, 
pels vicis administratius que he remarcat. 

Passar6 ara a exposar les linies gcnerals del Llibre Segon de 
1’Informe. Aquest IIihre, de caracter monogrbfic, ha estat dedi- 
cat enguany a l’acció medial i 1’il.lustra una mostra de les quei- 
xes que han tingut un pes especific en cl treball diari amb una 
considerable dedicació i temps. L’exercici de la mediació ks, ai 
meu entendre, una funció important i gaireIx5 desconeguda de la 
institució. fis per aixb que se li dedica un lloc remarcable dins 

. 
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l’hfarme, amb la intenció de fer ressaltar les seves qualitats 
d’acció directa i de pacificaci6 social. 

L’acci6 medial té la seva configuració legal a partir de l’arti- 
cle 2 1.1 de la Llei del Síndic de Greuges, que estableix el se- 
giient: <<El Sindic de Greuges pot proposar al departament Q a 
l’organisme o a i’entitat afectats, en el marc de la legislacib vi- 
gent, fórmules de conciliació o d’acord que facilitin uria resolu- 
ci6 positiva i rhpida de la queixan. Com 6s de veure, la redacci6 
d’aquest article és molt genbrica i la prhctica quotidiana ha anat 
configurant la medixi6 com un instrument amb caracteristi- 
ques prbpies. Es pot constatar en l’lnforme la diversitat de les 
accions exercides; es recullen accions medials entre particulars 
i un departament de la Generalitat, entre un ciutadh i un ajunta- 
ment, entre dos ajuntaments, un ajuntament i la Generalitat i, 
fins i tot, entre particulars. 

Com a exemple significatiu, cal remarcar que fins i tot en nn 
acord entre I’Ajuntament d’alot i un particular, que implicava 
el reconeixement del dret a una indernnitzacid, totes les parts 
van solkitar al Sindic que la qumtifiqu6s. EIS criteris i els ar- 
guments que es vrzn seguir i que s6n recollits a l’hfarrne s6n 
una mostra del carhcter de l’jnstrument d’acci6 m d i d  a que he 
fet re€e&ncia. 

Per finalitzar, aprofito, doncs, aquest acte de prcsentaci6 per 
fer una crida als poders públics a la reflexi6, per tal que orientin 
les seves gestions a la lluita contra la rutina de la burocrhcia, el 
foinent de la informaci6 als ciutadans, e3 respecte dels &ets de 
les persones ..., és a dir, a aconseguir una gest% dinhrnica, justa 
i e f i q  i a no &mar la realitat. En definitiva, llegint I’Informe, 
sembla que I’Adrninistraci6 i els administrats participen d’una 
mena de desencís per la cosa pfiblica. fis important, doncs, que 
particularment ei poders pdblics realitzin un canvi en profundi- 
tat per posar-se al servei del ciutadg i que basin el seu objectiu 
en l’equitat i la llibertat personal, si volem que el nostre pais 
s’integri en el sistema de les nacions europees. 

No se’ns escapa, per& que aquest objoctiri requereix una ;luti%- 

tim voluntat de servei, un treball llarg i persistent i I’esfcq de tots. 
Molt agrayt per la vostra atencib. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Rahola. Abans de se- 

guir, recordaré als grups parlamentaris que, si hi han substitu- 
cions, les haurien de fer arribar a la Mesa. 

A continnuaci6 podrh intervenir un representant de cadascun 
dels grups parlamentaris per formular preguntes o demanar 
aclariments per un temps m h x h  de deu minuts. En primes lloc, 
té la paraula l’Agrupaci6 del CDS, per I’Agrupacili del CDS, 
l’iklustre Diputat senyor Toribio. 

El Sr. MARTfN: Grhcies, molt honornblc President. Molt 
honorable Síndic de Greuges, il-lustres senyores i senyors dipu- 
tats, vull, en primer lloc, desprks d haver estudiat I’Informe que 
el Síndic de Greuges ha enviat al  Parlament de Catalunya de 
l’activitat de la institució per a l’any 1990, posar de manifest la 
vaToraci6 positiva que fa 1’Agmpació Paslamenthia del Centre 
Democritic i Social de la rnetdologia emprada, com s’havia 
fet altres anys, per part del Síndic de Greuges i tot pel sen 
equip, en la diferenciació entre el que ha estat denominant-se 
<<Informe obligat>> i dnforme volgut>), de caricter monogrhfic, 
dedicat aquest any a valorar la mediació feta per la Sindicatura 
de Greuges. 

D’altra banda, si bé amb unes certes distorsions que espero 
poder debatrc al llarg, no tan sols d’aquesta Comissió, sinó du- 

rant el debat en el Ple de I’Informe de I’any 1990, comprovar 
corn un avenF molt positiu la consolidaci6 de la instituci6 a ca- 
sa nostra i la seva extensi6 com a mecanisme de defensa i ga- 
rantia de les Jlibertats personals i polítiques, dels drets i 
llibertats constitucionals, dels drets humans. Així, veiem que el 
total d’actuacions de la Sindicatura de Greuges, que ha estat, ha 
sigut de 1.301, de les quals 1.060 corresponen a queixes dels 
ciutadans presentades per escrit, 385 m6s que l’any anterior, i 
41 corresponents a actuacions d’ofici iniciades a instbcia del 
Síndic, 32 menys que l’any 1989. 

fis realment important que puguem debatre la realitat de Ca- 
talunya en aquesta Cambra; veure els ternes que són objecte de 
den~ncia per part dels ciutadans o que provoquen l’alerta de 
tots; temes corn la funció pública, a qu& vostE abans ha fet refe- 
rhncia; el Moc de queixes per l’enviarnent de mariners de lleva 
al conflicte del Golf; probIenies de marginaci6 i de drogaaddic- 
ci6; d’immigració, cada cop mQ punyents corn es deriva de 
1’Informe del Síndic; sanitaris, corn és la SIDA, una malaltia 
amb caracten’s tiques epidemiolbgiques gravíssimes, etchtera, 
Fets i situacions que preocupaven ja altres anys i, malaurada- 
ment, hem de dir que segueixen preocupant la societat catalana 
i enfront dels quals ens congratulem de comptar amb una insti- 
tució que no tan sols es preocupa, sinó que s’ocupa de posar 
tots els mitjans al seu abast per resoldre’ls. 

Per finalitzar, vull posar de manifest que, segons es deriva 
de l’hfonne avui a debat, la distribuci6 territorial de les quei- 
xes té una clarissima connotació centralista; efectivament, les 
comarques de Barcelona concentren el 85,03% del total de les 
queixes; les de Tarragona, el 6,5596; les de Girona, e1 5,22 i les 
de Lleida, Únicament el 3’19%. I, si se’m permet, per acabar, al 
€i1 del que he exposat anteriorment, interessa saber a aquest Di- 
putat i a la seva Agmpacid Parlamenthia si es té previst, per 
part de la Sindicatura de Greuges, prendre algun tipus de mesu- 
ra per tal de resoldre el que se’ns mostra com a difícil accés 
dels ciutadans a Xa instituci6 o manca d’infomació a la nostra 
població en determinades zones. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Gxicies, senyor Toribio. En repre- 

senta& de l’Agrupaci6 d’Esquerra Republicana, té la paraula 
l’il-lustre Diputat senyor Colom. 

EI Sr. COLOM: Grhcies, senyor President, Honorable Shdc 
de Greuges, en primer lloc, vagi un agrajiment de la nostra 
Agwpacid per la tasca desenvolupada, també l’any 90, tamM 
enguany, corn sempre per vosti: com a Síndic, pel seu Adjunt i 
per tot l’equip de col-Iaboradors; agraiment molt especial per 
l’atenci6 -i n’estic convenqut que molts altres iMustres diputats 
i diputades hauran tingut aquesta ocasió de comprovar-he, per 
I’atenció permanent quan per part d’un diputat d’aquesta Cam- 
bra, doncs, hi ha una pregunta, una proposta, O simplement es 
vehiculen queixes i persones o actituds que un moment deter- 
minat requereixen l’ajjut del Parlament i que se’ls a&qa conve- 
nientment a la institució que aquest Parlament es va dotar, que 
6s la Sindicatura de Greuges. Doncs, especial agrastnent perquh 
sempre hem trobat portes obertes, un excel-lent acolliment i una 
resolució de tots els problemes i sovint molt 2gil de tots aquests 
problemes. 

Per tant, jo penso que una primera constatació que volem fer 
des de 1’Agrupació Parlmenthk d’Esquesra Republicana 6s el 
funcionament normal, i cada vegada un funcionament més ex- 
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cellent, d’aquesta institució. Crec que d’aixb ens n’hem de coli- 
gratular tots plegats, almenys pcr part, diguem-ne, fimcional- 
ment per part de la Sindicatura. Un agra’iment, també, per 
l’impuls que s’ha donat des de la Sindicatura a l’acci6, el que 
vost&s momenen I’ccacci6 mediab i a la qual han volgut desti- 
nar-hi el <<llibre volgut>>, el segon llibre d’aquest Informe de 
l’any 1990. Acci6 medial que en parlaem més endavant, perb, 
un moment, perb que implica aquest paper de dibleg i d’home 
de pau que el Síndic de Greuges, doncs, ha de ser, és i ha de 
ser. 

Un altre agrdirnent per la inateixa existbcia d’aquest Infor- 
me, que a vegades pot tenir les connotacions d’un inEome bu- 
rocrhtic que es presenta, que s’ha de presentar any rere any en 
aquest Parlament, per6 que llegint-lo vas veient l’evolució 
d’unes quantes temhttiques molt preocupants per al pais, situa- 
cions preocupants, i he vist en aquest Informe, hem vist en 
aquest Informe d’enguany, b6, del 90, que hi ha fms i tot un 
cert enduriment en alguns temes que es viin repetint cada any i 
que, per desgrhcid, surten sempre com a <<tasques pendents>> de 
I’acció de govern. Voldria anotar que soli vdents aquest any, en 
l’lnfome d’enguany, en la denincia, per exemple, sobre la per- 
mmhc ia  de barreres arquitectbniques per a les persones clismi- 
nu’ides fisicament o amb dikultats i per la perman&ncia de 
barreres arquitecthniques en molts edificis de l’Administraci6, 
de les administracions i en la mateixa estructura de les ciutats i 
dels pobles, fet que hauria de ser o hauria d’haver estat corregit 
ja fa temps i que hi ha una certa lentitud en la seva execuci6. O 
tatnb6 el coratge en la denljxlcia de la situaci6 de la marginació i 
la desatenci6 cap a les persones de l’ernigraci6 a Catalunya, cap 
als nous grups d’ernigrants a Catalunya, cap als seus drets; si- 
tuació que darrerament sembla que per una acci6 governamen- 
tal pot tenir una certa sortida i, cl’aixb, ens en felicitem, per 
algunes mesures recents. 

També ens ha plagut l’hfome especial sobre els dipbsits 
municipals de detinguts, que ha posat sobre la taula un proble- 
ma gravíssim que ningú havia posat sobre Ia taula i que s’han 
cameqat a buscar solucions des dels diferents municipis. 

De l’hforme d’engwny, per6, en valdriern extreure en tot 
cas tres temes especials, sobre dos dels quals faria una pregunta 
i sobre un, una proposta. Un dels temes és el terna del tracta- 
ment de la pobresa. En l’hforme dieu que en els informes de 
cada any us heu referit a bastament al tema de la pobresa, a ies 
diferents situacions d’injustícia social que mditzant, que la r e  
alitat ha arribat a la conclusi6 que la pobresa 6s el component 
principal de totes aqdstes situacions. un fet mdlt preocupant 
en el qual o sobre ell qual en aquest Parlament, en els dos o tres 
filtims anys, s’han estat avanpnt propostes. En l’hfmme d’en- 
guany, precisament, constateu un fet innovador de l’any 90, que 
és el fet que j a  no es passa cle la subvenció o de l’ajut, sin6 que 
hi ha un intent, si mis no pilot -i aixb ja surt publicat i es posa 
en cxecucib, d’un programa directament seguit, un programa 
interdepartamental per a una renda mínima d’inserció. 

Coincidim m b  I’aniüisi positiva quc fa 1’Informe d’quest 
canvi d’actitud del Govern i que es busca resoldre a la base una 
probbmiitica social greu. El que passa que, i aqui ve una prime- 
ra pregunta, nosaltres hem intentat seguir e1 tema i no hem tro- 
bat fins ara, o nu ha a i b a t  fins ara, massa informaci6 de com 
va aquest programa pilot de la renda m’nima d’inserció. Vol- 
driern conkixer si la Sindicatura n’ha fet el seguiment i si la 

Sindicatura de Greuges en t6 alguna informaci6 per passar a 
aquesta Comissi6, ja que ho cita com un dels elements positius 
en l’intent de soluci6 d’aquesta problernhtica. 

Malgrat tot, hi ha queixes; hi ha una queixa que a aquest 
Grup Parlamentari que represento preocupa de manera especial. 
fis la queixa 1586/90, que tituleu <<Gent al carrem. Hem pogut 
constatar, aixb em penso que ho hem pogut constatar tots els 
qui, doncs, voltem per la ciutat a una hora o a una altra, sobre- 
tot, de vegades aIs vespres, COM encara hi ha quantitat ingent 
del gent al cmer.  Se’ns ha dit, moltes vegades, que a Barcelona 
i que en altres ciutats hi hauria un pla d’acci6, en aquest cas, 
contra la indigencia, per un cant6, i un pla d’acció per resoldre 
aquestes situacions. Els efectes prhctics, no els veiem. 

Aquesta queixa, que deu representar o deu ser exponent de 
moltes altres queixes -pregunta, també, que faríem a l’honora- 
ble Sindic-, quin seguiment hi ha hagut, will dir, quines actua- 
cions, davant &aquestes queixes, que en aquest cas formula el 
Secretariat Diocesh de Marginacib, doncs, en quina situaci6 es 
troben en aquests moments aquestes persones, E la proposta sa- 
bre aquesta qirestid? Una proposta que valdriem fer: si el Síndic 
de Greuges podria actuar d’oñci en aquest cas, o b6, d’alguna 
manera, si el Síndic de Greuges podria preparar un informe es- 
pecial de quines mesures urgents s’haurien de prendre -i dic 
<<urgents>+ per tal d’eradicar, d’una vegada per totes, en totes 
les ciutats del pais, l’exist&ncia de gent als carrers, cpe no té 
lloc on anar, per totes les causes que molt b6 s’analitzen en 
aquesta queixa 1586190. Aquest era un bloc que volíem extreu- 
re de l’hforme. 

Un altre 6s un petit comentari sobre -i alguna pregunta- el 
Llibre Segon. Valorem molt i molt positivament -torna a dir- 
ho- l’acci6 medial del Síndic. Crec que ds excei-lent que el país 
conegui, que Catalunya conegui, que el paper del Síndic de 
Greuges és, bhsicament, el paper de l’harne de pau, el paper del 
mitjancer, el paper de I’home de diilleg, i que aixb s’estengui. I 
que, d’alguna manera, aixb enforteixi aquesta institucib. 

Hi ha hagut ..., i us hem de felicitar per I’actuaci6 medial en 
el tema dels residus industrids. Vam poder comprovar com una 
acci6 medial més, doncs, l’acció democratica d’aquest Parla- 
ment, va canviar les coses; va canviar radicalment la situaci6, i 
ha sortit d ’quí  una llei, doncs, que ha millorat en molt totes les 
perspectives anteriors a aquesta acci6 medial. Per tant, hi ha ha- 
gut una emellent conjunció, des del meu punt de vista, entre 
l’acció medial de I’honorable Síndic de Greuges, l’acció parla- 
mentbia i un resultat que entenem positiu de consens per a tot 
el pais. 

Hi ha un dubte, per aixb, tamM en el tema de I’acci6 medial, 
que citeu cn aquest segon llibre, que us voldríem preguntar. 6s 
sobre eI cas de la Mina-Resbs. Expliqueu la vostra acci6 me- 
dial. 14 ha un moment que 1’Infome sembla que quedi una mi- 
ca escurgat, o na sabem ben b6 quh ha passat; hi ha un moment 
-vull citar estrictament la paraula que citeu a la phgina 407-, 
quan parleu que, en el moment de les actes, diu: &aig de la- 
mentar que aquesta sorpresiva interferhcia sigui un dels mo- 
tius que hagi fet canviar el curs de les negociacions)), i vau 
veure que no podíeu resoldre aquella situaci6, perque no es de- 
bien donar totes les condicions que una acci6 medial ha de te- 
nir, i vau retirar-vos d’aquesta acció. 

A aquest Diputat li interessaria saber, si &s possible respon- 
dre-ho, guE va passar exactament. Aquesta és la pregunta que jo 
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US hauria fet o que segurament us haurien fet altres grups si en 
una comissió de la Sindicatura de Greuges, en qub ja fa mesos, 
doncs, v m  demanar la vostm compareixenqa, se’ns hagués au- 
toritzat la vostra compareixenqa. Ara tinc l’ocasió de preguntar- 
ho, per tant, us ho pregunto. 

I aixb enllaGa amb 1’úItim punt de la meva intervenció, que 
seria en relaci6 amb les relacions del Sindic amb el Parlament. 
Si agafem la Llei del Síndic, a l’article 2.3 de la Llei, de 20 de 
mat-g, del Síndic de Greuges, Llei 1411984, diu textualment que 
<<El Sindic de Greuges es pot adrepr en qualsevol moment a la 
Comissió parlamenthia esmentada en I’apartat anterionb -aquesta 
Comissi&, <<i aquesta li pot demanar que hi comparegui per in- 
formar d’afers de la seva cornpetkncia)>. 

Honorable senyor Síndic, ens trobem desassistits, tot sovint, 
els diputats d’aquesta Comissi6, d’aquesta possibilitat. Jo no 
voldria que consideréssiu akb una queixa de les que se us pre- 
senten de tant en tant o que compleix la vostra funció, perb us 
haig de dir que ens trobem tot sovint desassistits. Per quk? Jo 
trobo bé, bbviament, que debatem aquest Informe cada any; 
aquí i després en el Ple. V ~ S ,  en les vostres conclusions, al final 
heu alertat contra la rutina de les administracions; jo alertaria 
contra la rutina d’aquests informes. No m’agradaria que aquest 
Informe es convertís en una rutina, en el sentit que un cop l’any 
ens reunim en questa Comissi6, v6s feu el discurs i el presenteu, 
ens hhgim llegit el document abans, i us formulem d p e s  PE- 
&untes, i ha mat molt bé, perb no tenim temps, perquh 6s el treball 
molt vdu6s i molt dens com per fer un debat cn w u e s  hores. 

En canvi, durant l’any es produeixen, en moltes ocasions, 
moments que convindria debatre fets puntuals. Per exernplc, et 
de la Mina-Bes& en va ser un, perb el d’altres temes que han 
passat: ternes de marginaci6, ternes de pobresa, ternes de quei- 
xes importants, convulsions violentes que a vegades hi ha, per 
desgrhcia, al país al llarg de l’any i sobre el qual voldríem el 
parer del Sindic i la mediaci6 del Síndic. 

Doncs bé, ens trobem que la majoria del Parlament ens uti- 
litza totes les traves reglarnent2rks hagudes i per haver i, a mes 
a més, sempre Qs guanyadora, fa majoria, eh?, sempre és gum- 
yadora en aquesta batalla reglarnentista, i fins ara no hem pogut: 
fer-vos mai a demanar-vas mai que comparegueu fora de les 
vcgades que v6s mateix heu clernamt, en compliment de la pi-  
mera part d’aquest article, de cornpar5ixer. Jo ja us demano que 
cornparegueu cada vegada que pugueu, perb em penso que f6ra 
bo que els diputats i aquesta Comissió també tingiiéssirn aques- 
ta oportunitat quan creguéssim que aixb s’ha val. 6s tot. 

En principi, pensem que -ho torno a dir- ens hem de felici- 
tar, genhricament, per tot el treball que s’esth fent, per la conso- 
lidaci6, per l’afermarnent de la institució, per6 tamb6 11s hem de 
dir que hi ha aquestes mancances, I jo, des de l’Agmpaci6 Par- 
lamenti& torno a recordar que la Comissi6 del Síndic cle 
Greuges 6s una comissi6 que sovint esth paralitzada per la ma- 
joria, i voldriern que ens diguéssiu quelcom sobre aquest terna. 

Moltes grhcies, honorable Sindic; moltes grhcies, illustres 
senyores i senyors diputats; moltes phcies, senyar President. 

El Sr. PRESIDENT: GrBcies, senyor Colom. Si em permet 
fer-li una observació sobre I’aplicaci6 de l’article 2, apartat 3, 
en aquesta Comissi6 ell que es fa 6s sotmetre a votaci6 I’acord 
de fer comparkixer el Síndic; el que passa és que la votaci6 ha 
sigut sempre negativa. Perb no és una trava r e g l a m d ~ a ,  és a 
dir, reglamenthrimcnt cs fa el procediment. 

El Sr. COLOM: Si em permet, senyor President. La meva 
impressi6 -i no voldria que ara quedés desenfocat-, la. meva 
impressi6 -i reitero <<la meva impressi6+ 6s que en la Cornis- 
si6 del Sindic de Greuges, per part de la majoria del Parlament, 
sovint, quan hem intentat que comparegués el Sindic -no so- 
vint, no, sempre- s’hm posat traves; jo entenc que són traves. 

Evidentment, després hi ha una votaci6, que, com que vostks 
són majoria, doncs, la guanyen sempre; per6 traves reglamenth- 
ries dient-nos que, per a i per b, per l’article tal i tal, no pot 
comparhixer el Sindic, quan la voluntat politica de la Llei de la 
Sindicatura de Greuges, en aquest article 2.3, sembla indicar 
que aquesta Comissi6 hauria de ser molt més flexible a l’hora 
de poder fer venir e1 Sinndic per temes que s6n d’obvi interhs 
per al país. 

Aclarida aquesta posici6, vull dir, entenc perfectament tam- 
bé la seva posició. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDFm: Vosth ha aclarit la seva posici6; també 

li voldria aclarir que una cosa s6n traves reglamenthies i l’altra 
és Ia votació normal d’una ~0missi6. 

A continuaci6 li correspon la parada al Grup d’hiciativa 
per Catalunya. Té la paraula ... Ai!, perdó, el Grup Popul u... 
(Remor de veus i pausa.) 
Be, correspon, segons la grandhria dels grups, correspon la 

paraula al Grup Mixt: l’illustre Diputat senyor R6denas. 
El Sr. RdDENAS: Grhcies, senyor President. Honorable 

Síndic, Adjunt, il-lustres senyors i senyores diputades, com cada 
any, i ja s’ha dit aqui, rebem tots plegats -suposo que amb sa- 
tisfacció- I’Informe del Síndic de Greuges, institució que va 
prenent més nom 1 reconeixement per part de tots, donada, so- 
bretot, la seva tasca imparcial, objectiva i jo  diria que carregada 
de justícia en las seves conclusions. 

També és important -carn s’ha dit també- la tasca de media- 
ci6, aquesta acci6 media1 que fa interparts, a vegades d’ofici, a 
vegades a requeriment de les parts, com s’han dit, en temes 
corn van ser els abocadors de residus, el problema del Liceu, el 
problema de la Mina, en general. 

Jo, de 1’Infonne general extens, profund i amb molta casufs- 
tica, m’ha cridat l’atenci6, per sobre de la resta de qüestions, les 
següents. D’una banda, la baixada, en general, de moltes sec- 
cions -i parlo del grhfic que ho expressa molt be e11 relació amb 
els anys antcriors-, la baixada deia- de seccions com són l’or- 
denació del territori, la sanitat, la justícia o fhs  i tot I’actuaci6 
trihuthria. Ja suposo que aixb no vol dir, de forma especial, que 
en tots aquests camps Q en aquestes qiiesthns s’hagh resolt to- 
tes les problemhtiques que hi havia, i j o  m’inclino més a pensar 
que la gent esta una mica decebuda, en general, de I’actuaci6 
institucional i també de l’actuaci6 politica; perque no crec que, 
realment, els temes que afecten a Justfcia s’hagin arreglat en un 
any ni els problemes que provoquen, doncs, per exemple, la 
manca B’habitatge s’hagh arreglat en aquest Últim any, evi- 
dentment. Pe&, en tot cas, és positiu que no pugin més totes 
aquestes qüestions. 

D’attra banda, és important, Senw contrario, la pujada de les 
seccions d’ensenyament i cultura. Sobre aixb li faré una pre- 
gunta al final, perqui? no acabo de saber, exactament, quina 6s 
la causa exacta o raonada d’aquesta pujada. TamM pugen, no 
tant, el que seria l’atenció als serveis socials, l’Administraci6 
general -que és lbgic, perquh ja només pels temes d’estrange- 
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ria, ja  incidiria molt negativament, en el sentit de pujar, aixh- i 
la sec& de treballs i pensions, corn a mes rellevants. 

Respecte a les seccions que baixen, mereix una atenci6 espe- 
cial i’ordenaci6 del territori, en el tema de I’habitatge, i es fan 
unes recomanacions determinades, molt adients al cas, corn po- 
dria ser fer una politica molt més coherent, incentivar fiscal- 
ment la qüesti6 de l’habitatge, foment de I’habitatge de lloguer 
per a la gent que no té els mitjans per adquirir un habitatge, la 
utilitzaci6 d’habitatges buits o abandonats. En general -i aquest 
6s el criteri m@s politic sobretot-, 6s garantir l’objecthitat dels 
criteris i el respecte als drets de participació, en tot all6 que 
afecta la cosa pública. 

Lbgicament, a Justicia -i l’honorable Sindic s’hi ha referit 
abans- hi ha molts problemes: ha contat un cas cqncret d’un 
senyor de vuitanta anys que porta deu anys, onze anys, pendent 
d’una xesoluei6, i encara no tB res, per?, aixb és habitud, i no 6s 
aquesta la qiiestió. Vull dir és que n’hi ha moltes mks: hi ha jut- 
jats que estan prhcticment tancats, que no tenen personal, que 
no tenen jutge, que el secretari fa de dona de fer feines, de jutge 
i de tot, i aixb no pot ser. Akb nom& 6s un problema de la 
Generalitat de Catalunya, és un problema també de visió con- 
junta, global, del que ha de ser una administració de justicia 
moderna, i aixb dependria, d’aIguna forma, del Govern central, 
evidentment. 

Jo, a més, corn a advocat en exercici que sóc, jo diria que avui 
dia Ia justícia, a Espanya, p&em qualificar-la de tercermundista, 
en general; llevat de comptaclissimes excepcions que c o h ~ e n  
la regla, perquk no hi ha dret, en general, la conculcaci6 que es fa 
dels drets i de l’exercici d’aquests drets, entre ells la tutela efectiva 
dels jutges i de tribunals dels ciutadans en general. 

Evidentment, les qiiestions que es plantegen són la lentitud, 
són la manca d’atribucions i de mitjans materials i humans, són 
també problemes penitenciaris -aquí si que tindria cornpetbncia 
la Gcneraiitat; la Generalitat fa un esfoq, perb 110 és tot i’esforg: 
que cal fer, aixb és evident. 

Jo crec que hi ha u11 problema que va interrelacioiiat amb ai- 
xb, per6 és molt m6s important, 16 més abast, que 6s treure una 
possibilitat de buscar una alternativa a la presó. Aixb, evident- 
ment, solucionaria moltes giiestioiis. Jo he vist l’avantprojecte 
de modificació del Codi Penal: no xreglarh res; aixb 6s evident. 
O sigui, tal corn esth ara, no arreglar2 res, i si a sobre Ii afegim 
la Llei de Seguretat Ciutaclma, encara ho arreglarem menys. 0 
sigui, vull dir, que, en lloc d’anx cap endavant, anem cap enre- 
re, i així és difícil de solucionar la qiiestici, 

Llavors, 6s clar, no és un problema, només, de la Generalitat. 
La Generalitat ha de fer una distribuci6 adient dels reciirsos que 
té, i ara en té més amb els mitjans materials que te traspassats 
en qiiestions de justicia, per& evidentment, sense la cmperaci6, 
la decisiva cooperaci6 -diria j- del Govern central de I’Estat, 
evidentment, no arribarem mes enllh. 

Una altra qüestió és Ia sanitat. Ja s’ha dit aquí també: la im- 
porthcia, per mi, que té l’hforme, que es fa la referbcia a la 
qiiestió de SIDA, prostitució, drogaaddicció. És un informe que 
esta molt bé, molt bt5; en els fulls que ho exposa, ho exposa 
amb molta objectivitat, i després, evidentment, dóna tina s k r k  
de conchsions que són importants dc tenir en compte. 

Aixb seria, en general, unit mica per sobre, perqui: no es 
tracta aquí de fer un debat punt per punt, pel que fa  a Ies sec- 
cions que han baixat, diguéssim, o que no han pujat. 

Pel que fa a les seccions que pugen, cal destacar, en general, 
l’Administraci6 general, i puja, sobretot, penso jo, a causa de 
les qüestions que s’han plantejat d’estrangeria, qüestions que 
han preocupat molt el Síndic -i jo crec que l’honra molt-, d s  
immigrants en general, corn a problema de fons. I d’una forma 
mecdhtica, avui dia ja, el terna que al seu moment que va ser de 
les lleves del golf P&rsic, que avui dia ja és purament anecdhtic, 
perb la seva intervenció va ser important. 

Jo crec que les conclusions que es fan, sobretot en el tema 
d’estrangeria, dels immigrants, s6n unes conclusions carregades 
d’equanimitat, de justícia, que l’honren; perb jo tinc els meus 
dubtes, perquE els tinc des de fa anys, perqub la Llei d’Estrm- 
geria no millora, no s’megla i demh tindrem els mateixos pmble- 
mes que avui. O sigui, els negres -no ho dic en sentit pejoratiu, 
lbgicament- estan mal vistos, molta gent te la idea que volen 
ser delinqüents potencials i a vegades, Ibgicament, la situaci6 
sbcio-econbmica pot afavorir akb, perb no vol dir que ho hagin 
de ser. Per6, en tot cas, aquestes coses dels estrangers també 
s6n molt relatives, perque nosdtres, doncs, ho sé,.., i a la E- 
vistes i, en general, es nota, segons qui sigui l’estranges canvia 
la cosa, perquk el Khashoggi Q no sB qui, doncs, aquests tenen 
una consideraci6 especial, fins i tot bona, en aquest país, en ge- 
neral -parlo a 1’Estat espanyol. Llavors, a@, 6s clar, tot d e p h  
cle com vingui una persona. 

Aixb 6s com el tema de la delinqiikncia, Surt una persona de 
la Model o de qualsevol pres6 condemnada a cinc <anys, deu 
anys, un any. Li costa trobar treball, li costa que es produeixi la 
reinssercih social que tant consta a les lleis, Surt el Dioni -per 
posar un exemple, que és que est& molt, molt, candent- i 6s un 
artista. 1 aixb és una mala considera& que tenim a Ja societat 
perquk estern davant d’una societat que és hipbcrita, i mentre hi 
hagi aquesta hipocresia, realment, no avanprem. 

Llavors, si tenim unes lleis que s h ,  a l’liora de la vcritat, pa- 
per mullat, no ens servira per a res, ni per reinserir aquests ni 
per protegir els drets dels altres, Llavors, és clar, jo crec que 
s6n qiiestions que ens preocupen i, en general, podríem djr, 
doncs, totes aquestes qüestions que l’Administraci6, en general, 
esta obligada, com @ien ser les barreres arquitwtbniques, i 
l’Aclministraci6 6s la primera que no compleix -1’Administra- 
ció en general-, que no compleix la normativa que ella mateixa 
ha dictat. Llavors, és dar, els dismhui’ts es queixen i més que 
s’liaurien de queixar, perquh 6s que no se soltlcioiien els seus 
problemes. 

90 agraeixo --Com tothom- les gestions que fa el Sindic, pe- 
r6, evidentment, jo faria, en general, una conclusió definitiva 
que per a mi no és una altra que l’my vinent, per a aquestes da- 
tes, doncs, tindrem un altre llibre molt bo -com sempm, perb 
ens trobarem amb els mateixos problemes, i no haurem avaqat 
prhcticament res. Amb no 6s pessimisme, 6s realisme; per6 6s 
que la realitat més crua 6s aquesta. 

Llavors, jo crec que si no ens posem d’acord aquells, no els 
gnips sinó els governs que estan recolzats pels grups, sigui a 
I’esferzt del Govern central, sigui a l’esfeera de la Generalitat, 
per fer possibles les recomanacions quc el Sindic fa, evident- 
ment, no mibarem enIloc. 

Llavors, una pregunta que li volia fer al Sinndic és: per qub 
era, quina 6s aquesta explicació més clara i comentada de l’in- 
crement de les queixes de les seccions ensenyament i cultura? 
Jo crec que fan referkncia -per 1’Informe es dedueix aixi- molt 
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a l’aplicació a Catalunya de la LUGSE, que és unit part impor- 
tant, i una altra em penso que també és la irnporthncia de la nor- 
malitzaci6 Iingiiistica en l’hmbit de l’Administraci6 de Justícia 
dc CataIunya. Jo crec que són les fonamentals, per& no tinc 
tampoc el raonament fet dc.. . 

I una altra pregunta també -m’agradaria, no se si tindré pos- 
sibilitat de fer-ho, perb la faig i desprds el President, doncs, que 
digui ei que hagi de dir-, en l’3rnbit de l’acció medial, jo p e -  
gunto si podria ser positiva una modificaci6 de l’actud Liei del 
Síndic de Greuges, en el sentit que pogu6s fer arbitratges vincu- 
lants? Aquesta seria una pregunta molt concreta: a veure, des 
del seu punt de vista, si seria positiva o no seria positiva, perqiik 
a la millor hem de reformar aquesta Llei. 

Moltes grhcies, senyor President; senyores i senyors dipu- 
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Rlidenas. En nom del 
Grup Popular, td la pararila la jl-lustre Diputada senyora Mont- 
serrat. 

La Sra. MUNTSERRAT: Grhcies, senyor President. Grhcies 
per l’exposici6 de I’Xnforme, honorable Sfndic. Rlustres senyo- 
res i senyors diputats, un any mBs hem rebut l’hforme anual 
corresponent a 1990, treball realitzat per l’honorable Sindic que 
consta, com l’any passat, des dues parts: una, l’hforme obligat 
i l’altra, X’Jnfonne volgut, que en el d’enguany l’lzonorable Sin- 
dic ha volgut posar en el nostre coneixement la tasca de media- 
ci6. Crec que la tasca d’aconsegnir, rnitjmqant aquesta nova 
via, agilitar t r h i t s  i costos econbmics als ciutadans, per si sola, 
ja és mereixedora del suport del Grup Parlamentari Popular. I 
felicitem, pe1 seu bon treball, I’honorable Sinclic, el Sindic Ad- 
junt i tot el seu equip que hi han collabarat. 

El seii Informe no 6s rutinari, sinn6 que m<uca un camí, i fins 
i tot és una eina de treball per a tots nosaltres. Prenem consci5n- 
cia, u1ia vegada més, dc les corrclusions esmentades en l’hfox- 
me, per tal cie continuar treballant amb I’avinentesa de millorar 
les mancarices que, mitjanqant aquest Informe i fins i tot de 
i’hforme extraordinari sobre els dipbsits municipals de detin- 
guts, subtitulat <<Entre la imprevisi6 i l’omissib, hem anat de- 
tectant, 

Aqucst any 90, la Sindicatura s’ha fet ressb, en temes me- 
dials -tan actuals en el seu moment corn preocupmts-: els ha- 
bi tatges, els immigrants estrangers, els conflictes originats per 
l’oposicici del Pla d’abocadors, el conflicte en el barri del Be- 
sbs, cls soldats de lleva, al GoK, i tants d’altres. 

En 1’Tnforme hi ha conclusions que les atiem arrossegant 4vly 
rere any: les b a m m  arquitectbniques, l’establiment d’una polí- 
tica coherent en matkria d’habitatge, els silcncis administratius, 
ara més rutinaris que mai, la manca de coortlinaci6 per regular 
la situaci6 dels immigrats est<rmgers i gestionar, per tal d’unifi- 
car en una sola oficina administrativa, la gestió de la documcn- 
tació quc els estrangers es veuen obligats a tramitar; les llistes 
d’espera en els serveis sanitaris, el rebuig i rnaxginaci6 d’aten- 
ci6 sanitdia que pateixen i contiiizien patint: els malalts de SX- 
DA; els detinguts, les presons, el retard en eIs expedients de la 
just ic i a. 

Crec, per aixh, val destacar tots els problemes detectats en 
I’accés a la funció ptíblica de la Generalitat de Catalunya i les 
dificultats en qui: cs troben els funcionaris locals quan cessen 
en la seva relació de servei a l’Administraci6, per part de la Se- 
guretat Social, a l’hora de tramitar les liquidacions i pagaments 

de les pensions que els correspon, Crec que 6s just remarcar les 
injustificades dificultats econbmiques a qub es veuen abocats 
els pensionistes de la ” P A L ,  com a conseqühncia de la len- 
titud d’aquesta a calcular i abonar les corresponents presta- 
cions, 

La Sindicatura de Greuges ha rebut 321 reclamacions d’es- 
tudiants; 6s una xifra prou i ben important, i a les conclusions 
s’indica que cal millorar el sistema de pre-inscripcions a les 
universitats catalanes. El curs passat va ocasionar greus perjudi- 
cis en els estudiants i els seus familiars. E s  sabedor l’honorable 
Shdic si ha gaudit millora el sistema de pre-inscripci6 per a 
aquest curs 91-92, que ja tenim al damunt? 

En l’hfome de 1989, el 32,67% dels reclamants foren do- 
nes, i el Grup Popular, durant el posicionament en el Ple del 
Parlament, vhem demanar, a poder ser, saber el tipus de quei- 
xes del sexe femeni, b6 per professió, ocupaci6, activitat o de 
justícia. Enguany, ha estat del 46,18%. 

En 1’Worrne que avui ens ocupa, en la secci6 <<Pensió i tre- 
balb, punt número quart, I’hanaxable Sindic fa esment a les 
mestresses de casa, Grhcies per I’atenci6 i delicadesa que VQS~& 

en fa, en fer referhcia a aquesta declicaci6 de la dona com a 
mestressa de casa, a la famflia i a la llar -no reconeguda ni pro- 
tegida pels poders públics- la qual va motivar, a vosth, Sfndic, 
que s’adrecés al Defensor del Pueblo per tal de suggerir4 la in- 
tervenci6 de2 Ministeri de Treball i Seguretat Swial en la pro- 
tecció de l’esmentat treball dom&stic, com també de la persona 
que l’executa, a reconhixer i valorar les esmentades funcions en 
una societat en la qual la família 6s el nucli basic d’integració 
de la persona. 

En l’hforme, no ens en parla, de droga o drogaaddictes. fis 
que no hi ha queixes? Ha millorat el. tractament a la dragade- 
pendbncia? 

I, per acabar, donat que hi ha algunes queixes publicades en 
defensa de la cumpethcia, voldria, si vostb m’ho permet, fer-Ii 
la següent pregunta: els botiguers i comerciants, des de ja fa 
temps, es queixen i es fan ressb de la compethcia, segons ells, 
deslkial, de Ies entitats de -bancs i caixes- que per acaparar di- 
ners a l’estalvi fan de botiguers donant a canvi, per interessos, 
bicicletes, estris dornhstics, cuberteries d’argerrt, utensilis de 
mechica i d’altres, Aquests darrers &es 6s d’actualitat en els 
mitjans de comumicaci6, ja que han empres diferents accions 
per tal dc denunciar aquests fets. Ha rebut vostE queixes 
d-aquest col.lectiu, be siguin comerciants, botiguers, autbnoms 
o les seves fcderacions? 

Honorable Sindic, teiijnt en compte que ja serem més exten- 
sos en el debat sobre l’hforme en el Ple del Parlament, per aca- 
bar voldria donar-li les grhcies i felicitar-lo tot adrqant-li el 
suport del Grup Popular. 

Moltes grhcies. 
331 Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Montserrat. En nom 

del Grup Mixt, tt5 la paraula, ara, I’illustre Diputat senyor Nua- 
lart. 

El Sr. NUALART: No, perdoni ... 
El Sr. PRESIDENT: Ai!, perd&.. 
EI Sr. IVUALART: . ..senyor Resident. 
El Sr. PRESIDENT: ... del Grup d’hiciativa per Catalunya. 

r?:s que avui ... 
I31 Sr. NUALART: &&cies, senyor President, Honorable 

Síndic de Greuges, senyor Adjunt al Shndic, en primer lloc, feli- 
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citar-los per aquest Informe i no d’una manera nitinllria, sin6, 
realment, perque és un hiforme molt vdu6s que ha de servir a 
tots aquests diputats, perh crec que qui se I’hauria de llegir a 
fans haurien de ser les diferents administracions, perqu&, del 
que ens adonem 6s que hi ha una repetici6 de les mateixes qriei- 
xes, i aixb fa que no hi hagi una variació de les administracions, 
malgrat la intervenció del Síndic de Greuges. 

Jo, primerament, el que voldria dir és que avui ens veiem en 
aquesta Comissió amb la presEncia del Sindic de Greuges i la 
setmana vinent, el dimecres, tindrem 1’Infome en el Ple, també 
del Síndic de Greuges. I, aleshores, haurem [[’esperar un any 
perqug el Síndic de Greuges tomi a compar2ixer en aquest Par- 
lament. Si bé és bo que el tinguem en ulla setmana dues vega- 
des en aquest Parlament, el que notem a faltar és que després no 
hi hagi aquesta compareixenga, perque, evidentment, hi ha un 
problema que crec que es podria evitar; en la seva explicació, 
en el seu Informe, honorable Síndic, heu dit que hi havia &fi- 
cultats en els mitjans de cornunicaci6 o hi havia poca preshcia 
dels mitjans de comunicaci6; jo crec que es podria aprofitar 
molt bé que hi hagués primer una cornissi6, amb la presentació 
de l’hforme i desprbs un ple, i aixb tindria doble repercussi6 en 
els mitjans de comunicaci6, i crec que seria vhJid perquk, difí- 
cilment, aquest Informe avui i la propera setmana tindrh aques- 
ta repercussió. 

Per tant, si bé aixb 6s bo, nosaltres el que demanaríem, i per- 
que aquest Grup, Tniciativa per Catalunya, hem demanat en ca- 
da un dels periodes legislatius que la seva compareixenp per 
diferents ternes en aquesta Comissi6 -com abans ja deia el Di- 
putat senyor Colom-, aquestes peticions que ha fet Iniciativa 
per Catalunya sempre han sigut rebutjades pel Grup de ta maje 
ria. J han sigut rebutjades per qüestions -evidentment que les 
votacions o el rebuig no eren per qiiestions reglamenthries-, pe- 
rb si  que s’han fet &legacions en cl moment de fer el debat so- 
bre qüestions reglament&ries, corn podia ses que el Síndic de 
Greuges -em sembla i no m’equivocw que no era una autoritat 
i aleshores que no podia ser l’autoritat corn a Sindic de Greu- 
ges, no la instituci6, sin6 el Síndic de Greuges i que aleshores 
no padiem demanar que comparcgu6s en aquesta Camissih. 
Aleshores, aquesta era uila dc les allegacions que es van fer. 

Nosaltres creiem que, sobretot, en eI moment que passen els 
fets 6s el moment que t@ un interhs no nomes per a aquests di- 
putats sinó per a la societat el fet de quin 6s el posicionament 
del Sindic de Greuges i quines han sigut les gestions del Shndic 
de Greuges. Perque, cl’altra manera, al cap d’un (any, discutir al- 
guna d’aquestes qiiestions ja no s6n notícia, algunes han quedat 
ja superades i altres realment han quedat en oblit o s’han podrit: 
en si mateixes. 

Per tant, nosaltres entenem que seria bo que, si b6 les nostres 
peticions com a Grup d’hiciativa per Catalunya sempre han si- 
gut rebutjades, que es pugues aprofitar el fet --corn es va fer 
amb 1’Informe dels dipbsits municipals-, quan hi hagut% un te 
ma d’aquest tipus, si realment fos rebutjat pel Grup de la majo- 
ria el fet que hi hagués aquesta cornpareixenqa, ho demanés el 
mateix Síndic, poder comparkixer; crec que sí, aixb esta regla- 
menthiament pern& i seria possible en Sets concrets d’aaquest 
tipus. 

Jo diria que aixb dels diphsits municipals, I’Informe dels di- 
pbsits municipals, si bé -com heu dit- va ser un gran cost per 
part de la Instituci6, crec que ha sigut molt positiu i ha sigut po- 

sitiu des de dues vessants: en primer llac, pel fet que esta ser- 
vint -jo crec- molts ajuntaments per prendre mesures sobre 
aquesta situaci6. I, evidentment, voldria con&iXer tamM si aixb, 
aquest Informe, quina ha sigut la repercussi6 que ha tingut en 
aquests municipis. 

I, d’dtra banda, crec que va ser important, en el seu mo- 
ment, perque va denunciar un fet que, segurament, la sucietat 
civil no coneixia prou, i que, aleshores, nom& per aquesta 
qüestió, jo crec que 6s important. 

Heu parlat en l’exposici6 del fet de la justlcia i la situacili de 
les presons. Evidentment, la sifilaci6 de Ies presons cal dir que 
ha millorat, sobretot amb la inaugura& de les dues presons, la 
reforma que encara aquests diputats no han vist, perb reforma 
de la infermeria de la presó Model, perb -com heu dit- i crec 
que és una qUesti6 molt important a tenir en compte, el fet de 
mes presons no ha solucionat el problema, perquk segueix ha- 
vent-hi la mateixa massificaci6 de la Model, perquh tornem a 
estar it 2.400 interns -crec-, aquests dies, o 2.100 interns -crec 
que en aquests dies 2.100, 2.400 interns. es clar, evidentment, 
el que es fa quan hi ha una nova pres6 és anar més interns a 
dins a les presons. Per tant, jo crec que hi hauria d’havcr una 
solució alternativa. Evidentment, que aixb no d e p h  de la Ge- 
neralitat, que aixb deph, evidentment de modificar el sistema 
jurídic penat; crec que en aixb seria bo alguna aportaci6, si po- 
guks ser, per part de la institució, en e1 sentit de veure quines 
són les possibilitats d’aquestes penes alternatives que hi podria 
haver a la pres6 Jo crec que existeixen i s6n possibles, També, 
i lligant-ho una mica amb els dipbsits municipals voldria veure, 
o com veuria Ia institució del Síndic de Greuges la qüesti6 que 
hi hagu6s -aquests dipbsits municipds-, hi liagués una mica, 
tambP,, presons comarcals, pel fet, sobretot, de complir les pe- 
nes, perquh l’intern o la persona que compleix aquesta privaci6 
de llibertat estiguds mes lligada a la seva societat i tinguds mi% 
possibilitats de reinscrci6 social; quina seria aquesta possibilitat 
de fer una distribuci6 comarcal, de no fer els pans  ... Corn hi 
havia hagut a la primera &poca dels grans hospitals, i aleshores 
no haver-hi petits hospitals, sin6 que sembla que el gran hospi- 
tal ja va en retrcxés; potser aquestes grans presons t‘unbb hau- 
rien d’a~lilr una mica en retroces i el que hauria d’anar bé són 
diferents pres on s com arc al s. 

D’altra bancla, i no deixant la justícia, a mi una qüestió que 
em preocupa i que crec que, si jo pogut% fer una recornanaci6 
els la faria en el sentit de fer-se un estudi sobretot del catalA a 
l’Administraci6 de justícia. Evidentment, el catalb, com se sap, 
6s cooficial, a totes les inshcies de la jizstlcia es pot fer en ca- 
talh, excepte.,. -parlo del Principat, no de I’Estat-, pcrb del que 
ens adonem, i si fem un examen dels expedients, tcnt dels su- 
maris com dels expedients civils en cls jutjats, ens adonem que 
no arriba ni aI 3% els escrits que es fan cn catalb o Ia tramitaci6 
que es fa en catalh. fis més, jo crec que no trobaríem cap expe- 
dient en aquests moments en els jutjats de Catalunya en que tot 
l’expedient s’haguds tramitat en catalh. 

Crec que aixb és un problema; crec que, evidentment, hi ha 
d’haver una sensibditzxi6 de tota la sacietat: i dels mateixos 
professionals, per6 crec que aixb seria interessant que si des de 
la institució es poguks fer un informe, encara que no fos tan 
profund com el dcls dipbsits municipals, perb si que toqués el 
terna i la preocupaci6 que hi pot haver en aquesta qiiestió del 
catalh dins de la justícia. 
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I per acabar voldria parlar del Llibre Segon, el {{llibre vol- 
gut>> de l’hforme, que parta de la mediació. Jo crec que Cs molt 
important que la instituci6, zt pari de rebre les queixes, a part 
d’aquests informes que es facin sobre ternes concrets, temes 
monogrhfics ..,, la intervenci6 que es pugui tenir sobre la media- 
ci6 entre les institucions O entre institucions i particulars, i em 
sembla que he escoltat en I’hfome, que diu fms i tot <<entre 
particulars>>. Jo, aixb, ho celebro molt, i a més ho líighveu bas- 
tant amb la lentitud de la justicia, a l’encariment d’rm procds en 
el sentit que amb una mediació tot aixb evitaria una seric de 
despeses. Jo crec que aixb 6s molt important. Jo crec que hau- 
riem de retornar una mica a. aquells actes de conciíiaci6 que es- 
taven previstos en la Llei, que ctesprbs, en l’última reforma, es 
va suprirnh, perquk en realitat no es portaven a terme, pcrqu& la 
qüestió de l’c<horne bo>> no hi era normalment, sinó que era sim- 
plement un funcionari o el mateix procurador que feia d’horne 
bo, perd que realment l’homc bo, el jutge de pau, que jo crec 
que en aquest sentit podria tenir la institució del Shdic de 
Greuges i servir en aquestes intcrvencions. Jo crec que aquesta 
seria una tasca molt importcant a fer a través del Sindic de Greu- 
ges. I jo, també, una mica, com deia el Diputat Rddenas, em 
preguntaria fins a quin punt, en els convenis que hi ha a vega- 
des o que es fan entrc institucions, o que es fan entre institu- 
cions i particulars, no hi paguks haver una cl2usula que digues 
que en el cas de conflicte pogti6s ser el Síndic de Greuges qui 
dictatnin& m b  un lmde o amb un arbitratge, i fos vinculant -fins 
al punt cluc entenem que pot ser vinculant qudsevol arbitratge, 
qiic sempre pot m a r  als tribunals-, perb sí  vinculant, almenys, 
uwi Carina més enIIh de la qiiesti6 moral, perquh s’evitessin, so- 
bretot, allargar terminis i, sobretot, la qhxti6 m b  el particular 
d’encarir la seva situaci6. 

I tamM el mateix que ha preguntat el Diputat d’EEsquerm 
Republicana, i quc per aixb nosaltres vani demanar la compa- 
rcixcnqa, 6s la qüestid de la Mina-Besbs, quin és, realment, o 
com ho veu, el Sindic de Greuges, la situaci6 com es va donar 
en aquells moments. 

I per a nosaltres, simplement, per acabar, donar les grhcics 
d’aquest hfoime i sobretot la felicitació, perquk creiem que ca- 
da vegada és un informe més acurat. 

I ~rna  qiiesti6 que sí que ens hem adonat 6s que hi ha hagut 
una disininuci6 en les den6ncies a justicia i un increment molt 
fort a ducació i cultura. Una inica valdríem saber el per quk 
d’aquestes. Tambk hi ha hagut un iiicreinent molt important: 
s’han doblat les queixes per pm de les dones -no sé a que fa 
referkncia el doblarn-, mentre que les dels honies han cunti- 
nuat igual, i també l’increment fort de les queixes de la gent 
Eins als trenta anys. 

Gricies. 
El Sr. PRFSTDENT Gricies, senyor Nualart. h nom clel Grup 

Socialista, té la paraula ara l’ihstre Diputat senyor Abell6 
El Sr. ABELL6: Honorable Síndic, senyor President, senyo- 

res i senyors diputats, per part del Grup Socialista, avui vol- 
dríem plantejar en aquesta Comissi6 tot UII seguit de preguntes, 
interrogants que tenim, al voltant de l’hforme que ens ha pre- 
sentat el senyor Sindic en aquesta Comissió. I, per lmt, el que 
és la valoraci6 global de l’hforme, evidentment, la faríem la 
propera setmana en el pleniui del Parlament. 

Nosaltres hem volgut escollir, en el conjunt de qiicstions que 
planteja aquest Informe del Sindic, dos grans apartats: u11 que fa 

referbncia a l’actitud medial, a I’actitud mediadora de la Sindi- 
cat-ura, i desprbs a aspectes ja més cuncrets del conjunt de 1%- 
forrne. 

Quant a l’aaspecte de l’actitrid de mediaci6, voldrfem tenir tot 
un seguit d’aclarirnents respecte a dos punts que j a  han estat 
prou importants en aquest dmer any, Un faria referbcia a Ia 
mdiacid en el tema del Pla de residus i l’altre en els €ets del 
Resbs i la Mina. No hi ha dubte que en ei terna del Pla de resi- 
dus ha estat a bastament debatut al Parlament i, pr tant, el de- 
bat parlamentari amb I’aprovació de la Llei es va acabar, p r b  
donat que el Sindic ha jugat un paper important en aquesta acti- 
tud de mecliació, voldriem con5ixer algunes qüestions. 

En primer UQC, voldríem conhixer -donat que ha jntervingut 
molt directament en tota la qiiestik, sobretot si al comenqa- 
ment hi va haver una actitud prou flexible i de dihleg per part 
de l’Administraci6 de la Generalitat en tota aquesta qüestió, i 
més quan ha estat un tema que ha durat a bastament un any, que 
ha comportat protestes molt radicals en algunes zones de Cata- 
lunya, i creiem que aquesta qiiesti6 6s important. 

En segon lioc, també voldríem que ens aclarís quan, en un 
moment determinat del seu Tnfome parla de la mtittizaci6 de vies 
no democrhtiquew en tot el problema. de1 Pla de residus, exacta- 
ment, quE vol dir amb aixa i quines han estat aquestes vies? 

I, finalment, una qüestió també al voltant del Pla de residus, 
sobretot -corn deia abans- en les zones on aquesta protesta ha 
estat més radical, si amb l’experihncia que vosti! ha tingut, amb 
la seva intervenci6, creu que només hi ha hagut el tema del Pla 
de residus o rettlinent darrere de la protesta del Pla de residus hi 
ha altres qüestions, donat que s’ha plantejat en algunes canar- 
ques de Catalunya on la seva situaci6, tant des del punt de vista 
de desenvolupament com de serveis i d’equipaments, podríem 
considerar-les dintre de la Catalunya pobra, des d’aquest punt 
de vista. Per tant, a nosaltres ens interessaria, donat el coneixe- 
ment que vostk ha tingut d’aquesta qüesti6. 

La segona qüesti6 faria refercncia als €ets del Besbs i la Mi- 
na; cm sembla que ha estat ja plantejat per ahes grups parla- 
mentaris. Nosaltres tambE voldríem con&ixer la seva opini6 
sobre tot aquest afer, la posici6 que han tingut o que van tenir 
en el seu moment els vei‘ns i tamM les administracions implica- 
des, tant la Generalitat com 1’Administració local, perqirk 
creiem que és l’ocasi6; 6s a dir, en la mesura que avui vast& 
presenta 1’Infome i vostk va actuar de mediador, doncs, 6s 
1 ’oportunitat que tots els grups parlamentaris puguem contixer 
directament quina és la seva opinió. 

Després volclrieem entrar en altres qüestions que vost& plante- 
ja tmb6  en el seu Informe, i carnengarlem pel que fa mferhcia 
a alguns aspectes de la sanitat. En el seu Informe es diu que hi 
ha una inaclequació entre les demandes que tenen o que plante- 
gen els ciutadans i l’oferta, que generalment és una oferta limi- 
tada, ja sigui per criteris polítics o per lfmits pressupostaris i, 
per tant, el que volclriem plantejar 6s quins s6n els dkficits que 
vosti: considera avui dia més importants que t6 la sanitat pfhli- 
ca i tamb6 la privada a Catalunya, en la mesura que en 1’Infor- 
me s’expressa tot un conjunt de qüestions que vosth cita, per& 
ens agradaria conhixer quins s6n aquests dhficits m6s impor- 
tants i, per tant, quines hauken de ser les reformes en profundi- 
tat que s’haurien dc fer per pal-liar aquests dhficits? 

Una altra qüestió que es planteja en tot l’apartat gne €a refe- 
rencia a les situacions de protecci6 fonamentalment de la i n f b  
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cia i de la joventut. Fa referhcia a les visites que vostes estan 
realitzant -ens diu en el seu Informe en els centres d’atenci6 
als menors. Es diu en 1’Infome que 6s la voluntat, pes part de la 
Sindicatura, de fer un informe semblant al que s’ha fet sobre el 
tcrna dels dipbsits municipals de detinguts, per tant, evident- 
ment, haurem d’esperar en el moment que es presenta aquest 
Informe, per6 sí que en tot cas, donat que ja s’han comenqat a 
fer aquestes visites, ens agradaria conkixer quins siin en aquests 
moments els dhficits m6s importalts que també vosths han no- 
tat en aquestes visites en aquests centres d’atenci6 als menors, 
perqu5 no hi ha dubte que en aquests moments ja es dispusa 
d’un material que ens agradaria coneixer, almenys per  par^ del 
nostre Gmp. 

Quan es tracta de tot el tema de la protecció a la infhcia, el 
nostre Grup en general esta d’acord amb l’anhlisi que fa la Sin- 
dicatura quan es planteja que l’actual estructura competencial 
entre el Departament de Benestar Social i el Departament de 
Justicia genera greus disfuncions -nosaltres en aquest aspecte 
hi hem estat d’acord-, o quan tamb6 es planteja la descoordina- 
ci6 que es d6na entre les administracions i ,  per tant, la manca 
de collabraci6 eficag en aquest aspecte i, per tant, des d’aquest 
punt de vista, ens agradaria tambt5, si VQ& estan en clisposici6 
de dir a l p s  aspectes que s’harrrien de millorar, precisament 
perque el marc competencial quedbs molt m 6  aclarit entre 
aquests dos Departaments i després també hi hagues mks cotla- 
boració -i per tmt, menys descoordinaci6- entre les diferents 
adrninis tracions, 

La tercera qüesti6 que voldriem plantejar 6s la que fa rcfe- 
rhcia  a la situaci6 dels estrangers a Catalunya. Aquesta ha es- 
tat una qiiesti6 ja debatuda en l’anterior Informe; en línies 
generals el nostre Grup esta d’acord amb I’analisi del problema 
que fa la Sindicatura. De totes maneres, hi ha dubte que els 
darrers esdeveniments plantegen situacions noves i, per tant, 6s 
lbgic que l’hforme no pogués incloure aquesta nova situaci6. 
En tot cas, mes enllh de les solucions que fmalment es donin, 
haurem d’espernr uns mesos per conhixer realment si aquestes 
disposicions noves solucionen una part dels importants proble- 
mes que aquest coilectiu te, no ja només a Catalunya, sin6 al 
conjunt de 1’Estat. 1 per tant, no hi ha dubte que segurament 
l’any vinent estarem en millors condicions per abordar global- 
ment aquest problema. 

Respecte al terna de la justicia, al nostre Grup li agradaria 
plantejar algunes qüestions que fan referkncia al terna de les 
presons i, per tant, al m6n penitenciari. Nosaltres no entrarem ja 
en la qiiesti6 de Ia massificaci6 i dlguns cl’aquests aspectes, en 
qu& el nostre Grup reconeix que hi ha hagut avenqos impor- 
tants, perb, en canvi, sí que ens agradaria con&ixer la seva opi- 
ni6, perquk la Sindicatura ha estat sempre molt sensible a tota 
la qiiesti6 penitencihria i, per tant, ens agradaria conkixer l’opi- 
ni6 sobre tres o quatre aspectes. 

El primer faria referkncia al treball penitenciari; creiem que 
és una qüestió que segurament en aquests moments no té ei de- 
senvolupament que des del punt de vista del nostre Grup hauria 
de tenir; no j a  les dificultats o no de trobar treball una vegada 
acabat el pedode penitenciari sin6, precisament, la preparaci6 
que s’ha de donar perquk en el fiitur sigui possible la reinserció. 
Després, la situació deis joves a les presons de Catalunya, que 
tenen, evidentment, una problemhtica molt especial; la situació 
de les dones, que en algun cas, com 6s ei cas de la presó de Ta- 

rragona, el mateix cas de Wad-Ras, tamb6 plantegen, o han 
plantejat, sobretot al voltant de l’any 90, molts problemes i 
molts conflictes, i per tant, també voldriem conbixer l’opini6 
que té el Síndic i la Sindicatura sobre aquestes qüestions. 

Finalment, nosaltres voldriem plantejar la qüesti6 que fa re- 
Serkncia a les actuacions d’ofici que ha tingut la Sindicatura. 
Aquesta és una qüesti6 que cada any ha plantejat el nostre 
Grup, tant en el debat en Comissió corn en el plenari; creiem 
que, des d’aquest punt de vista, hi ha hagut un aveng important; 
som conscients, moltes vegades, de les dificultats, tant des del 
punt de vista pressupostari com des del punt de vista de perso- 
nal, que t6 la Sindicatura per desenvolupar moltes d’aquestes 
actuacions d’ofici, per6 volem reconkixer que hi ha hagut un 
aveng, que moltes vegades ha estat reclamat pe2 nostre Grup, i, 
per tant, ho voldríem també remarcar, des d’aquest punt de vis- 
ta. 

Finalment, el nostre Grup valora positivament aquest Infor- 
me. Nosaltres creiem que els principals aspectes que preocupen 
la ciutadania a Catalunya es troben expressats, i tamb6 altres as- 
pectes que, encara que desgraciadament no preocupen la majo- 
r ia  de la poblaci6, han de trobar el seu reflex en aquest Informe, 
sobretot quan vuinneren o poden vulnerar els drets fonamentals, 
els drets de la persona, i, per tant, aquesta és la €unció fonamen- 
tal del Síndic. 

Res mks i moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcics, senyor Abell& En nom del 

Gmp de Convergbncia i Uni6, té la paraula ara l’iklustre Diputat 
senyor Vi ñ a s. 

El Sr. VIÑAS: Grhcies, senyor President. En primer lloc, 
volddem agrair a l’honorable senyor Síndic i als collaboradors 
la presentací6 del seu Informe, que ja ha estat publicat també en 
el Butlleti del Parlament, i que, com hem pogut constatar, hem 
vist al llarg de tot 1’Inforrne que ha estat requerit cada vegada 
d’una manera més selectiva la seva participaci6, i ha augmentat 
tant el nombre de peticions com el de gestions i com el de reso- 
lucions, 

Jo diria que ha pujat en qualitat, més que en quantitat, pot- 
ser, per5 proporcionalment ha guanyat molt en qualitat: aixb és 
una de les coses que es desprkn, sobretot, del primer llibre. fis 
una presentació amb una molt bona metodologia 4 x 6 ,  també 
vaig dir-ho l’any passat-, molt ben sistematitzat; grhcies als 
seus grhfics és aclaridora i entenedora al primer cop de vista, i 
trobem, evidentment, com sempre, un seguit de qiiestions que 
s6n les que veritablement preocupen tat l’entramat social de 
Catalunya -per tant, tots els ciutadans-, algunes d’elles repetiti- 
ves, perh que hi són, i en les quals, cada vegada més, l’honora- 
ble senyar Sindic hi pot incidir, hi pot actuar i moltes vegades, 
$’elles, doncs, pot arribar a resolucions forp satisfactbries. 

Qiiestions no prou resoltes de la fumi6 piiblica; queixes de- 
rivades de la presta& del servei militar, sobretot, aquest any, 
doncs, degut a la crisi del Gole el problema dels immigrants es- 
trangers a Catalunya, problema no solament a Catalunya, sinó a 
tot Europa, diria jo; eliminaci6 de residus, activitats classifica- 
des, perilloses, nocives, insalubres, &&era; els probIemes de 
I’assistkncia prim?u-ia ..., tal corn ha dit també l’honorable sen- 
yor Síndic, que amb l’optirnaciij de recursos que hi ha actual- 
ment en mama possiblement millori, creiem que millorar& 
SIDA i drogues; salut mental: jo, dintre de la salut mental, hi 
posaria, evidentment, I’assistkncia psiquihtrica, amb tot d pro- 
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blema que comporta, de falta de sensibilització, diria jo, de la 
gent, jo crec que 6s un problema de falta de sensibilització ciu- 
tadana, a part que sigui un problema administratiu; protecci6 a 
la i n h c i a ;  Administraci6 de justícia, que 6s un dels problemes 
que s u r t  constantment, que hi hauria d’haver modificacions ju- 
rídico-penals; desplegament de la LOGSE, etchtera, etcetem, 
etcktera. Aixh quant al primer llibre. 

Quant al segon llibre, jo voldria destacar que és uila novetat 
important, una novetat molt important la tasca de mediació del 
Sindic. Francament, m’ha sorpr&s, i aquesta actua& medial del 
Sindic adquireix una gran importhcia quan, preaisament, 
aquesta mediacid entre Administraci6 i administrats 6s accepta- 
da per les parts litigants. Ja crec que akb  és fonamental. Hi ha 
una gran diversitat de temhtiques: ha sortit el tema de la Mina- 
Besbs i el tema de residus, que, per cert, ine’ls he llegit detingu- 
dissimament, perqu&, doncs, s6n coses que rn’han colpit per 
proximitat geogrhfica i per la importhcia del terna ..., les he tro- 
bat, jo diria, explicades exhaustivament, m’ha satisfet tot el re- 
SUM de totes les actuacions, de tota la mediaci6 que hi va portar 
l’honorable senyor Síndic, i penso que aixb d6na una nova di- 
nhmica i una nuva perspectiva a l’actuació del Síndic, que la fa 
molt hportant i operativa. es, repe teh ,  una de les accions que 
crec i considero més importants. 

La nostra valoració, per tant -i no vull allargar-me mes, per- 
quk hauria de repetir algunes coses que ja s’hm dit--, és alta- 
ment positiva. 

Res més. Grhcies, senyor President. 
El. Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Viñas. Arap com 6s tra- 

&ciri en aquesta Comissió, suspendrem la sessi6 durant deu mi- 
nuts, perclub l’honorabie Síndic senyor Rrihola i el seu Adjunt, 
senyor Rogent, puguin ordenar les respostes. 

SG susph la sessib. 
(La sessió se suspdrt a llos quarts d’una del migdia i deu mi- 

El Sr. PRESIDENT; Es rep& la sessi6. 
T6 la paraula, per respondre a les preguntes que li han fet els 

iklustres diputats, I’honorable Sindic senyor Rahola. 
~i Sr. S ~ I C  DE GREUGES: Senyors diputats, en nom 

meu i de tots els collaboradors he d’agrrtir les paraules favora- 
bles i dc qualificació que ha merescut el nostre trebaIl, el nostre 
Informe i la trajectbria que nosaltres hem anat seguint durant 
aquest dltirn any. I, particulment, l’impacte que els ha causat 
el Llibre Segon, sobre la mediaci6 que nosaltres hem pogut re- 
alitza en els problemes que ens han suscitat. 

Anirk contestant les preguntes, perb en deixaré un parell, 
perque h,m sigut bastant generahades, com 6s el problema de 
les relacions amb el Parlament, i la de la Mina-Besbs. Llavors, 
em permetr6, més o menys, anar analitzant les que per a cada u, 
rn6s o menys, el fet cliferencial i cl que no, d’acord tal  com les 
han foimulat. 

El senyor Toribio, una de les queixes que, en fi, ha sigut par- 
ticularment d’ell, és que hi havia detectat que les queixes eren 
una mica portades per un cert centralisme de Barcelona sobre 
les queixes que s’havien formulat. Evidentment, primer7 Barce- 
lona és una part importantissima del país, gairebé, tina de Ics 
terceres parts del pds, i, per altra banda, t m b é  hi ha la proble- 
rnhtica que 6s molt més prhxim a Barcelona per al ciutacb per 
poder accedir a la institució, al Sindic de Greuges, i potser tam- 
E aixb facilita que també som m6s concguts en aquest Arnbit. 

nuts i es rcprh a un quart de dues i tres minuts.) 

En fi, all6 altre, doncs, hi ha hagut acceptaci6 per part de la 
secci6 aquesta de rnediaci6, que ja s’anirh contestant a través 
dels altres que anh6 tambk fent la resposta oportuna. 

EI senyor Colom em clernana sobre el Pla cl’innterdepend&n- 
cia de rehabilita&, o sigui, sobre la pobresa, o sigui, de la ren- 
da mfnima ..., i la valoració que pot tenir, que nosaltres podem 
tenir de la sduci6 que s’ha donat o que es d6na a aquest nou 
projecte de retenci6 de ... B6, en principi, aquesta valoració és 
bastant positiva, no hem tingut reclamacions, pers 6s un p h  que 
s’esth portant a terme i esta encara en cwrs, o sigui, que nosal- 
tres creiem que és forqa positiu i donat que no hem rebut quei- 
xes de la implantaci6, o sigui que, en aquest sentit, penso que 6s 
un problema que esta en marxa i que em sembla que tenim al- 
gunes dades sobre aixb de la implantació que nosaltres hem po- 
gut, doncs, tenir. 

Elies Rogent ... ? 
El Sr, ADJUNT AL SfNDIC DE GRJ2UGES (Elies Rogent): 

Les dades que tenim són les següents: ahir, fins ahir s’havien 
presentat unes mil dues-centes sotlicituds d’acolliment a la 
PIRMI o al PIRMI d e p h  de si és la pensió derivada del Pla o 
el Pla Interdepartamental de Renda Mínima d’Jnserci&, perb el 
13 de maig se n’havien presentat exactament 1.087. D’questes 
1,087,341 estaven pendents de resolnció, 53 havien sigut dene- 
gades, 680 havien sigut concedides, 13 constaven que s’havien 
donat de baixa, vol dir que havien esdevingut a millor €ortrina 
de la que es preveu en aquest Pla, i 19 estaven en suspensi6, vol 
dir que eren en t r h i t  perb pendents de documentació i pen- 
dents d’aixb. Aquestes són les dades que 1’Administracib ens 
facilita peribdicament i que el Síndic demana a fi de veure COM 
va la zrarnitaci6 d’aixb. 

El Sr. S$lnrIC DE GREUGES: Una de les altres preguntes 
del senyor Colom ha estat sobre les barreres arquitectbniques, 
l’aplicaci6, malgrat que nosaltres, aixb, aquest problema, ha es- 
tat denunciat en cada un dels informes que nosaltres hem pre- 
sentat al Parlament, evidentment 6s un problema que no esta 
solucionat i moltes vegades no esta ni projectat en els edificis 
de la mateixa Administracib. Hem constatat, per exempk, que 
en els nous jutjats que s’estan edificant aquf, a la vora mateix, 
el de Famnia i el del Registre Civil, doncs, que no existeix; hi 
ha moltes conselleries que t m M  s’han implantat de nou i que 
tarnpac tenen l’atencid, la prevenció o el projecte de donar 
aquestes solucions. Tamb6 ,aixb esta a la vista que la qiiestió, 
per exemple, de transports, d’estacions, de ferrocarril, de metro, 
de tot aixb, tampoc esta contemplat ni, suposo, amb pressupos- 
tos adients per poder-ho resoldre. Aquest problema, en fi, 6s 
constant, és d’aquests problemes que nosaltres repetim any da- 
rrere any i que no veiem que l’Administraci6 hi prengui Ia cura 
o t’atenci6 que aixh requereix. 

Les relacions amb el Parlament i la comparekeqa a la Ca- 
missió, cioncs, com que hi han hagut altres diputats, en parlarem 
al fiinai, Suposo que no hi ha cap més pendent de les quatre ... 
Bé, el senyor Ródenas, un dels problemes que ens ha suscitat 

6s Ics diferhcies que hi ha hagut dels diferents temes que hem 
tingut aquest any, i sobretot ha notat que cultura i ensenyament, 
evidentment, havien augmentat sobre les altres. Aquest any hi 
va haver la circumsthncia que amb ensenyament, particular- 
ment, m6s que amb cultura, hi va haver el problema de la LOG- 
SE. La LOGSE, evidentment, aquest problema ens va ser enviat: 
en diferents queixes, no simulhiament, com nosaltres fem ge- 
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neralment quan hi ha unes queixes que, per exemple, agafa tot 
un bloc, una casa o unes fimes d’unes associacions de vesins, o 
coses així, que hi ha algunes d’aquestes institucions semblants 
a les nostres, que les posen, d’entrada, firma per firma, nosd- 
tres les considerem corn a tema únic. En aquest cas, tal corn es 
va anar presentant, va ser una mica rnks dificil, i com que vam 
cornengas ja individualitzant-la, aixb va ser un dels motius per- 
que ensenyament hagut% pujat sobre els altres anys. Suposo que 
aquest any, doncs, si no hi ha un problema com aquest, doncs, 
baixar& substancialment. 

Quant al fet que si la rnediaci6 pot ser vinculant o no per a la 
Cornissid, aixb també ho contestar6 junt amb la pregunta, per- 
que és la mateixa, na? 

Senyora Montserrat. Sobre els problemes que suscita la ins- 
cripció Q la pxe-inscripció universithria, Jo crec que, malgrat 
que sembla que podia haver millorat, penso que continuem amb 
la mateka tbnica, perqu5 si, en fi, hi ha hagut variacions, i sem- 
bla que aquestes noves disposicions podrien facilitar-ho, ates 
que actualment hi ha el districte únic a Catdunya, aixb pot por- 
tar, al nostre entendre, certes dificultats, i el probleina d’ins- 
cfipcions i de matricules, pel que rnds o menys hem detectat, 
doncs, no baixa, sin6 que mes aviat augmenta. 

Per tant, aquesta sistema de districte únic -si bé alguns 
d’aquí poden estudiar a fora, que no ser& cap avantatge, de totes 
maneres-, opinem que, en aquest sentit, no tindrem unes facili- 
tats o que hi hagi una minva sobre les dels anys passats. 

Sobre el terna de la droga i de Ia SIüA, pensem que nasal- 
tres aixb ho hem tractat bastant en l’hfome; continua igual, en 
la secci6 de sanitat, i tmb6 en parlem en la secciú de justicia, 
en les presons, quan parlem de l’aplicació de l’article 60, eh?, 
per als presos terminals, que nosaltres, en aquest sentit, vam fer 
algunes gestions en uns casos deteminats i urgents, que van ser 
degudament atesos. 

Després, hi ha la qiiesti6 dels comerciants ..., la qüestió de la 
cornpetkncia amb les caixes i els bancs sobre les iniciatives de 
poder regalar, doncs, objectes determinats. 

Aquest problema 6s una coinpetkncia que, si bé va en aug- 
ment, nosaltres, directament no hem tingut la queixa, eh?, per21 
crec que xkh..., si que tenim, en canvi, problemes dels usuaris; 
no d’aixb, sin6 que ..., no dels comerciants, sin6 d’usuaris, a tal 
punt que aquesta si que 6s una secció o un terna que va au&- 
mentant i a tat punt que f a e m  una petita semi6 dintre el mateix 
tema per a l’any prbxim, amb un estudi, doncs, sobre aquestes 
compet5ncies i sobre l’atenció a l  client. (Pausa.) 

Nudat ,  sí. E, perd6 Han fet una pregunta sobre els &pb- 
sits de detinguts. Evidentment, aquesta qiiesti6 encara és pen- 
dent. Nosaltres, tal com vaig mmikstar en la Comissi6 quan 
vaig presentar la membria, estem fent gestions encara ,amb el 
Ministeri, a través del Defensor del Poble, i van quedar estron- 
cades les gestions que havia fet amb l’anterior Ministre, amb 
I’Enrique M~gica, i actualment tinc pendent que em convoqui 
l’actual Minisse Torn& de la Quadra per continuar, justament, 
aquesta gestió i per saber el seu criteri, i per si pren una decisió 
sobre aquest problema, que, evidentment, no solament penso 
que existeix a Catalunya, sin6 que a la resta de I’Estat. 

En fi, no tinc cap inconvenient, des del punt de vista direc- 
te ..., amb cl Diputat Nualart, o també manifestar-ho a la Comis- 
sió, si és que els interessa, doncs, de tenir-la al corrent sobre 
aquestes gestions i eI resultat que aixb pugui donar. 

Sobre la normditzaci6 del catalh a I’Administració de justi- 
cia, COM sap el senyor Nualart, s’han fet estudis i esta en curs la 
realitzaci6 del conveni que ha existit entre la Conselleria de 
Justicia i el Consell Superior de Justícia, i espero que tindrem 
un resultat l’any prhxim; p&, en fi, nosaltres no podrem pre- 
veure aquest resultat com es portarh. 

Nosaltres, com tamM vaig manifestar, quan hem rebut pro- 
blemes d’aquest tipus, directes, hem fet unes peticions directa- 
ment al President del Tribunal Superior de Catalunya, amb el 
qual hem rebut, ens hem creuat diversa coxrespondhncia sobre 
aquest,,., i ell ens ha exposat el seu criteri, amb el qual nosaltres 
no coincidim totalment, perb nosalíres anem insistint cada ve- 
gada que nosaltres tenim un problema d’aquest terna. Prego 
tambk al senyor Nualart que, si ell té algun problema, que se li 
encamini, que ens l’envii’, perqub a nosaltres aixb ens reforqa la 
nostra pusici6. 

També, sobre la qüesti6 de l’augment de les queixes d’en- 
senyament, repeteixo el que he dit a la senyora Montserrat. 

Referent a la qiiesti6 del problema que nosaltres hem susci- 
tat sobre les dones, nosalíres ho vam passar al Defensor del PQ- 
ble, i esperem, doncs, que ell pugui -nosaltres hi continuarem 
insistint-, que pugui prendre, també, una posici6 semblant a la 
nostra, i, doncs, del resultat del que nosaltres puguem ten ir..., 
també el podrem tenir informat. 

El senyor Abell6 s’ha interessat per sanitat i assistencia en 
els hospitals, i sobre l’atenci6 hospitalhria o I’ atenció primiria. 
Sobre aixb tenim algunes notes que potser els podríem donar, 
perquh evidentment, si en sanitat els hospitals, l’hospltalitzaci6 
pensem que és una situació, si no correcta, que mira d’atenuar o 
de normalitzar, la qüesti6 d’assistkncia prirnhria és on nosaltres 
també hem notat, doncs, que hi ha les mancances m6s impor- 
tants. 1 potser també tenim algunes dades que el senyor Elies 
Rogent els podrh donar. 

EI Sr. ADJUNT AL S ~ I C  DE GREUGES: L ~ S  dacies que 
tenim, en les darreres dades que tenim hem notat un cert retard. 
El 16 d’abril d’enguany, de les 322 &recs bhsiqucs previstes, 89 
estaven en funcionament, que equivaldria a un 27,6% de Ics 
previstes. Pel que fa al  nombre d’habitants, o de la cobertura de 
l’assisthcia primbia, recauria sobre un milió i mig dels habi- 
tants del pais. hs el que seria, o és a dir, un 24,8% ... Repeteixo, 
eI 16 d’abriI. 

El Sr. S h D K  DE GREUGES: Sobre la qiiesti6 que m’ha 
formulat sobre E’atcnció als menors, i sobre les discrephcies 
que poguessin haver-hi a I’hora de la coordinaci6 entre les dues 
conselleries, aquest 6s un problema que nosaltres tambd hi es- 
tem a sobre, l’estem estudiant, i que evidentment, hem estat h s -  
peccionmt centres de menors, per exemple, dependents de la 
Conselleria de Justicia, i hem trobat en alguns d’ells algunes 
sorpreses, que alguns d’ells tenien..,, estaven per sota de la ca- 
pacitat ..., bastant per sota de la capacitat del que poden mante- 
nir o tenir. 

Aquesta aparent anomalia pot ser deguda al fet que la delin- 
qiihcia infantil hagi baixat, o bC que tambd els jutjats de me- 
nors, doncs, no s’hi dirigeixin per poder rcdoure els menors. 

Quant als centres de menors dependents d’assisthcia social, 
ai, de Benestar Social, evidentment, existeixen alguns d’alta 
qualitat, perb pensem que aquí hi ha mancances i fdta de llocs, 
Nosaltres encara estem en un estudi, encara estem en estudi, i 
no podem formular un criteri, encara, definitiu sobre ia marxa i 
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la utilització d’aqucsts centres i la inspecci6 authticarnent de 
tots ells. (Pausa.) 

E1 treball penitenciari. Vals parlar del mbali penitenciari? 
El Sr. R D m  AL S h X C  DE GREUGES: Be, en l’hfor- 

me del Sindic es fa, en fi, esment sobre la situaci6 penitencih- 
ria; perb, en concret, quant a la pregunta de treball penitenciari, 
joves a les presons i la situació de les dones, des del Sindic 
s’observa el següent: sempre, i aixl consta en els diversos infor- 
mes, el Síndic ha trobat molt dificil que, amb les instaIlacions 
penitencihies que hi ha a Catalunya, es pugui, realment, dur a 
terme una tasca de treball important, que cobreixi un nombre 
important d’intems. Pel que fa a aixb, per part de I’Administra- 
ci6, i en els informes que se’ns ha enviat, es fa esment de dos 
problemes: primer, reconeix la dificultat a establir llocs de tre- 
ball o posar, fer llocs de treball per rad dels espais que hi ha; 
perb despres, també per raó cle l’aferta de treball o de la colh- 
boraci6, o de l’oferta de treball per part d’empreses als centres 
penitenciaris, 

Amb aixb hi fia situacions que realment s h  també de COIIS- 

cihncia social, perquE hem pogut observar corn diverses empre- 
ses han retirat les seves comrandes, tot argumentant que 
l’aclquirent, en saber que determinats objectes havien sigut fets 
en els centres penitenciaris, tenien por quant a I’úis per, segura- 
ment, una deficient informacici pel qiie fa a la transmissió de 
malalties: SIQA, etcktera. 

EL Síndic ha tingut tambk contacte amb alguna d’aquestes 
empreses, i l m  explicat realment el problema que tenen a l’hho- 
ra que la clientela shpiga que all6 ha sigut manipulat en els cen- 
t m  penitenciaris pel que fa als productes. Aleshores, no 6s un 
problema de qualitat del producte, no 6s un problema de la ma- 
nufacturaci6 del producte en el centre penitenciari, sinó que so- 
vint, també per part de la conscikncia social, de pensar que allb 
esth fet a la pres6 i que tal vcgada pot transmetre una malaltia. 

Aixb 6s un problcma greu, i 6s un problema de conscikncia 
social. El Sindic ha criticat sovint, també, que els llocs són pe- 
tits per establir ..., per6 en les darreres visites hem vist -no amb 
sorpresa- i havent de recon5ixer l ’ e s f q  dc l’Administraci6, 
COM s’han fet en centrcs C Q ~  6s Figueres i com és Girona uns 
obradors de treball i uns centres de treball que realment estan 
comenqant a cobrir aquestes necessitats. 

Tot i així, hem pogut observar que el problema del treball 
penitenciari ve donat t a m E  per la diferhcia, o s’ha cfe fer es- 
ment a la situació diferent que té el ciutadh que esta preventiu o 
el ciutadh que esta penat. Lagicament, la producci6 dels pre- 
ventius, amb independkncia de si 6s aplicacib o no són d’aplicacici 
ies situacions de teripia de reinserció social, provoca lbgica- 
ment que les estades, a vegades llargues, a vegades curtes, perb 
que no poden ser previstes amb exactitud -tant pel que fa a tre- 
ball productiu i treball formatiu-, provoquen problemcs. I amb 
aixb s’ha de tenir en compte que, d’un 50% genkric que el Sh- 
dic va observar de preventius penats a l’inici de les actuacions, 
es va baixar a un 39%, si b6 darrerament, pel fet i per aquell fe- 
nomen que s’ha comentat que com m& places penitencihies més 
interns hi ha, lbgicmmt aquest nombre important de < m 6 s  interns 
hi ha>> també fa pujar, 6s relatiu al nombre de preventius. 

Aleshores, s’havia baixat a un 39 -37 en uns determinats 
llocs, 39 en uns altres- i ara s’ha tornat il pujar a un 42, 43, 
44%. Es dar ,  aquesta situació de fer pensar que encara hi ha SO- 
bre una quarantena per cent d’interns a les presons catalanes 

que són en situaci6 preventiva o dc preventius, i que, per tant, 
és molt difícil implantar treball als preventius, vol dir que hau- 
ria de quedar nords a la resta, i pensem que amb aixb s’ha de 
tornar a fer remarca especial, pel fet del nombre important de 
situaci6 o de presos preventius. 

Al Sindic també li ha preocupat -i així ho ha &t- la situació 
dels joves a les presons. Havent ja fet una crítica ja fa anys, 
que, malgrat que el centre penitenciari. de joves de la Trinitat 
era un centre que funcionava, el Sindic observava una massifi- 
cació, un increment en la massiñcació que el preocupava. Els 
fets, desgraciadament, sembla ser que han donat la raó a les 
previsions del Síndic, i tots recordem els lamentables fets que 
van passar el Dirluns de Pasqua d’aquest any, que, en defmiti- 
va, el que feien no era res més que demostrar la situació 
d’aquests joves, situació que ve donada per dos fets hportmts: 
un és per la massificaci6, i l’altre 6s per les expectatives que hi 
ha de modificacions del Codi Penal i d’aplicacions i Implanta- 
cions de mesures alternatives a la presó. Aixa -i el Shdic ho va 
qualificar tant en els informes com en la premsa-, aixb, el Sh- 
dic t6 observat que provoca unes angoixes importants en el m6n 
penitenciari, i especialment als joves i en el m6n dels joves so- 
bre els quals els sistemes deprobu~ion i de penes alteinatives a 
la presó en els primers actes delictius sembla ser que és on més 
afectarien. 

Ugicament, com més s’ha anat parlant i m6s s’ha anat dient, 
i els joves han vist que s’ha anat retardant aquesta reforma le- 
gislativa, l’angoixa ha anat pujant, i en les darreres visites hem 
pogut veure que, malgrat que s’ha anat desmassificant a traves 
de sistemes com 6s incrementar e1 nombre de joves a Lleida i a 
altres centres, X ~ Q  deixa á’haver baixat I’angoixa pel que fa a les 
reformes penals que, segons diuen ells: <<se han tenido que pa- 
rar por otras situaciones mAs urgentes>>, que és 1’6Ithna carta 
que recordo en aquests moments, 

I el mateix passa pel que fa a les dones. No en va, el Sindic, 
en l’tiltima visita que va fer de l’liltirna inauguració d‘un centre 
penitenciari, el de Brians, va insistir sobre e1 temps que es tar- 
daria a construir el nou mbdul i l’Administraci6 li va tornar a 
indicar que s’estudia la possibilitat que sigui mixta ..., en fi, en 
un temps determinat, la pres6 o el centre de Brians. 

6 s  cert també que s’han fet unes reformes en la secció de do- 
nes del centre de Tarragona, i crec que queda clara la posició 
que el Sinclic té pel que fa a aquest petit nucli o petit centre de 
doncs de Tarragona, que el Sindic l’ha criticat perqu5, malgrat 
les reformes que s’hi puguin fer, ha considerat sempre que no 
era idoni per a més que un grup molt baix d’intemes, i el que 6s 
cert 6s que Tarragona necessita un nombre de places determina- 
des, i el nombre li és inferior, i aquestes dones han de ser porta- 
des al centre de Wad-Ras, que ja 6s insuficient per cobrir les 
places, la necessitat de places de Barcelona. 

El Sr. SfNDIC DE GREUGES: Bé, sobre aixb del treball de 
les presons, atimament, fa dues setmanes vaig ser precisment 
a Figueres i, evidentment, 6s una pres6 que 6s petita, reduida 
-130 internat+ i molts d’ells, la majoria, estan ocupats i evi- 
dentment hi ha molta m6s trmquil.litat que en moltres altres, 6s a 
dir, no hi ha ..., alli s’esth fent practicament una moto.,., la Rieju, es 
fit a la pres6 i altres d’allb ..., o sigui que estan amp liant... 

També d e p h  molt, de vegades, del director d’aquests cen- 
tres penitenciaris que a aixb es pugui donar una millor, una més 
gran empenta o una ampliaci6. 
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B6, i ara em sembla que queda per contestar el tema aquest 
sobre la compareixenqa de fa Comissi6 en el moment opoitú o 
be que jo ho pugui demanar. Evidentment, el problema aquest 
depassa la meva compethcia realment; si, en el que sí que ja 
no m%he negat mai 6s que, COM diu la Llei, 6s que si la Comis- 
sió em requereix per donar una explicació, una ampliació o una 
infarmacib shpiguen que estic totalmnt a la seva disposici6, j a  
sigui per informar, ja sigui per demanar-me sobre projectes fu- 
turs que pugui tenir la instituci6. Per tant, en aquest sentit, nu 
tinc una indicaci6 especial, sin6 que solament dir que estic a 
diisposici6 de la Comissió, i ja no direm del Ple, per si em sol& 
citen, em requereixen perqu5 j o  pugui donar aquesta ampliaci6 
Q informació cornplementbria. 

I, per acabat, sobre el problema de la mediaci6 dels proble- 
mes que m’han suscitat sobre la Mina, el Besbs i els residus in- 
dustrials. B6, 6s conegut per tots, primer perquh existeix descrit 
suficientment en la Membria nostra, a 1’Infome sobre els dos 
casos, tal com es v m  mar produint. 

Quan em sokliciten o jo ofereixo i 6s acceptada una media- 
ci6, exigeixo quatre condicions en ambdues parts o en les parts 
corresponents. Una 6s que deposin tota acci6 de violhmcia, si 6s 
que existeix, o sigui que si és que hi ha una vaga, si hi ha unes 
manifestacions, si hi ha un tancament, i tal, que la part, en fi, 
que actua en aquest sentit desisteixi per cornenpr el diileg. 

Segona, que en asseure’s a la meva taula vinguin amb espe 
rit de dihleg, aixb vol dir que no vinguin amb un concepte tan- 
cat de la seva posició, o sigui que vinguin amb una posici6 
Eexible de úihleg, o sigui d’acordió, per poder, doncs, matisar la 
soiuci6, per paler donar una soluci6, doncs, en l ’ impsse en 
que es troben. 

Tercera, que les persones que vinguin en nom de la colkcti- 
vitat o del problema, doncs, que vinguin amb l’autoritat sufi- 
cient per poder-se comprometre, En aquest cas, doncs, 
evidentment, parlaré després dels de la Mina ... 

3. I’aitra 6s que l’acord a qu& s’ilribi -si s’hi arriba- 6s que 
s’executi, o sigui que estiguin d’acord a portar40 a terme. Aixb 
6s imprescindible, 

En la qüestió dels residus industrials ... Aquest va ser accep 
tat i Irt descripci6 ..., perdó, llavors en celebrar les sessions no- 
saltres fem unes actes en les quals 6s firmat per totes les parts 
sobre la situaci6 quc s’acorda en aquell moment, i si es deuen 
continuar altres &es es torna a obrir l’acta i fins al fmal i a Ja 
concIusi6 final, La condursi6 també pot ser que no s’anribi a un 
acord, que també ltavors es signa. 

En la qüesti6 dels residus industrials, es va procedir cl’aques- 
ta manera i realment, doncs, hi va haver uns problemes can- 
viants, perque es va retirar la disposició en quP: s’implantava, i 
llavors va quedar pendent, i realment va quedar sobre la taula, i 
el que he de manifestar 6s que tant per part de I’Administració 
com per part dels alcaIdes que representaven IIavors l’oposici6 
a l  Projecte van ser summament correctes i es van atenir als 
principis que he anomenat i a un dihleg francament, en fi, co- 
rrecte..,, en fi, per poder trobar alguna soIuci6. 

En fi, la continuacid ..., va continuar després al Parlament, Ia 
qüestió que vost&s j a  coneixen, i estic sempre disposat a -si és 
necessari-, doncs, a tomar a oferir la taula del dihleg, cluncs, de 
la Sindicatura, de la nostra institució per si es creu que és ne- 
cessari per arribar a un acord i a una localització del lloc on té o 
on pot anar, doncs, aquests abocadors. 

Quant al problema del Besbs -que més que de h Mina va ser 
del Besi%, vc)st&s saben que va cornenpr la petició per part dels 
vehs del Resbs. Al Besbs hi va haver unes violkncies, hi va haver 
mes c h g u e s  per part de la policia i per part dels Mossos d’Es- 
quadra i em van demanar justament els vei’ns que intervingués per 
p l e r  ... Jo els vaig demanar precisament, doncs, que ..., jo estava 
disposat a ser mediador, perb que havien de deposar, que havien 
de venir amb autoritat suficient, que havien de venir amb esperit 
de áihleg i que havien ... He de confessar que la qüestió de respon- 
sabilitat dels didogants que venien no me la van voler donar d’una 
manera tallant, perquh, doncs, s’havia de consultar constantment 
l’assemblea i era l’assernblea. Aixh a mi no em va agrad ar..., he de 
confessar que no em va agradar, perb, bk, donada la situaci6 en 
que es trobava el problema, que la viohcia havia passat a una si- 
tuació extrema, en qu& hi havien hagut ferits i hi havien unes vio- 
lkncies d s  edificis i hi havien unes implicacions, en fi, poc 
raonables, llavors, doncs, vaig acceptar amb questa cmdici& Ai- 
x6 va dificultar bastant el dihleg, perque -corn es demostra a les 
actes-, doncs, no va ser prou contundent de vegades. 

Realment, l’Adrninistraci6 va ser dialogant, vit mar trobant 
problemes i canviant la situaci6; va semblar que també, per part 
dels veins, tambb s’arribava a un acord, i quan jo  vaig manifes- 
tar el mar optimisme perqu8 coneixia, independentment, la si- 
tuaci6 de les exigkncies dels uns i dels altres, vaig veure que hi 
havia uns punts de contacte i en l’iiltima reunió, sorprenent- 
ment, els ve’ins van demostsar un canvi total de la seva actitud, 
que havien tingut en una conversa particular amb mi, abans, i es 
va, evidentment, no solament trencar, suspendre, sinli que van 
trencar les discussions. 

Posteriorment vaig saber que ells havien tingut unes conver- 
ses amb el Conseller de Benestar Sociai i sembla que aixb, pel 
que ells van dir, va ser el que eis va canviar el seu criteri, la se- 
va més o menys soluci6 que s’havia pactat. 

Aquesta va ser, en sintesi, la histbria d’un i de I’altre, 
d’aquestes dues mediacions que desgraciadament no es van 
portar a un terme felic; tai com més o menys havíem previst, pe- 
rb questa 6s la histbria dei problema que es va suscitar. 

En fi, suposo que agrair una vegada més l’atenció que han 
tingut i la cmfiaya,  i també he de manifestar-los que he 
d’agsair tarnbe el suport que sempre ens han donat a nosaltres i 
que qualsevol apreciació, qualsevol consell que els hem dema- 
nat, vostes sempre han estat amatents i disposats a donar-nos-el, 

Molt agrdit en nom de tots. 
El Sr. PRESDENT: Grkies, senyor R‘ahola i senyor Ro- 

gent. Hi ha un apartat del punt 2 de 1’articIe 144, que regula 
aquest debat, que aquesta Comissi6, tradicionalment, no ha 
aplicat mai. Aquest apartat diu: d3espr&s de les respostes del 
Síndic de Greuges, la Mesa de la Comissió podra obrir un nau 
torn perque els diputats puguin formular preguntes o’ demanar 
aclariments. La Presidhcia fixarh ei nombre d’intervencions i 
la durada mhxirna d’aquest tom.>> Si cap grup s’hi oposa, tam- 
poc aquesta vegada aplicarem aquest punt, per6 sApiguen els 
grups que hi ha aqiiesta possibilitat. 

Si cap grup vol prendre la paraula, agrai’m a I’Honorable 
Sindic i al seu Adjunt el seu Informe, i als grups parlamentaris 
les seves intervencions. 

Moltes @cies. 
S’aixeca la sessih. 
(Sdn les dues del migdia.) 
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