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4. INFORMACI~ 

4.80. . Sindic de Greuges 

INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EMkS PEL SfNDK DE GREUGES 

(ANY 1990) 
(Reg. 26551 /Mesa del 05.03.91) 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5 de marq de 
1991, ha pres nota de l’hfarme al Parlament de Catalunya 
em& pel Sindic de Greuges (Any 1990) (Reg. 265511, presentat 
pel Sfndic de Greuges, d’acord amb la Llei 14/1984, del 20 de 
marg, del Síndic de Greuges. D’acord amb l’article 144.1 r l d  
Reglament del Parlament, la Mesa ha ordenat de publicar-io en 
el Butllets’ Oficial del Purlament de Catalunya i de trametre’i a 
la Comissi6 padarnenthia del Síndic de Greuges per al seu de- 
bat, previ al del Ple. 

Palau del Parlament, 5 de mart; de 1991 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 
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INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA EMES PEL SfNDIC DE GREUGES 
(ANY 1990) 

Han participat en la redacci6 d’aquest Informe: 

Frederic Rahola i d’Espona 
Elies Rogent i Albiol 
Rufo Dieguez i Villar 
Maria J, Arnau i Sala 
Anna Fayos i Molet 
Joaquim Soler i Pont 
Enric I3artlett i Castell& 
M. Josep han-Tones i Carceller 
$osepRamon Arbiol i Also 
Mer& Corretja i Torrens 
FAuard Perxks i Compte 
Pilar nusquiel i Soriano 
Ramoii Torrens i Rappard 

PRESENTAC16 

Obra sense renyir. 

ka0 Tse 

Amb independErrcia de donar compliment al qut: disposa 
l’article 30 de la TJei 14/84, de 20 de mar$, amb aquest set& In- 
forme quc presento al Parlament dc Catalunya em proposo do- 
nar una imatge actual de la problemitica administrativa del 
nostre pais a travks dels problemes suscitats pels ciutadans que 
s’han dirigit a la nostra Instituci6, sollicitant-110s aclxjnrents o 
adveitiments a fer il l’xhinistraci6 per resolucions incorrectes 
degudes a ncgligbncies, silencis o interpretacions desviades per 
l’acci6 administrativa. 

En aquest ordre cle C Q S ~ S ,  ei lector poclrh comprovar a les ph- 
girics que segueixen que per la deniincia pliblica i la gestió di- 
recta hem pogut garantir que les parts fessin Ú s  dels drets 
reconeguts i quc prevalguessin solucions equitatives als proble- 
mes en que l’afectat es trobava, generalment, en una posici6 
d’in feriorit at. 

Així mateix, i com en els anteriors informes, s’ha procurat 
adequar 1 ’estructura foimal it la micepck5 pitrticular del contin- 
gut dc cada scccic5, a fi de fcr-la mhs entenedora. 

Dins de cada sccci6 hem aprofundit en el tema que heni con- 
siderat mes caracteristic, ir f i  de facilitar ;i1 lector m a  millor 
comprensió del problema en cl qual, de vegades, es denuncia el 
comportament de l’aclministracici. 

Alguns cl’aquests problemes ens han inquietat, j a  que han 
motivat reiiccions negatives dels ciutadans respecte al seu COM- 

portament cx’vic, que el desvien de les naturals accions collecti- 
ves de solirkwitat, imprescindibles per aconsegrrir una vida so- 
cial justa. 

En quest Infoime, com en els dos anteriors, mantenim un 
apkndix que constitueix el Llibre Segon. Aquesta vegada prete- 
nem posar en coneixement del Parlament Ia tasca de mediacib 
del Síndic, una actua& cada dia mks sol-licitada per la societat 
civil i per les mateixes admirdstracions, 

Pensem que la import<hncia d’aquesta actuació i e1 desconei- 
xement general que se’n tB justifiquen el tractament específic 
d’aquesta funció, grhcics a la qual s’han pogut aproximar posi- 
c ions que en principi eren con siderades irreconciliables. 

El contingut és essencialment casuístic: es tracta d’evidenciar 
-a piutir d’una selecci6 d’actuacions realitzades entre ciutadans 
o col.lectius i diverses administracions- la veritable aportació 
medial del Sindic per la qual s’han pogut aconseguir solucions 
m6s hgils i econbmiques als ciutadans. Crec que amb aquesta 
nova via, tatnb6 contribrh a mentalitzar els quadres actmhis- 
trutius ii adoptar un procés que s’aparta del rutinari, heretat deIs 
sistemes antics. 

En quest mateix periode hem presentat a la Comissi6 del 
Síndic 1’Tnfurme extraordinari sobre als Dipbsits Municipals de 
Detinguts a Catalunya, subtitulat: cthtre la imprevisió i l’omis- 
s i b ,  treball al que hem dedicat m6s de sis mesos d’investigaci6 
i estudi i en la preparacib del qual els alcaldes afectats ens han 
demostrat una gran sensibilitat pel problema i ens han donat 
una valuosa informació i documentació, grhcies a la qual ha es- 
tat possible d’elaborar-10. 

Les seves phgines, que revelen la situaci6 d’aquestes depen- 
dhcies municipals, s6n una part de la dentincia de la prechsia i, 
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moltes vegades, inhumana situació -per manca d’una normati- 
va adient- a quk molts ciutadans són constrenyits en d proc6s 
que implica el seu internament. 

L’edició d’aquest Informe constitueix el primer volum de la 
Col.fecci6 Alexandre Galis que pensem mar formant sobre te- 
mes monogrhfics. 

Abans d’acabar, és just que tomi a manifestar el meu reca- 
neixement per la contribuci6 i l’esfoq de l’equip de collabora- 
dors, tant dels assessors com del COS administratiu, que han 
treballat en intima compenetraci6 i que es mantenen motivats 
en la missi6 que el Padament ens ha confiat. 

h i  mateix, haig d’agrrtir molt especialment als mitjans de 
comunicaci6, diaris, rsdios, televisions, que durant aquest any 
hagin seguit Ja labor del Síndic de Greuges amb autentica pro- 
fessionalitat, fent-se ressb deis problemes m6s candents que ens 
han presentat els ciutadans de Catalunya. 

El meu agraiment, també, a tots els parlamentaris que s’han 
interessat per la tasca que la Institució del Sfndic de Greuges ha 
realitzat durant aquest període i ens han donat el seu suport. 

FREDERIC RAIXOLA I D’HmNA 
Shdic de Greuges de Catalunya 
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Un any més, aquesta introducci6 preth ajudar el lector a ma- 
nejar aquest Informe i facilitar-li d’estudiar-nc el contingut. 

Seguint el rnktde -quant a discurs i forma- iniciat fa tres 
anys, en conjunt 1’Informe 6s conccbut com la base de la nostra 
aportacid al debat. Debat que, corn dkiern a la introduccid dels 
informes anteriors, ha de servir per arribar a la suprema finalitat 
jntrhseca d’oferh al Parlament, amb tota imparcialitat, la refle- 
xi6, la crítica de la nostra realitat social i de la gestid pdblica, i, 
6s clar, 1* autocrítica de la nostra actuació. 

L’experibcia dels anys anteriors ens ha fet introduir nio- 
dificacions en el nostre plantejament fruit cl’una evoluci6 lb- 
gica. 

L’my passat dhiem que I’hforme es componia de dos lli- 
bres, amb la voluntat que en aquesta nova etapa cada any pu- 
guem presentar unes notes rnonogrhfiques sobre un terna que, 
pel seu relleu, mereixi un tractament especial, 

Aquest any mantenim el concepte i el criteri. 
Aixi, doncs, aquest Informe 1990 es compon també de clos 

llibres. 

a. Llibre primer 

El primer llibre cont6 tres parts i constitueix bhsicament I’in- 
forme previst en l’article 30 de la Llei 14/84 del 20 de mag, re- 
pladoxa de la nostra hstituci6. 

La primera part 6s dividida en deu apartats, que responen als 
deu h b i t s  en que tenim organitzat el nostre treball quotidib. 

Aquests deu apartats són: 
- Secció 1: Administració General 
- Seccid 2: Ordenació del Territori 
- Semi6 3: Tributhria 
- Secci6 4: Sanitat i Consum 
- Semi6 5: Pensions i Treball 
- Sec& 6: Serveis Socials 
- Secció 7: Ensenyament i Cultura 

- Sec& 9: Queixes Privades i/o Xnconcretes 
-La Consulta Dihria 
Cada secci6 manté l’organitzacih interna de l’any anterior, és 

I, Intmducci6 
11. Tipologia de les queixes 
111. Temes seleccionats i queixes illustratives 
La segona p‘zrt agnipa les conclusions de tots den apartats a 

- Se056 8: Justi& 

a dir: 

qu8 hem fet referhcia, redactades de forma gairebé telegrbfica 
perqub la seva lectura pugui ser rapida i a@. 

La tercera part recull els annexos següents: 
- Annex 1: Dades generals 
- Annex 2: Consultes ateses 
- Annex 3: Dades de tramitaci6 dels expedients 
- h n e x  4: Classificació generai dels expedients 
- Annex 5: Classificació dels expedients per la temhtica que 

- Annex 6: Actuacions d’ofici 
- Annex 7: Activitats del Síndic de Greuges 
- Annex 8: Composici6 de la Institució 
- Annex 9: Informes al Parlament emesos pel Síndic de 

plantegen 

Greuges 

b. Llibre segon 

Aquest any hem cregut necessari dedicar el treball mono- 
grhfc a una de les tasques més poc coneguda del Sindic: l’exer- 
cici de I’acció medial. 

En un sentit ampli, la feina del Shdic comporta de per si una 
constant actua& mediai entre l’administraci6 i els adminis- 
trats; perb, en algunes ocasiim, les nostres actuacions porten 
aquesta nibrica d’una manera implfcita i acceptada per les parts li- 
tigants. & llavors quan s’exerceix I’accid d i a l  en sentit estricte. 

L’exercici d’aquesta acció mediai ha augmentat molt des de 
I’inici de la nostra tasca i canstitueix gairebé un institut propi 
de Ia Instituci6 del Slndic de Greuges com a OmMusman de 
Catalunya. 

La teoria i practica d’aquesta tasca és recollida en aquest es- 
tudi monogrhfic, dividit en tres apartats. 

EI primer o introducció resumeix la causa i els arguments de 
l’exercici de l’aceiú medial, 

El segon recull una selecci6 d’accions medials triades de ma- 
nera que el lector pugui tenir una visió clara de Xa diversitat de 
qüestions subjectes a acci6 meclial, I’arnplitud de límits 
d’aquesta tasca i la pluralitat de solucions emprades. Tamb6 
s’hi recull algun exemple en que la gestió no ha reeixit. 

El tercer apartat recull, a manera de coroklari, una síntesi 
de reflexions o conclusions que ens han suggerit els dos an- 
terior s. 

Finalment, l’informe inclou, com cada any, el text de la Llei 
14/1984, de 20 de marq de 1984, reguladora del Sfnndic de 
Greuges. 
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LLIBRE PRIMER 

PRIMERA PART 

SECCI6 1: hDMINISTRhCII6 GENERAL 

x. INTRODUCCL~ 
ESTRANGERIA I SITUACJ~ 
DWATRIDA 

Igual com en exercicis anteriors, la sisternhtica seguida en el 
present informe coincideix, amb petites adaptacions quant a 
l’agrupnció ternlitica, amb la classificacili de les queixes als 
efectes de tramitacid. 

En aquesta &rea d’Administració General hem anat incloent 
durant aquest exercici les queixes i actuacions d’ofici que res- 
ponen a la tipologia que tot seguit esquematitzem, 

En relaci6 amb ]’Informe de l’any passat, modifiquem l’es- 
quema que v m  utilitzar, en el sentit que els assumptes relatius 
a personal docent els comentem a la secci6 7 (Ensenyament i 
Cultura), pera mantenim en aquest epigraf l’exposicid dels rela- 
tius a personal sanitari, tot i que les queixes corresponents les 
seguim quantificant a la secci6 4 (Sanitat i Consum). 

En els annexos estadistics es pot observar la distribuci6 de 
queixes per mathies dins de l’hrea, i en presentem una selecció 
per il*lustrar els assumptes que ens han semblat de mes trans- 
cendbncia generai. 

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES 

PERSONAL - A C C ~  
- Drets 
- Deues 

PRESTACIONS DE 
CARhCTER PERSONAL - Servei Militar 

- Objecció de Conscihcia 
~~ 

CONTMCTACI~ 
ADMINISTRATIVA - Concessi6 de b h s  del domini 

pfiblic: 
- Cementiris 
- Equipaments comercials 
- Ús de platges 

COACCI6 
ADMINISTRATIVA - Compulsió directa sobre les 

persones 
- Sancions: 
- Infraccions contra normes 
d’6s i circulaci6 de vehicles 

PRESTACIONS PATRLMONIAILS 
NOTRIBUThlES - Expropiació forpsa 

- Tritnderkncies econbmiques 
entre administracions 

WPQNSABIL’TTAT PATRIMUNLAL 
DE L~ADMIINTSTRACI~ 

EL PROCEDIMENT 
COM A GARANTIA DE 
L’ADMNISTRAT -Accés a informaci6 

- Lentitud-silenci 
- Defectes de forma 
- Vicis d’anul.labilitat i nu1,litat 
- Ynexecncid de resolucions 

MANCA DE CUORDINACIb 
ENTRE ADMINXSTRACIONS 

~ ~ _ _  

ACTUACI~ DE LES FORCES 
DE SEGURETAT 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
mLusrRxrIvEs 

1. Qiiestions no prou resoltes 
de ia funci6 publica 

Volem referir-nos enguany a alguns problemes detectats en 
l’accés a la funció pública de Ia Generalitat de’Catalunya, ex- 
trapolables en alguna mesura també a les administracions lo- 
cals, a la mobilitat dei personal i a les dificultats econbmiques 
deis funcionaris locals quan cessen en Xa seva relació de servei 
amb I’administra~i6~ 

Accés a la funci6 pliblica 

Diversos ciutadans que han participat en proves selectives 
per accedir a la funció piiblica de I’Administraci6 de la Genera- 
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litat de Catalunya i que han superat la fase d’opski6 per6 fi- 
nalment n’hm restat exclosos a canseqübncia de l’acumtilaci6 
de punts per altres opositors per ra6 dels mMts que computaven 
en la fase de concurs, han presentat queixes davant el Shdic. 

En aquestes queixes es qiiestiona que l’diinic mkd que com- 
puta en la majoria de bases de convocatbria sigui el temps de 
serveis prestats a qualsevol administraci6 pliblica, adients amb 
les places convocades. Aixb, junt amb els fets que pugui repre- 
sentar ñns a un 33% de la puntuaci6 total assolible en el con- 
junt del concurs-oposi156 i que el percentatge de personal interí 
en relació amb les places que surten a convocatbria sigui alt, 
colloca els opositors sense serveis previs en una situació forp 
desfavorable. 

Ocasionalment, aquestes critiques es conjuguen amb cl rao- 
iinrrient que una part molt important dels fiincionaris interins 
s6n contractats per raons de rnltxima urghcia, sense complir 
els requisits de convocatitbria pública i concurs i, en tot cas, que 
la provisió interina acostuma a tenir menys garanties que les 
ofertes per l’oposici6 de respecte als principis constitucionals 
de mhit i capacitat. 

Des del reconeixement de la legalitat del cbmput COM a mhrit 
dels serveis previs a l’administració varn arribar a la concIusi6 
que si no CS prenien les degudes cauteles es podria consolidar 
zm procediment patolbgic d’ingrks a la fiinci6 pliblica consis- 
tent en contractacions directes d’interhs, per ra6 de mhima ur- 
gkncia, que permeten a aquests l’acurnulaci6 de punts per 
serveis prestats que desprks esdevenen decisius en ei concurs- 
oposici6 pes incorporar-se a la carrera funcionarial. 

Aquest procediment implicaria un nexe causal entre l’adqui- 
sici6 de la condició de funcionari de carrera i la contractaci6 di- 
recta d’una persona, el qual fet no és admissible en el nostre 
ordenament. 

De les dades que el conseller de Govemaci6 facilith en xes- 
posta a la pregunta escrita núm. 4019, formulada per diversos 
diputats (resposta publicada al ButELefi Oficial del Parlament de 
Catalunya n ~ m .  57 de 5 d’abril de, 1989) se’n desprhn que, des 
del 20.8.2986 fins a 1’13.1989, han estat contractats 452 fun- 
cionaris interins per proveir places dei cos superior, 243 de1 de 
gesti6; 44.1 de l’admhistratiu; 1908 del auxiliar, i 1249 del su- 
baltern. 

Aquestes dades ens van fer entendre que si realment e1 pro- 
blema existia, era de prou magnitud per ser considerat. 

Atesa la configuració juridica del personal interi, sembla que 
immediatament despr6s d’efectuar les proves per incorporar-se 
a la funció ptíblica i proveir les places vacants a la plantilla de 
funcionaris, el nombre d’interins hauria de ser inexistent o 
prhcticament inexistent. Teníem la impressi6 que aixb no era 
aixi, tanmateix, encara que ho hagut% estat, l’argumentaci6 
quant a la possible patologia en la selecci6 de funcionaris de ca- 
rrera continuaria essent vhlidda, per b6 que la quantitat de punts 
acumulables per serveis previs seria, de fet, menor. 
Vam considerar que en un sistema de funci6 p~blica corn el 

que tenim no és coherent ni convenient que la contractaci6 inte- 
rina es perllongui rn& enflh del temps estrictament necessari 
perqui? es convoquin, celebrin i resolguin les proves per accedir 
a la condici6 de funcionari de ccmera, i que actuar d’un altra 
manera implica entrar en dinimiques de c~nsolidaci6 de llucs 
de treball, raonables des de l’bptica del trebdillador perb absoluu- 
tament contrkies a la lbgica del sistema. 

Per tot aixb ens varn adrqar al conseller de Governaci6, con- 
seiier competent en mathria de fmció piiblica, que val a dir ha 
facilitat de forma exemplar la nostra tasca d’investigacid en to- 
tes les queixes que li hem presentat, i li vam fer avinent l’anbli- 
si de possibles mesures correctores en relaci6 amb el sistema 
actud de provisi6 de p1act:s per contractació interina. La tinali- 
tat d’aqwstes mesures seria garantir la rnhxima objectivitat en 
eI respecte als principis de mhit i capacitat i, al mateix temps, 
evitar la possible consolidació de la patologia en la selecci6 de 
beionaris de carrera que abans esmenthem. 

Vam propugnar que en les bases de cada convocatbria es p w  
vei6s acreditar un determinat tant per cent dels opositors que, 
havent superat les proves, no haguessin obtingiit: plaGa, als sols 
efectes de gaudir d’una expectativa de dret a proveir interina- 
ment les vacants que s’anessin produint fins a la següent selec- 
ció anual per incorporar-se a la funci6 piiblicca. 

Els seleccionats s’integrarien en un barsa de trebail que n e  
&¡.ria les demandes de personal interí. Sembla que es pot articu- 
lar un procdhent de cornunicaci6 entre els organismes 
demandants d’interins i la borsa de treball, prou rhpid per poder 
solucionar qualsevol situa.ci6 de m k h a  urgkncia; de tota ma- 
nera, si en algun cas h : b  ne fos possible, res no impediria 
d’acudir, excepcionalment, a Ea contractació directa. 

Entenem que la Llei de Funció PLiblica en la seva redacció 
actual permet articular aquest sistema, ja  que la limitstci6 del 
nombre de places de la cmvccatbria (establerta a l’article 32) 
ho és respecte a l’expectativa de nomenament com a hnciona- 
ris de cmera, no pas de personal interí. De tota manera, si calia 
canviar la normativa vigent, entenem que no pet aixb hauria de 
deixar-se de considerar aquest assumpte. 

Per un procediment com el descrit, que pot fer-se extensiu a 
la contractaci6 interina de’ personal necessari per proveir places 
de personal laburd permanent, es donaria campliment estricte a 
allb que disposa I’article 4k4 de la Llei de la Funció Pública. 

Corn a conclusiú, van recomanar al conseller de Governació 
que es consideres la possibilitat d’acreditar un nombre d’oposi- 
tors que superessin les proves de la convccatbria per proveir 
places de funcionaris, amb l’expectativa de nomenament interi 
fins a la selecció anual següent. 

E1 Departament de Gcwernació va fer-nos avinent la ndla 
operativitat d’una canvwatbria especifica mitjmqant concurs 
per proveir places vacanta per part d’interins, atesa la participa- 
ci6 d’aspirants en massa, que comporta una gran lentitud en el 
procés de resolució, lentiiud totalment incompatible amb Ia ne- 
cessitat, sovint perernptbria i urgent, de provek les X O 0  vacants 
que per diversos motius es produeixen anualment, si bé per a 
determinats collectizls de certa importhcia i de característiques 
homoghies (com pes exemple, el de veterinaris, bombers, pe- 
nitenciaris) es fan certes proves (muiques, fisiques, valoraci6 
de cm’culums, etc.) considerades imprescindibles per exercir 
determinades funcions. 

D’altra banda, ens va assenyalar les mesures concretes ja 
adoptades o decidides pw- evitar la patologia que nosalt~es des- 
crivíem. 

Entre les mesures indicades destaca la creacib d’una borsa de 
treball pel personal interi i laborai temporal que ha hagut de 
cessar en Ja seva relació de serveis amb la Generalitat, corn a 
conseqühcia de la incoqmraci6 tant dels nous funcionaris corn 
dels provinents de concut’sos de trasllats, que s’actriditza perib- 
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dícament i que constitueix un servei permanent d’informaci6 
als departaments als efectes de conwactaci6. 

Aquesta mesura, junt a la convocatbria anual dels processos 
selectius i la reserva d’un percentatge de places addicionals, per 
als aspirants que malgrat haver superat les proves no puguin ser 
aprovats per l’brgan t h i c  de selecci6 perqu8 el nombre de pla- 
ces ofertades és inferim; Ies vam valorar positivament. 

No obstant, si malgrat aquestes mesures igualment s’han de 
seguir fent contractacions amb carhcter interí, encara que en 
menor nhero,  som del parer de mantenir la nostra recomana- 
ció que s’acrediti un nombre d’opositors que superin, sense ~b 
tenir plaga, les proves de la convocatbria per proveir places de 
funcionaris o personal Iaboral indefinit, amb l’expectativa de 
nomenament interí fins la propera selecc36 anual. 

utenem que aquest sistema no augmenta Ja complexitat de 
gesti6 del proc6s selectiu, doncs simplement es tracta de deter- 
minar el nombre mhh d’opositors a acreditar d’entre els que 
sqmin les proves sense obtenir plaGa, en funció de la seva pun- 
tua& Aquesta acredita& és independent de la prevista en 
l’article 32 de la Llei 17/1985, ates que només d6na una expec- 
tativa de nomenament interi fins una determinada data, en con- 
sqi ihcia no suposa una vulneraci6 de la llei. A partir d’aquest 
procediment es podria reorganitzar la bursa de treball que j a  
existeix. 

Estatut del personal 

Hem tiat dues queixes que relaten els problemes que encara 
subsisteixen en relació a la mobilitat del personal al servei de 
les administracions locals (Q.143DQ) i com, en canvi, aquesta 
qüesti6 va sent progressivament resolta en I’hmbit de la Gene 
ralitat (Q.2 14/90). 

A la mobilitat dels funcionaris locals ens hem referit en ant& 
riors informes (així, per exemple, a Ies phgines 9508 de l’hfor- 
me de 1989 i pagina 3453 de l’hfome de 1988). En la queixa 
que resumim s’evidencien els problemes amb que es troben les 
entitats locals i els funcionaris com a conseqiihcia de la insufi- 
cient regdaci6 d’aquesta qüestió que obliga a instrumentar tbc- 
niques jurfdiques, com ara la comissió de serveis, pensades per 
donar resposta a altres necessitats. 
No s’ha de perdre de vispa que la mobilitat establerta a 1’arti- 

cle 17.3 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, és un dret dels funcionaris que 
respon a la convicci6 que possibilita a l’administraci6, en 
aquest cas la local, un lis més racional dels recursos humans que 
disposa que ha de redundar en una millora de la Seva efichciíi. 

Confiem que les possibilitats que apunta el Reglament dei 
Personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Recret 
214J90 de 30 de juliol, que si més no, aborda la qüestiri que el 
Govern de l’Estat, primerment cridat a fer-ho, ha defigit, si- 
guin utilitzades per les nostres administracions locals. 

Dificultats econbmiques dels pensionistcs de IfAdministra- 
ció Local. 

Hem volgut fer-nos ressb de les injustificades dificultats ec+ 
nbrniques a que es veuen abocats els pensionistes de la d W m =  

lidad Nacional de Previsih de la Adrninistración b a h ,  com 
a consqübncia de la lentitud d’aquesta cn calcular i abonar les 
corresponents prestacions. 

Queixa 143/90 
La Comissi6 de Serveis i els seus efectes 

Una funcionkia de 1’Ajuntament de Barbera del VdEs que 
havia estat en situaci6 de comissi6 de serveis a I’Ajuntament de 
MoIins de Rei des de 1’1.01,89, per diversos periodes succes- 
sius, va comparZixer davant el Shdic, el 9 de febrer de 1990, 
queixant-se que I’Ajuntament de Molins de Rei havia donat per 
acabada la seva relaci6 de treball amb efectes de 2’ 1.02.90 i que 
i’administraci6 d’origen no li acceptava el reingrés fins ai mes 
de juliol. 

La ra6 dlegada per demorar el reingrés era que fins al 15 de 
juliol no vencia ei temhi que s’havin pactat expressament de 
prbrroga de la seva comissió de serveis i, que d’dtra banda fins 
aquella data tenia contracte la persona que substituia la interes- 
sada. 

La queixa va ser admesa a trhmit i en el curs de les investiga- 
cions, vam suggerir de mitjanpu per assolit una soJuci6 rhpida 
del problema suscitat, cosa que va ser acceptada per totes les 
parts. 

Ei Síndic va arribar a les conclusions que succintament s’ex- 
posen: 

La instrumentaci6 de la comissi6 de serveis mitjanpnt una 
interpretacid h p l i a  de les possibilitats de la caoperació exigeix 
distingir dos hb i t s  de relaci6: els efectes del conveni entre els 
ajuntaments i els efectes de la comissi6 de serveis per ai funcio- 
nari. 

En l ’hbi t  del conveni, at&s que les circumsthncies sobrevia- 
@des que deteminaven el final de la comissi6 de serveis eren 
imputables a I’Ajuntment de Molins de Rei, aquest era respon- 
sable dels eventuals perjudicis que se’n seguissin per al de Bar- 
bera del Vallksi. 

Si I’Ajmtament de Barbera del Valks hagut53 contractat aI@ 
per substituir la promotora de la queixa tenint present les singu- 
laritats de la comissió de serveis com a t2cnica de provisi6 de 
llocs de treball, els perjudicis haurien estat rninims. 

Tot aixb dibuixa un supbsit de corresponsabilitat en els perjudi- 
cis originats i la necessitat de buscar-ne repartiment equitatiu, 

En l’hrnbit dels efectes de la comissi6 de serveis, era proce- 
dent el reingrés immediat de la reclamant en la seva administra- 
ció d’origen amb efectes del primer de febrer, en el lloc que 
havia de tenir reservat. 

El 30.03.90 totes les parts van convenir a acceptar la propos- 
ta €ormufada pel Sindic, els trets essencials de la qual van ser: 

La reclamant reingressava a 1’Ajuntament de Barbera del Va- 
ll& 1’1 d‘abril i els efectes del dit reingrés es retrotraurien a 1’1 
de febrer, fent-se chmw l’ajuntment del pagament de les Beves 
retribucions pels mesos de febrer i mar$ així COM de les quotes 
de corporaci6 a la MüNPAL. 

liPAjuntament de Molins de Rei es feia c h e c  de1 cost econb- 
f i c ,  que es quantificava, de I’acomiadament anticipat del treba- 
llador contractat per substituir-la fins al i5.07.90. 

EI Síndic gestionava els desistiment de la reclamant dels re- 
cursos que havia iniciat. 
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L’acord es va executar en tots els seus termes i 6s de justicia 
destacar la bona disposici6 dels governs d’aambdós ajuntaments 
per cercar U H ~  solució que va facilitar malt la tasca del Síndic. 

Queixa 214/90 
Mobilitat del pcrsonal sanitari entre institucions hospitalh- 
ries i cquips tl’atencic5 primMn. 

A finals de 1988 el Sinindic va iniciar una actuació en relaci6 a 
vhries queixes de personal hospitalari d’ini’enneria que denun- 
ciava la impossibilitat de participar en els concursos de trasllat 
a institucions obertes o centres d’atttenció prirn5.h. 

El Deputanient de Sanitat i Seguretat Social va informar el 
30 de geiicr de 1989, que treballava en la modificaci6 del criteri 
inspirador de 1’0rdre de 8 d’octubre de 19x5 dictada en desple- 
gament del Decret X4/1985, de 21 de mar$, que impedia al per- 
soiial hospitalari d’hfeiineria el trasllat ii una k e a  Biihsica de 
Salut per concurs restringit. 

Durant l’any 1990 es van tumar a rebre queixes de contingut 
idhiitic, COSR que es vit posar en coneixement del Departament 
de Sanitat al qual es demananh igualment que iiiforrn&s de l’es- 
tat dels treballs de rncxliftcació dels criteris abans esmentats. 

El Departament de Sanitat va informar al Sjndic de l’aprova- 
ció del Decret 129/1990 de 28 de maig, de mesures comple- 
menthies per a la reforma de I’atenció primbia de salut a 
Cataiunya, publicat al mim. 1301 Diari OficiuE de la Generali- 
tat de Cutmturtya. Aquesta noma estableix a la dispmici6 addi- 
cional primera que el personal sanitari que ocupi plaga en 
propietat en les institucions hospitalbies de la Seguretat Social 
a Catalunya podrh participar en els concursos restringits a qui? 
es refereix Sa disposició transitbria 2.3 del Decret 84J1985, als 
efectes de la provisi6 de phces d’anLbga categoria en els 
q~i i p s (1 ’ atenci6 primhi a o 

Amh aquesta normativa es supera una situaci6 lesiva dels 
drets d’un coklectiu professional i s’aprofundeix cii la linia 
d’optirnitzaci6 de 1’6s dels recmos personals disponibles en la 
sanitat pública. 

Queixa 3 87/90 
Les pcnsions dcls funcionaris de 1’ Ahdministmciri Local es 
tramiten molt lentament 

El Siiidic ha continuat rebent queixcs de beneficiaris de les 
prestacions de pensi6 de jubilacili i de viduitat de la Mutudidad 
Nacional de Previsión de Ia Adnninistracih Jxcd (MJ.NPAL) 
per la lentitud a tramnitas-les. 

Corn rz mostra, citem la clc la senyora M.N.N., el marit de la 
qual, jubilat amb pensió del SOVI i coqdcmenthia de la 
MUNPAL, vik morir el 17.01.89. La nostra comunicant va pre- 
sentar la sollicitud de pensió el 24.01.89, i el 17.04.90, 15 me- 
sos després, es va queixa al Síndic perquh, malgrat haver atks 
diligentment tots els requeriments que li havien estat adrqats 
per cornpletu dades, quan s’interessava per la resolució, no re- 
bia altra resposta que: <<Est& pendent>>. 

La M[UNPAL, que gestiona la seguretat social. dels hnciotia- 
r i s  tle les corporacions locals, esta adscrita orghnicament al Mi- 
nisteri per les Administracions Phbliques i, en conseqiibncia, la 

tramita& de les queixes contra aquesta mutualitat 6s compe- 
tkncia del Defensor del Poble. Es per aixb que el 26.04.90 tra- 
metérem a I’esmentada institució constitucional la queixa 
rebuda. 

El juliol dc 1990, el ministre per a les Administracions PÚblL 
ques comunicA al Defensor del Poble que el 26 de juny s’havia 
notificat a la interessadáh la corresponent resoltici6 i que la Mu- 
tualitat havia procedit a l’ahnament de la pensi6 de vidu’ftat, 
corn també els endarrerlrnents -16 ~ ~ S O S -  meritats a favor seu, 

Lamentablement, com posa de manifest l’infomie de l’my 
i989 del Defensor del Poble a les Corts Generals, aquest cas de 
demora no 6s excepcional, si bé les morositats ni& destacades 
tenen lloc en la resolucí6 dels expedients en els quals, corn en 
el present, ha de procedir-se al cbmput reciproc de cotitzacions 
perque el funcionari locd acredita el pagament de quotes a la 
Seguretat Social, 

En altres queixes que hem rebut en que no es donava aquesta 
circumsthncia, el i x h i t  s’ha allargat entre 7 i 12 mesos, temps 
absolutment injustificat en cas de jubilació, a t b  que la data en 
qu& la nova situaciG s’ha de produir és coneguda a priori, i és 
clarament excessiu tamM en cas de viduitat i evidentment, con- 
trari en tots els casos al mandat constitucional adrqat als p- 
dcrs públics de garantir la sa ficihcia econbniica als ciutadans 
durant la tercera erlrit. 

2. Queixcs derivades de la prcstaci6 
(Xel servei militar 

Durant el passat any 1940 van ser nombrosos els ciutadans 
que acudiren davant el Shdic de Greuges amb l’objmte de 
plantejar-li queixes relacionades amb l ’hbi t  militar, Quantita- 
tivament, les qüestions que ens han estat sotmcses amb més fre- 
qühncia, igual que els anys precedents, fan referhncia 
principalment a situacions vinculades amb l’abligatorietat de 
prestar el servei militar. 

A títol d’exemple ens referim als xicots que necessiten retar- 
dar la incorporaci6 a files per rad d’estudis, ds que han de fer 
cl servei militar prop del domicili patern per causa de proble- 
mes ecanbmics familiars, als que s6n vr‘ctima d’errors burwrh- 
tics en les ordres d’incorporaci6, etc. Malgrat quc les diverses 
situacions denunciades ja s6n previstes pel Reglarncnt del Ser- 
vei Militar, el llarg periode que tsanscurrc entre l’allistament i 
la incorporacid a files (lapse durant ei qual es produeixen modi- 
ficacions en les circumsthncies personals o familiars dels afec- 
tats) i la lentitud dels procediments fan que, en la prhctica, 
moltes situacions no trobin la solució que els correspondria. 

No obstant les qüestions esmentades, en aquest Informc 
anual volem posa més krnfasi en el contingut d’altres queixes 
que sc’ns han presentat, per entendre que qualitativament tenen 
més transcendhcia. Ens referim a les queixes trameses pels pa- 
res que han tingut la desgracia de perdre un fil1 mentre complia 
les seves obligacions militars. 

Davant d’aquestes tragiques circurnsthcies, corisiderem (i 
així ho liern traslladat al Defensor del Poble) que s’haurien 
ci’establir les mesures pertinents per eximir de les obligacions 
militars la resta de germans del difirnt, tat considerant que, malal- 
grat les indemnitzacions econbmiques que pugui oferir I’Est at 
mai no es @A cumpensax. la familia ni evitar les seqiielees que, 
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tant per als pares com per als germans, representa el fet de per- 
dre un dels membres de la família. 

Davant &aquestes queixes, el Síndic de Greuges, sens pedu- 
dici de donar-ne trasllat al Defensor del Poble, per tal que sigui 
aquella institució que, en virtut de les seves competkncies, faci 
el @ b i t  corresponent davant l’Administraci6 de I’Estat, procu- 
ra informar els afectats dels drets que els reconeix la legisla% 

En aquest sentit, cal tenir en compte el recent Reial Decret 
1234/90, d’ 11 d’mtubre, pel qual es regula la concessi6 de pen- 
sions i indemnitzacions del &gim de classes passives de 1’Estat 
als qui, realitzant el servei militar, sofieixin lesions, invalidado- 
res o no, i als hereus legals dels qui resulten morts. 

Aixi mateix la disposici6 addicionat setena de la Llei 31/90, 
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l*Estat per a 
l’any 1991, reconeix ei dret a percebre una indemnitzacid de 
dos miLions de pessetes a favur dels familiars dels qui hagin 
mort a csnseqihcia de la prestaci6 dei sexvei militar des del 
dia 1 de gener de 1985 fms al dia 31 de desembre de 1990 sen- 
se haver causat dret a pensi6, segons el que estableix e1 Reial 
Decret Legislatiu 670/87, de 30 d’abril. 
Un altre grup de queixes del qual tmM ens volem fer ressb 

6s el de les plantejades pel cul.lectiu d’<{innsubmisos>>, contra els 
quals, en virtut d’un procediment militar, es dicta acte d’empre- 
sonament. 

Davant aquestes queixes, la nostra actuaci6 es limita a vetllar 
per@ l’internament al centre penitenciari designat sigui el 
menys perjudicial possible, Igualment procedim a interessar- 
nos davant l’autoritat militar per tal que, un cop se li hagi pres 
declara&, sigui decretada la llibertat provisional del detingut, 
sense m6s dilaci6, Eh aquest sentit hem de manifestar la bona 
disposició demostrada per les autoritats militars a les quals ens 
hem adregat interessant-nos per qualsevol dels problemes que 
els ciutadans ens han plantejat, 

Finalment, arran de l’aparició del conflicte sorgit amb motiu 
de l’ocupaci6 militar de Kuwait per ]’Iraq i la consegüent de& 
si6 del govern espanyol de coníribuir al bloqueig econbmic 
contra el pals ocupant, decretat per Ies Nacions Unides i que es 
va rnateriditzar amb l’enviament de tres vaixells de I’anmada 
espanyola a la zona del golf P h i c ,  van compari5xer a la Insti- 
tució del Shdk un grup de pares de mariners catalans destinats 
als esmentats vaixells amb I’objecte de presentar una queixa per 
la seva totd disconformitat amb el fet d’enviar soldats de lIeva 
a una missió que consideren perillosa i per a la qual entenien 
que els seus fills no estaven prou ensinistrats. 

EIS compareixents van manifestar així mateix la seva indig- 
nació davant la manca d’infomació de que van ser objecte per 
part de l’administració. 

vigent . 

Queixa 161 0/90 
Una desesperanvda petició 

La senyora P.M. ens va adreqar un escrit, sollicitant la hter- 
venci6 del Síndic de Greuges davant el ministre de Defensa 
amb l’objecte d’aconseguir que el seu linic fill fos declara- 
t exempt de complir el servei militar, atks que anys enrera el 
seu prirnogknit havia mort mentre es trobava fent el servei mili- 
tar. 

La senyora P.M. fou citada a les nostres oficines a fi de re- 
captar les dades necessbies per estudiar el cas, ates que de la 
seva escarida queixa solament es desprenia una desesperanpda 
peticid 

Un cop acreditada la veracitat dels fets exposats i havent 
constatat que previament havia cursat la corresponent instbcia 
a i  Departament de Personal del Ministeri de Defensa, vam pro- 
cedir a I’admissió a &Amit de la queixa, de la qual donbem 
trasllat al Defensor d d  Poble, a fi que s’intereds per la ptici6, 
al nostre entendre justificada, de la senyora P.M, 

A fiores d’ara I’esmentada queixa encara continua en trhmit, 
perb les darreres notfcies que ens ha comunicat la senyora P.M. 
ens permeten albirar una solució tranquillitzadora per a una ma- 
re que dificilment podrh oblidar Ia pbrdua d’un fill. 

Queixa 1313/90 
Els mariners de lleva destinats al Golf PErsic 

La Coordinadora de Pares de Mariners de IIeva destinats al 
golf Pbrsic van compar&ixer a ia nostra Instituci6 manifestant la 
seva disconfonnitat i enhgica protesta davant la decisi6 adop- 
tada pel Govern espanyol consistent a assignar mariners de Ile- 
va a les unitats de l ’ m a d a  enviades a la zona del conficte, per 
tat com consideraven insuficient la preparació i experibncia 
dels mariners (molts d’eells tot just incorporats), els quals, en 
fumi6 de l’eschs temps d’estada a l’armada, no podien estar ca- 
pacitats per realitzar amb efectivitat Ia tasca encomanada, cir- 
cumsthcia que foqosament afegia més perill a ulla missi6 
d’aquest tipus que ja de per si comporta un alt risc. 

Finalment denunciaven els compareixents la manca d’infor- 
mació de que van ser objecte per part de l’administracib. 

Cal esmentar que I’actitud de protesta sostinguda per la 
Coordinadora de Pares va ser abonada per més d’onze mil sig- 
natures de ciutadans recollides arreu de Catalunya i que van ser 
iiiiurades al Síndic de Greuges per tal que, mitjangant el Defen- 
sor del Poble, es fessin arribar al ministre de Defensa juntament 
amb la queixa esmentada. 

Davant el contingut de la queixa i l’especiai sensibiIitzaci6 
que va despertar en amplis sectors socials la decisi6 del Govern 
e s p a ~ ~ y d  d’enviar unitats navals a una zona especialment con- 
flictiva, el Sfndic de Greuges rebé una representació de la Coor- 
dinadora de Pares per explicar-10s personalment quines serien 
les actuacions que emprendria la Institució, que en principi i en 
atenci6 a la manca de competencies sobre la rnatbia objecte de 
la queixa, s’haurien de limitar a donar-ne trasllat al Defensor 
del Poble, remarcant4 la necessitat de transmetre al Ministeri 
de Defensa la conveniencia de donar tota mena d’infomació 
als pares i familiars dels mariners i, d’dtra banda, demanant 
d’adequar els mitjans necessaris per facilitar les comunicacions 
entre els mariners i les respectives fadies. 

El Defensar del Poble, un cop estudiada la queixa, decidí no 
admetre-la a t r h i t ,  at&s que, malgrat estar facultat per supervi- 
sar I’administracid militar, el seu contingut afectava essencial- 
ment una qüesti6 relativa al comandament de la defensa 
nacional, supbsit sobre el qual no es considerava habilitat. 

Amb tot, independentment d’aixb, el Defensor del Poble va 
recomanar al Ministeri de Defensa que es facilites tota la infor- 
rnaci6 possible als familias dels mariners i que s’habilitessin 
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els mitjans necessaris perque aquests poguessin estar en contac- 
te amb els seus Fddiars. Per part seva, el Ministeri de Defensa 
va. comunicar la creací6 d’una unitat d’assisthcia als familiars 
dels mariners embarcats i d’un servei d’atenció telefbnica i 
postal, notícies que van ser traslladades puntualment als parcs 
afectats, 

3. Eis poders públics garanteixcxr i protegeixen 
i’exercici de la llibertat d’cmpresa dins el marc 

cle l’econornia de mercat 

La Constitució estabfelx a l’article 38 que: 
<<Es reconeix la llibertat d’empresa dins el marc de I ’wQ~o-  

rnia de mercat. Els poders pfiblics garanteixen i protegeixen 
I’exercici d’aquella i la defensa de poúuctivitat, d’acortl amb 
las exighcies de l’economia general i, en el seu cas, de la pla- 
nificació>). 

L’article E28 del text constitucional dispsa que: 

NI. Tota la riquesa del país en les seves diverses formes, i si- 
gui quina sigui la titularitat, resta subordinada r‘t I’intcrhs gene- 
ral. 

~ 2 .  Es reconeix la iniciativa p6blica en l’aictivitat ecorihica. 
Mitjaqant una llei, determinats recursos o serveis essencials 
podran ser reservats al sector pfiblic, especialment en cas cie 
monopoli; podrh ser acordada, tmM, la intervencí6 d’empreses 
quan ho exigeixi l’interks generab}, 

Algunes de fes queixes que hem rebut h a n t  l’any 1990 ens 
han obligat a considerar I’abast i interaccions d’aqzrests dos pre- 
ceptes. 

Intentarem illustrar els nostres raonaments en aquest hnbit 
mitjanqant la narració de dues actuacions en relaci6 amb l’ac- 
cés dels venedors en dos mercats centrals municipals (queixes 
1120/90 i 1215/YO); el comentari d’un assumpte on es palesa 
que l’expropiaci6 de drets comessiunais és Iegítima perb indis- 
saciable de la indemnització per I’equivalent econhmic del dret 
expropiat (queixa 121&/90), i també amb l’exposició de diver- 
sos problemes suscitats per E’exercici de la iniciativa piiblica 
municlpíd en mathria econbmica, en rkgirn de monopoli {quei- 
xes 1388/90 i 739J89). 

La compettencla ;tnunicipd en matgria de mercat té per ñndi- 
tat posar a disposició dels possibles venedors un equipament 
comercial amb vista a garantir l’abastament en unes certes con- 
dicions. 

L’activitat dels venedors en relaci6 a Xa competencia 6s regu- 
lada pel Tractat de Roma als articles 85 i següents. D’acord 
amb les condicions d’adhesi6 a les Comunitats, la legislació es- 
panyula s’ha adaptat als postulats del dret comunitari, on el va- 
lor mercat i la competencia ocupen un lloc preponderant. 

Els municipis han de tenir presents aquests principis en la se- 
va actuaci6 tarnbd el fet que en el moment histbric en qu& cauen 
les barreres comercials interestatatals al si de la Comunitat Eu- 
ropea, no es poden bastir fronteres comercials intercomarcds o 
rnun ici p al s. 

Ens sembla oportú recordar que en el nostre sistema de con- 
vivhcia la iniciativa pública en l’activitat econbmica 6s legl‘ti- 

ma, perb que la gesti6 mitjmpnt monopolis tt5 caracter excep- 
cional, Aquesta excepcionaiitat determina que la seva imposi- 
ci6 hagi de ser justificada expressament i els seus efectes 
interpretats de forma restrictiva. 

La reserva a favor dels municipis de determinades activitats 
o serveis essencials els habiiita per gestionar-los en r&im de 
lliure concurrhncia O, alternativament, en forma de monopoli; 
perb l’habiEitaci6 no 6s en t hm,  el carhctcr excepcional del 
monopoli en el nostre sistema fa que calgui acreditar la conve- 
nihncia i oportunitat de la mesura. 

La conveniencia pr l’interhs general que, per mandat consti- 
tucional, no pot ser indiferent als legitims interessos dels consu- 
midors i dels usuaris (art. 51.1 Constituci6) és fiscalitzable pels 
tribunals contenciosos mitjmgant les tecniques de control dels 
fets determinants i dels elements reglats dels actes discrecia- 
nals. 

La legislaci6 municipal de Catalunya encomana al Govern de 
la Generalitat l’aprovaci6 de la presbci6 dels serveis essencials 
en regim de monopoli, Aquesta t h i c a  de cont.ro1 t6 per justifi- 
caci6 l’interhs snpralocal que comporta tot procediment excep- 
cional en el sistema econbmic, 

L’interbs supralocd en preskncia exigeix una protecció que 
no li dóna el sol control dels trbmits formals del procediment de 
formaci6 de voluntat (qubrums, expsici6 al p~blic, etc.). En 
conseqíihcia, tamM ha cie considerar els dees elements reglats 
de l’acte i els fets determinants. 

Per acabar, valem recordar que l’exercici de les competh- 
cies locals td COM a limit el territori de l’ens i que, en conse- 
qiihnciil, no 6s lícita una extensid unilateral de l ’hbí t  territorial 
d’un servei local. Aixb no obsta, evidentment, a la utilitzaci6 de 
t&cniqries de colElaboraci6 d’unes administracions públiques 
amb les altres que possibilita que un organisme d’un ens local 
achi  corn a servei tkcnic d’un altre. 

Queixa 1120/90 
En defensa rIe la cornpethcia 

Un grup de pagesos del Montsi& i el Baix %re van compa- 
rhixer davant del Síndic plantejant queixa contra 1’Ajuntment 
de Lleida cum a gestor del Mercat Central de Fruita i Verdura 
d’aquella poblaci6 i contra la Mancomunitat dei Camp, que 
gestiona el mercat central de fruita i verdura de Reus i Tarrago- 
na, en la qual entitat participen els ajuntaments d’aquestes dues 
ciutats sota la presidhcia rotatbria dels alcaldes respectius, la 
qual correspon ara a l’alcalde de Reus. 

Aquests pagesos, que comercialitzen els seus propis produc- 
tes, es queixaven dels entrebancs que els gestors dels mercats 
posaven a aquesta comercialitzaci6, consistents a prohibir-las la 
venda en el recinte del mercat destinat a venedors-productors, 
on abms havien pogut actuar lliurement, 

Les administracions contra les quals es va presentar queha 
van coincidir a assenydar que alguns d’aquests pagesos havien 
estat denunchtts pefguh venien gbnere no prdult per ells matei- 

L’Ajuntarnent de Lleida va assenyalar, a mbs, que la Ensufi- 
ciencia de punts de venda havia determinat a limitar la zona del 
mercat d’origen als prducturs locals, considerant aquest darrer 
terme en un sentit ampli, 6s a dir, els pagesos de Lleida i pro- 

xos. 
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vincia i els situats en la zona d’influkncia, o sigui l’hrea com- 
presa dins un radi de 50 km de Lleida. 

En relaci6 amb l’incompliment de la prohibició de comercia- 
litzar productes que no fossin de collita prbpia, el Síndic va as- 
senyalar que la sanci6 davant una eventual infraccib havia de 
ser estrictarnent personal, com és personal la responsabilitat per 
la infracció, i que la dita sanció, en els casos en qu& la hnEracci6 
s’hhagués demostrat, podia consistir en una inhabilitaci6 per 
temps determinat, prhviament estipulada en l’instrument nor- 
matiu escaient (Reglament del Mercat), perb mai en una de ca- 
rhcter inddinit o a perpetultat. 

fis per aixb que el Shdic recomana a la Mancomunitat del 
Camp que autoritds els pagesos esmentats a venúre els seus 
productes en el mercat central en el moment que aportessin la 
documentació que s’exigeix a tots els venedors-productors. 

Quant a Merco-Lleida, reprodui’m algunes argumentacions 
que va fer el Sindic en la reeornanaci6 adrqada a l’alcnlde de 
Lleida. 

K(.. .) Considerem raonables les explicacions donades quant a 
Ea preferbncia als pagesos de Lleida i provincia i als situats en 
la zona d’influhcia; no obstant aixh, I’aplicació dels USQS i cus- 
tums que esmenteu té un límit: no pot ignorar ni que la Consti- 
tu& reconeix la liibertat d’empresa dins el marc de l’economia 
de mercat en el seu article 38, ni que el “ v d ~ r  mercat’* informa 
l’ordenament de les comunitats europees q u e  preval sobre les 
nomes internes dels estats membres- aplicable a Espanya en 
mhrit de I’article 2 de I’Acta relativa a les cundicions d’adhesi6. 

>>L’establiment de barreres a la cornerciaiització de productes 
de l’interior de la Comunitat, en funció de la seva procdhcia 
geogrAfica, limita el mercat en pqjudici dels consumidors i es 
pot considerar una practica abusiva contrhria a les detemina- 
cions de I’articie 86. b) del Tractat de Roma. 

>>El mandat constitucional i les normes comunithries han m& 
gut el legislador a dictar la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de De- 
fensa de la Competencia (BOR núm. 170 de 18.7.89), a I’article 
i. 1 .c) de la qual es prohibeix: 

>>‘T’o~Q acuerdo, decisión o recomendación coIectiva o prác- 
tica concertada o conscientemente pardela que tenga por obje- 
to, produca o puda  producir el efecto de impedir, restringir, o 
falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional 
y, en particular, 10s que consistan en: 

>>“El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisiona- 
miento”. 

>>Considerem que In mesura adoptada de limitar l’accés ai 
mercat en funci6 de i’arigen gmgrhfic dels productes es pot en- 
cabir en aquest supbsit de fet prohibit. 

>>Els reclamants ens indiquen que la satumi6 del mercat és 
estacional durant el temps de collita dels productes més f r e  
qüents a la zona d’influkncia de Lleida -1’estiu particuiarment-, 
i que durant bona part de l’any esta infiautilitzat. Entenem que 
si aixb és aixi, es poden arbitrar mesures que possibilitin als re- 
clamants i altres pagesos en la seva mateixa situació vendre en 
e1 mercat, aixl’ per exemple, acotant els períodes (mesos, setma- 
nes, dies) quan la venda és possible, d’aquesta manera, a més, 
es dificulta la comercialitzaci6 de productes no produits per ells 
mateixos. 

>>Aquesta mesura no sols és beneficiosa per als pagesos, sinó 
que també beneficia els consumidors, en conseqükncia es pot 

encabir en el compliment del mandat contingut a l ’ h c l e  5 1.1, 
de la Constitució, no perjudica els productors de Lleida i roda- 
lia i beneficia Ia prbpia economia del mercat, en aportar4 més 
ingressos. 

>>Fins i tot en el supbsit que l’afluhcia de productors de la 
zona d’influencia fos aclaparadora per la infrastructura actual 
del mercat, entenem que caldria arbitrar alguna mesura que 
possibilités la presbncia de productors d’altres zones, corn ara 
els reclamants, modulant el criteri de prefeshcia fins al punt 
necessari per evitar 1 ’expulsió del mercat -situaci6 actual- 
d’una part dels prductors. (...)>> 

Per tut aixb, el Síndic va recomanar que s’articulés un siste- 
ma que permet& als productors de fora de Lleida i la seva zona 
d’influhcia vendre els seus productes en el Mercat Central de 
Fruita i Verdura. En aquest sentit, es va assenyalar que es CQH- 

siderava que podia ser Út i l  establir una periodificaci6 de les 
vendes que conjugu6s la preshncia de tots amb la preferhcia 
d’alguns. 

Restem pendents de la resposta de les dues administra- 
cions, 

Queixa 1215190 
Novament cn defensa de fa compethcia 

La Cooperativa Agrícola i Caixa Agrhria de Cambrlls va 
sol.licitar la intervenció del Sindic davant les dificultats posades 
a la cornercialikaci6 dels seus productes per la Mancomunitat 
del Camp, organisme a quh ens hem referit en el comentari im- 
mediatament anterior. 

La reclamant va denunciar que es veia privada de vendre els 
productes dels seus associats, tant a la zona de ies marquesines 
exteriors del mercat, destinada als pagesos que venen directa- 
ment fa seva producci6 i on havia estat present durant mks d’un 
any, corn a la parada que havia adquirit a la nau R, on poden 
vendre les agrupacions de productors de qualsevol classe. 

Entre altres hditats bhsiques, la Cooperativa reclamant es 
proposa precisament de facilitar la camerciditzaeió dels pro- 
ductes dels seus associats, cercant les economies d’eescaia que 
ailladament no poden aconseguir. 

En l’infome lliurat per Ea Mancomunitat del Camp a petici6 
del Shdic s’assenyaiava, en síntesi, que la Cooperativa havia 
adquirit una parada a la nau B sense complir els requisits exi- 
gits als estatuts de l’Assaciaci6 de Productors (APACT) que, 
juntament runb una agmpaci6 de majoristes, havien construit el 
mercat per cedk-ne després i’administraci6 a la Mancomunitat. 

El requisit incomplert havia estat que el venedor de la parada 
a la nau B no havia donat l’oportunitat de tempteig als aitres 
membres de I’associaciB. 

El Sindic va considerar que l’aplicaci6 dels esmentats esta- 
tuts condula quP; de fet quedés en mans de I’APACS Ja possibi- 
litat de permetre o prohibir la concrmkncia al mercat de 
persones alienes a aquesta associació, la qud cosa podia estar 
en cuntrridiccid 4mb la finalitat manifestada expressament pels 
ajuntaments de Reus i Tarragona corn a justificació del seu su- 
port al projecte de construcció del mercat, aixb ds, promoure la 
concurrhcia, assegurar la lliure compethicia i procurar I’ececo- 
nomia en els preus dels esmentats productes. 
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El Sindic tambC record& les numes commitAries i estatals ci- 
tades en el resum de la queixa 1120190 i va concloure quc la 
imposici6 com a norma reguladora del Mercat de la Mancornu- 
nitat del Camp d’un acord entre empreses com ara els estatuts 
de I’APACT, interpretat tal corn es feia en l’infcrrme que se li 
havia tram&, es podia encabir en el supbsit de fet prohibit a 
1’;lrticle 1 . 1 , ~ )  de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de 
la Competbncia. 

Es proposh, doncs, una interpretaci6 integrxiora dels estatuts 
citats i el mateix reglament del mercat, aparentment contradic- 
toris, per acabar amb la fornulaci6 de dues recomanacions: 

<ca) Que s’adaptessin les mesures escaients per tal que la 
Cooperativa pogués vendre els productes dels seus associats en 
el Mercat Central. 

>>h) Que, atks que la Cooperativa tenia dret a vendre en la xa- 
rpa de marquesines, se li hauria d’autoritzar l’ús de parades en 
aquesta zona i que substitutbriment se li poda autoritza de 
vendre a la parada adquirida a la nau B, a resultes del pronun- 
ciament jurisdiccional sobre la validesa de la twansmissi6.>> 

Uiis dies després, l’alcalde de Reus, en la seva condiici6 de 
President de la Mancomunitat del Camp, va comunicar al Sin- 
clic que la Cumissió Gestora de la Mancomunitat havia acordat, 
ajustant-se a la seva rccomanaci6, requerir la Cooperativa que 
aportés Ja documentació regilamentfia per tal de poclcr resoldre 
sobre l’;tcljudicaci6 de la parada al Mercat. 

Queixa 12 18/90 
L’expropiacih dels rlrcts conccssionnls comporta !a indem- 
nitzaci6 del seli equivalent economic. 

L’Ajuntatnent de 1’Hospitalet de Llobregat, en exercici de la 
seva potestat d’oordenaci6 dels equipaments comercials munici- 
pals, va decidir l’my 1989 iniciar els trhrnits necessaris per al 
tmsllat dels concessionaris de paracles al Mercat Central de h i -  
tes i verdures de la carretera de Collblanc a la Unitat Alimentb 
ria de Mercabama, a la Zona Franca de Barcelona. 

Un grup de deu assentadors no va convenir en el trasIliit i en 
conseqiihcia s ’esqueia l’expropiaci6 dels seus drets. 

Aquests assentadors van compari5xxer davant el Sindic el 
30.07.90, i vim denunciar les actuacions que, segons ells, duia a 
terme l’ajuntament per forgar-los ii abandonar les concessions 
de quk eren beneficiais o acceptar indemnitzacions inferiors al 
seu quivalent econbmic. 

El Síndic va admetre la queixa a t r h i t  i va demanar una in- 
fumacid a l’ajuntament, de la qual se seguia que no havia estat 
possible assolir u11 acord d’indemnitzaci6 i que les posicions es- 
taven forp allunyades. L’ajuntament havia ofea fins a vuit mi- 
lions de pessetes d’indemnitzacid per cada parada, i els 
concessionaris havien presentat fulls d’apreuament que anaven 
de poc mes de 36 milions ei mes baix a gairebé 284 milions d 
més alt. 

L’ajuntament va indiccar que, atesa la negativa dels assenta- 
dors a facilitar4 documentació comptable de la seva activitat, 
l’elaborwi6 del full d’apreuament de l’administració era molt 
Xabriosa. D’altra banda l’aclrninistraci6 tamb6 va assenyalar 
que no li corresponia assumir els costos de manteniment del 

Mercat, en relaci6 amb les parades que havien quedat buides 
pel trasllat dels seus titulars a Mercabama. 

Ateses tutes les dades al seu abast, el 24.12.90 el Síndic es va 
adreqar a I’aicalde de 1’Hospitalet de Llobregat en els termes 
següents: 

i<( ...) Dues qüestions s6n les que resten per considerar: la in- 
demnitza& per l’expropiaci6 dels drets derivats de la conces- 
si6 i les despeses de manteniment del mercat fins que es 
produeixi l’ocupació de les parades dels reclamants. 

>>Pel que fa a la indemnitzacid, ens indiqueu que es va reque- 
rir els assentadors que presentessin els seus fulls d’apreuament, 
que ho van fer i que l’alcaldia els va rebutjar considerant que 
no estaven suficientment raonats, amb la reserva d’efectuar 
l’ajuntament el seu propi full d’apreument. 

>>La confecció del full d’apreuament per part de l’fijuntament, 
indiqueu que no ha finalitzat per rad de les dificultats que deri- 
ven de la manca de collahració dels expropiats. Les esmenta- 
des dificultats neguem que hi siguin, pe& no podem 
convenir en lil conclusió que deriva d’aquella argumentació, ai- 
xb &, que la redacci6 del fall d’apreuament per part de l’admi- 
nistració no esb subjecta a termini. 

>)La demora de l’ajuntament a IKurar el full d’apreument 
implica aturar el p m d m e n t  per determinar el preu just i, en 
filtim terme, retardar el trasllat: de l’expedient al Jurat Provin- 
cial cl’Expropiaci6. 

wUbs I’informe del director del Mercat en relaci6 amb el vo- 
lum d’activitat dels assentadors, potser cal recordar que les ta- 
xacions s’efectuaran d’acord amb el valor a qu8 tinguin els 
drets expropiables en el moment d’iniciar-se l’expedient de 
preu just, moment que determina l’article 25 de la Llei d’Ex- 
propiaci6 Foqosa, sense que puguh ser afectades per plusvii- 
lues o disminucions posteriors. 

vPer determinar a qui c~mpt=t I’obligació d’atendre el paga- 
ment de les despeses de manteniment dei mercat ñns que s’ocu- 
pin les parades dels reclamants, és convenient recordar que la 
competkncia municipal en materia de mercats té per finalitat 
posar a disposici6 dels possibles venedors un equipament co- 
merciai amb vista a garantir I’abastament en ~ines certes condi- 
cions. 

z>D’aquesta definici6 se’n segueix que no s6n sols les parades 
el que ha d’estar a disposició dels venedors, sinb l’equipament 
comercial en el seu conjunt, aixb és, les parades en unes deter- 
minades condicions higihiques, de seguretat, d’accessibiiitat, 
etc. 

,>Per prestar aquest servei, l’ajuntament -titular de l’equipa- 
ment- ha de rebre una contraprestaci6 econbmica en foma de 
preu pliblic, Per raons que 110 és el cas de considerar ara, l’any 
1985, l’ajtjuntziment de la vostra presidkncia i els assentadors del 
mercat central de h i t e s  i verdures -organitzats en forma de SO- 

cietat caoperativa catalana Emitada- van convenir que la cm- 
perativa s’obligava entre altres coses a: 

#a) La limpieza del mercada y su mantenimiento y vigilan- 
cia, 10 cual comprende la reparación de las instalaciones, de la 
edificación, la vigilancia y ia seguridad del Mercaclo, asl corno 
la apertura y el ciem del mismo, quedando liberado el Excmo. 
Ayuntamiento de I’Hospitdet de Llobregat de dichos deberes. 

u“b) Asumir 10s castes derivados de las obligaciones anterio- 
res”. 
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>>Una interpretacid literal d’aquestes clhusules ens porta a 
sostenir que la d e n h i a  del conveni, per qualsevol de les parts, 
comporta la reassumpció per part de l’ajuntament cle les obliga- 
cions enumerades als parhgrds a) i b) precedents. 

>>Entenem que aUb que cal fer és ultimar els trhrnits legals 
que resten per recuperar el ple 6s de tot el recinte de l’equipa- 
ment la finalitat del qual s’ha mutat; perb aixb no és possible 
fer-ho fins que aquests trhmitts hagin acabat, és a dir, no 6s legí- 
tim que a unes parades subsistents no es pugui accedir carn a 
conseqiihcia d’un servei innstal*lat provisionalment en el recinte 
del mercat, ni, posem per cas, que es transformi l’aparcament 
del mercat en apamament piiblic. 

>>Les necessitats que l’ajuntament com il gestor dels interes- 
sos locals vulgui satisfer amb la transformaci6 d’aquest equipa- 
ment podran ser ateses tant mes rhpidament COM mks pressa es 
doni el mateix ajuntament a acabar els trAmits que estan aturats, 
Igualment podem dir quant a les despeses al seu c b w  per 
mantenir obertes les instdlacions tant aviat recuperi 1’6s de les 
parades que resten obertes: podri tancar-lo i estalviar-se les 
despeses. 

>>Per tot akb que suara hem dit i en mkrit de l’habilitació que 
ens confereix l’article 27 de la nostra llei reguladora, em per- 
meto formular les recomanacions següents: 

D- que doneu les ordres oportunes per tal que prossegueixin 
els t x h i t s  per determinar el preu just de la indemnkaci6 als ti- 
tulars dels drets sobre les parades del mercat central de fruites i 
verdures, fins que es pugui procedir al pagament i presa de p s -  
sessi6, 

>+ que fins que la presa de possessili tingui lloc, l’ajuntament 
garanteixi els serveis inherents a un equipament comercial pú- 
blic CQKI el mercat central de fruites i verdures (neteja, mmteni- 
ment, vigihcia, etc.) fent-ho repercutir als assentadors en h part 
que correspongui mitjanpnt els corresponents preus públics. 

>>Aquest sistema s’ha de retrotreure al moment que va quedar 
sense efecte ei conveni enue l’ajuntarnent i els assentadors. Ai- 
xb no obsta que es pugui convenir, per mutu acord, utla soluci6 
diferent, entre les permeses per l’ordenament (...)D. 

Na ens consta quc 1’Ajuntament de I’MospitaIet de Llobregat 
hagi seguit les precedents recomanacions. 

Queixa 1388/90 
La decisili de gestionar en r & g h  de monopoIi ha de conside- 
rar la indemnització als gcstnrs prccxistcnts i els fegitims in- 
teressos dels consumidors i usuaris 

El 20.09.90, el Shdic va rebre un escrit de queixa de data 
4,09.90, en el qual, en sintesi, un ciutadh li demanava que inst6s 
el Govern de la Generalitat a denegar l’establiment de la presta- 
ci6 dels serveis h e r a r i s  en regim de monopoli al municipi 
d’Ulldecona, promogut pel seu ajuntament. 

El niirn. i 35 2 del Diari Oficial de la Generalitat de Cutalun- 
yu (8,10.90) va publicar la xesoluci6 de 20 de setembre de 
1990, per la qual es va donar publicitat a l’acord del ConselI 
Executiu de 4.09.90 que aprovava l’establiment de l’esmentada 
prestació. 

L’acord esmentat, de la mateixa data que la queixa presenta- 
da, resolia una bona part de les qüestions que ens eren phteja-  

des, Tanmateix, el Sindic observ8 que restava pendent la relati- 
va a Ia indemnització a les empreses preexistents dedicades a la 
prestaci6 del mateix servei, que ara es veien privades d’exercir 
la seva activitat, i, admetent a t r h i t  la queixa en relació amb 
aquest punt, va demanar un informe a l’ajuntament. 

Pocs &es després es va rebre l’informe municipal, que, entre 
altres coses, deia: 

<<Pel que fa referencia a la indernnitzaci6 de les empreses 
preexistents dedicades a la prestaci6 dels sesveis mortuoris, cal 
dir que encara resta pendent el procés d’adjudicació del corres- 
ponent contracte per a la gestió del servei mitjanpnt concessi6 
administrativa. Adjudicació que es dur& a terme p&via la con- 
vocatbria de concurs públic, conforme al que disposen els arti- 
cles 243 i 242 de la Llei 8/1987, de IS d’abril, Municipal i de 
Rkgirn Local de Catalunya. 

>>Un cop adjudicada la concessi6, entenem que ser& el mo- 
ment que les empreses que no n’hagin estat beneficihies pre- 
sentin en forma adequada la sollicitud d’indemnització que es 
creguin amb dret a percebre; solkituds que, evidentment, hau- 
ran d’estar justificades i motivades (...)n. 

El Sindic hi va respondre assenyalant que en la mesura que 
els serveis funeraris es continuessin prestant en r&gim de lliure 
concudncia fins a l’adjudicació del concurs pGblic per a la 
gesti6 del servei en r & g h  de concessió, no s’havia prdu’it el 
supbsit determinant de l’obligació d’indemnitzar les empreses 
preexistents que prestaven el servei. En conseqühcia, coincidia 
amb I’infome en relaci6 amb el moment de tramitar les even- 
tuals peticions d’indemnització. 

No obstant aixb, el Sindic va considerar que en l’expedient 
per a I’estabhent de Ia prestació en rhgirn de monopoh dei 
servei s’hauria hagut de preveure el cost d’eventuais indemnit- 
zacions a Ies citades empreses preexistents, subjecte a modifi- 
cacions posteriors que es derivessin de la tramitació de cada cas 
concret, vist que, segons quin fos l’hport d’aquestes indemnit- 
zacions, podria, hipothticament, esdevenir inviable la municipa- 
lització per rad de la quantia a Indemnitzar. 

D’alíra banda, també va assenyalar que havia observat en la 
documentacid de f’expedient que en la comissi6 d’estudi a que 
Sa referencia l’article 227,2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
Municipal i de RBgim Local de Catalunya, no havien participat 
representants deis usuaris, vulnerant així allb que disposa l ’ d -  
cle 228.4 del mateix text legal. 
També assenyala que, si aixb fos així, ultra la infracció del 

principi de legalitat, s’hauria vulnerat el mandat contingut a 
l’article 51.2 de la Constituci6, que disposa que els poders pú- 
blics escoltaran les organitzacions de consumidors i usuaris en 
les qüestions que puguin afectar-los, en la forma que la lIei es- 
tableixi. 

TamW va recordar que I’apartat 2 de l’article 51 de la Cons- 
titució detalla drets instrumentals per garantir la defensa dels 
consurnidors (art. 5 1. I} i ,  en conseqiikncia, que la conculcaci6 
d’aquests drets podia facilitar la vulneració, més greu, de l’es- 
mentat dret a la defensa dels consumidors i dels usuaris* 

Finalment, el Síndic va assenyalar que havia explicitat aques- 
tes reflexions per tal que, prenent-les en consideració, fos el 
mateix ajuntament que valorks la seva actuació en aquest as- 
sumpte. Altrament, en va donar trasllat al Departament de Go- 
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vernaci6 de la Generalitat, en relaci6 amb la trarnitaci6 del re- 
curs de repsici6 contra l’acord del Consell Executiu de 4 de 
setembre de 1990. 

L’Ajuntament d’Wlldecona va informar de les actuacions du- 
tes a terme posteriorment a l’escrit del Síndic i el Departament 
de Govemaci6 va hformar-lo de l’acord del Consell Executiu 
clesestimant el recurs esmentat, 

Queixa 739189 
13i ter-mc municipal: límit al gestor dfun servei municipal en 
rkgim de monopoli 

Una societat privada dedicada a la prestació de serveis fune- 
raris va cornpar5ixer davant del Sindic quoixant-se prq& 
X’Ajuntament de Manresa no havia rescatat la concessi6 atorga- 
da a un altra companyia mercmtil per prestar els serveis mor- 
tuoris d’aquella ciutat, municipalitzats en rbgim de monopoli, 
en haver-se descobert que havia com& un seguit d’irregulari- 
tats. 

Tarnb6 va plantejar queixa perquh l’ajuntarnent li impedia de 
prestar servei en el C I ~ S  de difunts morts 4 s  centres hospitalaris 
de Manresa que havien de ser enterrats fora ci’aquella ciutat, i 
hiposava la utilització dels serveis de1 concessionari municipal 
de Manresa. 

El Síndic admet6 a trhnit la queixa i va demanar un informe 
a l’ajuntament, si bd, en el moment de camunicar-ho a la pro- 
motora, va f er4  avinent que, per garantir que el servei públic la 
gestió del qual havia concedit seria prestat satisfactbriment, 
l’ens concedent, a part del rescat de la concessió, clisposava 
d’altres mesures i que, essent-ne el rescat una d’excepcioiial, 
l’aplicació que se’n pogués fer havia de ser restrictiva. 

L’exmen dels diferents expedients que l’ajuntament va tra- 
metre al Sindic {de revisió de tarifes, úel servei de pompes fi- 
nebres, d’aclarirnent de conceptes i modificació del plec de 
condicions de la concessi6 del sewei; de control i anhlisi de 
factuxaci6; d’investigació del grau de compliment de les obliga- 
cions fiscals i de la Seguretat Social i comprovació del r&gim 
del metge verificador de la defimció) vil permetre afmnar que 
l’ajuntament havia actuat amb una dilig&ncia lloable amb vista 
a garantir els interessos legitims dels ciutadans d’acord amb el 
mandat que l’article 5 1,l dc la Constituci6 dóna als poders pri- 
blics. 

Quant al punt de l’extensió del monopoli dels serveis mor- 
tuoris, el Sjndic, en canvi, va diferir & la posici6 municipal. 

D’acord amb la consideraci6 Sa. de la Sentbncia del Tribunal 
Suprem de 28 de juny de 1978 (Aranzadi 3501)’ E’Ajuntament 
de Manresa sostenia que la conceptudIitzaci6 del Servei mo- 
nopolitzat denorninat <<Serveis Mortuuris en e1 terme municipal 
de Manresa>>, incidia tots els factors que requerís la normal sa- 
tisfaccib de la necessitat priblica definidora del servei munici- 
pal itxa t. 

AdmEs que els serveis fúnebres tenien corn a €hafitat basica 
el transport del cadhver des del domicili o lloc del trasphs fins 
al cementiri de la població elegida per a 3a inhumaci6 o, si s’es- 
queia, la cremaci6 del cos, l’ajuntament arribava a la conclusi6 
que: c& fer cornpethncia ai monopoli traslladar un cadiver des 
d’un hospital de Manresa al cementiri d’un poble de la comarca 
I,..))). 

Tot i semblar lbgica aquesta conclusi6, el Shdic va conside 
rar que no s’hi tenia en compte el principi de la impenetrabilitat 
de compethies entre ens territorials d’igual naturalesa, i que 
el terme municipal no 6s sols el limit de l’ajuntament, sh6 bm- 
b6 la barrera per a I’exercici d’altres compethcies, 

El Síndic entengué, doncs, que no quedava assegurada j d d i -  
cament l’exigkncia que el trasllat del &retre fora del terme mu- 
nicipal on es produ’ia la mort haguks necesskiament de ser fet 
pel sewei municipaliízat en rkgim de monopoli, j a  que aixb im- 
plicava ultrapassar l’ambit territorial de la prestació. En aquesta 
linia es van invocar les consideracions que feia en ells fona- 
ments jurídics 1, 3 i 4 la Sentbncia del Tribunal Suprem de 8- 
11-88 (Ref, Aranzadi 8796). 

Per tot aixb es va considerar que la prohibici6 establerta a fa- 
vor del servei de prestaaci6 dels serveis mortuoris de Manresa, 
de fer el trasUat d’un cadhver des d’un hospital de Manresa al 
cementiri d’uun altre poble, de la comarca Q no, implicava una 
extensió territofial ilkgítima de la cornpetkncia municipal i que 
havia de ser remoguda, 

Una recomanaci6 en aquests termes la va fer el Sindic el 3 
d’abril de 1990 i la va reiterar el 17 d’octubre de 1990. No 
consta que 1’Ajuntament de Manresa l*hagi acceptada, 

4. Els immigrants estrangers a Catalunya 

Un cop mds ens hem de referir a la dificil situa& en que es 
troba el colkctiu d’immigrants estrangem a Catalunya, i tambB 
a les consqiihncies que deriven de l’aplicaci6 de la Llei Orgh- 
nica 7/85 d’l de juliol, de Drets i Llibertats dels Estrangers a 
Espanya i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reiai 
Decret 11 19/86 de 26 de maig. 

En Informes anteriors ja havíem exposat la nostra especial 
preocupaci6 per la tendbcia observada en les actuacions segui- 
des per l’adminisíració en aquest respecte, materialitzada en de- 
negacions sisternatiques i generalitzades de les peticions de 
treball, considerable retard en el Uiurament de la documentació 
necesshria per poder regularitzar situacions personals o fami- 
liars, manca de garanties en la tramita& dels expedients d’ex- 
pulsió i tot un seguit d’actuacions irregulars. 

Durant el passat any 1990, el Siadic de Greuges ha pogut 
constatar que aquesta situació, no ha millorat, i que continuen 
imperant les prhctiques administratives restrictives vers els im- 
migrants estrangers, que segueixen essent objecte de greus dis- 
criminacions. Es prou significatiu que la quantitat de queixes 
rebudes per aquest concepte aquest darrer any s’hagi duplicat 
respecte a les presentades I’any anterior. TamM hem de men- 
cionar que, a difehcia d’anys anteriors, que els compareixents 
eren els mateixos Interessats o els seus representants legals, da- 
rrerament han estat nombrosos els colkctius o entitats que, 
malgrat no estar directament afectats per l’aplicaci6 de la Llei 
Id’Estrangeria, han comparegut a la nostra Instituci6 per tal de 
denunciar les vulteracions de que són objecte els immigrants 
estrangers, Aquesta sensibiljtzaci6 d’amplis sectors socials da- 
vant la desprotecci6 en qu& es troben la majoria d’estrangers 
s’estb traduint en un rebuig de la vigent llei cl’estrangeria i en 
l’aparici6 d’iniciatives tendents a donar suport als immigrants. 
En aquest sentit, tenim consthncia que el Collegi d’Advocats de 
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Barcelona promou i organitza uns cursets adrepts R potenciar 
Ia formació dels advocats que vulguin integrar un torn d’afici 
especial, de recent creaci6, que permeti una adequada assisth- 
cia lletrada als estrangers ~ C U ~ S O S  en els procediments tl’expul- 
si6 que conté la Llei Orghica 7/85. 

Tanmateix, en aquesta qüestió no podem fer ulls clucs a tot 
un seguit d’esdevenirnents ocorreguts a Catalunya durant el da- 
rrer any i que els mitjans de cornunicaci6 s’han encarregat de 
difondre profusament. Ens referim a fets trmt significatius com 
l’expulsi6 d ’un nornbr6s grup d’immigrmts illegals residents a 
la comarca d’Osona, o a la concentraci6 el maig passat al Parc 
de la Ciutadella de Barcelona, doliant il conkixer pÚblicament el 
manifest en defensa dels drets dels immigrants esbangers. 

En aquest context no podem oblidar que l’entrada d’estran- 
gers serh una de les qüestions més conflictives en un futur im- 
mediat: l’my 2000, els paisas que conformen el Magreb 
assoliran la xifra de i80 milions d’habitants, dels quals un 75% 
seran menors de 25 anys. 

Així mateix, els canvis politics que ja es van produint als 
palsos de 1’Est europeu donaran lloc a forts corrents migrato- 
ris. 

L’anhllisi d’aquestes dades obliga a cercar solucions interna- 
cionals a l  problema, amb vista a l’articulaci6 d’una polttica de 
solidaritat i ajuda als paisos pobres, amb la qual intentar neutra- 
litzar els efectes indesitjables que poden produir aquestes ona- 

Mentrestant, cal establir una politica d’integraci6 social de 
tots els immigrants illegals que es troben al nostre pafs i eradi- 
car les bosses de marginaci6 i tot brot de racisme o xenofbbia 
que es pugui detectar. 

des migratbries. 

Queixa 1646190 
Solidaritat amb cls immigrants cstrangers 

El eol.lectirr &ATALUNYA SOLIDkIA AMB ELS iM- 
MIGRANTS FSTRANGERSD, configurat per diverses entitats, 
va comparhixer a la nostra Institució amb I’objecte de lliurar al 
Sitidic de Greuges un plec de 7.712 signatures d’adhesió al Ma- 
nifest en Defensa dels Drets de I’Imrnigrant Estranger, que es 
va fer públic en la concentraci6 celebrada el. dia 6 de maig de 
1990 al Parc de la Ciutadella. 

L’esmentat plec de signatures faou traslladat al Defensor del 
Poble, per tal de palesar un cop mks la dificil situaci6 dels im- 
migrants estrangers a Catalunya, a fi de sol-licitar de 1’Adminis- 
traci6 Central i del Govern de Catalunya, en funció de les 
respwtives competkncies, I’adopci6 de les mesures necesshries 
per tai de procedir a un reconeixement real i efectiu dels drets 
fonamentah de tots el immigrants. 

El manifest esmentat, que recull la situaci6 d’extrerna preca- 
rjetat i marginació en quk es veuen obligats a viure els imrni- 
grants i les consqiihcies que se’n deriven, conclou sollicitant 
al Govern de Catalunya i a l’Administraci6 Central de 1’Estat 
l’adopci6 de les mesures següents: 

1. Una llei que regularitzi ia situaci6 civil i laboral en qui? es 
troba actualment una gran part dels immigrants estrangers. No- 
m& ,zixi podran solucionar-se, d’arrel, aquestes situacions d’an- 
goixosa inseguretat en qu& es troben molts immigrants a casa 
nostra. 

2. La suspensió de l’actual Llei d’Estrangeria i la proclama- 
ci6 d’uuna Llei d*Ilmmigraci6 que reconegui i garanteixi a tots 
els immigrants estrangers els drets humans fonamentals de ciu- 
tadania social i palitica. 

3. El reconeixement del dret de vot (z tots els immigrants es- 
trangers a les eleccions municipals. 

4. Una acci6 energica per part de I’administració contra qual- 
sevol forma de racisme i de discriminació civil, laboral, cultural 
o religiosa. 

5. L’aplicaci6 generosa i no restrictiva de 1’articIe 13.3 de la 
Constitució espanyola sobre el dret d’asil. 

6. Finalment, demanen que el Govern de Catalunya, m b  
altres forces socials i organitzacions no governamentals, du- 
gui a terme una politica eficaq de cooperaci6 pes al desenvo- 
lupament econbmic, cultural i democrhttic dels pai’sos del 
Tercer Món. 

D’aquesta queixa (ates que es va trametre al Defensor del 
Poble el desembre passat), soiment tenim noticies en el sentit 
que s’esth estudiant. No obstant aixb, atesa la complexitat i 
transcendkncin de la problemhtica a que fa referkncia, no dub- 
tem que motivar8 aIgun suggeriment o recomanació d’aquella 
Ins tituci6, 

5. EI proccdiment, garantia dels drets 
dels ciutadans. Sanció de les vulneracions, 
Conservaci6 dels actes esmenats. Rigor en 

ets terminis i en la terminologia 

En informes anteriors hem destacat que el procediment, com 
a via formal de la s&rie d’actes en qu& es concreta I’actuaci6 ad- 
ministrativa per a l’acornplirnent d’una finalitat persegueix, a 
mes de la garantia en I’encert de la decisió administrativa, sal- 
vaguardar els drets dels ciutadans. 

Per tal que aquesta salvaguarda sigui efectiva, les vulnera- 
ciom del procediment han de rebre la sanció predeterminada a 
les normes procedimentds. 

És per aixb que el Sháic ha recomanat la repetici6 dels actes 
que contenien irregularitats que perjudicaven els interessats i no 
havien estat esmenades, Amb la Q. 150190 posem l’axemple 
d’una notificació incorrecta que cal repetir; contrhriament, amb 
la Q. l O l O / s O  volem fer notar els efectes de l’esmena de vicis de 
procediment, i de passada ens serveix tamM per mostrar la fa- 
ceta de la Instituci6 del Shdic com a collabrador, no sols del 
ciutadh, sin6 també de I’administració, per cercar solucions A- 
pides i positives, i dels mateixos Tribunals de Justícia en reduir 
el nombre d’assumptes que han de sentenciar. 

La Q.1,040/90 pretbn posar de manifest una tetidbncia de 
l’apareíl administratiu a valorar de forma foqa laxa I’obiigata- 
rietat dels terminis e1 compliment dels quals li correspon, sovint 
sense donar prou hpr thnc ia  a les molesties i perjudicis que 
aquest capteniment irroga al ciutadh. 

En ocasions, l’actuaci6 administrativa s’adequa a Ia legditat 
i ,  en canvi, la terminologia emprada suscita malentesos. Volem 
aprofitar aquest apartat per recordar la irnporthncia que té ~ i s a r  
amb rigor els termes significatius dels conceptes juridics que es 
fan servir en les relacions amb els ciutadans. 
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L’fis equivoc del terme <ir7 perpetu’itab en relaci6 amb els drets 
funeraris. 

En més d’una ocasi6 durant l’my 1990, hem hagut d’expli- 
car a ciutadans titulars d’uti nínxol en un cementifi prjblic 
l’abast dels termes <cpropie$at>r o perpetuitat>) que sovint en- 
cara apareixen en els títols de drets funeraris que es lliuren aC- 

tr1 allment 
A tot Europa hi va haver tina controvhrsia doctrinal relativa 

al fet de deteminar si sobre una tomba s’adquheh la propietat 
o els drets derivats d h a  concessi6, per5 aquesta controversia 
va quedar resolta als anys trenta i avui no discuteix nin@ que 
un cementiri ptiblic 6s un bé de domini públic adscrit a un ser- 
vei públic. 

La utilització pels particulars de les parcelles, ninxols, etc., 
dels cementiris s’insti-ument a mitj anpnt fórmules qualificadees 
de concessions per la reglamentació de policia mortubria, enca- 
ra que també s’admcten modulacions arrendatich. 

L’artide 26.1 .a dc la Llei 711985 de 2 d’abril, Reguladora de 
les Rases del Rkgirn Local, disposa que tots els municipis hari 
de prestar, per ells mateixos O bd associats, el servei de cemen- 
tiris, i la Llei de Catalunya 8,4937, de 15 d’abril, Municipal i de 
Rkgim Local de Catalunya, estableix (article 185.1): ~ S 6 n  béns 
de domini públic els afectes il 1’6s públic o als serveis ptiblics 
clels ens locals (...$D. 

El Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, a l’iticle 5, 
quan defineix els b h s  afectats al servei pliblic, enuncia expres- 
sanrcnt, a titol d’exemple, els cementiris. 

Els béns de domini pfiblic s6n inalienables, inembwgables i 
imprescriptibles. Aquesta nota d’inalienahilitat deterrnina que 
l’instrurnent idoni per ;wticular el seu ús pels ciutadans sigui la 
concessi6. 

La concessió de bens de doinini prlblic havia tingut una dura- 
da rnhxima admesa de 99 anys, que ha estat redui’da a 50 anys, 

En miteria de cementiris ens trobem amb una utiliíxaci6 que, 
atesa la irreversibilitat de la mort, es pot considerar potencial- 
ment <<ca perpetu’itat)). Per conjuminar aquesta circumstbncia 
amb els l h i t s  temporals esmentats als parhgrafs anteriors, 
s’instrurnenten uns mecanismes de transmissió de drets, bhsica- 
mcn t im trafamiliars. 

En crmclusi6, hem hagut d’explimr al eiutadh que, encara 
que el seu títol utilitxés l’expressi6 <<a perpetultat>>, aixb no 
comportava el concepte que se seguiria d’una interpreta& lite- 
ral d’aqucst terme, sin6 aquella que deriva dels criteris exposats 
r i ls puhgrafs precedent,s. 

13s per aixb que recommcin amb carhcter general als ens t itu- 
lars de cementiris p~blics que substitueixin, si encara 110 ho han 
fet, aquesta terminologia de a perpetuilat>> per un altra de més 
congruent amb Ia naturalesa de la instituci6 jurídica utilitzada. 

Queixa 1 5 ODQ 
%,a dcmora iz notificar 110 pot perjudicar e! destinatari de la 
notit’icxio. 

Una companyia mercantil que gestianiiva un v ivu  de Ilfigc~s- 
tes al litoral catah va queixar-se fil Síndic per la denegacili de 
prbrmga de ln concessi6 per part del Ikprtainent d’ Agricultu- 
ra, Ramaderia i Pesca i per I’o-rdre de desallotjament de les ins- 

tailacims portuhies que ocupava, dictada per la Comissió de 
Ports de Catalunya, 

La denegació de prbrroga de la concessió havia estat impug- 
nada ert via contenciosa administrativa i confirmada per senth- 
cia de 1’Audibcia Territorial de Barcelona, i havia estat així 
mateix objecte d’una apellació davant del Tribunal Suprem per 
la reclamant. 

El Síndic es va abstenir de pronunciar-se sobre la qüesti6 Re 
fons, pcrqub el cas estava pendent de resolució judicial. Doncs, 
es va passar a examinar l’ordre de desallotjament. 

L’esmentada ordre, que establia l’obligaci6 de deixar lliures 
els bens i domini p-iiblic ocupat abans del 30 de setembre de 
1990, va ser acordada per la Comissió de P Q ~ S  de Catalunya en 
sessi6 dc 24.04.90, notificada el 30.05.90, i constava que la 
destinathria l’havia rebuda el 03.09.90. 

L’argumentaci6 dei Síndic prenia corn a base el mandat COP 
tingut a l’article 79.2 de la Llei de Procediment Administratiu, 
segons el qual el termini rniixim per notificar una resolució o 
acte 6s de 10 dies des que es dicten. En consqühcia, es C Q ~ S L  
derh raonable que I’interessat en tingu6s coneixement en un ter- 
mini de 20 dies i, per tant, que en aquest cas, el temps efectiu 
de qui: havia de disposar la reclamant per desallotjar no havia 
de ser inferior a quatre mesos i mig, 

En mhit d’aixb, el Shdic va recornmar al conseller de Pdf- 
tim TerrítoriaE que s’adoptessin els acords necessaris per tal 
que el temps de qui: disposes Ja reclamant per desallotjar els 
béns i el domini ocupat no fos inferior a quatre mesos i mig a 
comptar des del 3 de setembre de 1990. 

La Comissió de Ports va acordar concedir una prbrroga sobre 
el termini inicialment establert, i fix& la nova data per efectuar 
el desallotjament en el 3 1 de gener de  1991. 

Queixa 1 O 10190 
EI prerr j u t  

Una. pagesa de Sant Feliu de Llobregat, propiethria d’un petit 
camp de fruiters la collita del qual comercialitza i constitueix el 
seu mitjii de vida, es va queixar al Síndic per l’actuació de 
1’Ajuntament de Scmt PeIh en E’expropiaci6 d’una part 
d ’aquest camp per it hi construcci6 d’un coklector d’aaigiies 

La relaci6 entre l’adrninistraci6 i la rec~ammt estava foqn 
deteriorada: la reclamant havia interposat un recurs contenciós 
administratiu i l’ajuntament l’havia denunciada per obstmccib 
en la realització de les obres del collector, perquE l’esmentada 
velna s’havia assegut en dues ocasions a la pala &una excava- 
dora per f q a r  que es deturessin els treballs. 

El Síndic investiga l’actuaci6 municipal i va COX~CXOUW que 
s’havia com& una irregularitat que consistia a wupar el terreny 
abans que fos ferm en via administrativa el <<preu justn o in- 
de rnnitz ac ió. 

Aquesta infracci6 del procediment havia estat indu‘ida per un 
error del Jurat Provincial d’Expropiaci6 en notificar a una &re- 

equivocada la seva resolució inicial, de manera que la mo- 
luci6 es va haver de notificar de bell nou a la interessada i es va 
endarrerir la femesa del preu just fins al juny següent. Per 
l’ajjtuitment, perb, l’acte tenia tota l’apuenp de ser fem des 
del 191.90. 

pluvials. 



BUTLLETf OHCIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / N h ,  250 / 22 de mas$ de I991 i6729 

Ates que, quan la interessada va comparbixer davant el Sh- 
dic, el preu just ja era ferm en via administrativa, varn conside- 
rar que era contrari als principis de celeritat i d’econornia 
processal mullar l’ocupació per tornar-la a efectuar tot seguit i 
que, en conseqü&ncia, era procedent la conservació de l’acte 
d’ocupació. Així mateix, el Síndic va oferir la seva mediació 
per assolir una resoluci6 positiva i rhpida de l’assumpte. 

Acceptada la mediació per totes dues parts, el Sindic va pre- 
sentar una proposta de conciliació, en Xa negociació de la quaI 
l’ajuntarnent va palesar una actitud dialogant i preocupada per 
assolir una solució justa. 

Es va aconseguir un acord sobre tots els punts en litigi: per 
part de I’ajuntament va consistir en el pagament d’una ináem- 
nitzacic) en methllic, la cessi6 d’un camp confrontant apte per al 
conreu i la reconsmccid de les installacions destmYdes durant 
les obres; la promotora de la queixa es va donar per rescabalada 
de l’expropiacid, l’ocupació temporal i els perjudicis soferts i 
va desisth del procés contenciós. 

Queixa 2040/90 
Ilcmora de I’Adrninistraci6 n retornar cl permís de circula- 
ci6 cle vehicles retirat per no haver passat la ITV 

Un ciutadh va compari3ixer davant el Síndic el 20.06.90 ex- 
posant que el 15.06.90 la Gubdia Civil de Trhsit  havia deturat 
el seu vehicle i li. havia retingut el permís de circulació perque 
no acreditava d’haver passat la Inspecció Tknica de Vehicles 
{RV). La mateixa Guhrdia Civil, en aquest acte, li havia lliurat 
un permis transitori per deu dies a fi que en quest  període pas- 
ses Ea dita hspxci6.  Perb, tot i haver-hi sotmhs el vehicle i ha- 
ver superat la inspeccid, no se li retornava el permis de 
circuIaci6 que li havia estat retirat. 

Efectivament, el 19.06.90 es va efectuar la ITV i el 20.06.90, 
en l’acte d’acreditar-ho, va interessar de la Prefectura Provin- 
cial de T r h i t  de Barcelona fa devoluci6 del permís de circula- 
ci6. A l’esrnentat centre administritiu li van indicar que l’agent 
que havia intervingut el seu permís encara no l’havia fet a 
inans, i ignoraven, doncs, quan el rebrien, ja que, pel que li viui 
dir, és habitual que els agents t.ramctin aquests documents quan 
en tenien uns quants. 

El Sindic, d’acord amb el repartiment de competbncies vi- 
gent, va posa aquest assumpte en coneixement del Defensor 
del Poble el inateix dia de rebre la queixa. Tamb6 amb la matei- 
xa data, el Defensor es posh en comunicació telefbnica amb la 
Prefectura de Trhsit, que es va comprometre a lliurar a l’inte 
resat ima prhrroga del permís de circulació del seu vehicle, i 
aixl‘ ho va fer. 

La Prefectura de Trhsit  va confirmar al  Defensor que les d e  
mores en la devofuci6 dels permisos són freqiients, a causa que 
tant les policies locals de fora de Barcelona COM els agents de 
l’Agrupaci6 de Trhsit  de Ia Guhrdia Civil no poden lliurar-10s 
immediatament a la Prefectura on esta matriculat el vehicle, si- 
nó que remeten la docurnentacib aprofitant un ClesplaGarnent a 
Bascelona en el primer cas, i en el segon, la lliuren als seus c u  
mandments, i aquests, perihdicarnent -sense concretar el p e  
riode- ho trameten a la Prefectura Provincial de la seva 
circumscripció, que, en cas de no ser la de rnatriculaci6, passen 
posteriorment els documents a la circumscripció oportuna. A 

més a més, es va assenyalar al Defensor que no tots els agents 
de I’ Estat consideren suficients els pemisos provisionals eme- 
sos en altres províncies i que, en algunes ocasions, s’ha proce- 
dit a la retelici6 d’un vehicle que circulava amb una 
autoritzacid provisional. 

Per tot plegat, el Defensar del Poble vil iniciar una investiga- 
ci6 davant la Direcci6 General de Trhsit del Ministeri de 1’1n- 
terior, que es tan& amb una instrucci6 d’aquest centre directiu 
a l’Agrupaci6 de Tshsit de la Guhrdia Civil, per tal que els 
agents remetin a les prefectures provincials de trhnsit els pemi- 
sos de circulació en el termini rnks breu possible, i tamM per- 
qub no formulin d e n h i e s  quan els conductors estiguin 
proveit s d ’ autoritzacions provisionals d’ altres províncies, am- 
pliades o no. 

6. J a  moci6 de censura a 1’Alcaldc: alguns probiemcs. 
hscripci6 de les associacions de veiins cn un 

registre municipal. 

La Constituci6 estableix en el seu nrticIe 23.1 que els ciuta- 
dans tenen el dret a participar en els afers pllblics, directament 
o per mitja de representants lliurement elegits en eleccions pe- 
ribdiques per sufragi universal. El n6mero 2 del mateix article 
disposa que tenen tmb@ el dret d’acceclir en condicions 
d’igualtat a les funcions i als c h a s  pMics, amb els requisits 
que les lleis assenyalin. 

El dret d’accedir al chrrec comporta tamb6 el de mantenir- 
s’hi i d’exercir les funcions que 11 s6n inherents. 

En aquest tema exposarem les qüestions que van suscitar-nos 
les queixes 263/89 i 455/89 plantejades en relaci6 amb la moció 
de censura contra l’aicalde de la Fuliola (Urgell), debatuda el 
14 de febrer de 1988. 

Una de les formes de participar en els afers públics s6n les 
associacions constituldes amb aquesta finalitat. EI relat de la 
queixa 1298/89 pretenem que ens serveixi per considerar algu- 
nes qüestions relatives a les associacions constitulides per a la 
defensa dels jnteresos generals o sectorials dels vei‘ns. 

Moció de censura a l’alcalde: alguns problemes 

EI 16.02.90 v m  rebre uns plecs de signanires de bona part 
dels membres del cens electoral de la Fuliola en quk se’ns de- 
manava de fer totes les gestions que consideréssim oportunes, 
davant del Parlament de Catalunya o, en el seu cas, del Parla- 
ment de I’Estat, perqub es modifiqués la vigent legislacid eIec- 
toral de manera que no es poguessin reproduir situacions com 
la que afectava el seu municipi, segons deien: el. suport per un 
regidor d’una moci6 de censura per raons injustes. 

Per decidir si és necessari proposar una modificaci6 de 1 ’ ~ -  
denament juridic vigent, cal examinar-lo i veure a quines de- 
mandes sociah respon. 

La primera constafaci6 que podem fer és que el govern lccal 
té per imperatiu constitucional una estructura d’autogovern de- 
mocrhtic. 

La Constitució estableix que els regidors s6n elegits directa- 
ment pels vei’ns del municipi, mentre que la forma d’eleccid di- 
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recta o indirecta dels batlles es defereix a uila decisi6 del Iegis- 
lador ordinari que ha optat per un sistema de tipus parlamentari, 
d’elecció de segon grau entre regiclors i fet per regidors, que es- 
tan facultats per censurar-lm i destituir-10s. 

El regidor n~ est& lligat a cap mimament imperatiu amb el 
grup politic que l ’ h  postulat en les eleccions IncIoent-lo en una 
candidatura, sin6 irnicament als seus electors, davant els quals 
respon en la següent convocatbria electoral. 

La moci6 de censura a l’alcalde, regulada a la Llei Orghica 
del Rkgim Electoral General (ari. 197) i que la jurkprud&ncia 
ha entes que és immanent a la institució d’alcalde elegit pels re- 
gidors, anterior doncs a la Llei Orghica de Regim Ekctoral 
General, ha de ser constructiva (ha d’acompanyar-se de la pro- 
posta d’un candidat substitut) i ha de raonar una fonamentació 
qwc no cal que es concreti en l’escrit de sol-licitud de celebracih 
de sessió, sinó que 6s suficient que s’exposi durant la mateixa 
celebraci6 (vid. Sentencia del Tribunal Suprem de 28.3.89, 
Aranzadi 2138). 

EE Tribunal Suprem tarnbd ha indicat que la mwi6 ha de te- 
nir una causa justa, aths que els poders ptiblics tenen prohibida 
l’rwbitrarietat (art. 9.3 de la Constituciú). Si la causa justa és 
exigida per la Constituci6, no cal doncs modificar l’ordenament 
en aquest punt. 

Que s’ha d’mteridre per causa justa en relaci6 amb una mo- 
ci6 de censura? Considerem que la cama justa 6s la phdua de 
confianga dels regidors en el seu alcalde. 

En el cas que ens ocupa, els promotors de la queixa 455/#9 
entenen que aquesta pkrdua de confianp (estat psicolbgic) d’wn 
regidor en l’alcdde obeeix a un motiu illegith, vot de chstig 
per incoar4 un expedient de disciplina urbanl‘stica, en comptes 
de fer-ho per valorar la gesti6 de govern en dac i6  amb l’inte- 
rks general: s’esth fent, doncs, una valoracid d’intencions. 

Considerem que 1’6nic legitimat per fer una valoraci6 sobre 
la intencionalitat del vot d’un regidor que pugui tenir efectes en 
el seu estatut 6s el mateix electur d’aquest regidor, i 6s foqa di- 
fícil. articular 1m sistema d’exigbncia de responsabilitat singula- 
ritzada a una part del consistori i no a tot, sobretot si és fora de 
la següent convocatdria electoral. 

La Ihgica del sistema representatiu imposa pensar que tant el 
regidor que fa mal iis de la confimqn que li han fet els electors, 
COM els grups polítics que s’aprofiten d’aquesta suposada des- 
lleialtat, serati wv,tigats>> en la següent convocatbria electoralr. 

Insistim que sols el cos dectord esth legitimitat per ser jutge 
en aquest afer i ser-ho mitjanGmt els mecanismes previstos a 
l’ordeiiament. 

Altres ordenaments juridics preveuen la revoca& cl ’un no- 
menament: un determinat percentatge d’electors pot proposar i, 
si s’escau, aconseguir, per un vot popular majoritari, el cessa- 
ment legal dels regidors municipals i provocar la convocatbria 
de noves eleccions. 

En el nostre sistema jurídic aixb no és previst. Que possibili- 
ta la soluci6 de casos com el que ens ocupa, 6s una rad que ad- 
voca per considerar la inclusió d’aquesta possibilitat; per6 
també 6s cert que implica un risc cl’inestabilitat, i el fet que cs 
prevegi o no en un ordenament 6s fruit de la ponderaci6 de les 
iilo~is a favor i en contra que es poden argüir. 

Pensem que el nostre sistema cie convivencia de clara voca- 
ci6 democrhtica i participativa pennct modificar les institucions 
per fer mes efectirrs aquests principis en 1’hmbit de la repre- 

sentaci6 politica, perb entenem que no ens correspon en aquest 
moment histbrlc articular una proposta concreta de modificaci6 
del r&gim de la moció de censura als alcaldes, 

Si que ens pertoca, en canvi, informar el Parlament que ens 
ha comissionat de la inquietud de la ciutadania per la prolifera- 
ció de mocions de censura amb el suport de regidors elegits 
en les mateixes candidatures que els alcddes censurats, per 
canvis ci’adscripció política els motius dels quals no sempre 
són clars. 

Queixes 268189 i 455189 
L’Alalde no permet a un regidor del seu grup municipal 
votar la moci6 de censura presentada contra et1 

Dos grups de regidors de I’Ajuntament de la Fuliola van 
comparhixer davant el Sindic de Greuges per presentar sengles 
queixes. 

La legitimaci6 dels reclamants per presentar la queixa se SB 
guia d’allb que disposa I’article 12.2 de la Llei de Catalunya 
14/1984, de 20 de maq, del Síndic de Greuges. 

Totes dues queixes estaven relacionades i tenien origen en la 
presentació d’una moci6 de censura contra I’alcdde, per part 
dels promotors de la queixa 268/89, un dels quals havia estat 
elegit en la mateixa candidatura que l’alcalde i fins aleshores 
havia abonat la seva acció de govern. 

La queixxa 268189 s’originb per la negativa de l’alcalde a per- 
metre la votaci6 d’un regidor en la sessió plenhria celebrada el 
15.2.1988, en la qual es debatia la rnoci6 de censura presentada 
contra la primera autoritat de1 municipi. 

La queixa 455/89 incorpora la petició que es reformi l’orde 
nament juridic vigent perqu6 s’hi prevegi la causa justa com a 
requisit per a presentar una moci6 de censura. 

La primera de les qiiestions plantejades va ser objecte de 
consideraci6 pels brgans jurisciiccionals arran de la impugnació 
per part de I’Adminlstraci6 de 1’&tat, en mkrit de la legitimació 
que li atorga l’xticle 65.3 de la LIei 7/1985 de 2 d’abrii de I3a- 
ses del R & g h  Local, de f’acord de1 ple extraordinari abans es- 
mentat, on es va rebutjar la mació de censura a l’impedir 
l’exercici del vot a un regidor, 

L’argumentaci6 per impedir el vot va consistir a invocar que 
aquest regidor s’havia d’abstenir de votar per apiicaci6 de l’ar- 
tide 20.2.a) de la Llei de Procediment Administratiu. Es va ad- 
duir que el regidor tenia un interes persona1 en l’assumpte a 
debatre, derivat d’haver-li estat incoat per l’ajuntament un ex- 
pedient d’infmció urbanística per l’execucib d’unes obres pre- 
sumptament no ajustades a liickncia, i que utilitzava el seu vot 
per <<castigar>> aquesta acci6 del govern municipal. 

La sala segona del Tribunal Superior de Justícia de Catalun- 
ya, en data 13 de juliol de 2989 -sent&ncia núm. 262- va esti- 
mar el recurs. L’execuci6 d’aquesta sentencia exigia tomar a 
convocar un ple extraordinari per debatre i votar Ia rnoci6 de 
censura sense impedix el vat del regidor esmentat. 

La senthcia citada. va ser apellada davant el Tribunal Su- 
prem mitjanqant el recurs 2052189. 

Aquest assumpte també fou objecte de diverses actuacions 
puiamenthies, entre les quals dues preguntes al Conseli b e -  
cutiu, la resposta a les quals es va publicar en el Rutlleif Oficial 
del Parlament de Catulunyu (BOPC) núm. 66 de 3 de maig de 
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1989, phg, 4158, i en el BOPC núm. 145, de 20 de mar$ de 
1990, phg. 9329. 

Fetes unes primeres indagacions prop del govern municipal 
de la Fuliola i at&s que l’asswmpte estava sotmhs a consideració 
judicial, mitjmpnt el recurs presentat davant I’Audihcia Te- 
rritorial de Barcelona i que COM hem dit, va resoldre el Tribunal 
Superior de Justícia, el Síndic va decidir exercir la facultat que 
li confereix l’article 16.2 de la seva Llei reguladora de suspen- 
dre la seva actuació en relaci6 arnb les queixes l’objecte de les 
quals est& pendent d’una resoluci6 judicial. 

Contra la senthcia del Tribunal Superior es va interposar un 
recurs d’apllaci6 i ates que és a tots dos efectes, devolutiu i 
suspensiu (art. 96.1 de Ia Llei de la Jurisdicció Contenciosa), el 
Sindic considerh que l’assumpte restava encara pendent d’ma 
resolluci6 judicial. 

La posici6 del Síndic en d a c i 6  amb la petició que Xi va adre- 
qar h n a  part del cens electoral de la Fuliola ja ha estat comen- 
t ada. 

El Tribunal Suprem va estimar el recurs d’apellació jnterpu- 
sat per l’ajuntament i va revocar la sentkncia del Tribunal Supe 
rim per mil@ d’un raonament d’índole exclusivament 
processal, perb no va defugir de considerar les qüestions de 
fons, cosa que va fer en el fonament jurídic 58, que pel seu inte- 
r&s reprodukn: 

<<Y examinanda ya, Einalmente, la cuestih de fondo, cual si 
el Decreto de Ia Alcaldia hubiese sido adecuadamente irnpug- 
nado, particular que, corno se ha visto, no ha sucedido, Ilega- 
mos a la conclusidn de la pertínencia de la medida adoptada en 
razón a las circunstmcias concnrrentes en el caso, pues no nos 
hallamos ante un desinteresado carnbio de postura de un conce- 
jd respecto de la mayoria a Ja que pertenece, con las conse- 
cuencias 6ticas de una incorporacih a un g r u p  distinto para 
defender un planterniento en que ahora verdaderarnente se 
cree, 10 cual es admisibk, aunque el cambio de postura sea 
erróneo, sin6 de una actuacih que viem determinada por inte  
m e s  particulares, seguramente defendibles, por irrazonables 
que sem, desde la postura de mero administrado, pero que no 
son aceptables cuando ellos se postulan, no desde la legalidad, 
sin6 desde el desconocimiento de ésta y del abuso de prerroga- 
tivas por la sitnaci6n que se ocupa dentro de la Corporacihn 
Municipal; cierto, como señala el Abogado del Estado, que en 
todos 10s componentes de la Corporacih existe interhs en una 
moci6n de censura, cumdo Ias distintas posturas m e  ella son 
las derivadas de1 plurdismo p l f i co  y de la distinta forma de 
entender la cosa pública, pero en el caso de autos y por 10 que 
se refiere al concejal recusado, 10s antecedentes obrantes en el 
expediente ponen de manifiesto una prevalencia de 10s inifitereses 
privados sobre 10s piiblicos que resultaba de todo punto inadmi- 
sible y* al justificar la medida adoptada, hacen sea periinente la 
ciesestimrtci6n del recurso jurisdiccional, aun en el caso de que 
tai desestimación no hubiere procedido por las raones forma- 
les mterjormente expuestaw. 

No qiiestionern que en el cas que ens ocupa els interessos pri- 
vats predominessin sobre els p~blics, perir des d’im pregon res- 
pecte a la resoluci6 judicial corn a tal i a l’brgan que la ha 
dictada, tenim dubtes que aquesta solució sigui la mes con- 
gruent amb el nostre sistema institucional de convivhcia. 

Ens sembla del tot desaconsellable, per incongruent, que en 
un sistema de demwrhcia representativa es defereixi als tribu- 
nats de justícia Ia vaioraci6 del mbbiI pel qual un regidor exer- 
ceix el seu vot en una forma o una altra, fora dels casos en que 
es pot inc6rrer en un tipus delictiu (suborn, p.e.). 

Entenem que tampoc no és conforme arnb un sistema demo- 
cratic que aquest judici de valor sobre l’actuació d’un regidor 
sigui fet -com s’ha fet api -  pel govern la continuitat del qual 
deph d’aquest vot, at&s que el controlat (govern) passa a ser 
controlador. 

Com hem dit en l’exposició inicial del tema on situem aques- 
ta queixa, creiem que l’únic legitimat per fer una valoració so- 
bre la intencionalitat del vot d’un regidor que tingui efectes en 
la seva condici6 és l’elector d’aquest regidor. Si cal replantejar 
el procediment per tal que aixb sigui possible, encara que el 
Shdic no gosi proposar una tkcnica concreta en aquest 1x10- 
ment, s’haurii de feq perb no ajudar& a consolidar el sistema de 
dernocrhcia representativa el simple fet que els jutges substi- 
tueix in 1 ‘electorat. 

Queixa 1298189 
Negativa a inscriure una associací6 de ve’ins en el registre 
municipal 

Una associaci6 de propietaris i vejins d’un barri de Llinars del 
VaUhs es va queixar al Sindic per l’acord municipd de desesti- 
mar la petici6 que aquesta mateixa entitat havia formulat dema- 
nant de ser inscrita en el Registre Municipal d’Associacions, 

El Sfnáic es va adrqar a l’ajuntament en els temes se- 
güen t s: 

<<(.,.) La Constitució (art. 23.1) estableix que els ciutadans te- 
nen e1 dret a participar en els afers pdblics, directament o per 
mitja de representants Diurement elegits en eleccions periM- 
ques per sufragi universal. 

>)Aquest precepte, immediatament aplicable des de l’entrada 
en vigor de la Constihrci6, s’ha desenvolupat en I ’hb i t  local, 
entre attres, mitjangant les nomes següents: art. 72 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abrit de Bases del R&gim Local, art. 143 de la 
Llei de Catalunya 8/19&7, de 15 d’abril, Municipal i áe Rkgim 
Local de Catalunya, i arts. 227 a 236 del Reglament d’Organit- 
zaci6, Funcionament i R & g h  Juridic de les Entitats h d s ,  
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

dl’aquests preceptes se’n dedueix I’existhcia d’uns drets 
d’infomaci6 i participació de les asstxiacions constitu’ides per 
a la defensa dels interessos generals o sectorials deis vehs i, 
tmb6 que per fer efectiva la seguretat jurídica en aquest hb i t ,  
6s una condici6 del seu exercici Ia @via inscripci6 de l’asso- 
ciació en un registre a c h e c  de I’entitat local respectiva. 

>>Ates tot aixb, entenem que no és admissible impedir el gau- 
di dels esmentats drets invocant la manca d’inscripcib en el E- 
gistre, com a conseqiihncia de la seva no creaci6 per l’entitat. Si 
aixb es fes, estariem davant una vulneració del dret establert a 
l’article 23.1 de la Constituci6, 

zzL’acord de 19.09.1090, denega la inscripcib per no haver-se 
dotat del precitat registre; aquesta denegació 6s iklegal en la 
inesura que es basa en 1’ineompIiment per l’ajuntament d’un 
precepte legal i de produir la conseqÜ8ncia d’impedir la partici- 
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pació d’uns ciutadans associats en eis afers públics, viihera 
l’article 23, f de la Constitucid. 

>>Res no hem d’abjectar en canvi iil fet que es denegui la ins- 
cripció per incompliment dels requisits exigits en la nomativa 
aplicable, incompliment que s’invoca en el parhgraf segon del 
punt Ir. de l’acord de la comissió de govern citat. 

>>Si l’associació incompleix els requisits exigits per practicar 
la inscripció, cal requerir que s’esmenin aplicant les disposi- 
cions reguladores del procediment administratiu escaients al. cas 
(art. 54 de la Llei de Procediment Administratiu)(...)>>. 

Per tot aixb, per les €uncions que ens encomana l’article 35 
de I’Estatut d’htonomia de Catalunya i en exercici de l’habili- 
tació conferida per l’article 27 de la llei que regula la nostra 
Instituci6, vam recommar a l’ajjuntament que es revisés, tenint 
presents les consideracions precedents, el determini pres en re- 
lació arnb la petició de 1’AAssociació de Propietaris i Ve’hs del 
Barri ..., relativa a la inscripci6 en el Registre Municipal d’As- 
sociacions. 

Un quant temps clespr6s, l’ajuntament va respondre a la reco- 
manaci6 del Sindic per mitja d’un escrit en el qual indicava que 
el motiu de fons de no inscriure l’associació consistia en els de- 
fectes de fonna i de contingut que presentaven els estatuts que 
es pretenia inscriure, tai com havia assenyalat el recurs presen- 
tat per l’ajuntament davant del Departament de Justícia de la 
Generalitat, 

L’iinforme municipal afirmava que es crearia el Registre 
d’hsociacions quan n’hi hagu6s alguna per inscriure, ja que 
i’única inscripci6 que s’havja sol4icitat era la que motivava la 
queixa, 

El Síndic, despres de demanar al Departament cle Justicia 
unes dades sobre la inscripci6 en el registre al seu cimec de 
l’associació reclamant i del seu contingut, es va adrqar a l’al- 
catde de Llinars del Vallks en els termes següents: 

<<( ...> Els preceptes de la llei reguladora del dret d’associació 
(Llei 191/1964, de 24 de desembre) que s’oposaven a dlb que 
disposa la Constitucib han estat derogats per la disposici6 dero- 
gatbria 3a. d’aquesta. 

>>La Constituci6 de 1978 (article 22.3) estableix l’obligacid 
d’inscriure les associacions als sols efectes de publicitat; en 
conseqühcia la inscripció ja no és un requisit constitutiu en els 
termes que preveia la llei de 1.964. Ens hem permks recordar- 
ho ]per significar que I’Associació ... existiria encara que no 
s’hagu6s inscrit al Registre d’Assaciacions del Departament de 
Justicia. 

>>Naturalment aixb no obsta que, per gaudir de certs benefi- 
cis, es pugui establir, com ho fa I’article 236.2 del Reglament 
cL’Organitzaci6, Funcionament i Rkgim Jurídic de les Entitats 
Iliocals de 28-1 1-1986 -ROF-, l’obligaci6 d’inscripci6 en l’es- 
mentat Registre, talment com 1’article 313 de la Llei Kpotech- 
ria de 8-02-1946 fomenta la inscripci6 en el Registre de la 
Propietat dels documents relatius a drets reals inscrivibles, sen- 
se que per aixb deixin de tenir vida i produir efectes els drets 
reals no inscrits, excepció feta del d’hipoteca. 

>>De tota manera cal recordar que I’exigbcia dr: l’article 
236.2 del ROF, l’acompleix l’Associaci6 ..., perquh esta inscri- 
ta al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la 
Generalitat de C;itdunya arnb el mimem ..., secci6 .... En data 

, .. es va procedir a anotar en l’esmentat registre una modificaci6 
dels seus Estatuts i en data ..., es va esmenar un error material 
que s’hi havia produ’it en la redacció. 

>>Aquesta inscripció, desplega tota la seva virtualitat encara 
que hi hggiu interposat un recurs en contra, perqu& aquesta im- 
pugnació no té efectes suspensius, 

>>En conseqiibncia, podem a v q a r  com a primera conclusib 
que l’existhncia d’un recurs contra la inscripció dels Estatuts no 
és causa suficient per no crear el Registre Municipal d’AAssocia- 
cims i denegar la inscripció de l’Associaci6 .... 

>>El sistema de fonts reguladores de la participació ciutadana, 
hmbit de l’acció pública on s’ha d’encabir l’asmnpte que ana- 
litzem, est& estructurat jerbquicament de la següent forma: 

)>a) Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del rB 
gim local -LBRL. 

>zb) Llei de Catalunya 8/1984, de 15 d’abril, municipal i de 
regim lwal de Catalunya -NC. 

>>c) Reglament Qtghic Municipal oli normes dictades en 
exercici de la potestat reglamentGa dels ens locals -ROM. 

>>d) Normes que despleguin la Xegislaci6 sobre &gim locd de 
Cat aiuny a, 

>>e) Reiai Decret kgisíatiu 781/1986, de 18 d’abril, que con- 
té el text ref6s de les disposicions legals vigents en rnat&ria de 
rkgirn local. 

,>La Llei de Catalunya 8/1987 (article 143.4) intdueix 
l’obligaci6 dels municipis de constituir un registre propi corn a 
requisit necessari, concretat pel ROF, per instrumentar les asso- 
ciacions constituldes per a la defensa dels interessos generals o 
sectorials dels ve’ins corn a entitats de participaci6 ciutadana 

>>El ROF (article 236.4) estableix les dades que h a m  
d’aportar les associacions als efectes de la seva hscripci6. Ja 
ens v m  pronunciar el maig passat en relaci6 amb els efectes 
del no compliment d’aquests requisits i en relaci6 amb el reque- 
riment d’esmena: en consqü&ncia 6s oci65 que ho repetim altre 
cop. 

>>Els efectes que quant a la relaci6 amb l’ajuntament compor- 
ta la consideraci6 d’una associació com a entitat de pilrEicipaci6 
ciutadana dependran, principalment, de la regdaci6 que dicti 
aquell en ús de la seva potestat d’autmrganització, on es tindrh 
en compte tant l’especialitzaci6 social com la seva repre- 
sentativitat -com dieu en el vostre recurs davant el &parta- 
ment de Justicia. 

>>Mancant de regulació municipal, aquest dret a participar t6 
un contingut mínim, ja que en cas contrari es vulneraria el pre- 
cepte imperatiu contingut a l’article 72 de la LRBRL. 

>>Entenem que aquest contingut minim consisteix en el dret a 
ser informats sobre les convocatbries dels brgans collegiats mu- 
nicipals que celebrin sessions pcbliques, quan a l’ordre del dia 
figurin qüestions relacionades amb l’entitat asswiativa i a rebre 
les publicacions que editi l’ens local, 

>Considerem que i’rlrs de mitjans píblics municipals de c e  
municnció també és exercible immediatament, llevat de regula- 
ció en sentit contrari per reglament imd. 

>>Altrament, cal afegir que la regulació local pot establir 
menys requisits dels demanats pel ROF, que té carhcter supleto- 
ri, per procedir a la inscripció al registre localn. 

Per tot aixb, reiterhrem la primera recornmacih tot concw 
tant-la en els punts següents: 
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4. L’Ajuntament de Llinars del Vdles estb obligat a crear el 
Registre Municipal d’ Associacions Veinals. 

BII, L’Ajuntament de Llinars del Vallks ha de requerir 1’As- 
sociació de Propietaris i Veins ... que aporti les dades estipula- 
des a l’article 236.4 del Reglament d’Organitzaci6, Funcio- 
nament i Rkgim Juridic de les entitats locals o al Reglament 
Municipal d’aplicaci6 preferent i, un cop comprovat el compli- 

ment d’aquest requisit, procedir a la seva inscripcid, notificant- 
li el seu número d’inscripció. Aquesta inscripcid produirA els 
efectes que determini la normativa vigent a que ens hem referit 
a bastament)>. 

A hores d’ara no s’ha rebut la resposta municipal a l’esmen- 
tada recomanaci6. 
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SECCIO 2: ORUENACX6 DEL %ERHITORI 

S’inclouen en aquesta secció les queixes relatives ,a la relaci6 
dels individus arnb el medi, nird o urbh. 

Pel que fa a I’habitatge, cal destaca un increment de les 
queixes rebudes. Enguany, el tema mes reiterat ha estat la mm- 
ca d’habitatges de protecci6 oficial. 

Dins dcl sector de l’urbanisme, ocupen un lloc preferent les 
ordres ci’execuci6, en relació amb les quals s’han seleccionat 
diverses queixes. D’altra banda, les queixes reiteren temes ja 
tractats l’cmy anterior. 

En matkria de medi i qualitat de vida, el conflicte originat per 
l’oposició al Pla d’Abocadors i la problemhtica que plmteja 
l’diminxid de residus industrials, s6n les qiiestions m6s desta- 
cables. 

Ida importhncia de les qüestions ambientals, per les seves Im- 
poslmts i creixents repercussions econbmiqires i el seu carhcter 
multisectorial, fa necesshria una acci6 piblica global. El fet que 
aquestes qiiestions estiguin repartides entre diferents departa- 
ments de la GeneraLitat (Agricultura, PaJítica Territorial i Obres 
Nbliqrres, Indistria i Energia) i l’atribució d’una competbcia 
dc desplegament legislatiu a la Generalitat (art. 10.1. .6 Estatut 
d’Autonomia) en el marc de la legislaci6 basica estatal, sense 
oblidar les competkncies municipals, posa en relteu la necessi- 
tat d’una adequada planificació i coordinacid. 

Endernbs, la protecció del medi ha estiit recentment objecte 
cl’atenció per part cfe la Fiscalia de Barcelona, que ha elaborat 
1111 cloocurnent en qu& s’iuclouen penes mes dures per a l’anomc- 
nat delictc ecolbgic en el nou Codi 13enal. En l’expressat docu- 
ment es persegueix el trac il-lcgal d’espkies protegides, els 
atemptats contra la flora i la fmna, i contra els espais naturals, i 
es considcra delicte la utilització d’ahcadors clandestins i Ta 
incineraci6 de residus thxics. 

Entre les mesures ii adoptar, es preveu un pla tecnic de des- 
coixtarninaci6 de la zona afectada. 

Una acció pública global i una major simncid per al delicte 
wolbgic són dues mesures que poden ajudar a millorar el medi 
ambient a Catalunya i a evitar-ne Ia degradació. 

Hem de tenir en compte que I’Estat espanyol ocuipa ur1 lloc 
intermedi en el r h k h g  de la qualitat ambiental en els paisos 
integrats a la OCDE i que, pcr tant, cal un esforg consicle- 
rable . 

INTERVENCXb DE 
L~ADM~NISTRACI~ - Prornoci6 d’habitatges públics 

- Construcció 
- Gestió 

- h m o c i d  d’habitatges privats 
- Dificultat per obtenir 
subvencions 
-Retard en l’abonament d‘ajuts 

TüTELA 
ADMINISTRATIVA - hntituds en la tramitaci6 

&expedients sancionadors 
- L’habitatge i els drets del 
consumidor 

URBANISME 

P L A N E J M N T  - Ciassifícaci6 del sbl 
- Qualificació del sbl 
- Ordena& de volums i 
aliniacions 

G E S T I ~  
- 

- Creació de sbl 
- Projectes d’obres p6bXiques 
i d’instal.lació de serveis 
- Phnan$ament d’obres 
d’urbmització i conservació 
- Denegaci6 de llickncies 
- Entitats uhanistiques collab- 
radores atnb 1’Administració 

DIS CIPLWA - Llickncies urbanístiques contra 
orden ment 
- Us del sbl sense llichcia 

MEDI AMBIENT 1 
QUALITAT DE VIDA 

MXDT AMRXENT - Foqa major amb impacte 
ambiental 
- Activitats clnssif icades 
(Decret 2414/1961, de 30.1 1) 
- Infrastructures i serveis amb 
impacte ambiental regulat 
(carreteres, embassaments, etc.) 
- Transport de mercaderies 
perilloses per carretera 

QUALITAT DE VIDA Subministrament de serveis 
ii l’habitatge 
- Serveis públics de comunica- 
cions i transport 
- Activitats privades regdades 
per ordenances municipals 



BUTLLETf OFICIAL DEL PAlRLAMENT DE CATALUNYA Núm. 250 / 22 de maq de 1991 16735 

111, TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
IIyLUSTRATIVES 

1. AccCs a un habitatge digne 

En relaci6 amb el problema suscitat respecte a l’habitatge, el 
Sindic de Greuges ha pogut constatar que clwant ].’any 1990 els 
ciutadans han continuat plantejant queixes motivades principal- 
ment per deficiencies constructives en els habitatges de protec- 
ci6 oficial, considerables retards en la concessi6 Se subven- 
cions, irregularitat en els procediments d‘ adjudicació d’habit at- 
ges i tot un seguit d’actuacions que han merescut el nostre inte 
r&s per poder donar suport als ciutadans agreujats pes aquests 
problemes. 

A part de les queixes esmentades, que d’altra banda se solen 
reproduir un any darrere I’dtre, d’un quant temps en$& han aug- 
mentat considerablement les que palesen Gnicnment la necessi- 
tat urgent d’habitatge i la consideraci6 dels compareixents de la 
inexistkncia de vivendes assequibles en h c i 6  dels ingressos 
econbmics dels a€ectats. 

Cada cop es més vistent la dicotomia entre el. contingut de 
l’article 47 de la Constituci6 espanyola, que estableix el dret de 
tot ciutadh a gaudir d’un habitatge digne, i la realitat quotidia- 
na. 

El gran augment que els preus de l’habitatge han experimen- 
tat durant el periode cornprhs entre els anys 1986 i 1989, junta- 
ment amb les restriccions creditícies imposades pel Banc 
d’Espanya, corn d’aitra banda la disminuci6 de pisos de Ilogner, 
ha comportat que cada cop sigui m8s dificil per a grans sectors 
socials de poder accedir a una casa digna. 

Fins fa relativament poc temps, quan genksicament al-ludfern 
a sectors de poblacic5 necessitats de casa, en general ens refe 
riem a la gent jove que es volia independitzar o crear nous nu- 
clis familiars. 

Es tractava de joves que s’introdu‘ien en el mercat de treball i 
que, rnaIgrat les dificultats inicids i ateses les bones expectati- 
ves, gasaven endeutar-se a llarg termini amb l’espermga quasi 
general de sortir-ne airosment. 

Les clrcurnsthncies actuals ens demostren que augmenta cada 
cop m6s el sector de ciutadans als quals les expectatives ecoiib 
miques són totalment desfavorables. Ens referim tant a l s  joves 
sense fcina com a un nombrds grup de gent que van adquirir pi- 
sos durant la dkada dels cinquanta i que avui es troben amb 
uns immobles greument deteriorats pel transcurs del temps. 

En aquest sentit, cal tenir present el trhgic esdeveniment ocs 
rregut en tu1 bari barceloni, on es va ensorriu un bloc d’habitat- 
ges. 

Aquest fet, amplament divulgat en els mitjans de cumunim 
ci6, vil posar de manifest la necessitat d’efectuar reparacions 
urgents en centenars d’hhabittatges de Barcelona i el seu entorn 
metropolith, circurnsthncia que en la nostra Institució es txaduf 
en nombroses visites i consultes en el sentit de solkitar infor- 
mació sobre l’existhncia d’ajuts de l’administracid, orientats a 
resoldre o pd*liar la manca de recursos econbmics de ciutadans 
que necessiten efectuar reparacions en les seves llars. 

En aquests casos, s’informava els compareixents del Decret 
66/90, de 2 de febrer, sobre ajuts per a la reliabilitaci6 d’habi- 

tatges, rnitjanqant el qual s’atorguen subvencions per afavorir 
l’execuci6 d’obres destinades a la rehabilitaci6 integral d‘edifi- 
cis. La quantia de Ies esmentades subvencions consisteix en el 
20% del pressupost de les obres fins a un mhxirn de 250,000 
pessetes per habitatge, quan cs facin en elements privatius i 
sempre que tinguin per finalitat l’adequació de l’habibbilitat o 
b6 es tracti d’obres de millora que permetin aconseguir un es- 
talvi energktic o l’adaptació de les instaklacions a la normativa 
vigent. 

La subvenci6 pot consistir en un 30% del pressupost de les 
obres, fins a un mhxim de 500.000 pessetes per habitatge, quan 
es facin en elements cornuns o comuns i privatius i tinguin per 
objecte qualsevol de les següents finalitats: 

- Consolidaci6 de l’estnrctura 
- EstanqueYtat a la pluja i a la humitat 
- Reparació, renovaci6 i dota& d’instalhcions 
- Installació, millora i renovaci6 de la xarxa de sanejament. 
- Aillament tPlrmic o ac~stic 
- Adequa& ds nivells d’habitabilitat 
- Supressi6 de les barreres arquitectbniques 

Finalment hem de fer constar la disconformitat que rnos@en 
molts ciutadans mancats d’habitatge davant les llargues llistes 
d’espera existents a les diferents dependi?ncies administratives 
on acudeixen per formalitzar la corresponent solkitud d’habi- 
tatge, en considemi6 a I’existhcia de moltes vivendes buides. 

Queixa 879190 
Portera ,iuP)ilats necessiten hahitatge 

Un collectiu constitui’t per porters d’un grup de caes de Pro- 
tecció Oficial constnr’ides a Barcelona durant eis anys cinquanta 
per l’antiga Obra Sindical del Hogar van comparkixer a la Insti- 
tució per presentar una queixa contra el fet que l’any 1987 
1’1nstitut Catala del Sbl, en formalitzar les corresponents escrip- 
tures d’obra nova i divisi6 dels edificis en propietat horitzontd, 
va incloure els habitatges dels compareixents, destinats a porte- 
ria, com a elements comuns, atorgant, des del punt de vista dels 
afectats, una donació extra a tots aquells propietaris als quals 
1’Estat ja havia beneficiat en concedir-10s un habitatge en unes 
condicions molt favorables. 

A hores d’ara i COM a consqüencia de la qualficaci6 de les 
respectives porteries com a element corn6, els ocupants 
d’aquests habitatges es troben amb el perill de veure’s desallot- 
jats dels respectius domicilis, ates que algunes comunitats de 
propietaris ja  s’han adreqat als afectats instant-Xos que abando- 
nin la casa o bé s’avinguin a comprada o Hogar-Ia a uns preus 
que els compareixents no poden satisfer, donat que la majoria 
s6n gent gran i sense recusus econbmics. 

Davant d’qaquesta situaci6 vam soklicitar el preceptiu infonne 
a Adigsa, per tal com aquesta empresa piiblica 6s l’administra- 
dora del patrimoni de l’hstitut Catalh del Sbl. Adigsa ens co- 
munich puntualment que els 1.4.67 habitatges que formen Ia 
promoci6 esmentada van ser adjudicats per l’hstituto Nacional 
de la Vivienda, en r&girn d’accds diferit a la propietat, 6s a dir, 
cedint-ne la possessi6 a l’adquhent i reservant-se’n la propietat 
el domini fins ii la liquidació de la totalitat de les quotes 
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d’amortitzacid, perb amb l’expectativa de dret d’adquirir en ple 
domini, u11 cop amortitzades les quotes. 

A la majoria de blocs que integren la prornoci6 de referkncia, 
1’Obra Sindical del Hogar va estabiir un servei de porteria, re- 
gentat en cada cas per un empleat de f i c a  urbana, assalariat per 
l’esmmtat organisme i atnb dret a ocupar l’habitatge destinat a 
porteria, mentre excrcis aquesta fimci6. 

Com que es tracta d’un servei, les despeses de porteria es 
feien repercutir sobre els vehs  de l’iinmoble. 

Atks que l’habitatge de porteria tenia el crirhcter S’clemcnt 
com6, el seu cost repeÍcutia en les respectives quotes d’amortit- 
zaci6 dc cadascun dels restants habitatges de1 bloc, i per tant, 
1111 cop amortitzades aquestes, eren els respectius titulars, amb 
el coeficient que pitoquks, els propictaris de l’habitatge (lesli- 
nat a porteria. 

D’altra banda, els empleats de les finques no havien satisfet 
en cap moment cap quota o qrimtitat en concepte d’amortjtza- 
cid de l’habitatge, sin6 qtic solament tenien dret a l’ocupaci6 de 
la vivenda mentre fessin la tasca de pcwtrters. Així doncs, ates 
que de l’actuaci6 de l’administraci6 no es desprenia cap irregi- 
lafitat, vam notificar als dectats que la seva posició juriclica no 
cls permetia acccdir als respectius habitatges per la via que ells 
sollicitaven. 

Aixb no obstant, i en frmci6 del greu problma que es podia 
presentar n les noriibroses fmílics afectades, comiderhrcm 
convenient suggerir ;i Adigsa que, en prevcnci6 d’aquests pro- 
blemes i dels que en un filtur s’atiessin presentant, s’arbitressin 
mesures per no deixar desemparats els ciutadans que, COM els 
compareixents, es trobaven a la jubilació ltmb el greu problema 
cl’ac~n~eguir casa i rnds tenint en compte que es tracta de gent 
de pocs mitjans econbinics. 

2. La politica d’lrabitatge 

Actualment Espanya 15s el pais de la Comunitat konbmica 
Europea en que la despesa piíblica en habitatge --en re1;ició amb 
el PIB- 6s més baixa, mentre que, d’altra banda, 6s un dels pai- 
sos amb més necessitats en aquest respecte. 

Aquesta dada 6s per si sola exponent clar que la politica sc- 
guida en matbria d’habitatge no lilnciona. No funciona al con- 
junt de 1’Estat ni funciona a Catalunya. 

Entre les causes que expliqucn {no pas que justifiquen) la si- 
tiraci6 actual, volem referir-nos als greus desajustos prochiits a 
partir de 1985: fins aqucll any la crisi de la demarida havia cstat 
un element predominant, i s’acumiiliiva un important dhficit, 
que, entre altres factors, provoch a partir de la data indicada un 
canvi drhstic d’arientació. 

En la nova tessitura (gran volum de demanda) es procedeix 
(a partir de 1987) a un carxvi qualitatiu en la política seguida 
fins aleshores: es c<mcel.len els programes phrianuals anteriors, 
es redueixen els recursos econhinics, es p a  fi, en la prhctica, a 
l’liabitíitge de protecció oficial i es produeix un desplaqament 
de la suhvenci6 directa a l’habitatge en favor dels beneficis fis- 
C d S ,  

Aquests canvis es vim traduir en una oferta d’habitatges molt 
inelhtica, la qual cosa, juntament amb el desajust generat pel 
<d~ooin>z de la demanda a partir de 1985, va doriar lloc a im en- 

cariment autornhtic dels preus de la vivenda i, com a derivaci6, 
dels preus del sbl, que van esdevenir, així matek, clarament h- 
flacionistes. 

Com a resultat de tot aixb, avui assistim a un enorme distan- 
ciament entre els preus dels habitatges i les persones quc rimes- 

siten accedir-hi. Traslladant aquest plantejament a la pxhctica 
observem que una parella o persona sola que cerqui casa té da- 
vant seu (en principi) tres possibles opcions: comprar un habi- 
tatge nou (cosa només possible per a economies molt fortes, 
donats els preus de mercat); comprar un habitatge de segona mh 
@erb aquest habitatge, per la mateixa inelasticitat de l’oferta, 
ha assimilat ets preus de l’habitatge nou, de forma que ja no és 
una soluci6 aItematlva), i per bltim, anar il Ilogner; perb aquesta 
api6 (si no s’hi posen mesures), aviat tampoc no serh factible, 
perqub hi ha una clara tendhncia a l’extinci6. (Estudis recents 
del MOPU xifren el parc de lloguer en un 11’75%). 

Les consideracions exposades fins aquí ens ratifiquen en la 
necessitat, imperiosa i urgent, de comptar amb una politica so-. 
cia1 d’habitatge eficient, 

Les dificultats per a la formulací6 de tal politica s6n moltes i 
complexes en tant que ha de comprendre mesures de tipus fis- 
cal, financer i pressupostari, moltes de les qu‘1 d s no estan a 
l’abast dels governs autbnoms. 

Per aixb hem dit en ahes ocasions, i tornem a reiterar-ho 
aqui, que una política eficag en mathria d’habitatge requereh la 
fonnulaci6 d’unes bases d’actuaci6 a concertar de forma con- 
scnsuada entre les diverses admhistrachs espanyoles. NomBs 
a partir d’aquf es podran atendre cls objectius elementals de tal 
política: l’eestnictusaci6 ci’utia oferta d’habitatges acordada amb 
una capacitat adquisitiva acceptable socialment i el creixement 
de l’esmentada oferta segons les necessitats. 

Queixa 272/90 
Ocupaci6 d’hnbitatgcs precintats 

El senyor M.C. es dirigi al Síndic de Greuges queixant-se per 
I’ocupació illegal de qu& va ser objecte un immoble de propie- 
tat seva per part de diverses famílies d’btnia gitana i rnanifes- 
tant, d’alrsa bmda, la seva total impothncia per solucionar. el 
conflicte. 

L’esmentat propietari va heretar l’any 1985 un Moc de cases 
il la Zona Franca de Barcelona. A partir de l’my 1987 i atesa 
l’aritiguitat i el deficient estat de manteniment dels pisos, en fo- 
ren precintats uns quants, perque no disposaven de les coaes- 
ponents &dules d’habitabilittat . 

Aquesta situaci6 va ser aprofitada per algunes families gita- 
nes, que s’hi van installar illegatment. Com és habitual en 
aquests casos, els intrusos van connectx il-legalment amb les 
installacions comunes de l’immobk per beneficiar-se dels ser- 
veis d’aigua í llum, la qual cosa motiva 61s primers conflictes 
amb la resta de llogaters. 

El propietari, que també viu al mateix immoble, va requerir 
les famllies ocupants a abandonar els pisos; aixa provoch els 
primers enfrontaments. Així mitteix, fou infructuosament de- 
nunciat davant les respectives companyies 1’6s indegut que es 
feia de Uilm i l’aigua; les companyies, m a l p t  la compareixen- 
p dels seus operaris, 110 vitli poder ni entrar a l’immul~le davant 
l’actitud agressiva dels ocupants. 
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La referida situació es va posar en coneixement del regidor 
de districte, el qual ho va traslladar ai Patronat Municipal de 
J’Habitatge per tal d’htentar trobar-hi una soluci6, en la lhia - 
en principi- d’adquirir l’esrnentat immoble. Malgrat, perb, Ies 
bones intencions mostrades per totes dues parts, encara no 
s’ha obtingut resposta oficial del Patronat Municipal de 
1’Habitatge. 

D’altra banda, Ia propietat ha estat reticent a formalitzar d s  
dncia  davant el Jutjat de Gubdia arran de les continues me- 
naces de qu8 és objecte per part dels ocupants. 

Davant d’aquesta situaci6, el Síndic de Greuges procedí a 
sdlicitar el corresponent hfome a 1’Ajuntarnent de Barcelona, 
el quai ciis indi& que la propietat havia presentat la sollicitud 
de mlna econbmica Cle l’immoble. D’dtra banda la Regidoria 
del Districte es compromet6 a promoure la reinstallació d’uma 
part dels llogaters legals si el Patronat adquiria la propietat 
del bloc de pisas, situació que sembla continuar pendent de 
dec iúi r, 

Respecte a la situació creada per les ocupacions ilkgats, el 
districte ha actuat semblantment en casos mhlegs, informant 
l’interessat respecte a la necessitat que la propietat interposi de 
núncia civil, a fi d’obtenir wia sentencia judicial de desnona- 
ment. 

Aquestes circumsthcies foren traslladades a lYnteressat, al 
qual m d e s t k e m  igualment la convenhcia de presenta la 
corresponent denúncia, i ens consta que j a  ha iniciat el procedi- 
ment judicial oportú, Mentrestant, es continua cercant una solu- 
ció que permeti a la propietat, els llogaters i ocupants resoldre 
la complexa situació en gub es veuen arran de la necessitat p e  
rernptbria de áisposar pacificament d’un habitatge. 

Queixa 1678$40 
Circurnsthncies quc m’han portat a ocupar un pis 

La senyora S.V. va cornpar&ixer davant el Sindic de Greuges 
per ~X~OSW-IIOS la seva situació. 

Es tracta d’una persona jove, casada de fa poc i que espera el 
primer fill. Conviu amb els seus pares, avis i germans, en un pis 
de reduydes dimensions, de Ciutat Badia. 

El fet imminent del naixement del seu fill la va empknyer a 
ocupar un habitatge buit a Mollet del Vdlbs, per poder disposar 
d’un sostre per a la nova famflia. Un cop ocupat I’esmentat ha- 
bitatge va procedir a notificar la seva situaci6 a la gerencia 
d’Adigsa, rnitjanpnt carta tramesa per conducte notarial il fi de 
replarítza Xa seva situació. La interessada va demanar al Sín- 
dic de Greuges que s’interessks per la tramitació de la seva peti- 
ci6 davant l’administraci6. 

Efectuades gestions davant d’ Adigsa se’ns informh que, 
d’acord amb e1 que estableix l’article 18 de 1’0rdre de 25 de ju- 
liol de 1989, l’Ajuntament de Mollet del Valles va obrir un ter- 
mini de presentació de sotlicituds per obtenci6 d’habitatge 
durant els mesos de febrer i marG de 1990, al llarg del qual es 
van formalitzar 177 peticions. Totes aquestes peticions, entre 
les quals no hi figurava la de la interessada, van ser avaluades i 
puntuades d’acord amb el barem aprovat per annex de 1’0rdre 
de 25 de juliol de 1989, i configuraven la llista d’espera vigent 
per a l’adjudicaci6 d’un habitatge de Promwió Pública al mu- 
nicipi deMollet delVall&. 

També se’ns cornunich que la compareixent tampoc va for- 
malitzar la preceptiva sollicitud per accedir a un dels habitatges 
de Ciutat Badia. 

Davant d’aquesta infomacib i ates que la compareixent no 
va seguir cap dels procediments establerts per poder ser adjudi- 
catbia d’un habitatge de promocib pública, varn aconsellar que, 
com a pas previ, formalitzt5s la pertinent sollicitud, ja que amb 
la seva ocupaci6 s’estava produint una vulneració dels drets 
cl’aquells ciutadans que havien seguit els trlmits legals perti- 
nent s. 

3, L’urbanisme: algunes qüestions d’acttialitat 

La Llei sobre Ri3girn del Sbl i Ordenació Urbana de 1976 i 
les seves posteriors modificacions per al territori de Catalunya 
(Llei 911981, de 18 de novembre, sobre Protecci6 de la Legdi- 
tat Urbanfstica, i Llei 3/1984, de 9 de gener, de Mesures d’Ade- 
quaci6 de I’Urdenment Urbanistic de Catalunya), avui refoses 
pel Decret Legislatiu 1/1990 de 12 c í e  juliol, pel qual s’aprova 
la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en materia urba- 
nística, és un sistema d’eixample, hereu de la legislaci6 del ma- 
teix nom i creat bhicament per permetre l’expansi6 de les 
ciutats , 

Sovint s’ha posat de manifest que gairebé tot el que trobem 
en aquesta legislació s6n previsions datives a la manera COM 

creix la ciutat i gairebe no s’hhi preveu res en relació a la manera 
com es renova i es mantb. No obstant aixb, la previsió de l’ur- 
banisme de final de segle no 6s la previsió d’eixample de les 
ciutats, sinó precisament la de reforma interior, consolidaci6 i 
reutilització dels espais urbans. 

La manca de resposta de la normativa a aquesta demanda so- 
cial ha determinat que els plans, element pe,r mitja del qud es 
desplega l’acció urbanistiea, hagin previst timiques sense prou 
habilitaci6 jurídica, la qual cosa ha comportat que despds ha- 
gin estat mullats pels tribunals (Mieres, Madrid, etc.). Per 
aquesta raó hem de saludar amb satisfacci6 que la Llei 8/1990, 
de 25 de juliol, sobre Rhgim Urbanístic i Valoracions del Sbl, 
hagi incorporat unes previsions, fonamentalment recollides sota 
la denominació <cactuaciones asis temAticas en suelo urbana>> 
(capltol VITí del títol I, arts. 44 a 56). 

Ja que parlem de la Llei S/1990, s’escau recordar que la seva 
finalitat Bs, segons proclama la corresponent exposici6 de mo- 
tius, lluitar contra l’especulaci6 i aconseguir una disminucili del 
preu final d’habitatges i locals. Que els mecanismes dissenyats 
per ia llei serveixin per assolir el resultat preths, aixb de mo- 
ment encara no 6s gens clar. Hi ha una generai coincidkncia, 
tret, és clar, dels mateixos autors d’aquest text juridic, sobre el 
fet que Ia complexitat de la gcsti6 que preveu i la insuficihcia 
financera de la hisenda local impediran abastar els lloables ob- 
jectius pretesos, 

Aquests maIs averanys tenen com a fonament el fracas de les 
tkniques que la Uei preveu, en la seva parcial experimentaci6 a 
la Comunitat Autbnorna de Madrid; manca d’hxit deguda preci- 
sament, a mes de pels problemes legals esmentats, que la Llei 
resol, a la complexitat de la gestió i la insuficihcia financera 
municipal i, com diuen els que ho han posat de manifest, no 
sembla probable que la major part dels municipis de 1’Estat que 
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han d’aplicar la llei estiguin en millor disposi& tEcnica u fi- 
nancera que el de Madrid. No cal dir que desitgem que aquests 
pronbstics no s’acompleixirl i si, en canvi, la finalitat explicita 
de la llei. 

No volem entmr en la palernica de si 1’Estat tenia competkn- 
cia per aprovar un text legal, de cxhcter bllsic, amb el contingut 
de la Llei 8/1990: ja ho deciclirh en el seu moment el Tribunal 
Constitucional. Sí que hem de manifestar que aquesta qiiesti6 
de l’íiparent vigkncia simulthnia en el tcmps de dos textos juri- 
dics sovint contradictoris, la Llei &/i990 i el Decret Legislatiu 
l/i990 que hem citat al  comaqament, no ajuda gcns els ajunta- 
ments, veritables motors de l’acci6 piiblica urbanística, a corn- 
plir la missi6 que l’ordenameat els confia, sirr6 que, ben al 
contrari, sembla contribuir a fer il miques el principi de segure- 
tat jurídica, i els cokloca a ells i R tots els operadors jurklics en 
una situxi6 de perplexitat, 

L’urbanisme condiciona l’activitat econbrnica -sobre aixb si  
que hi ha acord. Ens permetem descriure la qucixa 168/90, per 
ilhistrar que s i  la trmscendkncia ecoabmica cle la gesti6 urba- 
nistica mena sovint a l’nrbanismne concertat, la inseguretat nor- 
mativa amb qrrE ens hem de nioure afavorirh encara més 
aquesta via convencional, amb els seus avantatges i, tarnbb in- 
convenients, pmicularment la dificultat de detuminar si es fa 
prevaler l’interhs general o b6 I’irmteres particular. 

Queixa l68/90 
Mediaci6 entre particulars i administració, sacis err una em- 
presa privada, per assegurar-nc la viabilitat 

El consel fer delegat. d’um companyia mercantil que gestio- 
nava una estai6 cl’esqui a la Vall d’Arm va demanar la inter- 
venció del Sindic davant la negativa de I’Ajuntament de Vielha 
e Mijaran --soci minoritrtri de la companyia- a concedir llickn- 
cia per construir habitatges en un terreny propietat de I’estació 
que es destinava a phrking, classificat de &l urbh susceptible 
d’aprofitament rcskIencial>> segons Ics Normes Subsidihies de 
la Vall d’Ar;ur. 

En el curs de les investigacions dutes il terme pel Sintlic, es 
va palesar que l’adrninistraci6 municipal considerava que era 
molt important per a l’ecorioinia de la comarca un bon funcio- 
nament de l’estació d’esqrii i que el terreny edificable en qües- 
tió era un dels millors actius de l’empresa, la realització del 
vdor del qual havia dc servir pa assegurar-ne la seva viabiiitat, 
i que la garantia que s’utilitzaria d’questa manera passava per 
una arnpJiaci6 de capital de la societat. 

El soci majoritari arguia que la concessi6 de Ilickncies urba- 
nlstiques era iina potestat reglada -efectivament ho ds-, i que 
l’ampliació de capital no em passible sense altres cornpsa-  
cims wbanistiques. 

La considemi6 dels interessos pLiblics comarcals en preskn- 
cia va rnourc al Síndic a proposar una mediaci6, que va ser ac- 
ceptada per les dues parts i que va conduir als pactes que tot 
seguit es rcsutneixcn: 

L’ajjuntament autoritxaria sobre el terreny en qiiestió lrt CQT~S- 

truccid d’habitatgcs d’acord amb les normes urhanistiques vi- 
gents. 

La societat gestora ;plicaria el producte de la venda de l’edi- 
ficabilitat esmentada al parhgraf precedent a pagar tots els seus 

deutes, i la quantitat romanent la invertiria en la millora de les 
installacions de l’estació d’esquí. 

S’acordaria una ampliaci6 de capital de la societat, que es 
quantificava, abans del 01,01,91. 

Per facilitar: l’ampliaci6 de capital, 1’ Ajuntament de Vielha- 
Mijaran atorgaria a la societat gestora unes determinades com- 
pensacions urbanístiques a concretar dins d’un ventall 
d’dificabilitat minirna i rnaxirma que es determinava. 

4. Les ordrcs ci’cxecució o siispensió d’obres o altres usos: 
alguns problcmcs 

131 text ref6s de la legislació vigent a Catalunya en mathria 
urbanfstica (articles 251 a 260) regula les ordres d’execució o 
suspensi6 d’obres o altres usos. 

Aquesta tecnica d’intervenci6 adrninistwativa. en I’Zis del sbl i 
en l’edificaci6 té nombrosos problemes d’apiicaci6 prhctica, se- 
gons es desprh de les queixes que hem rebut, Esperem que les 
tres queixes seleccionades, 787/89, 322190 i 11 18/90, serveixin 
per il-lustcar aquestes dificultats. 

Hem de destacar el freqiient incornpkiment de les ordres que 
es dicten i les extraardhhies dificultats a fer-les executar. La 
norma és l’incompliment, l’excepció, l’execuci6 després de di- 
verses reiteracions. 

Aquesta situaci6 evidencia la feblesa real d’una orgmitzzaci6, 
l’administraci6 titular de les potestats de disciplina urbanística, 
que formalment esta investida d’hplies facultats per fer com- 
plir les sevcs decisions en defensa de la legalitat urbiuiística. En 
alguns casos aquesta debilitat rau en la insuficihncia de mitjans 
personals amb qu& afrontar l’exercici de les comp&ncies, carn 
posa de manifesest la queixa mim. 787189. Cofliern que els con- 
sells comarcals, en exercici de la seva tasca de suport als muni- 
cipis, pal.liIn aquestes mancances. 

Valem rccordar aqui, tamb6, les dificultats econbrniques, 80. 

vint insuperables, a qu& ja ens varn rcferir en l’hforme de 1989 
(phgs. 9586 i 9587 del Rutlleti Oficiul del Parlament de Cutcs- 
lunya), amb q i k  es troben els propietaris d’imrnobles amb ren- 
des congelades, per fer les obres més elementals de consewacih 
dels seus edificis. 

Finalment, amb la queixa núm. 1 118/90 posem de manifest 
la poca efectivitat que tenen les decisions de l’administració de 
la Generalitat en materia de protecció de la legalitat urbanística, 
si no troben e1 recolzament de l’administració municipal. 

Queixa 787189 
Les dificultats d’un petit qjuntament per dur a terrnc un cx- 
pedient de ruina 

Un veí de Barcelona, propietari d’wa casa a Oss6 de Si6 
(Urgell), municipi de 272 habitants, va denunciar al Síndic la 
manca d’acluaci6 de 1’ajunt;unent davant l’estat nr’inós de la ca- 
sa ve’ina a la seva. 

L’ajuntament va informar el Síndic que quan es va rebre la 
denúncia dc l’estat ruynós de l’edifici en qüesti6 (agost de 
1988>, com que no tenia serveis t&coiccs propis, va fer practicar 
una inspecció mular sobre el terxeny a un arquitecte tknic con- 
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tractat per a aquest assumpte, que va dictaminar verbalment en 
el sentit que la finca no oferia un perill immediat, perb que era 
convenient fer-hi alguna actua& de reforprnent. 

A I’infome municipal tamb6 s’assenyalava que, com que no 
s’havia pogut localitzar el propietari de la casa, el 23.08.89 
s’havia sollicitat dels serveis tecnics del Consell C ~ m a c a l  de 
!’Urgell el dictamen preceptiu per a l’inici de l’expedient de 
ru’ha. 

El Shdic va manifestar a X’ajuntament que entenia que la so- 
luci6 adequada d’aguest afer era la tramitaci6 del corresponent 
expedient de ru’ina i va recomanar que n’agiWs al mhxim els 
trhits. 

Un temps desprks es va procedir a l’enderrocament de la casa 
ruihos a. 

Queixa 322190 
Finalment, es va complir I’ordrc d’execucid d’obres 

El propietari d’una plqa de garatge en un edifici de Lloret de 
Mar es va queixar al Shndic el 23.03.90 de l’incompliment d’un 
decret de 14 d’octubre de 1988 de l’alcaldia d’aquell ajunta- 
ment, que ordenava a la comunÍtat de propietaris del garatge 
I’execució d’unes obres per garantir la seguretat i salubritat de 
l’edifici, 

EI Síndic va demanar un informe a l’ajuntament. En aquest 
informe es va fer pal& que no s’havia acomplert l’ordre d’exe- 
cució de les obres i, en conseqühncia, el Sfnclic va recomanar a 
l’alcddia que dictks les instruccions oportunes per fer-lo com- 

Uns dies després, l’ajuntament va informar que els serveis 
tknics municipals, havien assenyalat que les obres descrites en 
l’ordre d’execuci6 no s’havien dut a terme per la seva gran difi- 
cultat i que era possible realitzar, alternativament, unes altres 
obres amb les quals s’aconseguiria el mateix objectiu fmai i que 
en conseqiihncia i en mkit dels principis de proporcionalitat, 
congruhcia i menor restricció possible de l’activitat intervin- 
guda, que regeixen en la rnat&ria de la proteccid de la legalitat 
urbanistica, s’havia dictat un altre decret que va atorgar un ter- 
mini de 15 dies per realitzar unes altres obres. 

At8s que la. cornunitat de propietaris no va donar compliment 
a l’ordre d’execuci6 d’obres, I’ajuntament va disposar l’execu- 
ció subsidihria amb c h m a  al. patrimoni dels propietaris. 

A la vista d’aquesta nova resoluci6, la mateixa comunitat de 
propietaris va efectuar les obres i no va ser necesshia l’execu- 
ci6 subsidrhia. 

plir. 

Queixa 11 18/90 
Nexe entre l’advertiment a un ajuntament cn cl sentit que 
una Iiichcia constitueix una infracci6 urbanística i la im- 
pugnació davant cl Tribunal ContencMs 

Un veí de Torroella de Montgri (Baix Ernporclh) es va quei- 
xar al Síndic per la presumpta inactivitat de l’administració de 
la Generalitat i de l’ajuntament d’aquell municipi, per fer com- 
plir una msolucid del conseller de Polftica Teritorial i Obres 
Públiques de la Genesalitat de 18.01.89, 

Aquell veí havia denunciat que un edifici que es construja 
davant de casa seva vulnerava l’alqkia reguladora prevista a l  
Pla General en aquella zona. 

La resolució del conseUer de Política Territoriai advertia a 
l’alcalde que el contingut de la llichncia municipal d’obres que 
autoritzava aquella construcció constituia una infracci6 urbanfs- 
tica greu i manifesta, el requeria a suspendre’n els efectes i a 
lliurar trasllat directe de l’acord de suspensió a la sala conten- 
ciosa administrativa, i interposava recurs de reposició contra la 
citada Ilickncia, 

Atks el contingut dels informes del Departament de Política 
Territorial i de 1’Ajuntament de Torroella de Montgrí, el 4 de 
febrer d’enguany el Sfndic es va adreqar al conseller de PaIftica 
Territorial en els termes segiients: 

<< (...) En la vostra resposta es posa en evidhncia la qüesti6 
del nexe existent entre I’advertiment als ajuntaments del fet que 
determinat acte administratiu dictat per ells constitueix mani- 
festament una hfracci6 urbanistica greu, i la impugnaci6 da- 
vant el Trhnal  Contenci6s, cas que, rebut l’advertiment, no es 
suspenguin els efectes de I’acte. 

>>Sobre aquesta qiiestió j a  ens hem comunicat en altres oca- 
sions amb el Departament que dirigiu, per totes ens remetem a 
la nostra actuaci6 354/86 de qu& vam fer esment a bastament en 
l’hfonne anual al Parlament de 1986, (publicat al Butllall Ofi- 
cial del Parlament di? Catalunya niimero 197, de 16 d’abril de 
1987, phgines 10226 i 10227). 

>>Com en aquelia ocasi6, hem de fer pali% ara el nostre desa- 
cord amb la tesi de la DírecciQ General d’urbanisme que, un 
cop advertit l’ajuntament que atorga la Ilickncia de la itlegditat 
de1 seu contingut, acaba la intervenció de la Generalitat. A més 
dels arguments recolIits en les nostres comunicacions de l’ex- 
pedient 54/86 abans esmentat, s’escau recordar el contingut de 
l’article 257,2 i 3 de la refosa dels textos legals vigents a Cab- 
hnya en rnatkria urbdstica aprovada pel Decret Legislatiu 
1/199Q, de 12 de juliol, del qual se segueix que davant la inacti- 
vitat del president de la corporació municipal, és el conseller de 
Politica Territorial i Obres Públiques qui ha d’actuar d’ofki. 

>>En data 22.1.91 hem rebut l’infome demanat al Sr, alcalde 
de Torroeila de Montgri sobre aquest mateix assumpte, en el 
qual entre altres C Q S ~ S  ens diu: 

>j“Ir.-Atorgiida llichncia per a la realització d’una vivenda 
nililtiple al (...} de l’Estartit, i en data 4/11/88, el Sr. Arquitecte 
Municipal, despres d’una visita d’inspecció a I’obra, va emem 
l’infome que s’acompanya com a Document nrjrn. 1, on es po- 
sa de manifest una skrie d*hegularitats a l’edifici esmentat, i 
que va donar origen a I’inici dels expedients de reposició de la 
legalitat urbanistica i disciplinari. 

>>’Zn.-En data 3/2/89, va tenir entrada en aquest ajuntament 
e1 requeriment del Sr. conseller de Política Territorial i Obres 
Pfibüques, a la qual feu referencia en la vostra petici6 d’infor- 
me. 

>>”3r,-Ei dia 3/3/89 1’Ajuntament de Torroella de Montgrí 
feia sortir el recurs de reposició que s’interposa contra l’ante- 
rior resolwci6 del Conseller.,., una cbpia del qual s’acornpanya 
com a document num. 2, al mateix temps que tramitava els ex- 
pedients de disciplina i reposició de la legalitat urbmistica. 

~ ’ T F i n s  ara, la Díremi6 General d’urbanisme de la Generali- 
tat no ha resolt expressament l’eesmentat recufs. 
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~”4$.-La Comissi6 de Govern d’aquest ajuntament va resol- 
dre en sessi6 del dia 26/10/89 l’experlient de reposició de Ia le- 
galitat urbanística, acordant-se l’enderrocament de les abres 
que no s’ajusten a la llichcia. 

>)”Aquest acord s’acompanya corn a Dt. n6rn.3. 
>>”%.-La Comissi6 de Govern en la mateixa sessi6, va resol- 

dre l’expedient sancionador, propsant a la Direcció General 
d’Urbanisrne la imposició d’una sanció a tots d s  responsables 
per valor de: 74Sm722,-ptes. 

>>”Fins ara, la Direcció General d’urbanisme nu ha resolt de- 
finit ivamen t. 

>>”Aquest acord s’acompanyn C Q ~  a Document 4. 
>>”6&.-Contra la xesoluci6 de l’expedient de reposiciti de la le- 

galitat urbanística, ei Sr. ...., promotor de les obres, va interpo- 
sar recurs de reposici6, que es va desestimar en sessit5 de 20 de 
febrer de 1990, una €otocbpia d’aquest acord s’acompanya com 
a document 5. 

>>”7&.-Contra l’acord anterior el  Sr ... va interposar re- 
curs contenci6s-at-Irninist~atit1, el qual encara no s’ha re- 
solt.”(.. .)>>. 

Atks tot aixir i en mkit de l’habilitació que lli confereix l’arti- 
clc 27 de la seva llei reguladora, el Sindic va rwomiuiar al coli- 
seller de Política Territorial que donés instruccions per tal que 
es comprovés allb que s’indicava a l’apartat 3, de l’informe 
municipal i, en cas que fos exacte, es dictés la resoltici6 proce- 
dent en dret. 

Estem pendents de rebre resposta a aquesta recumanaci6. 

5. Eliminaci6 de residus 

La gesti6 dels residus 6s un problema comi  a totes les socie- 
tats desenvolupades, produ’it per la densificaci6 i l’augment dc 
la poblacih, amb la consegüent forrnaci6 i ciesenvolupament de 
gras nuclis urbans, i per l’expansi6 i la progressiva complexi- 
tat de la indiistria, dos factors que generen una gran quantitat de 
residus de dificil integració biolbgica, atks que cada vegada 
s’utilitzen mes substancies noves, moltes d’elles altament re- 
sistents, amb conseqiihcies degradants per al medi ambient, 
ja que s’ultrapassa la capacitat. d’autodepuraci6 i aquestes 
substhncies artificials es van acumulant en els cicles natu- 
rals. 

Sagons dades de I’OCDE, I’Estat espanyol genera 322 kg 
d’escombraries urbanes per chpita, enfront dels 864 d’Estats 
Units, i la mitjana de 1’OCDE és de 513 kg. Pel que fa a Cata- 
lunya, segons dades del C Q I I S ~ ~  Comarcal del Maresme, durant 
l’my 1990, els ciutadans d’aquesta comarca han generat per dia 
i persona 1,300 kg de residus urbans (uns 4.745 kg ariuds). 

No obstant aixb, les xifres varien molt segons es miri. l’estiu 
o l’hivern, la situaci6 del municipi, les activitats de la poblaci6, 
etc. 

Pel que fa als sistemes d’elimhaci6 de residus sblids urbans 
existents, el rn6s utilitzat actualment és I’abocador; en segon 
lloc, hi ha la incineració i, en tercer lloc, el reciclatge o recupe- 
raci6 de rnateriats. 

Els abocadors, perb, cal que siguin controlats. Un abocador 
controlat consisteix en una zona, generalment un sot, on es di- 

positen deixalles en capes d’ws 2’5 m.,les quals es compacten i 
cobreixen d’una capa de terra d’uns 25 cm, D’aquesta manera, 
es van formant successives capes fins que s’esgota la capacitat 
del sot. Els abocadors perb, a la llarga, per la descompsicib 
dels residus, produeixen gas meth, per la qual cosa cal cons- 
truir, dins l’abocaclor, xemeneies pemeables al gas. 

Un altre problema que plantegen és la producci6 de liquids 
contaminants que poden afectar les aigiiies subterrbies, 

Quant a la incineraci6, també necessita un control rigorós pel 
perill d’incendis, contaminació per fums, etc. 

El control, per tmt, i la Iocalitzaci6 d’aquestes instdhcions 
resultaran sempre pmbkmht ics. 

En els darrers temps, l’administraci6 s’ha decantat per les in- 
cineradores enfront dels abocadors. Corn a exemple, a la co- 
marca del Maresme es construeix una incineraclora de carhcter 
comarcal entre trenta municipis consorciats, i es faran desapa- 
rkixer nou abocadors illegals que hi ha actualment, i que pro- 
dueixen greus filtracions en els aqüifers i nombrosos incendis 
forestals durant les &poques de sequera. 

Al costat dels residus, el cicle de l’aigua constitueix un segon 
problema d’especial gravetat. A Catalunya, l’escassdat dels re- 
cursos hidrhulics fa que sigui important l’adopci6 de mesures 
d’abastament, de sanejament i de reutilitzaci6 dels recursos 
hidrhulics aixi corn l’adequat tractament de les aigües resi- 
duals. 

D ’altra banda, les implicacions econbmiques creixents, (cast 
de les infrastructures, etc.), la impossibilitat cl’aillar parcelales 
del territori i, per tant la necessitat d’una planificació que tingui 
en compte el tenitori en conjunt evitant desequilibris i mancan- 
ces, i la coordinació entre les diferents administracions pfhli- 
ques implicades (local i autonbmica) i, a l’últim, el mateix 
carhcter multisectorial de les qüestions relatives al medi arn- 
bient ja posat en relleu p d  Tribunal Constitucional a la Sen- 
thcia de 4-11-1982 fan necesshria una actuacici pública 
global. 

En matbria de residus la Llei 6/83, de 7 d’abril, sabre Resi- 
dus Industrials, fou un primer esgla6 en la normativa sobre eli- 
minació i reciclatge de residus industrials. El seu objectiu era la 
regulació de les activitats relacionades amb la recollida, el 
transport, l*eliminació i el reciclatge dels residus industrials, 
principalment dels especials, amb la finalitat de protegir el me- 
di i d’aproñtar els recursos, 

Un segon esgla6 és la planificació. Aquesta ha de partir d’un 
estudi previ de la problemhtica existent, que tingui en compte 
les necessitats reals presents i futures, l’economicitat, el rnhxim 
respecte al medi ambient i la utilitzaci6 de criteris t h i c s  i ob- 
jectius. Ha d’oferir, d’altra banda, la suficient informació públi- 
ca per permetre la participació ciutadana i I’exercici dels drets 
legitimament reconeguts (art. 9,23.1,24.1,45 i 103 de la Cons- 
titució espanyola), i ha d’evitar, en qualsevol cas, la precipita- 
ció i I’arbiínrietat. 

La població, per part seva, ha de ser conscient del problema 
plantejat i, per tant, ha d’estar sensibiiitzada a col-laborar en la 
seva solució, sense adoptar posicions maximalistes: la llei posa 
uns mecanismes a disposici6 dels ciutadans per@ puguin 
exercir els seus drets dernocrhtics i de participació. 

En el cas del Pla de Residus presentat enguany pel Govern de 
ia Generalitat al Parlament, la precipitació pcíblica, d’una ban- 
da, i la utilitzaci6 de vies no democrhtiques, de l’altra, han pro- 
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vocat greus enfrontaments entre l’administraci6 autonbmica i la 
poblaci6 afectada (en especial, la Conca de Barberh), que ha 
portat greus conseqiibncies poiítiques a tots els nivells irnplili- 
cats: dirnissi6 de consistoris i retirada del pla inicial. 

Actualment, s’ha consensuat un iiou Pla de Mesures Urgents 
per a la Gestió dels Residus Industrials a Catalunya, que es tro- 
ba en trhrnit al Parlament de Catalunya. Aquest pla, tanmateix, 
no preveu l’emplapment exacte dels abocadors ni incinerad& 
res. 

Altres qüestions controvertides han estat el sanejament de 
l’aigua, com Ia installació de depuradores en urbanitzacions 
privades i els abocaments incontrolats, conseqühcia de la man- 
ca d’un Pla de Residus pes a tot el territori. Passem tot seguit a 
l’exposici6 de les queixes presentades que considerem m6s rep 
resent atives. 

Queixa 148190 
Oposició al Pla de Residus 

Diversos collectius de la comarca de la Conca de Barberb es 
van adregar al Síndic de Greuges per queixar-se del procedi- 
ment de selecci6 de l’emplaqament dels abmadors de residus, 
especialment del que es preveia situar al terme municipai de 
For&. 

Sobre la tramitaci6 de la queixa i l’acci6 medial del Shdic de 
Greuges ens remetem al Llibre Segon. 

Malgrat aixb, remarquem aqui la necessitat de regular la ges- 
ti6 dels residus, per tal de preservar el medi natural. Com ja 
hem apuntat abans, aquesta gesti6 ha de ser gestionada per les 
administracions públiques d’una manera planificada i global 
per al conjunt del territori, amb publicitat i informaci6 púbIica i 
prkvia I’elaboraci6 dels informes t h i c s  necessaris. 

El cost polític, econbmic i social provocat pel Pla de Residus 
inicial ha estat elevat. I no obstant aixb, el problema subsisteix: 
ningú no nega la necessitat dels abocadors. 

La sensibilitzaci6 de la poblaci6 és, d’altra banda, imprescin- 
dible per a possibilitar I’actuació púbIica. El rebuig social que 
genera l’eliminaci6 de residus només es pot combatre amb la 
informaci6 i la participacid. 

El projecte de llei sobre mesures urgents de gestió dels resi- 
dus industrials a Catalunya, es troba actualment en t r h i t  al 
Parlament de Catalunya, si b4 no preveu la ubicaci6 concreta 
dels abocadors, que és el tema que ha plantejat el conflicte a 
qu& es refereix la queixa 148190. Per tant, el tema encara és 
obert. 

Queixa 962190 
Abocador incontrotlat 

La senyora N.H,H. es va adreqar al Síndic de Greuges per 
fer-li patent el seu desacord amb la installació d’un abocador 
industrial a Castellbisbal. La reclamant s’expressava en els ter- 
mes següents: 

c<ApeElant a la vosta gran sensibiiitat perque es faci justicia, 
tot i saber que aquest escrit t indd tota l’atenci6 que cal esperar 
de V ~ S ,  rn’he decidit a posar en el vostre coneixement la situa- 

ci6 tan desesperada que des de fa dguns anys estem patint els 
ve“ins de Castellbisbal. 

>>Sorn un poble demmr&tic que cada vegada que ens criden, 
any darrere any, anem a les urnes a complir el nostre deure, pe- 
rb ara estern una mica desesperats. Tenim uns indexs de conta- 
minaci6 molt elevats, Estem immergits en fums i pudors de tota 
mena. Els nostres fills, els nostres avis i tots nosaltses, estem 
patint en el nostre cos una sbri-ie de malalties respicatbries i de 
tipus dlhgic. Les destrosses ecolbgiques i de l’entorn són co- 
ses que estan a l’ordre de cada dia, sense que cap administraci6 
(local o autonbmica) faci res per posar-hi remei. De que ens 
serveix, la democrhcia? El meu poble viu sota la dictadura de 
l’ajuntament i la Generalitat, que ens imposen les coses atenent 
nom& a interessos del capital. 

>>Hem format un grup ecologista que té el suport &una gran 
part de la pobla&, amb l’objecte de poder lluitar per la defensa 
del medi ambient i demanar a l’ajuntament que obligui les a- 
briques a posar les mesures correctores apropiades, perb l’ajun- 
tment no n’estg gaire convenqut ni t6 prou interbs que les 
inddstries respectin la normativa vigent. Tenim ind~stries com 
Celsa que en estudis fets per la Diputaci6 de Barcelona i per 
l’empresa PMPOLUSA, supera cinc vegades els Urnits d’emis- 
sioiis que permet la llei, o altres de químiques que fan que a les 
nits, els vei’ns hagin de tancar finestres per evitar en la mesura 
possible les pudors d’asfait i productes sulhrats que envaeixin 
el poble. 

>>Tamb6 tenim al poble coses positives i maques. Tenim un 
torrent cle grans dimensions, ple de pins i tota mena de vegeta- 
ci6, amb diverses fonts d’aigua potable que anys enrera s’enva- 
sava i es venia al mercat. Tota la part baixa del torrent esta 
plena d’horts, i en un estudi inicial s’han comptabiiitzat 39 pous 
d’aigua potable, els quals van torrent avall fms ai riu Llobregat. 
Doncs qual seria la nostra sorpresa en assabentar-nos que la 
Generalitat voi posar en aquest torrent un abocador indus- 
trial. 

VES per tot aixb que li he exposat que ens manifestem, tallem 
carreteres i ens manifestem corn podem, aixb sí, sempre de ma- 
nera pacifica. I és per aixb pel que els mossos d’esquadra i Ia 
@dia civil ens piquen i alguna vegada ens han ferit. 

)>Fins quan els interessos econbmics estaran per sobre de Ia 
gent del poble?>> 

Estudiat I’escrit i I’abundant documentació annexa, varn res- 
pondre a la nostra comunicant en el sentit següent: 

<<<corn sabeu el Pla de Residus que es va aprovar per decret, 
el seu dia, ha estat retirat i, actualment, s’esth tramitant com a 
projecte de llei al Parlament de Catalunya. Aquesta llei, pe& 
no establira Ia situaci6 dels abocadors, que haurh de fer-se amb 
posterioritat a I’aprovaci6 de la llei esmentada. 

>)Ates, que des d’aqwsta Institució efectuem consultes i hem 
obert una via de &Ueg pel problema que ha suscitat I’emplaqa- 
ment de l’abocador de la Conca de Barber&, demanem informa- 
ció sobre la qiiesti6 que plantegeu al proper contacte amb la 
Conselleria de Política Territorial i Obres Ríbiiques. 

>>Tan bon punt obtinguem la infomaci6 sollicitada us ho co- 
niun ic arrem . H 

Fins ara no s’ha obtingut encara l’esrnentat informe. 
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Queixa lZS9/90 
Molesties causades per una dcprrrwdora 

La senyora R,G.P. es va adrqar al Shdic de Greuges per de- 
nunciar el funcionament irregular d’una depuradora ci’aigiies si- 
tirada a 20 metres del seu habitatge, pel sorolI que produia nit i 
dia. 

L’alcaldia havia dictat una ordre per aturar el funcionament 
d’aquesta instd+lacG, aths que no complia les orden‘mces mmi- 
cipds. No obstant aixb, la depuradora continuava funcionant. 
La queixa adjuntava abundant documentació. 

El 20-9-90 cs va sol-licitar informe a I’Ajuntament de 
Sant Pere Pcscador, Actualment encara no n’hem rebut 
resposta. 

Queixa 4.13190 
Mesures correctores 

La senyora M.A. va sollicitar la nostra intervenció per les 
malesties que li ocasionava el funcionament de les cambres fri- 
gofiques del Mercat, de Sant Cugat d d  Valks. 
Com a resultat de l’actuació del Sináic de Greuges, l’ajunta- 

ment va adoptar les mesures correctores necesshries per evitar 
els sorolls denunciats. 

Un cop aplicades aquestes, es van efectuar mesurments de 
soroll i es va observar que el nivell de soroll estava clins dels li- 
mits estabkrts a la norma 289.5 del PGM. Els resultats assolits 
van tenir la conformitat de la senyora K A ,  

Queixa 1275190 
Tancament per manc5 de llicencia 

Ii .  Activitats classificades 

Un any mes repradu’im les queixes m rnathkt d’activitats 
classificades, que, també com en exercicis anteriors, s6n num- 
broses, pe& responen a situacions idhtiquex: sorolls, fums i 
molhsties en general, produits per bars, tallers o petites indtís- 
tries, afecten els ciutadans i minven la seva qualitat de vida, po- 
sant en evidhcia la regulació insuficient sobre aquesta rnathia 
i la inefichcia dc les autoritats municipals per resoldre-la, tal 
corn posen en relleu les queixes seleccionades, 

Queixa 193/90 
Incivisme i sorolls 

La senyora C.C.G. sallicita la intervenció del Sfndic de 
Greuges p d  comportament incivic dels conductors clels vehi- 
cles que s’ocupen del repartiment del diari La Vangaardia en 
produir sorolls a altes hores de la matinada (frenades seques, 
COPS de porta, clAxons) i pel soroll de les mhguines d’ernpaque- 
tar deIs tallers cada vegada que s’obren les portes. 

L’ Ajuntament de Barcelona informa sobre e1 p.Zrticular en els 
termes segiients: 

<<l.- Que segons infonne del districte, els esmentats tallers 
g;tudeixen de llic5ncia d’ activitat concedida pel districte, ja que 
es va comprovar que el seu funcionament intrínsec, 6s a dir, ro- 
tatives, etc., no ocasionen cap rnolkstia destacable. 

~ 2 . -  Evidentment el que produeix sorolls, i per tant molhsties, 
és el bhnsit dels vehicles que recuIlen les edicions del diari a 
primera hora de la matinada. 

))En aquest sentit s’han donat ins~iccians a la gubdia urba- 
na del districte per ta1 que efeclui‘ un acurat seguiment del terna 
i denuncii’ els infractors de 1’0Omenanqa de Contaminació per 
Agents Físics. 

)>També s’ha parlat directament mb els resporisables del 
diari per tal que procurin evitar aquestes rnol&sties>>. 

Cal considerar que el tema esth en via de soluci6 amb la in- 
tervenci6 de la guhrdia urbana. 

El senyor J.G.C. presenta queixa per les males oIors i surolls 
que provenen d’un taller de motocicletes situat als baixos dc 
1”difici on viu, al terme municipal de Palau de Plegamans. Ad- 
junta un cas,wtte en b qual sQn gravats els sorolls que pateix. 

Ates que el senyor J.G.C. havia impugnat en via contenciosa 
administrativa la negativa de I’Ajmtament a la seva petici6 
d’adopcib de mesures en relaci6 amb l’activitat que es desenvo- 
lupava sense llichcia rnunicipai i a la denegaci6 d’aquesta si 
era sollicitada, es va dirigir per escrit a 1’Ajuntament per tal que 
adoptés les mesures cautelars pertinents a I’espera de la resolu- 
ci6 judiciai. La sentbcia quc es va dicta fou favorable al pro- 
motor de la queixa i va ordenar a l’ajuntament que praceEl.is al 
tancament immediat i a la cIausura de E’nctivitat desenvolupada 
sense Ilic&cia, 

En aquest sentit, i com a resposta ai nostrc escrit, I’ajmta- 
ment va respondre que el mer estava tancat i no s’hi apreciava 
cap activitat, estant els locals en venda o trasphs, 

Tanmateix, en data recent, s’ha rebut un nou escrit de l’ajun- 
tament pe1 qual es comunica que el taller torna a estar en fm- 
cionament i que s’estan portant a terme les actuacions 
necesshries per a resoldre el problema. 

Queixa 1298190 
Més mesures correctores 

El senyor J.F.F. presenta queixa en relació amb la situaci6 en 
qub es troba a causa de la imposició de determinades mesures 
correctores per a l’obtencili de Ilickncia d’obertura del seu local 
destinat a granja-bar al terme municipal de Castellar del VaUEs. 

La 12ichcia es condiciona a la instdlació d’un tub cl’evacua- 
ci6 de fums diferent de I’existent. Aquest nou dispositiu de ven- 
tilació ha de ser instdlat passant per un element comii de la 
propietat horitzontal i la cornmitat en denega l’autoritZaci6. 

L’adopció d’aquesta mesura correctora addicional porta cau- 
sa de la queixa dels mateixos ve‘rns per la molestia que els oca- 
siona la sortida d’olors peJ conducte existent. 

Soklicitat informe t k n i c  a l’ajuntament, i un cop rebut 3 estu- 
diat aquest, i atesa Xa persisthcia de la comunitat de propietaris 
a no autoritzar les obres que solucionarien el problema de ma- 
les olors del qual. ells mateixos es queixen, es va recomanar a 
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l’ajuntament l’autoritzacib del. funcionament de l’activitat sol*li- 
citada amb la ventilaci6 existent. 

Fins a la data, tot i haver-ho reiterat dues vegades, no s’ha re- 
but resposta de I’ajuntament indicant l’acceptacid de la recoma- 
naci6 efectuada. 

Queixa 450/90 
Línia d’alta tcnsi6 

El senyor L.M.S. en nom d’ma comunitat de propietaris, es 
va a&qar a Ia hstituci6 indicant: 

alr. Que a finals de 1988, vam denunciar l’existkncia &una 
linia d’aita tensió que travessava les urbanitzacions El Mirador 
i Can Rovira en el terme municipal de Vallirana, la propiethria 
de la qual era la companyia dktrica FECSA, a conseqü&ncia 
d’un accident sofert per un veí. 

>>2n. Que inspeccionada per diferents organismes, s’observl 
que l’esmentada linia estava antiquada, sense observar els req- 
uisits legals que una h i a  d’aita tensi6 deu reunir, com així va 
ser reconegut per la mateixa companyia FECSA, per I’Ajunta- 
ment de Vallirana i pel Servei d’hdústria de la Generalitat de 
Catalunya a 

}>3r. Que l’esmentat Servei d’hdústria va exigir el dia 10 
d’octubre de 1989 a la companyia el&ctrica FECSA que en el 
terme de sis mesos procedís a la modificaci6 de la dita linia, a 
I’hora que sol-licitava als propietaris, que tenien les seves cases 
i terrenys per on travessava la linia, que no s’hi acostessin en 
una disthncia inferior a cinc metres. 

>>4t. Que desprks del compromís de la companyia eI&cErica de 
procedir a la modificaci6,l’adopci6 de I’acord p r  part del Ple 
de 1’Ajuntament de Vallirana i la resoIuci6 del Servei d’hdrfs- 
tria exigint-la, sota advertbncia de sanci6, la línia continua en la 
seva primitiva situació, persistint per als propietaris el mateix 

risc que va fer que es produís un gravíssim accident a un dels 
ve’hs. 

nSk. Que, davant la demostrada falta de responsabilitat de la 
companyia el&.rica FECSA i 1’Ajuntament de Vallirana per 
mantenir la línia en l’actual situació, els que subscriuen es tro- 
ben en una total hpthncia sense saber on deuen rec6rrer dn- 
vant el cas omís que la companyia albctrica i l’ajuntament fan 
al propi Servei d’lnd~stria de la Generalitat de Catalunya, i ens 
preguntem si han de succeir m6s desgracies per donar solució ai 
que ha demostrat la seva perillositat i Negalitat, i fins quan eis 
ve’ins tindran limitat 1’6s de les seves propietats.)) 

Sollicitat informe tknic a 1’Ajuntament de Vallirana, aquest 
va respondre que la linia havia estat soterrada per FPCSA, pr 
la qual cosa es van donar per finalitzades les nostres actuacions. 

Queixa 2094DO 
Bandes de patinadors 

Els vehs d’un edifici situat a la Diagonal de Barcelona es 
van dirigir al Sindic de Greuges per denunciar les molksties que 
els ocasiona la presencia de bandes de patinadors i ciclistes de 
trial per damunt les voreres del seu barri. 

Segons manifesten, aquests grups s’enfronten amb els porters 
dels edificis i en cas que s’avisi la policia, reapareixen al cap de 
poca estona i amb més agressivitat. 

Sollicitat informe a I’ajuntament, aquest ens ha contestat in- 
dicant que els serveis de la guhdia urbana han efectuat diverses 
accions, amb la intervenci6 de monopatins i avisant els pares 
dels joves per informarlos sobre les molhsties causades al ve& 
nat per I’actuació de llurs filis. Igualment es va citar els pares 
dels joves d districte i es van comprometre a solucionar la 
qüestió. Es fa constar a l’últim, la detenció d’una persona que 
incitava els joves a no lliurar llurs monopatins. 
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En aquesta secci6 reben tractament les queixes presentades i 
tramitades l’any 1990, el contingut de les guals és de caire tri- 
butari. 

Els ciutirdans, rnitjanpnt els seus escrits, ens han fet palesa 
la vig&ncia de problemes als que ja haviem alIudit en exercicis 
anteriors; s’han reiterat les manifestacions de desacord amb les 
revaloritzacions cadastrals i amb la imposici6 de contribucions 
especials i les seves repercussions en les economies dels pro- 
pietaris usuaris de Ies vivendes akctades. 

Tanmateix, s’han rebut queixes motivades per la lentitud del 
Centre de Gesti6 Cadast;ral i Cooperació Tributhria a l’hora de 
resoldre els recursos i de rectificar els errors existents en els pa- 
drons; per la no aplicació de bonificacions i de la prescripció en 
les liquidacions tributhies; per la dilatada tramitaci6 dels expe- 
dients de devolució d’hgressos indeguts i de les reclamacions 
econbmico-administratives. Així mateix continuen essent ob- 
jecte de denúncia les notificacions defectuoses en el procecli- 
inen t rec auda t ori, 

Un altre motiu de queixa, han estat les resolucions denegatb- 
ries per presentació extemporbia de recursos irnpiignant autoli- 
quidacions; principalment, les referents a 1’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

Tamb6 s’ha rebut un considerable nombre de queixes per 
l’augment de les tarifes per consum de l’aigua, a m a d e s  ma- 
jorment per propietaris de segones vivendes ubicades a les co- 
marques del Baix Pened&s i del Tarragonhs. 

11. TIPOLOGIA llE LES QUEIXES 

TFtIBTST’ARIA 

TRIBUTS ESTATALS - Impost sobre la renda de 
les persones fisiques 

TRIBUTS 
AUTON~MCS - Tributs cedits: 

Impost sobre la Fransmissib 
patrimonial 
- h p s t  general de successions 
- Taxes 

TRIBUTS LOCALS -Impostos 
-Taxes 
- Contribucions especials 

GEST16 TRIBUThIA - Organitzaci6: Descoordinaci6 
entre administracions 

Duplicitats en p* ci d rons 
Errors 
- Liquidació 
Devolució d’ingressos 
haplicació de bonificacions 
hobservanqa de prescripció 
Manca de notificació 
- Recaptació 
Costes de procediment 

- Lmtituds en el t r h i t s  
d’ expedients. 
-Utilització de criteris distints en 
la vdoraci6 dels béns immobles 

- Inspwci6 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
IhLUSTRATIVES 

1. El principi de seguretat juridica i les notificacions 
tributibries 

A traves de les queixes que ens remeten els ciutadans, hem 
tornat a constatar enguany la manca d’informació que pateix el 
contribuent quant als drets i obligacions que, en general, confi- 
guren el contingut i la forma de les relacions que ha de mante- 
nir amb l’admhistració tribuMa. Aquesta manca d’informaci6 
es reflecteix en un aYlament del ciutada davant l’administraci6, 
i aixb accentua, des del punt de vista del contribuent, la prepo- 
thcia dels brgans tributaris. 

Concretament, respecte al detlre de I’adrninistracib de comu- 
nicar a l’interessat els actes administratius que afectin I’esfera 
dels seus drets i interessos, s6n diverses les queixes que ens han 
adrecat els contribuents denunciant des de la manca absoluta de 
notificacions dins el procediment recaptatori, fins a la prhctica 
de notificacions defectuoses. Mitjangant la notificaci6 de les li- 
quidacions tributhies, l’administraci6 que gestiona el iribut po- 
sa en coneixement del subjecte passiu, no tan sols el contingut 
de l’obligació tributhia, sinó també els aspectes que afecten [li- 
rectament el seu compliment, corn és ara el lloc, termini i forma 
en que cal satisfer el deute tributari. Si bé aquest t r h i t  del pro- 
cediment admhistxatiu no esa configurat com un dret de l’ad- 
ministrat, constimeix una garantia jurldica en el sentit que cap 
acte no notificat no arribarh a produir efecte contra seu. Aixf 
doncs, I’efichcia d’una Liquidació tributhria rau en el caneixe- 
ment que en tingui el contribuent, perquh pugui complir dlb 
que la liquidació en qiiestió disposa, 

També hem comprovat que les denominades notificacions 
coElectives per edictes, dels tributs de cobrament peribdic, pre- 
vistes a I’article 124.3 de la Llei Generai Tributhria, constituei- 
xen l’origen d’un nombre considerable de problemes: en efecte, 
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diversos contribuents ens han denunciat l’aplicació incorrecta 
d’aquest text legal per part d’dgwns ajuntaments. 

Aquest tipus de comunicació te la finalitat d’impedir que la 
generalitzaci6 d’aquests tributs de cobrament peribdc i el con- 
seqüent increment del volum de notificacions que hauria de tra- 
metre administració produeixi un efecte col4apsador de 
l’activitat administrativa o un augment dels costos en concepte 
de material i de personal, que dificilment podrien atendre algu- 
nes de les administracions amb autonomia per gestionar llurs 
tributs. 

Aquest alleugeriment de Ia tasca administrativa no ha de sig- 
nificar en cap moment un perjudici per al ciuutadh, ja que, per 
aplicar l’article 124.3 de la LIei General Tributhria, han de d e  
nar-se pr5viament dues premisses: 

la. Que s’hagi efectuat la notificaci6 d’wa primera liqui- 
daci6 corresponent a l’alta en el respectiu padr6, d’acord 
amb allb que disposa el mateix article 124 en ei seu parhgraf 
primer, i 

2a, Que amb aquesta primera liquidaci6, les successives hi 
tinguin una relació d’identitat, 

Aquestes dues condicions s6n de compliment obligatori per a 
l’adrninistració, a fi de protegir Ea seguretat jw’dica del cuntri- 
buent, ja que li garanteixen de saber en tot moment a qui: ate- 
nir-se per tal d’adequar la seva conducta a E’ordenament juridic 
tributari i estalviar-se els perjudicis econbmics que podrien d e  
rivar d’una vulneraci6 per mera ignorhcia de les disposicions 
administratives. I amb m6s motiu quan, per ra6 de la peri- 
odicitat dels tributs, eJs rebuts corresponents es domicilien en 
una entitat banchia i el pagament es produeix amb carhcter au- 
tomhttic, ja que moltes vegades l’interessat no pot presentar 
l’oportuna reclamaci6 perque li ha venqut el temini, 

Tot sewit presentem ui1 recull representatiu de les queixes 
que illustren més clarament aquesta qiiestió, i fem referencia a 
les actuacions del Shdic de Greuges en aquest sentit, 

Queixa 43/90 
La instrumcntalització dels delites tributaris 

El senyor R,T. és propietari d’una segona vivenda situada al 
terme municipal de Creixell i que nomes utilitza per passar-hi 
els caps de setmana i les vacances. Per estalviar-se mol~sties, 
vil domiciliar en unit entitat bancha els rebuts de recaptaci6 
municipal: contribuci6 erritorial urbaia i taxa d’escornbrarles. 
Per aixb va quedar absolutament parat quan a primers de setem- 
bre de 1989, l’ajuntament li va trametre una ckiula de notifica- 
ci6 de constrenyiment requerint-[o a abonar les taxes 
d’escombraries corresponents als anys 1986 i 1987, m6s, natu- 
ralment, el 20 % de rechec. El senyor R.T. va presentar un r e  
curs a l’ajuntament oposant-se al rechrec, akiegant que no se li 
havien notificat personalment les liquidacions a que es referia 
l’esmentada cbdula. La seva petici6 va ser denegada per l’ajjun- 
tament perqd l’interessat l’havia presentada fora de termini, 
per la qual cosa apel-lii al  Sindic de Greuges, manifesttant la se- 
va queixa. 

En aquest cas no hi cap actua& irregular de l’esrnentada 
corporacili, vist que, essent les taxes d’escombraries un tribut 
de cobrament peribclic, cabia X’aplicaci6 de l’article 124.3 de la 

Llei General Tributbia, i per tant, I’ajuntament podia fer la no- 
tifica& de forma col-lectiva rnitjaqant edictes. 

Amb tot, per l’escrit de queixa del senyor R.T. i l’hforme re- 
but de l’ajuntament atenent a la nostra sollicitud, ens hem assa- 
bentat que la taxa d’escombraries s’ha instrumentalitzat de tres 
formes diferents durant aquests 6ltims cinc anys, sense que els 
contribuents de Creixell hagin estat informats pmonahent  
dels canvis: durant els anys 1986 i 1987, la taxa en qüesti6 es 
cobrava en rebut a part, perquk el padr6 era format hule- 
pendement, desprds, i només pel que va fer referhcia als anys 
1988 i 1989 es va incloure en el rebut de I’aigua, per passar a 
cobrar-se un altre cop de forma separada a partir de 1990. 

No és gens dificil imaginar la confusió que pot comportar 
aquesta actuació imprevisible de l’Admhistraci6 tributhria i els 
seus efectes en el compliment de les obligacions tributhies del 
contribuent. 

Amb una actuació clara i senzilla que faciliti la callabraci6 
del coniribuent en la gesti6 tribwthia, no tan sols s’aconsegueix 
agilitat i efichcia, sinó que es fomenta la confianqa de l’admi- 
nistrat envers 1’Administració. 

En aquest sentit s’orients la recomanaci6 que el Síndic de 
Greuges va adrqar a I’Ajuntament de Creixell. 

Queixa 1625140 
Notificacions defectuoses 

El senyor J.S. va comparker a la nostra Instituci6 per PE- 
sentar una queixa contra l’oficina recaptadora de 1’Ajuntament 
de Vacarisses, a la qual s’havia adrqat a fmds d’octubre per 
satisfer l’hpost sobre Béns Immobles corresponent a la finca 
que posseeix en el terme municipal, Molt indignat, ens va ex- 
plicw que no li havien acceptat el pagament perqu&, segons li 
van dir, era fora de termini, amb I’adverthcia que n’hauria de 
pagar el. 20% de rechec. El senyor J.S. no entenia per quina 
raó enguany li deien que li havia passat ei termini per pagar 
I’impost, i I’exercici anterior l’havia fet efectiu ei 21 d*uctu- 
bre. 

Es va procedir a obrir expedient a partir de l’escrit de queixa 
presentat, al qual el senyor J.S. adjuntava la documentació de 
quk disposava, principalment una notificaci6 que li havia a h -  
Gat I’Ajuntament de Vacarisses en la qual nom& constava el 
valor cadastral de la finca, el tipus impositiu i la quota resultant 
de l’aplicació d’aquest a la renda cadastrd. 

Si es tractava de notificar una liquidaci6, aquesta havia de 
contenir els extrems ii que es refereix l’article 124 de la Llei 
General Tributhia i, concretament, havia d’expressar el lloc, 
temini i forma de ser satisfet el deute tributari, Infringint 
aquesta noma, I’Ajuntament de Vacarisses vulnerava el princi- 
pi de seguretat jurídica, vist que creava una falsa certesa en el 
contribuent sobre el fet que el periode previst per fer el paga- 
ment voluntari del tribut en qiiesti6 era el mateix que l’establert 
en exercicis anteriors. 

D’altra banda, poc abans de finazitzar l’my, 1’Ajuntament de 
Vacarisses va trametre al senyor J.S. nn requeriment de paga- 
ment pel qual I’infomava de l’inici d’un expedient administra- 
tiu de constrenyiment, fixant un termini de deu dies per a fer 
efectiu el deute mks e1 rechec, amb l’adverthcia que transco- 
rregut aquest termini es procediria sense més a l’embargament. 
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Eh aquest escrit mancava tamM la refeskncia expressa als ~no- 
t im finim pels quals el senyor J.S. podia opusar-s’hi, els recur- 
sos mitjanqant els quals podia instrumentar la seva oposició i 
els terminis per interposar-10s. Tractant-se d’un contribuent que 
residia habitualment fora del terme rrxunicipal, tamM faltava 
I’advertbncia que podia designar una persona que el represent& 
i reMs les notificacions, tal com preveu l’article 99 del Regla- 
ment General de Recaptacib. 

Mitjanpnt aquesta noti ficaci6 defectuosa es causava inde- 
fensió a l’interessat, que així es veia privat de la possibiiitat 
d’oposar-se a l’incoaci6 de l’expedient de constrenyiment, i de 
rec6rrer, arribat el moment , al contenciós administratiu, 

Aquestes reflexions es van exposar a I*Ajuntarnent de Vaca- 
risses mitjanpnt escrit del Síndic de Greuges tot soklicitant un 
informe detallat sobre l’assumptc. 

2. Lentitud en el proccrliment 
cmnbmico-administra tiu 

Un altre problema l’acmditat del qual ens han posat de ma- 
nifest els ciutadans rnitjayant els seus escrits de queixa és la 
lentitud del Tribunal Ekonbrnico-Admhistmtiu Regional de 
Catallunya a tramitar i resoldre les reclamacions que s’hi pre- 
senten. Són queixes, que, comprometen I’actuació d’un brgan 
de l’Administraci6 de 1’Estat a Catalunya i sobre ela qrraIs, de 
conformitat amb els articles 1 i 4 de la Llei 14/1984, de 20 de 
maq, dd Síndic de Greuges, la nostra Instituci6 no té compc- 
temies per intervenir, trametem al Defensor del Poble. Amb 
tot, si considerem el nombre de demimies que els interessats 
ens adrecen, obligadament hem de fer un petit comentari a 
aqwsts casos. 

Aquests brgans administratius amb poder jurisdiccional per 
conhixer dels conflictes que poden derivar de la gesti6 tribut&- 
ria, van ser creats arnb l’objecte de descongestionar e1 Ministeri 
&Hisenda dc la ingent quantitat de recursos que estaven pen- 
dents de tramitacib. Es tractava, doncs, de dissenyar un procc- 
diiment que permetés atendre com cal i amb la major agilitat 
possible les reclamacions dels ciutadans. 

En aquest sentit es manifesta el prehbul del Reial Decret 
Legislatiu 2795/1980, de 12 de desembre+ pel qual s’articiila la 
Llei 30/1980, de 5 de juliol, de Bases sobre Procediment Eco- 
nbrnico-administratiu, quan diu textualrnexlt que el procdiment 
s’acoinoda als principis de legalitat, immediaci6, rapidesa i 
economia processal. Amb aquest efecte, el I<egEament de Pro- 
cediment en les Realamacions econbmico-administ~atives apro- 
vat pel Reial I3ecret: 1999/19# I, de 20 d’agost, disposa que no 
podrh excedir d’un any el temps que trmscmi des del dia que 
s’iniciii una reclamació fins que es dicti la corresponent resolu- 
ci6, i a I’article 65 es puntualitza que els terminis previstos 
obliguen igualment els brgans competents pes despatxar les re- 
clamacions i cls mateixos interessats, 

La realitat 6s ben diferent: en les seves queixes, eh ciutadans 
denuncien retards superiors a un any, no t‘m sols per resoldre, 
sinó, el que 6s més preocupmt, per donar trasllat de l’expedient 
als interessats perque formulin les aflegacions que considerin 
opoi-tunes i aportin o proposin les proves que avalin la seva Fre- 
tensió. 

A fi d’evitar que la reclamaci6 quedi en suspens per temps 
indefinit i per aconseguir una resolwci6 rhpida del conflicte 
plantejat, I’interessat es veu obligat a fer 6s del silenci adminis- 
tratiu i acudir al tribunal contenciós administratiu, i ha d’assu- 
mir conseqüentment les despeses que aixb comporta i que la 
major paa de vegades s6n desproporcionadament superiors a la 
quantia en litigi. 

Aquests retards es deuen principalment a la manca de persa- 
nal suficient, no tan sols per atendre l’dlau de reclamacions, si- 
n6 fins i tot per disposar de la plantilla bhsicca assignada a cada 
tribunal. 

Les mesures que s’han adoptat per psw-hi remei consistei- 
xen bhsicament en un augment del nombre de funcionaris enca- 
rregats de l’estudi i la raiacci6 de les panhcies, amb la 
incorporaci6 de Iruncionaris ja jubilats arnb una considerable 
experikncia, i en l’elnboraci6 rl’w pla d’jncentius de producti- 
vitat. 

Perb a més, fóra convenient que l’administració tributhria 
cobbor8s amb una aplicació més rigorosa del principi d’efich- 
cia reconegut per il’article 103 de la Constitució espanyola, amb 
la qual cosa es reduiria el nombre de les reclamacions, o, si m6s 
no, se n’agiiitaria la tramitacid, L’esrnentada coklaboració 
s’hauria de concret= en les següents mesures: 
- Una aplicacid rigurosa dels terminis establerts per a la re- 

solució deis recursos que els interessats presentin contra els fic- 
tes administratius de contingut tributari, no fent LM 6s 
immoderat del silenci administratiu, que comporti un incompli- 
ment sistemAtic del deure de l’administració, de resoldre ex- 
pressament i de forma motivada, vist que la figura del silenci 
administratiu no és una potestat o facultat administrativa, gin6 
tot al contrari, una ficció legal que es va crear com a garantia de 
l’administrat contra les demores de l’adrnhistració per tal que 
pugui superar la inactivitat d’aquesta i acudir, si escau, a la via 
judicial. 
- Portar a terme de forma hgil, les revisions dels seus propis 

actes en els quals existeix un error material, iuitmhtic o cle i’et, 
evitant els perjudicis que s’irroguen al ciutadh per una dilatada 
esper& 
- Concretament, 1x1 que fa referhcia al prmedirnetit aonb- 

mico-administratiu, l’article 93 del reglament que el regula es- 
tableix un termini de deu dies perqub l’oficina O dependkncia 
de l’ahinistraci6 tributhria que hagi dictat I’acte objecte de rew 
clamació, sota la responsabilitat personal i dirccta del cap de la 
dependkncia, trameti 1 ’expedient al Tribuiid, el quid expedient 
estar& furmat per tots els antecedents i documents que es varen 
tenir en compte per dictar fa resolucid administrativa, a mbs 
d’un informe que expressi la motivaci6 de l’acte, si no s’hi ha- 
via fet constar. Es tracta, doncs, de complir amb el mhxim & ri- 
gor possible aquest precepte amb X’objecte de no paralitzar la 
tramita& del recurs. 

Cal recordar l’artick 103 de la Constitucid espanyola, que 
diu que l’administraci6 pdblica serveix amb objectivitat els in- 
teressos generals i actua d’ilcord arnb els principis d’eficgcia, 
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb 
submissilj plena a la llei i al Dret. Amb una coMalmaci8 dili- 
gent de I’adrninistraci6 tributkia es pot aconseguir que, si mks 
no, el ciutadh confTi en les institucions. 
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Queixa 435190 
Un cas exemplar de lentitud 

El senyor F,S,, en representa& d’un grup de veyns, ens h- 
forn& del problema que els afectava mitjanqant un escrit de 
queixa, al qual s’adjuntaven quaranta signatures. 

Es tractava dels llogaters d’unes cases de protecció oficial 
qualificades definitivament d 26 de maig de 1970, El propietari 
dels blocs, C M S P A ,  des de mitjan 1987 fins a l’abril de 1988 
va procedir a vendre aquestes cases als seus ocupants, 

L’advocat de la companyia p r o p i e t ~ a  es va ocupar de Ia Era- 
mitaci6 dels contractes i de les escriptures i liquida l’hpost so- 
bre transmissions patrhonials en les primeres vendes fetes. 
TambC allegh l’exempci6 a partir que s’adonés que aquestes 
primeres transmissions, fetes dins del perlode de vint anys des 
la qualificació definitiva, gaudien de beneficis fiscals, segons el 
Reglament de 24 de juliol de 1968, regulador del regim de ca- 
ses de protecci6 oficid. L’admhistraci6 va acceptar les sollici- 
tu& d’emnpci6 que se li van adreqar. 

A partir de l’abril de 1988, aquelles persones que havien pa- 
gat l’impost van impugnar les autoliquidacions, sollicitant la 
corresponent devolució de les quantitats indegudament ingres- 
sades al Departament d’Economia i Finances, que va resoldre 
en el sentit de denegar la devoluci6, emparant-se en el text re 
fós de la Llei de 1’Irnpost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, aprovat mitjmqant el Reial Decret 
hgislatiu 3.050/1980, de 30 de desembre. 

L’esmentada normativa redueix a sis anys el pedode 
d’cxempci6 fiscal per a les cases de protecci6 oficial. No obs- 
tant, els a€ectats consideraren que rt partir de I’anterior text Ee 
gal, en vigor quan es va produir la qualificació, havien adquirit 
un dret qrie s’havia de respectar en el moment en qub es produís 
Ia transmissi6. Amb aquest objecte, acudiren al Tribunal PLO- 
nbmico-Administratiu per presentar les pertinents reclama- 
cions contra les resolucions del Departament d’Econornia i 
Finances. 

La primera resoluci6 de l’esmentat tribunal t6 data de 18 de 
setembre de 1990 i va ser notificada el 18 de novembre del ma- 
teix any$ 
No hem tan sols de remarcar el retard a resolche, de quasi dos 

anys, sinó també l’incompliment del termini fixat a l’article 106 
de€ RD, 1999/198 1, regulador del procediment, que disposa que 
la resolució es notificadi als interessats dins dels deu dies s e  
giient s. 

El Tribunal Econbmico-Administratiu ha considerat que no 
hi havia dret adquirit, la qual denominaci6 es reserva a les si- 
tuacions beneficioses per a un determinat titular, i que s’han c* 
rnensat a exercir abans de l’entrada en vigor d’una nova 
normativa que reguli, de cara al futur, idhtics pressupbsits fic- 
tics en un sentit menys favorable. 

Els interessats comparegueren a les nostres oficines per co- 
municar-nos aquesta resoluci6, que naturalment el Síndic de 
Greuges no pot modificar ni mullar, la qual cosa se’ls va va fer 
saber. Tanmateix, els compareixents remarcaren la diferent 
consideració dels tenninis previstos a les normes procedimen- 
tals segons el subjecte al qual s’apliquen. Així, quan es tracta 
de I’administrat, se n’exigeix uti compiiment rigor& -els efec- 
tes de la seva d’aplicaci6 consisteixen en la prescripci6 del seu 
dret, la imposici6 d’una sanci6 o la consolidaci6 d’una situació, 

mentre que I’achinistraci6 en fa un ús absolutament relaxat en 
detriment del principi de seguretat jurídica. 

Caldria doncs, regular un sistema de responsabilitat, ja no tan 
sols objectiva o patrimonial de l’administració, en atenci6 als 
danys injustificats que puguin derivar per al ciutadh, sinó, fent 
un pas més, exigir responsabilitats als funcionaris que esdevin- 
guin la causa sense justificació d’aquestes situacions. 

3. Les autaliquidacions i la devoluci6 
d’ingressos indeguts 

A partir de 1970, amb la publicaci6 i entrada en vigor del Re- 
glament General de Recapta&, el contribuent s’ha convedt en 
el protagonista de les relacions tributkies en les quals s’ha aco- 
llit al sistema de l’autoliquidaci6 per a la declara& i qumtifi- 
caci6 del deute tributari, amb qu& es produeix un acostament al 
procés m e r i c a  de gesti6 tributhia, 

Aquest desplaqament al ciutadh del que anteriorment havia 
estat responsabilitat de l’admhistraci6 respon a una massifica- 
ci6 de les relacions tributhies q~ie desborda els mitjans mate- 
rials i humans de l’administraci6 competent en aquesta matkia 
(de la qual el subjecte passiu ha passat a ser col.la’borador i a as- 
sumk les despeses -en temps esmerpt i honoraris a assessors, 
inherents al procediment de gest&, a part les responsabilitats 
per passibles errors). 

Tanmateix, l’apiicació del sistema d’ autoliquidaci6 O decla- 
riicWiquidaci6 a la gesti6 d’alguns tributs no ha mat acom- 
panyada d’una normativa general que configuri de manera 
uniforme l’esmentada col.laboraci6 del contribuent, el qual, ben 
al contrari, es veu immergit en un laberint de normes sectorials 
per cada tribut (i que mds a rnds presenten una tendhncia de&- 
rada al canvi continu, amb la conseqüent inseguretat respecte al 
vigor que poden tenir en un determinat moment.) 

Tampoc no hi ha guanyat el Dret tributari en claredat, simpli- 
citat i coherkncia, encara que 6s remarcable l’esfoq de í’admi- 
nistraci6 per fer assequible el seu llenpatge juridic, ja sigui 
mitjanqant l’elaboració d’instruccions, que s’adjunten o s ’in- 
clouen en els mateixos impresos de declaraci6-liquidaci6, ja 
sigui difonent informaci6 a travks dels mitjans de comunica- 
ci6. 

Men&estant, el contribuent persisteix en la seva desorienta- 
ci6 i ens ho manifesta amb els seus escrits de queixa: ens 
consulta sobre assumptes respecte a l s  quals el procurem in- 
formar, 

Cal destacar tarnbk que nombrosos contribuents que han con- 
cretat el motiu de les seves queixes en l’aplicaci6 de1 termini 
que preveu I’uticle 121 del Reglament Regulador del Procedi- 
ment econbrnico-administratiu per impugnar les autoliquida- 
cims i sollicitar la corresponent devoluci6 d’hgressos 
indeguts, termini inisofi de sis mesos comptats dels sis mesos 
següents a la presentaci6 de I’autoliquidació a l’brgan que ges- 
tiona el tribut, en clara contradicci6 amb l’article 64 de la Llei 
General Tributhia, que disposa que al cap de cinc anys prescriu 
el dret a la devolwci6 d’ingressos indeguts, article al qual de fet 
s ‘acuit 1’ administracid. 

Aquest greuge comparatiu tenia origen en l’article 155 de la 
Llei General Tributhria de 28 de desembre de 1963, que, si bé 
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reconeix el dret dels subjectes passius a la devolució d’inpes- 
SQS Indeguts, remet a un futur reglament la regdaci6 del proce- 
diment, l’elaboració del qual s’ha fet esperar 27 anys. Durant 
aquest interval, l’administració, per omplir aquest buit, ha em- 
prat l’hica regulaci6 existent, que era la prevista en l’esmentat 
article 121 del RD. 1.999/1981, de dubtosa legalitat, tal carn va 
reconkixer el Tribunat Superior de Justicia de Madrid en sen- 
tbcia del 23 de maig de 1990. 

Finalment, el Govern, complint el mandat legal mitjatqmt el 
Reial Decret 1.163/1990, de 21 de setembre, ha posat punt final 
a aquesta situació cl’inseguretat del contribuent, el qual podrh, 
abans que l’administcacid practiqui la liquidaci6 definitiva o 
prescrigui el seu dret a determina el deute tributari mitjmqant 
I’oportuna liquidaci6, sollicitar la rectificaci6 d’una declaraci6- 
liquidació o cl’una autoliquidació en el termini de cinc anys des 
que s’hagi efectuat l’ingrés indegut. 

Per filtim, quant a les sollicituds de clevolucib d’ingrcssos in- 
deguts en general, els ciutadans tamM ens han dniunciat re- 
tards en la tramitació dels expedients; aixt, ens han manifestat 
el greuge que els comporta la utilitzaci6 de la Eigura del silenci 
administratiu negatiu, que els condueix a fer unes despeses 
moltes vegades superiors a les quantitats que reclamen, 

Queixa 1149/90 
hpticació dc I’articlc 121 del Reglament Regulador del Pro- 
cediment I“con~mico-hdminisElraEiu 

Aran de la informaci6 facilitada a bastament pels mitjans de 
cornunicaci6 sobre la Scntbncia del Tribunal Superior de Justí- 
cia de Madrid, datada el 23 de maig de 1,990, per la qual es re- 
coneixia al contribuent el dret a reclamar la devoluci6 
d’ingressos indeguts durant un termini de cinc anys, tat com es- 
tableix la Llei General Tributbia pel fet que t~~ que disposa 
iina llei formal no pot ser modificat per una noma reglament&- 
ria, en clara referkncia a 1’;lrticle 121 del Reglament regulador 
del Procediment Econimico-Administratiu, el senyor JJF ens 
va adreqar un escrit de queixa per informar el Síndic del seu 
problema i per manifestar el seu desacord amb les resolucions 
del Tribmd J3conbmico-Arlministratiu referents a les reclama- 
cions que hi va presentar. 

Acollint-se a la Senthcia del Tribunal Suprem de 23 de de- 
sembre de 1986, segons la qual les pensions d’invaliclesa no es- 
tan subjectes a l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
el senyor LJ.  va sotlicitar a les delegacions territorials &Hisen- 
da de Bamxlona i Tarragona la devoluci6 de les quantitats a b -  
nades corresponents als exercicis & 1982, 1983, 1984 i 1985. 
.Respecte als tres primers exercicis, li van ser denegades les 
sollicituds a causa que no s ’havien impugnat les autoliquida- 
cims en el temps establert a l’article 121 del Reglament regula- 
dor del Procediment konbmico-Administratiu. 

El senyor J,J, allega que fins que es va publicar l’esmentada 
sentkncia del Tribmd Suprem no pogut impugnar 1’ autoliqui- 
daci6, perb que quan ho va fer encara era dins del temiini de 
prescripció del dret a sotlicitar la devoluci6 d’ingressos inde- 
guts previst a l’article 155 de la Llei General Tributhría, 

Les resolucions del Tribunal Econbmico-Administratiu que 
confirmen les acordades per les Delegacions d’Hiscnda cornpe- 
tents l’abocaven, si volia continuar, a les despeses que deriven 

de la utilització de b via contenciosa administrativa. Per aques- 
ta rad soilicitava que el Síndic de Greuges s’interesshs pel seu 
a fi sump t e. 

Pel que fa referkncia a les qiiestions sobre les quals s’havia 
pronunciat el Tribunal Econbmiccklministratiu, les resolu- 
cions del qual ja havien adquirit fermesa, el Síndic de Greuges 
va recordar4 que no podia en cap cas modificar o a n u h  actes 
o resolucions d’aguest tipus. Perb, quant a la devoluci6 corres- 
ponent a l’any 1985 que encara estava pendent de resoluci6, va 
trametre I’sscrit de queixa al Defensor del Poble per a tramita- 
ci6. 

La queixa número 1,220/90 tracta sobre el mateix problema. 
Aths que e1 promotor té presentat recurs contencids administra- 
tiu, i per tant es tsoba pendent de resoluci6 judicial, el Sfndic de 
Greuges va procedir provisionalment a arxivar-la, la qual cosa 
notifichem motivadament a l’interessat. 

Queixa ISOS/90 
L’atticle 51 de I’Estatut dels Trcbslladors i les retencions 
dc l’llmpost sobre la Renda dc Ics Persones Físiques 

El senyor. J.C. ens va adrqar un escrit de queixa en el qual 
ens exposava el seu problema. 

Es tracta d’un empleat de la casa Seat que es va jubilar anti- 
cipadament el febrer de 1986, acollint-se ai Pla de Baixes In- 
centivades acordat per I’Estat i I’empresa Seat. Per apliccaci6 de 
l’art, 10 del Reglament de 1 ’ W F  va ingressar a Hisenda les re- 
tencions corresponents a l’import de les indernnitzticions que 
superava dotze mensualitats. 

El promotor de la queixa, juntament amb d’aitres companys 
que es trobaven en la mateixa situació, va sollicitar al Ministeri 
d’&onomia i Hisenda la devoluci6 dels ingressos indeguts, ja 
que considerava que la quantitat exempta de tributar era l’equi- 
valent a quaranta-dues mensualitats. Aquesta tesi va ser confir- 
mada per una senthncia de I’Audihcia Territorial de Rarcelom 
de data 23 de febrer de 1988 en la qual s’hterpmtava la remis- 
si6 que fa l’article 10 del Reglament de l’lmpost sobre la Renda 
de les Persones Físiques a Ia legidacid en matbria de treball Car- 
ticle 51 de Estatut dels TrebaIladors) en el sentit segiient: d31 
rnhxim d’exempció de dotze mensualitats nom& s’aplicarh rt. 
falta d’acord empresa-treballador; en cas d’existir avinenqa, el 
limiti operant és el de quaranta-dues rnensuditatm, 

En aquest mateix sentit, es van pronunciar I’ Audiencia Terri- 
torial de Madrid, en la sentencia de 17 de juny de 1988, i el Tri- 
bunal Econbmico-Administratiu Central, en la resoluci6 de 30 
de maig de 1988. 

Arran d’aquests pronunciaments judicials, Hisenda va em- 
prendre el pro& de devoluci6 de les quantitats reclamades, 
que va atendre alguns dels interessats; respecte als altres, es va 
retardar per motius imputables a la mateixa administracid. hixb 
fins al mes de febrer d’engumy en qu& la Delegació d’Hisenda 
especial de Catalunya va rebre un informe emes per la Direcció 
General de Tributs ordenant de paralitzar la tramitaci6 dels ex- 
pedients de devoluci6 en perjudici del senyor J.C,, i dels altres 
afectats, que fins avui no han rebut cap resoluci6 expressa de 
1 ’ administració trlbut &ria. 

Com que el Síndic de Greuges no t6 compethcia en assump- 
tes referents a l’actuació de l’Administxaci6 de IWstat a Cata- 
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lunya, tramethrem aquest expedient, juntament amb altres de si- 
milars, al Defensor de Poble, per a tsamitaci6, 

La manca de claredat de la norma, que ofereix la possibilitat 
de diverses interpretacions, i el silenci de l’administracid, que 
no es determina per una. o l’altra, només pot causar perjudici a 
l’adrninistrat. 

Queixa 1533/90 
La prescripci6 del dret dc dcvoluci6 d’ingressos indeguts 

El senyor S.V. es va adrqar a la nosua Instituci6 mitjanpnt 
un escrit de queixa en quP; manifestava el seu desends. 

El senyor V.S. havia presentat al Departament d’Fxonornia i 
Finances l’autoiiquidaci6 de 1’ impost sobre transmissions patri- 
monials per la primera adquisició d’un local situat en un edifici 
de cases de protecció oficial. Poc després la Direcci6 General 
Contenciosa de l’Estat, en una circular del 7 de maig de i981 
va interpretar que l’exempciii prevista a í’article 48 del Reial 
Decret Legislatiu 3,050JIL980, de 30 de desembre pel qual es va 
aprovar el text ref6s de la Llei de l’lmpost sobre Transmissions 
Pairinionials i Actes Juridics Documentats, havia d’aplicar-se 
tant a habitatges com a locals de negoci. 

Aixi doncs, el senyor V.S. es va adregar ai Tribunal &o& 
mico-administratiu sol.licitant la devoluci6 del que havia ingres- 
sat indegudament. E’esmentat Tribunal va denegar la petici6 
per presentació extemporhnia de la so.licitud. 

El promotor de la queixa feia referkncia en el seu escrit al fet 
que sense conhixer de lleis era responsable de la seva autoliqui- 
daci6 de l%npost. En cas d’error, si havia de reclamar, el temi- 
ni que el dret li reconeixia era molt inferior al que es reserva 
l’administració, formada per professionals en constant contacte 
amb el textos legals. 

4. L’lrnpost sobre Béns Immobles i les taxes. 
Afers plantejats 

Volem també, en aquesta secció, dedicar un apartat a les p m  
testes que ens han trames els contribuents subjectes a tributs 
que graven la propietat. 

Enguany, ha estat centre d’atenci6, sobretot aquests últims 
dos mesos, l’augment dels valors cadastrals, al qual assumpte, 
d’aítra banda, hem anat fent refertmcia en altres informes. Val a 
dir que les cambres de la propietat, corn tambe els administra- 
dors de finques, van donar Ampiia difusi6 d’aquest fet a través 
dels mitjans de comunicaci6, generant una notable mobilitzacid 
dels ciutadans, que ens han fet mibar els seus escrits de queixa 
manifestant-nos el seu desacord amb els nous vaiors cadastrals 
o sol.licitant-nos informaci6. La resposta que ha donat et Sindic 
de Greuges ha consistit principalment a indicar els recursos que 
hi poden QPOSU, el termini per interposar-ne i on s’han de pe- 
sent ar. 

Alguns dels contribuents que se’ns han adrqat ja havien tra- 
m&s amb anterioritat la corresponent reclamaci6 ai Centre de 
Gesti6 Cadastral, impugnant els valors assignats a les seves fin- 
ques o sollicitant la correcci6 d’errors existents en els padrons. 
En aquests casos, l’objecte de les queixes era la manca de res- 

posta de l’administració. Atesa la clependbncia de l’efirnentat or- 
ganisme del Ministeri d’Economia i Hisenda, aquestes queixes 
es trameteren al Defensor del Poble per a bramitaci6. 

Hem de destacar que el rebuig del ciutadh respecte a la revi- 
si6 cadastral se centrava particularment en l’aleatorietat dels 
pahetres que havien servit de refer&nia per incrementar els 
valors, vist que els preus actuals dels habitatges s6n fruit de la 
conjuntura econbmica del moment i canseqiihncia de l’especu- 
lació, totaiment aliena al propietari d’una finca destinada al da 

Altres tributs que generen la disconformitat del ciutadh s6n 
les contribucions especials, pel greuge econbmic que compor- 
ten per a les petites economies. Els promotors de les queixes 
contra, ajuntaments per la imposició de conüibucions especials 
consideren que els serveis o les obres que les motiven són mol- 
tes vegades més beneficioses per als municipis en general i que, 
conseqiientment, les corporacions s’haurien de fer chrmc de la 
major part dels costos. 

Les taxes tamM han estat objecte de la queixa dels ciutadans, 
que s’han referit no tan sols a la quantia, que moltes vegades 
troben injustificada, sinó també a la legalitat de la imposici6. EI 
Sfmit de l’impoa de la taxa el configura el cost del servei o de 
l’activitat que constitueix el fet imposable, sempre tenint en 
compte la capacitat econbmica dels subjectes obligats a satis- 
fer-les. Les queixes dels ciutadans moltes vegades són motiva- 
des perqu& no hi ha correlaci6 entre els serveis que 
I’administraci6 presta al ciutadh i la seva collabraci6 en el sos- 
teniment de les despeses públiqnes. 

Queixa 1140189 
Una resolució administrativa dilatbria 

El senyor R.M., en el seu escrit de queixa, ens va exposar el 
problema referent a unes contribucions especials imposades 
com a cansqiihcia &mes obres de pavimentació en el teme 
municipal de Castelldefels. 

El promotor de la queixa s’havia adreqat a 1’Ajuntammt de 
Castelldefds sollicitant Ia revisió de la quota que li corresponia 
abonar, amb l’oobjecte que li fossin dedu’ides del líquid a pagar 
les despeses de les voreres que havia executat a c & m  seu per 
imposici6 de la pertinent llicencia d’edificaci6, despeses que 
ascendien a 480.403 pessetes. Aixb no obstant, el senyor R.M. 
va pagar 280.403 pessetes corresponents al 50%, que constituia 
el primer pagament de les contribucions imposades, 

L’ajuntarnent va donar resposta ai recurs de l’interessat pos- 
posant, a la finalització de les obres de pavimentaci6,la resolu- 
ci6 sobre la pretensió allegada. 

Davant d’aquest fet i de la situació d’incertGsa creada, es- 
sent-li notificada la liquidaci6 de la quota restant, el senyor 
R.M. va haver de reiterar la seva sollicitud en un nou recurs, al 
qual encara no ha respost I’ajuntament. 

El Síndic de Greuges es va adrepr a I’Ajuntament de Caste- 
Ildefels, tot mordant l’article 119 de la Llei de Procediment 
Administratiu, que, plasmant el principi de congruencia que ha 
d’infomar tota resolució administrativa, estableix l’obligació 
de l’autoritat de decidir totes les qüestions que plantegi un ex- 
pedient, hagin estat allegacles o no per la persana interessada. 

En conseqiikncia, recomadirem que es revisés l’expedient 
del senyor R.M. i que s’adoptés una resoluci6 en relaci6 amb 
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els recursos presentats, i, en tot cas, que fos atesa la seva peti- 
ció, estimant o desestimant la pretensió addu’ida i, amb akb, 
posant fi a la indefcnsió de l’adminishat. Sobre aquesta reco- 
mariaci6, Z’hteressilt encara 110 ha obtingut resposta de l’esmen- 
fada coxporaci6. 

Qriehes 122/89,1343/#9 i i21?/90 
Valors cadastrals 

En aqwst  apartat farem esment d’afgunes de les queixes re- 
budes m aquesta Institució contra el Centre de Gesti6 Cadas- 
tral, per retards en la resoluci6 de reclamacions, Com que 
aquestes queixes es refereixen a X’actuació d’un brgm de 1’Ad- 
ministraci6 Central de l’Estat, han estat traslladades i11 Defensor 
del Poble per a tramitaci6. 

Queixa 1.343189 

La senyora A B .  6s propietkia á’uníi casa que I’any 1982 vil 
ser declarada d’interh artístic. Al moment de realitxar el Padr6 
de vivendes va fer constar aquest fet prquh es tingds en 
compte l’afectaci6 a l’hora de liquidar la Contribuci6 THT~~Q- 
rial Urbana. 

Quan es va adonar que no s’havia rectificat el valor cndastrd 
d’acord amb la catalogaci6 de la finca, va presenttu una recla- 
mació al Centre de Gestió Cadastral, la qual reclamaci6 li fuu 
estimada per la gerencia territorial d’aquest organisme. 

D’aacord amb la resoluci6 estimathria va demanar la devolu- 
ci6 dels ingressos realitzats indegudament corresponents als 

anys 1985, 1986 i 1987 i sollicith que es tingués en compte el 
nou valor en les sements liquidacions. 

Queixa 122/89 

El senyor J.V. ens va manifestar que el Centre de Gesti6 Ca- 
dastral no va notificar4 els nous valors cadastrals assignats a 
una finca de la seva propietat, per la qual cosa no va p l e r  opo- 
sar-se ni assenyalar els errors que, segons el seu parer, conté la 
valoraci6. 
E1 promotor de la queixa va sotlicitar la comwció d*enms 

mitjmpnt compareixenqa de data 9 de gener de 1.989 davant 
del Centre de Gesti6 Cadastral (Ger&ncia de Barcelona) a p r W  
tant els documents que acreditaven la seva pretensih. No ha- 
vent-ne obtingut resposta, va adreqar-nas escrit de queixa. 

El 30 de gener d’enguany, el Defensor del Poble ens va jn- 
formar que el Centre de Gesti6 Cadastral havia r e d t  la recla- 
maci6 el 29 de novembre de 1989. 

Queixa 1213190 

Ens la tramet la senyora A.R. i ens manifesta que el dia 17 
d’abril passat davant la Gerencia Territorkd de Girona del Cen- 
tre de Gesti6 Cadastral i Cooperació Tributhria, contra les noti- 
ficacions de valors re€erents a dues fiques de la seva propietat 
situades en el terme municipal de Palafrugell, havia presentat 
sengles recursos sol.iicitant la revisi6 dels valors assignats en 
atenció a Ses caracteristiques ffsiques de les esmentades finques. 
Encara no ha obtingut resposta. 
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I. INTRODUCCIO 

~ ~~~ 

$ E C U 6  4: SANITAT I CONSUM 

En aquesta secci6 s’hciioueu les actuacions que fan referkn- 
cia als expedients iniciats en relacib amb el dret reconegut il 
l’art. 43 de la Constituci6, de protwci6 de la salut. 

També s’hi inclouen les actuacions relatives als problemes i 
disfuncions que deriven del funcionament del sistema ptiiblic de 
la salut i de la defensa dels consumidors i els usuaris, garantida 
a l’art. 51 de la Constitució. 

L’activitat del Sindic s’ha centrat a resoldre les queixes, indi- 
viduals o collectives, presentades pels ciutadans, i ha intentat 
corregir amb equitat les qiiestions d’interks general que se’ns 
han plantejat. 

S’ha cienunciat i recomanat, mitjanpnt infonedores resolu- 
cions, el canvi de les actuacions administratives viciades, com 
tambb les que podien vulnerar drets fonamentals o perjudicar al 
ciutadk 

La necessitat que l’administració actuY d’acord amb els prin- 
cipis establerts a la Constituci6 i a la llei ha estat, un cop mds, 
el cavall de batalla de les queixes que hem tramitat. 

El dret a la protecció de la salut ha quedat, en molts casos, 
mediatitzat per drets fonamentals corn el dret a la vida, dret que 
6s el primer enee els fonmentals de la persana i, per tant, pre- 
ferent respecte a altres drets. En d’altres casos, hem vist con- 
flictes entre el dret a la protecci6 de la salut i el dret fonmental 
a la llibertat ideolbgica i religiosa, i tarnb6 amb el dret a la lli- 
beaat i la seguretat, a I’honor i a la intimitat. 

Un cop <<universalitzada>> l’assisthcia sanidria, el Sindic ha 
d’advertir els poders pliblics perque potenci’in els serveis sanita- 
ris i les garanties dels seus usuaris, L’augrnent de la demanda 
d’assistencia és prou evident perqub es reforcin els estnentats 
serveis i l’efichcia dels drets dels ciutadans, tant amb mesures 
ti?.cnico-juríciiques C Q ~  materials i humanes, per tal de no caure 
en una inflaci6 de drets i en la iniquitat. Cal, perb, informar d e  
gudament el ciutada usuari de la sanitat, a fi de compartir soli- 
dhriment amb l’administració sanithia els problemes de salut 
de la nostra societat. 

Les queixes considerades m6s transcendents reflecteixen els 
mancaments de l’estructura sanithia pfiblica, la qual cosa itici- 
deix en la vulneraci6 del dret a la protecci6 de Ia saIut. 

Aixi, malgrat les reformes intsodu‘ides i aplicades per i’admi- 
nistraci6 de Pa Generalitat, ja sia en desenvolupament legislatiu 
o en l’exewci6 de la Llei General de Sanitat, persisteixen els 
problemes ja denunciats en informes anteriors. Aquests proble- 
mes aguditzen i dificulten la conscienciaci6 i la corresponsabi- 
litzaci6 del ciutadh i de la mateixa administraci6, en les seves 
obligacions d’organitzar i orientar el servei amb vista a l’efi- 
ciEncia de la gestió i l’efichcia i la celeritat del seu funciona- 
ment. 

La burocratització en la gestid dificulta l’operativitat del ser- 
vei, la qual cosa incideix en e3 greu problema de Z’automedica- 
ció dels ciutadans en el nostre pais. L’escassetat de serveis en 
els centres sanitaris provoca el colhpse en les intervencions i el 
manteniment de les llargues llistes d’espera. Tampoc no es bus- 

quen f6mules alternatives d’assisthcia a l’usuari en altres cen- 
tres amb menys acumulacib d’inte~vencions. 

La d o m a ,  lenta, de l’assistkncia prirnhria i la poca incidh- 
cia dels equips d’atencib psirnhria s6n fets que no p d m  alleu- 
gerir ni contribuir a millorar e1 tractament comte  dels usuaris. 

Malgrat els acords del Departament de Sanitat amb la Dipu- 
taci6 de Barcelona per a la subrogaci6 dels concerts en rnatkria 
d’atenció psiquihtrica i la recent Llei d’ordenació Sanitbia de 
Catalunya, la qual. estableix un nou mdel  sanitari amb la crea- 
ci6 del Servei Catal& de Salut, caldrh que siguin els usuaris el 
mirall de l’?xit de la reforma propugnada. 

L’atenci6 primhria integral, l’atenció als grups de poblaci6 
de major risc, l’atenció psiquiatrica, la planificaci6 familiar, la 
protecció buco-dentd i la protecció de la salut laboral, han estat 
les activitats més ben rebudes de totes les encomanades al Ser- 
vei Catal2 de la Salut. Gal&& doncs esperar el descabdellament 
de la reforma, d’acord amb alZb que preveuen les disposicions 
addicionals i transitbries de l’esmentada Llei d’Ordenaci6 Sani- 
tbia de Cataiunya, per a la plena efectivitat del dret a la saiut 
de tots els ciutadans, en condicions d’iguaitat i dignitat. 

Els malalts crbnics, sobretot la gent gran, s’hawan d’esperar 
a ser atesos degudament, com tamM desperah el personal que 
€oma part del Servei Cat& de la Salut, en la seva equiparació 
en les concliciuns professionals i estatuthies. 

ASxb no obstant, hem de donar un vot de confianqa a la nova 
ordenació saniaria catalana, en l’intent de racionalitzar X’orga- 
nització i conjugar-la amb una concepció integral de la salut i 
amb els principis de descentralització i p,uticlpació cumuriitA- 
ria. 

IT. ‘lWOIAOGIA DE LES QU1l:XXES 

SANITAT I CONSUM 

SALUI’ PORLICA - Gestió de l’administraci6 
- Jnspeccih 
- Actuacid mkdico-professional 
- Neglighcies in$dico-profes- 
sionals 
- Responsabilitat professional 

DEPXCI~NCIES 
SA NI TAR I ES - Assisthcia prirnhia 

-Prestacions 
- Obligacious del beneficiari 
- Hospitals 
- Pres tacions extra-hospitalhies 

PKKSONAL SANITARI - Relacions cle treball 
- Condicions 
- Rkgim jurídic 
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- Personal 
- Metges 

CONSUM - Informaci6 al ciutada 
-Drets del ciutadh 
- Condicions dels productes 
- Garanties 
- Organitzacions de C Q I ~ S L U I I ~ ~ O ~ S  

11%. TEMES SELECCIONATS 1 yursrxr2s 
1 I,*L U S T 13 A T I V ES 

1. La Sanitat Paiblica i I’Assist&ncia 
Sanithria 

Una de les controvkrsiees mantingudes darrerament entre els 
diversos sectors polltics ha estat la denominada sanitat mixta. 
La mateixa Llei d’OQrdenaci6 Sanithria de Catalunya ha consoli- 
dat un sistema sanitari mixt, el qual, mitjanpnt la Xanca Hospi- 
talhia d’Utilitzaci6 Pliblica, rzprotitarh els recwsus p~blics i 
privats, il f i  cl’htruciuir una millora en ‘les prestacions i serveis 
assistcncials. Aixb no obstant, el fi mai no po&h justificar els 
mitjans i, per tant, les mesures emprades pels poders pliblics 
hauran de ser legítimes i principalment equitatives. 

El concepte de sanitat comporta la intervenció de I’Adminis- 
traci6 en qiiestions generals de prevenci6, control de mesures 
higihiques i del medi, les quals nom& poden realiaar-se des 
dels poders pliblics. 

En canvi, l’assistkncia sanithria pet ser prestada, mitjaqant 
determinats serveis rnMica-sanitaris, per entitats o personcs 
privades. 

D ’ q i i  que ve l’assumpció, organització i planificaci6 de la 
sanitat s’hagl de fer cles dels poders ptíblics, els quals sempre 
podran i hauran de ser més equitatius; alhora, tenen capacitat 
per imposar un sistema solidari i d’atenció integral dels proble- 
mes de salut dels ciutadans. 

L’art. 41 de la Constituci6 Espi-~iy~lil estableix que els po- 
ders p6blics mantindran un rkgim públic de seguretat social per 
a tots els ciutadans que garanteixi la seva assistbncia, i els art. 
43 i 49 reconeixen el dret a la protecci6 de la salut, encomanant 
als poders piiblics organitza i tutelar la salut piiblica amb me- 
swes preventives i les prestacions i dels serveis necessaris a tots 
els ciutadans. 

Per fer efectiu aquest dret, la Llei General de Sanitat esta- 
bleix el Sistema Nacional de Salut, el qual integra eis respectius 
serveis de salut de les comunitats autbnomes i fixa l’ordenaci6 
del sistema sanitari públic, basat en les principis d’universalit- 
zació, d’integxaci6 de serveis i a i  una concepcih integral de la 
salut. 

L’quitat? al llostre entendre, és un dels objectius fonamen- 
tals de tot sistema de salut. Sabem qrrc les diferencies s b c h  
econbrniques, les malalties congenites i els grups marginals, 
s6n problemes amb qu& topa tot sistema s a n h r i  que, com el 
nostre, pretengui donar ulla assistencia satiitbia universalitzada 
a tots els ciutadans. 

Respondre alsl esmentats problemes sense que augmenti la 
discriminació significa adoptar les mesures per aconseguh Vas- 
sisthcia sanitbia adequada, de qualitat i de franc per a tots els 
ciutadans, basada en la solidaritat contributiva de tothom, per 
assegurar l’assisthcia dels que en tenen m6s necessitat, 
Aixb és improbable des del punt de vista del sector privat, el 

qual, legitimament, ka de buscar el benefici i el rendiment de la 
inversib. 

La realitat del nostre pais, prb, j a  exposada en informes an- 
teriors, manté un bon nivell pel que fa a l’assisthcia especialit- 
zada, perb en canvi hi perdura la deplorable situaci6 del primer 
graó assistencial, malgrat la implantació del nou i lent model 
cl’atenció prirnbia. 

Les queixes rebudes per la nostra Snstihrci6, tant del sector 
privat com dei piblic, avaluen el funcionament de tots dos sec- 
tors, Així, és palesa l’elecci6 que fan els usuaris ciutadans dels 
centres públics quan sorgeix un problema o intervencid greu o 
d’urghcia, i de l’atenció mbulatbnia del sector privat, quan 
volen ser atesos amb un millor tracte i menys gregari, encara 
que a vegades sigui dificil l’avduaciii de la qualitat d’aquesta 
assisthcia. 

S’ha evidenciat tambb, en queixes sobre rescabalament de 
despeses de serveis externs a la Seguretat Social, la utilització, 
de vegades fraudulenta i per tant no avalada per la nostra Insti- 
tuci6, del sector públic pel privat. Tots sabem que hi ha faculta- 
tius que treballen en tots dos sistemes, públic i privat, i que 
deriven als malalts del sector privat cap al públic a fi de pacti- 
car-10s les proves o exploracions més c a s ,  entre altses tramfe- 
r&ncies sospitoses, de dificil demostraci6, de diners de la sanitat 
piiblica a la privada. 

No fa gaire, unes declaracions del director del Servei Catnlh 
de la Salut han evidenciat I’aprofitarnent de tots eis recursos, 
públics o privats, intentant, perb, que els professionals de la sa- 
nitat pública tinguin una dedicació exclusiva, Ara M: si no es 
delimiten clarament aquests dos sectors, tant respecte als pro- 
fessionals, amb la implantad de dedicació exclusiva, corn res- 
pecte als serveis, establint l’hdex de qualitat general, tota 
compasaci6 continuar& essent utbpica. 

Es van assolint els objectius d’mdenaci6 sectorial i territo- 
rial, als quals s’atxibueixen, en centres concrets, determinades 
especialitats i serveis. Tot i que l’assisthcia s’acosta a l’usuari, 
6s clificil de fer-ho en harmonia amb el manteniment de tots els 
serveis, p6blics o privats, a fi de no crear dugIicitats, El darrer 
any exposhrem en el nostre Informe al Parlament un cas para- 
digrntltic entre I’Hospitd Comarcal d’lguaiada i la Funda& 
Assistencial de l’Anoia, en l’intent de racionalitzar l’oferta sa- 
nitkia per part de l’aadminislsacid, a fi d’evitar duplicitats i mi- 
llorar la qualitat assistenciai. 

Les llargues llistes d’espera, la infrautilitzaci6 de tecnologia 
punta, la mala gesti6 i la manca de criteris, burocratitzant les 
activitats m6s necesshies, revela ufi cap més la inadquacib en- 
tre la demanda de serveis sanitaris, d’ma societat que cada dia 
crea més necessitats, i una oferta, sempre limitada, per la capa- 
citat dels mitjans econbmics i les prioritats polítiques i pressu- 
posthies. 

Per tant, si s’ha optat pel sistema iguatitari d’acces a l’assis- 
temia, s’han d’arbitmr els mecanismes perqui? sigui eficaq, 
eficient i de quaiitat, ateses les necessitats de tots els ciuta- 
d¿W. 
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Aixb no obstant, pel que fa a t’assisthcia primkia, la Gene 
ralitat ha seguit les directn’.us imposades per l’administraci6 
central amb la Llei General de Sanitat, les quals directrius molts 
facultatius es resisteixen a abonar argüint que I’actual sistema 
sanitari piiblic -obligatori i basat en equips multidisciplinaris 
tancats i d’estruchwa rigida i jerarquitzada- no $’adequa a les 
necessitats actuals i tendhcies europees, que potencien d met- 
ge de capGalera i fomenten de poder-ne elegir lliurement, in- 
cloent-hi f6rmuIes de remuneració més liberals per acte mMc,  
el qual fet incentiva el trebdii i Ia dedicació dels facultatius. 

Aquesta darrera pretensió 6s la que proposa d’assimilar amb 
més contundhcla Xa Conselleria de Sanitat gallega en el seu 
nou model d’assisthcia primkria, en el qual es defensa la h s -  
tauraci6 d’un sistema mixt obert a tothom, que, en el cas de 
prosperar, esdevindria una alternativa al model establert pel 
Govern central, ja que s’instauraria la llibertat d’elecció de sis- 
temes sanitaris, metge i centre sanitari, la introducci6 de meca- 
nismes de compethcia i la descentralitzaci6 administrativa en 
coliaboració amb els collegis de metges. 

Siguin quines signin les directrius polítiques per a la protec- 
ci6 de la salut dels ciutadans, s’ha de recomanar als poders pú- 
blics la immediata preocupaci6 pels problemes que afecten 
directament la relaci6 dels ciutadans amb els facultatius, base 
de t.ot acte rn&dic, per resoldre els problemes dels uns i els al- 
tres. 

Posar en prhctica programes pilot per aileugekr les llistes 
d’eespera quinirgiques, corn ha fet 1’Hospital Sant Llorey, de 
Viladecans, en el pla de <<cirurgia sense ingr6w, pot allerar 
I’administraci6 sanitkria a ampliar-ho it tots els hospitals, ja que 
permet intervenir eis pacients, sobretot en traumatologia, i el 
mateix dia fer-10s tornar a casa amb servei d’atenci6 domicili&- 
ria. 

Reconkjxer el treball dels professionals que es dediquen a 
I’aassisthncia sanitiria -metges, infermeres o auxiliars-; regular 
la situa& del personal interí i l’equiparaci6 amb el personal 
del Servei Catalb de la Salut; evitar els conflictes sanitaris, els 
quals incideixen directament en l’assistbncia als pacients, s6n 
aspectes candents que impedeixen l’efectivitat del dret a la pro- 
tec& de Ja salut, 

Les vagues en el sector sanitari del darrer any han tornat a 
evidenciar la crisi que pateix la sanitat del nostre pais. Convo- 
cathries de places amb la corresponent repercussi6 pel personal 
interí, els drets laborals i remuneratius, les condicions de treball 
i les limitacions tkcniques han causat tmb6 la hdefensid dels 
malalts, els quals han vist vulnerats els seus drets, malmesa 
l’assisthcia i ajornada la inteweiici6 promesa. 

L’exercici del dret de vaga, es vulgui o no, afecta irrepara- 
blement el dret dels usuaris a la protecci6 de ia salut i la vida, 
fis evident que, en molts casos, les mesures adoptades per X’ad- 
ministració per garantir el servei durant les vagues no han estat 
executades pels vaguistes, amb la qual cosa s’han incomplert 
els serveis mínims imposats i s’han vulnerat les garanties dels 
usuaris. Per aixb, caldria obrir tots els mecanismes de dihleg i 
consens entre les parts, a fi d’evitar la vaga i, en darrer terme, 
exempldzar els expedients disciplinaris i sancionadors incoats 
als possibles infractors. 

En l’infome de l’any 1989, insistfern en l’escassa i poc o p e  
rativa actuaci6 de la inspecci6 de I’administració sanithia da- 
vant les irregularitats mkdico-prufessionaf s. Enguany també les 

neglighcies mhdiques, retard o inassisthcia dels facultatius ai 
lloc de treball i la desviaci6 de malalts des de la Seguretat So- 
cial a consultes privades han estat objecte de reflexi6 en diva- 
ses queixes. 

Resoldre qihestions especifiques sense invest igar-ne les cau- 
ses seria desconhixer la realitat. La penosa situaci6 dels metges 
r t d s ,  la prwarieáat de les seves condicions de trcbali i l’escas- 
setat del seu sou fan que es els metges i ATS de poblacions ru- 
rals hagin dc mantenir les irregulars i avui ja considerades 
anacrbniques conductes. ReconEixer iklegal la percep& de les 
esmentades conductes no resol el problema de fons. 

La prohibicid de percebre ingressos derivats de les presta- 
cions sanitbies gratuites és prevista en la nova Llei d’0rdena- 
ci6 Sanithria; per tant, l’administraci6, sens perjudici d’lniciar 
els expedients disciplinaris corresponents i de sancionar els in- 
fractors, quan en tingui proves, ha d’adoptar les mesures opor- 
tunes per revisar i dignificar els mitjans de la medicina ma l ,  a 
fi d’acabar aquesta practica iliegal i permetre la reforma de 
l’assisthcia prirnhia en l’hbit  rural. 

Les queixes que a continuació relatarem amplien el marc de 
referencia a d’altres problemes ja denunciats, sovint en daci6  
amb diversos hrnbits de la sanitat, com el tractament de certes 
malalties, la problem&tica de les farmhcies, els medicaments i 
les prestacions extrahospitalbies, reflex subjectiu de la desaten- 
ciQ que pateix, en alguns casos, el ciutadk 

Queixes 23 1/90 i 21 7/89 
El tractament de les malalties 

L’actuació i els mitjans del sistema sanitari s’han d’orientar 
preferentment a la promoció de la salut i a Ia prevenei6 de ma- 
lalties. L’asisthcia sanithria s’ha est& a tots els ciutadans, que 
hi han de poder accedir en condicions d’igualtat efectiva. 
Aquests principis generals de l’actual sistema de salut han de 
ser fets efectius per I’Estat i les comunitats autbnomes dins una 
concepci6 integra1 del sistema sanitari. 

Les queixes que tat seguit exposem s6n expressives de les di- 
verses vicissituds que caracteritzen el tractament de les malal- 
ties. 

Queixa 23 1/90 

L’interessat, senyar J.E., com a president de I’Associaci6 Ca- 
talana de Fibrosi Quistica, s’adrq8 ai Síndic exposant Ia pro- 
blemhica d’un grup de pares de fills afectats de la malaltia 
anomenada fibrosi quistica o mucoviscidosi. 

Denunci; el greuge comparatiu, respecte a d’altres cornuni- 
tats autbnomes, pel fet de no disposar de la medicaci6 necessh- 
ria al tractament d’aquests malalts, amb caracter gratu’ie a través 
dels hospitals, com succeeix en altres comunitats autbnomes de 
1’Estat espanyol. 

Certament, els serveis de farm2cia dels hospitals gestionats 
per I’INSALUD dispensen els medicaments necessaris per al 
tractament complet dels malalts afectats de fibrosi quistica no 
ingressats. 

De la documentaci6 que l’interessat adjuntava a la seva quei- 
xa se’n desprenia l’intent de diverses comunicacions amb la 
Conselleria de Sanitat; per& tot i que les persones amb les 
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quids s’havia entrevistat semblaven sensibles al problema, ha- 
via passat un any i mig i els malalts continuaven sense cap so- 
luci6 positiva. 

Vista la problernhtica exposada, s’admeté a trhrnit la queixa i 
ens adse$mrn a Xa Conselleria de Sanitat recomanant que 
s’adoptessin les mesures nwesshries perque es djspensks de 
franc I a cimec de 1’ICS la medicació esmentada, a tsavEs de les 
farmhcies de cada hospital on es controla clínicament els ma- 
Xalts afectats. 

Amb data i 6  de novembre de 1990 varn rebre un informe de 
la conselleria, del qual es desprenia l’acceptaci6 de la nostra re- 
comanaci6 i en el qual se’ns curwnich l’aprovaci6 d’una cjrcu- 
lar que resolia el problema. 

De l’esmeritat informe es pot concloure, en síntesi, que: 

(<L’Institut Catal& de la Salut va posar en marxa tots els me- 
canismes a1 seu abast, amb la finalitat de fer efectiva la dispen- 
saci6 gratu’ita de la medicaci6 esmentada.)) 

>>En aquest context, 1’IIcS va publicar la Circular 2/89, de 31 
de gener, sobre la dispensacih de medicaments estrangers, l’en- 
t.rada en vigor de la qual va millorar notablement les condicions 
en que es dispensaven determinats medicaments als malats de 
fibrosi quistica, d’una banda fent rnks bgil la seva obtenció, i de 
l’alt ca banda dispensant-los de manera gratuyta. 

,>Així mateix, amb data 27 de febrer de 1990, el subdirector 
General de Serveis Sanitaris de I’ICS va adreqas una carta al 
senyor president de l’Associaci6 Catalana de Malalts de Fibrosi 
Quistica, en la qual se l’informava de les actuacions fetes fins a 
aquell moment i de les previsions cn aquest respecte, 

>>Actualment ja ha estat aprovada la ciicular 11/1990, de 26 
de juny, vigent des de la data de la seva divulgacih, que esta- 
bleix el sistema de dispensaci6 i facturaci6 de medicaments a 
pacients a€ectats de fibrosi quistica amb carrec a 1’ICS. Segons 
la circular esmentada, tots els pacients amb aquesta akcci6 ob- 
tindran els medicarncnts necessais per al seu tractament en els 
centres propis de X’ICS u en centres concertats que disposin de 
servei de firmhcia en els quals s’efectui cl seguiment especial i 

>)Aquesta dispensació actualment, esta concertada a 1’Hospi- 
tal d e  la Vall d’I-kbron, a 1’1-Iospital del Nen Jcsiis de Sabadell i 
a 1’Hospital de Sant Joan de Ddu d’Esplugues de Llobregat, 
ates que s6n els que reuneixen els requisits exigits. 

>>Els malats datats  continuen obtenint els medicaments es- 
trangers gratuitment, d’acorcl amb el que est& establert en la 
Circular 2/1989 de 1’ICS. 

>>Per filtim vull comunicar-vos que la SuMrecci6 General de 
Serveis Sanitaris de 1’ICS va trametre al president de I’Asswia- 
ció de Malalts de Fibrosi Quistica un exemplar de la Circular 
1111990, de 26 de juny, a fi que tinnguks coneixement que, des 
de finals del passat mes de juny, la medicaci6 que els especia- 
listes prescriuen a aquests malalts no té perquk suposar-los cap 
c h e c  >>. 

d C Q l l t d ,  

Ateses les instruccions establertes per l’esmentada circular, 
la qual reconeixia la dispensaci6 i facturació de la medicació 
als afectats de fibrosi quistica amb chrrec a I’IXCS, vam celebrar 
l’adopci6 dc la mesura que resolia eI problema i donhmn per 
finalitzades les nostres actuacions, bo i comunicant-lm a Z’inte- 
res s iit . 

Queixa 2 17/89 

L’interessat, senyor P.8. expsh estar afectat d’una malaltia 
denominada Corea d’Huntington, i manifesa la manca de ser- 
veis d’assistbcia i la desprotecci6 en la qual es trobava. 

La malaltia que pateix, neumlbgica i <<heredogenerativa}), 
evoluciona lentament i progressiva cap a la incapacitat. Indica- 
va que no tenia tractament per detenir el procés de la malaltia 
pel problema de manca de centres especialitzats, suport i orien- 
tació psicolbgica, com a conseqühncia de les cures exclusiva- 
ment domhstlques, 

Un cup admesa a trhmit la queixa v a n  sol-licitar informe a Ea 
Conselleria de Sanitat, per con&ixer la posici6 del dit Departa- 
ment sobre les mesures per promoure el tractament i atenci6 de 
1 ’ interessat. 

De l’informe rebut se’n desprenia que: 

<<La malaltia coneguda corn a Corea d’Huntington tt5 una pre- 
valenqa (casos acumulats) de 4 a 5 casos per 1OO.ooO habitants. 
El nombre de casos diagnosticats a Catalunya es pot situar al 
voltant de 240 a 300 malalts. 

>>Aquest nombre reduit de casos fa que tot i tractar-se d’una 
malaltia crbnica, d’evoluci6 progressiva i invalidant, no es pu- 
gui considerar prioritkria la creació de centres especffics per a 
1 ’ atenc ió d ’ aquests mala1 t s. 

>>De la mateixa forma, considerem que les complicacions que 
poden presentar-se en l’evoluci6 de la malaltia d’I-€wtington 
han de ser tractades en un hospital general, on es disposa dels 
mitjans necessaris per fer-ho, Fora d’aquests episodis, no sem- 
bla procedent l’ingrés dels malalts en un centre sanitari 
d’aquests, i creiem que el contml de la seva evoluci6 s’ha de 
dur a terme de forma fonamentalment ambulatbria com suc- 
ceeix amb altres mdalties crbniques. 

>)L’accés d’aquests malalts a una atenci6 mWca especialit- 
zada i a una orientació psicolbgica s’ha de produir en consulta 
externa, i ser& I’especialista qui haur& de decidir l’ingrés dels 
malalts quan sigui procedent>>. 

Vist l’esmentat informe i sens perjudici de cornunicu-ne el 
contingut a l’interessat perquk hi fes les oportunes objeccions, 
no vam apreciar-hi cap actuació iklegitima de I’administració 
sanithia, ja que el possible desacord amb els criteris d’organit- 
zaci6 i funcionament dels serveis públics sanitaris manifestat 
per l’interessat no pot, per si sd ,  motivar la nostra intervenci6. 

Per aixb, no havent rebut cap comunicació de l’interessat, 
vam donar per closes Ies nostres actuacions, 

Queixes 678/89,847/89 i 1690190. 
Medicaments 

El &et a obtenir els meclicaments i productes sanitaris que es 
considerin necessaris pes promoure, conservar o restablir la sa- 
lut s’ha de desplegar i materialitzar d’acord amb les ~QITTRS 
d’idoneYtat dels medicaments que estableixi I’Ahinistració de 
l’Estat. 

No fa gaire ha estat publicada la Llei 25/90, de 20 de desem- 
bre, del Medicament, amb l’objectiu sanitari de contribuir a 
l’existhcia de medicaments segurs, eficagos i de qualitat. Tam- 
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b& s’hi entreveu perd, l’objectiu econbmic, ja que els preus rao- 
nables dels medicaments i la despesa pública ajustada s6n pos- 
sibles mitjanpnt el finanqament públic selectiu i no 
indiscriminat i amb una selectiva contribucid dels malalts. 

La nova llei vol promoure les noves tecnologies, perb s’ha de 
completar amb una legislaci6 del medicament que contribueixi 
a orienta la investigaci6 cap a l s  objectius socials i temphtics 
necessaris i a organitzar l’admissió de productes, de manera 
que els malalts se’n puguin beneficiar corn mes aviat millor. 

f ix i ,  a la queixa 678189, presentada a la nostra Institució per 
la senyora A,P., s’expressa en els termes següents: 

<<Em dic A.P. i des de fa poc mds d’un any estic en programa 
d’hemodihlisi. Corn vostk ja deu saber, un dels problemes mes 
greus de les persones que estem en questa situaci6 6s que t e  
nirn una a n h i a  important, cosa que moltes vegades ens i m p  
deix de fer una vida normal. Aixb  fa que la majoria de pacients 
necessitin transfusions freqüents, perb fins i tot en les situacions 
en que no se’n necessiten, I’hematttbcrit 6s tan baix, que dificulta 
de fer una activitat normal. Només cal comprovar la quantitat 
de persones en programes d’hernodihlisi que estan en situaci6 
de llarga malaltia, 

>>Fa un temps que va sortir un medicament, l’exitropoietha, 
que, segons sembla, és una hormona animal que supleix les 
funcions que fa el ronyó pel que fa a l’elaboració de nous glb- 
buls vermells. Aquesta descoberta va obrir una gran espermqa 
a tots els malalts d’insuficihncia renal crbnica. Els resultats 
d’aquest tractament sembla que s6n espectaculars a curt temi- 
ni, A partir de la primera quinzena es cornenqa a notar una gran 
millora. La qualitat de vida dels malalts canvia substancial- 
ment. 

>>La realitat, per& 6s tota una altra. Aquest meáicnment no 
ens arriba. Maigrat els esfoqos de molts metges, les perspecti- 
ves s6n mes que fosques, Li explicaré el que jo sé d’aquest t e  
ma. 

>>E1 principal problema 6s que 6s un medicament molt car i 
que s’ha d’administrar durant un període molt llarg i tres cops 
la setmana. Aquest medicament no esta registrat encara aquí a 
Espanya, tot i que diuen que fa molt de temps que esta en trh- 
mit. A la resta d’Espmya sembla que ja hi ha algunes ciutats i 
comunitats que han cornenqat a administrar-io. Per exemple j o  
s6 que ho fan a Galfcia, Saragossa, a Madrid. Aquí a Barcelona 
nom& n’administren en algnns centres i, en general, s6n dosis 
que els laboratoris que fabriquen el medicament eis donen gra- 
tuitament i com a pramoci6. 

)>Sembla que des de la Generalitat es treballa en aqiiest tema. 
Hi ha comissions i subcomissions, perb el resultat fins aquest 
moment 6s negatiu. Un dels temes que han estudiat és d’eestablir 
una prioritat en I’administraci6 d’aquest medicament: nom& hi 
tindrien dret, de moment, els malalts que necessiten &ansfu- 
sions mensuals o b6 aquells que tenen un hematbcrit de 20 i que 
fan una vida professional activa, 

>)També el Ministeri de Sanitat ha fet gestions diverses: ha 
tingut contactes amb laboratoris europeus per aconseguir un 
preu més raonable i els ha pram&s en diverses ocasions que el 
medicament es registraria a Espanya. Aquests terminis que do- 
nava el ministre s’han exhaurit j a  diverses vegades i el proble 
ma no es resol. El problema de fons sembla que és de 
pressupost. 

>,Tots aquests problemes, aliens als malalts, impedeixen que 
nosaltres puguem obtenir un medicament molt important per 
millorar la nostra qualitat de vida. Segons la informació que jo 
tinc, quan una persona necessita un medicament que hi ha al 
mercat, té dret a obtenir-h. La veritat, perb, és que no s6 quin 
procediment cal seguir per forpr I”Administraci6 a resoldre els 
seus problemes i a distribuir normairnent l’eritropietina. És per 
aixb que recorro a vosth per si em pot donar alguna orientmi6 
respecte a aquest problema.>> 

El Sindic s’arlreG8 a l  conseller de Sanitat, perquh, sens perju- 
dici de la prbvia autoritzaci6 i registre sanitari de €’esmentat 
medicment, ens inform6s sobre les possibilitats i alternatives 
perque els afiliats a la Seguretat Social. se’n puguin servir. 

De 1’Infome que r e b h m  de la conselleria se’n desprenia 
que: 

<tL’eritropoietina és un medicament que no esta encara ECO- 

negnt a 1’Estat espanyol, ja  que no compta amb l’autoritzaci6 i 
registre preceptius del Ministeri de Sanitat i Consum, estant en 
aquest moment en fase d’assaig clinnic. Eh conseqühncia, només 
és possible la seva obtencid a través de la imprtaci6 com a me- 
dicament estsanger, importació que tamb6 compta amb l’auto- 
Sització de l’esrnentat Ministeri. 

>>Aquest Departament 6s conscient de la importhncia que 
aquest medicament pot tenir en el tractament de les ahmies 
que pateixen les persones sotmeses a dihlisi i per aixb ha format 
un Carnit& d’Experts, que properament es constituira formal- 
ment per Ordre d’aquest Departament, el qual ser& l’encarre- 
gat d’assessorar sobre la utilitzaci6 correcta d’aquest 
fhrrnac.>> 

Vist l’esmentat informe, varn comunicar a la interessada el 
contingut de la resposta del conseller de Sanitat i traslladhem 
la queixa ai Defensor del Poble, bo i recomanant-li d’aúregar-se 
al Ministeri de Sanitat i Consum, a fi d’agilitar l’autorització i 
registre de l’esrnentat medicament. 

La sintesi i producció mitjanpnt thniques d’enginyeria ge- 
nhtica de l’eritropoietina, hormona encarregada d’estimular la 
producció d’hemrtties, ha pern& la introducció d’aquest medi- 
cament en el tractament de les a n h i e s  renals. L’esrnentat 
medicament fou registrat a la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios amb la qualificació d ’ d s  hospitala- 
riw. 

El 6 de juliol de 1990 fou publicada la Resolució de 28 de 
juny del mateix any, de la Subsecretaria del Ministeri de Sanitat 
i Consum, per la qual es creh el Cornit& Assessor de I’INSA- 
LUD per a la utilitzaci6 de l’eritropoietina. 

Per aixb, ates que es procedi a I’autoritzaci6 i registre de 
l’esmentat medicament, ha vam comunicar a la interessada i 
entenguérem per part nasúa resolt el problema. 

Queixa 847 I89 

L’interessat exposa el cas del seu germh, afectat des dels 16 
anys, d’esquizofkhia paranoide. 

Dintre la medicació del malalt esmentat hi figuraven, des de 
fa molts anys, dos comprimits diaris de Leponex, medicament 
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que van preparar uris laboratoris de Barcelona fins l’any 1989, 
data en la qual van deixar d’elaborar-la. 

Estudiada la queixa, el Sinciic s’adregh al. conseller de Sanitat 
per exposar-li Ics necessitats indicades per l’interessat sobre 
l’esmentat medicament, així COM tambd la imprescindible in- 
formaci6 sobre la substitució dei de I’específic deixa! d’dabg- 
rar pel laboratori que cl comercialitzava, sobrctot tenint en 
compte que aquesta informacid havia estat negada fins ara a 
1’ interessat. 

El Departament rle Sanitat ens EU avinent que el 1,epmex 
(principi actiu clozapiria) 6s un medicament antidepressiu que 
va ser retirat del mercat espanyol l’any 1988. 

<<Actualment pot aconseguir-se de fonna gratultri COM a me- 
dicament estranger en la Dinxci6 Comissioiiacla del Ministeri 
de Sanitat i Coiisiim (Avgda. Sant Antoni Maria Claret, 21-23), 
per6 complimentant una shie de t r h i t s  com 6s el compromís 
tlcl metge preucriptor a realitzar u11 control hemhtic del pacient 
mentre estigui en tractament amb aquest medicamelit per tal 
cl’evitar i’aparicid cl’efeectes indesitjables. 

>>Aquest medicament cstA indicat en els estats psicbtics corn 
s6n esqukofrhia aguda i crhiccn i psicosi paranoicle. 

>>La substitució del rnecticarnent kponex per un altre que co- 
breixi les mateixes indicacions l’ha de realitzar el metge a c&- 
rec del qual estigui cl pacient, ja que si bt5 existeixen altres 
medicaments amb mecanismes ci’acci6 similars O iguals, la cXI- 
nica canvia per a cada pacieent.>> 

Atks que no es clcsprenh cap irregularitat de la Conselleria 
de Sanitat que pogues iiiotjvar la continimi6 de la nostra inter- 
venció, donhem per fjnditmdes les nostres actuacions i proca- 
direm a arxivar el present expedient, el que cornunic&mn a 
1 ’ h teres sat. 

Queixa 169O/9O 

El coordinador del Servei d’bestesioZogia i Reanimació de 
S’Nospital Germans Trias i Pujol s’adreg8 il la nostra Instituci6 
per exposar-nos entre altres coses el problema de l’atenci6 it 

l’asuari afectat d’una malaltia terminal amb dolor (chncer, sida 
i patologia terminal gerihtrica). 

Manifestava que la Conselleria de Sanitat, mitjanqant l’ex- 
cellent esfoq i decisió del seu conseller, porta a terme el pro- 
grama d i d a  als anys>, exemplar en la mesura que s’ocupa 
preferentment de l’atenci6 dornicilihria del malalt, facilitant la 
comoditat de l’usuari i la dcscongcsti6 dels centres. 

També ens indicava: 

<<En e1 nostre Centre es realitzen les tkciiiques més simples 
(control sirnptornhtic i suport crnwional del malalt i la seva fa- 
d i a )  aixi com les m& sofisticades, encamhiades a tractar el 
dolor oncolbgic i el degut a fa SIDA. 

nVd1 donar-li a conbixer tarnbd les nostres iniciatives perso- 
nals en aquest terreny: la collaborrtció del gerent de l’hrea 6 i de 
l’inspcctor far lacht ic ,  els quals cstan afavorint una major co- 
~ n d t i i t  per a l’usuar-i afcctat per un procés oncolbgic tenninal. 
(Dispcnsaci.6 de xeringues, volants per a arnbulbcia, contactes 
i xerrades donades per nosaltres 21 tots els metges de capgalera 

de l’&rrea, visites dels equips d’ATS i metges htcmssats en els 
sistemes simples (morfina oral o subcuthia) i sofisticats (opia- 
cis espinals) de control del dolor oncolbgic, etc.) 

aEn aquest sentit gosaria fer4 arribar la meva q u c h  per In 
manca de facilitacic) administrativa-legal de la pre’escripci6 
d’opiacis. L’agilitaci6 en aquest punt seria altament operativa i 
recomanable, per tal de impedir que un p p  nornbr6s d’usuaris 
visquin la desesperació del dolor no evitat. 

wTamb6 li voldria fer patent el corrent d’opini6 a. la clfnica 
del cloior, sobre el dret inalienable que tt5 1’~usuari que el seu do- 
lor sigui abolit, i que actualment, per problemes econbmics en 
la partida “Prbtesi“ de I’ICS, es troha sovint vulnerat. 

>>Malgrat la bona voluntat, col~laboraci6 absoluta i encert en 
la gestiú dels recursos econbmics per part dels nostres directors, 
els recursos econhies destinats a prbtesi, en el nostre Centre 
s6n actualment insuficients pel que respecta a la clínica del do- 
lor, Els nostres malalts oncolbgics provenen dc tot el Barcelo- 
nks nord i del. Maresme, amb una bona expectativa de vida, i 
amb dolor no controlable per rnEtodes simples d’administraci6 
de dosis repetides i fraccionades de morEinics pels sistemes im- 
plantables espinals. Aixb provoca molta més incidhncia de me- 
ningitis (sistema no tancat), obstrucci6 d’aquests sistemes 
(particdes de goma del vial de morfina) reintervencions quirtir- 
giques (incomoditat) per a ésser substituits per altres de nous, 
que funcionaran. fins que es tornin a obstruir, essent suhstitulta, 
tancant així un cercle vicids, Aquests problemes no succei’rien 
si un fluix d’opiaci en soluci6 irrigubs contínuament el sistema 
tancat, essent la missi6 que compleixen les bombes de perfusih 
continu a-PCA . 

>>Una bomba PCA té un cost aproximat de 4.oo.OOO pessetes, 
6s reutilitzable per altres malalts a diferhcia d’altres prbtesis, i 
assegura unli Elibertat i comoditat als pacients, actualment in- 
qiiestionablles. 

}>Substituir unes quantes vegades un sistema “’porta” en un 
mateix pacient té un cost wonbmk, social i WMANITARI 
molt més alt. 

)>El Servei Valencih de Salut, aixi com la RASSSA (Servei 
Andal6s de Salut) disposen totes les facilitats per sobrninis- 
trar les esmentades Bombes d’inhsi6 als usuaris que en ne- 
ces s iten . 

>)No vulnera el Dret Constitucional, aquest fet? 
>>Essent Catalunya una comunitat autanorna capdavantera 

dins I’Estat espanyol, per que els seus ciutadans no tenen les 
mateixes facilitats administratives sanithies en aquest sen- 
tit? 

>>Espero que realitzi les mesurtx que vostb cregui oportunes 
per tal d’aconseguir facilitats ii I’lora de prescriure una Bomba 
infusora-PCA d’opiacis a la nostra Comunitat Autbnoma,fi 

La present queixa es corniuric8 ai Departament cle Sanitat i al 
Defensor del Poble, 

Vist el que se’ns exposava, fou admesa a trhmit i es recoma- 
nB al conseller que prenguds les mes~res convenients a fi 
d’apaivagar i eliminar tant com fas possible la necessitat dels 
usuaris afectats i satisfer aixi el dret a l’assisthncia sanitbia dig- 
na dels malalts. També es sollicith un informe sobre el capteni- 
ment del Departament en aquest sentit i pel que fa a l’exhaurida 
partida per a les prbtesis. Actualment estem pendents de rebre 
la resposta corresponent. 
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Queixes 1082/90 i 1048189 
Eis torns de guhsdia de les fnrmhcies 

Els alcaldes de diverses poblacions del Baix Llobregat i del 
Maresme s’adrqaren al Sindic manifestant el seu rebuig davant 
la decisi6 del Collegi de Fmachutics de Barcelona sobre la 
reestructuraci6 dels torns de guhdia de les fmhcies. 

Alguns ajuntaments afectats reconegueren contra I’acord del 
Collegi de FannaciWcs, i considerem paradigma de la proble- 
matica esmentada la queixa de l’alcalde de Molins de Rei. 

L’esrnentat ajuntament acord8 interposar recurs contra 
I’acord del Collegi de Farmacihtics pel que fa a la constitució 
de subzona farmac&utica Única de les poblacions de Molins de 
Rei, Sant VicenG dels I-Iorts i Palleja i en relaci6 amb els toms 
de guhdia nocturns, 

A priori indicbem la legitimitat dels col-legis de farmackutics 
en l’ordenaci6 dels torns de gdirdia, com també les rnotiva- 
dons que addu’iren per imposar-los. 

Aixi, d’acord amb all6 que disposa l’article 7 de I’Urdre mi- 
nisterial de 17 de gener de 1980, els coklegis de fmaceutics 
poden ordenar els torns de gubdia: 

A r t .  7, Los Culegios Oficiales de Fmacéuticos ordenah 
con carácter general y/o especial, 10s horarios de servicio públi- 
co de las Oñcinas de Fmacia,  10s tiiinos de guardia y servi- 
cios de urgencia y 10s de vacaciones. 

>>Tal ordenacidin se estabiecerá de conformidad con las nece- 
sidades asistenciales y sanitarias de la población, asi como en 
fwción de las caracteristicas urbanas y geogracas, en orden a 
obtener la mayor eñcacia en la asistencia. 

>>Asimisrno, 10s Colegios Oficides de Farmacbuticos velarán 
por el cumpllrniento de 10 dispuesto en el articulo 1 del Real 
Decreto 909//1978, de 14 de abril, adoptmdo las medidas carp 
rativas oportunas para evitar o corregir situacimes que perjudi- 
quen la función farmacéutica o la tarea asistencial de la Oñcina 
de Fmacia.  Todo el10 sin perjuiciu de Zas obligaciones que 10s 
Fmacéuticos titulares tienen atribuidas en el Srnbito de su 
competaicia en materia de sanidad y sahd piíblica>r, 

Corn es desprh de la queixa que tot seguit exposarem, la 
Conselleria de Sanitat accepth del Sindic el cornpromis d’assu- 
mir aquestes compethicies en cas de no trobar-se una soluci6 
satisfactbria entre el Collegi de Farmachtics de Barcelona i els 
ajuntaments esmentats. 

Ates l’estudi de la queixa i la cumpetkncia exclusiva de la 
Generalitat en materia d’ordenació farmachtica, es feren les 
recomanacions que a continuaci6 detallem, les quals tenien 
causa en la reduccili de €armacies de guhráia nocturna, justifi- 
cada pel CoHegi en la reduccid de la demanda de medicments 
amb recepta dwmt la nit, Reprodu‘im a continuació l’escrit que 
ens fku arribar el CoElegi de Fmrnaci?-utics a rnitjan 1990, justi- 
ficant els torns: 

4 3 1  perqui! de l’atenci6 comarcal de les farmhcies en el ser- 
vei d ’urghncies 

>>La dinhica dels serveis d’wgkncia sanitaris ha canviat 
profundament en els darrers anys. La tasca que abans feia el 
metge i el Parmac$utic, x a  sigui per la bona xarxa cl’hospitals i 

de centres sanitais d’urghncies existents, sigui per prbpia deci- 
si6 del malalt, s’ha desplagit majoritbiament de Xes farmhcies. 

>>No obstant aixa, es continuen prestant els serveis d’urgh- 
cies per atendre altres necessitats no tan estrictament vitals, 

>)Per rad d’aquest canvi de costums, el nombre d’atesos ha 
dismíncr’it vertiginosament. Les estadistiques, de les quals 
acompanyem dues mostres, demostren que en una poblaci6 de 
20.000 habitants es dispensen un nombre de dues a tres receptes 
d’urghcia per nit, 6s a dir, unes deu receptes urgents en una 
pablaci6 de 1OO.ooO habitants. 
>>Criteris seguits per estructurar aquestes guhrdies comarcals 

>>a) Que fossin poblacions molt prbximes, amb una separació 
de molts pocs quilbmetres entre l’una i l’altra. El dihetre mB- 
x4m del cercle en el qual quedessin incloses les fmhcies mai 
fos superior a 1 O quilbmetres. 

>>b) Que formessin part de la mateixa comarca. 
x} Que hi hagués ’bones vies de cornunicaci6 entre les po- 

blacions. 
)>Horaris 

>>Horaris nocturns des de Iees 10 de la nit fins a les 9 dei matí 
següent. Cal remarcar que en dguna població, per tradici6, du- 
rant d s  dies festius tenen menys hores de servei. 
>>Vdoraci6 humana de la necessitat de descans 

d31 les poblacions d’una sola farmkia l’atenció del farma- 
chtic és constant, sense cap hora de lleure, i en les de poques 
fmhcies tmb6 tenen una ddicaci6 gairebé constant. 

>>D’nquesta manera s’ha volgut adequar les necessitats vitals 
que la I I Q V ~  estructura de la societat demana per a tothom. 

nRemarquem que tots els professionals fmachutics, corn 
bons sanitaris, sempre; estan disposats a fer el servei urgent i ne- 
cessari que un cas d’urgbncia extrema requereix. Per aixa, en 
iotes les propostes dels serveis comarcals hi ha l’oferta de p s -  
sibilitar que en aquests serveis d’atenci6 immediata es pugui 
comptar amb e1 farmaceutic de la pobXaci6, sempre que no 
sigui més fhcil rebre atenci6 de les fam8cies d’urgbcia de 
la zona. 

d3n I’actualitat aquest servei és d6na en les següents cornar- 
ques: 

>>i) GUARDIOLA DE BERGA 1 BAGA (BerguedA) 
~ 2 )  CASTELLBELL - MONISTROL - SANT VICENC (Ba- 

ges) 
>)3) SANT JOAN DESPÍ - SANT JUST DESVERN (naix 

Lliobregat) 

PALLEJA (Baix LIobregat) 
~ 4 )  SANT VICENC DELS HORTS - MOLINS DE MI - 

~ 5 )  MARESME NORD: 
>>A) MALGRAT - PALAFOLLS- TORDERA 
>>B) CATXLLA - PINEDA - SANTA SUSANNA 
>>C) S A N T  POZ - S A N T  C E B a  - S A N T  ISCLE - CA- 

NET DE MAR 
DD) ARENYS DE MAR - ARENYS DE - SANT 

VICENG - CALDETES I LLAVANE!RES.>> 

L’itcord adoptat pel Col.legi, segons exposh I’alcalde en la 
queixa, <csignific& que en els torns s’jntegraven les 16 farmhcies 
de les tres poblacions, i aixb implicava que aquells dies en que 
es trobessin de torn farmhcies de fora el municipi, els ve’ins de 
Molins de Rei s’haurien de desplaqar a Sant Vicent; deIs Horts i 
a Pallejb, amb l’agreujant que la @dia  urbana municipal es 

Pasciclc segon 
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veu obligada, quan els convilatans no disposin dels mitjans de 
locomoci6, a acompanyar-los, ja que a la nostra vila, no hi fun- 
ciona cap servei nocturn de transports. 

Per aixb, a proposta de la regidora de Sanitat i Serveis So- 
cials de l’ajjuntament, Ia Comissi6 de Govern acord& per una- 
ni rnit at : 

<<Primer: Interposar reecurs administratiu contra 1 ’acord aclop- 
tat pel Collegi de Farmackutics de la Província de Barcelona re- 
latiu als torns de servei d’urghcies de la subzona famackutica 
Única de les poblacions de Molins de Kei, Sant Vicen~ dels 
Horts i PaílejB, i contra la constituci6 d’aquesta subzona, si ha- 
gués estat acordada per aquell Coblegi. 

>>Segon: Traslladar &pia del recurs interposat la Conselle- 
ria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i 
a la Sindicatura de Greuges de Catalunya. 

>>Tercer: Traslladar aquest acord a I’Asswiació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

>>Quart: Posar de manifest aquest desacord, amb el Col*legi 
úc Farmachtics de la Provincia de Barcelona, pel fet que no 
s’hagi consultat prhviament els ajuntaments afectats, i ponderar 
els danys que comporta la decisi6 de constituci6 en subzona 
farmackutica linica de les poblacions de M o h s  de Rei, Sant 
Vicens dels Horts i Pallejb 

Sens perjudici úd procediment administratiu iniciat per 
l’ajuntament, el Sintlic sollicitii el corresponent infame de la 
conselleria, advertint de la possible desprotecci6 dels drets del 
ciutadh en benefici dels interessos dels €armac+utics, i s’insth al 
dihkg entre els ajuntaments i el collegi, rnitjmqant la Direcci6 
General d’Ordenacid i Planificacíd Smithria, a fi d’aconseguir 
uns torns de g u i l d a  consensuats amb les poblacions afectades i 
que fossin satisfactbris per als ciutadans. 

La consellerria ens informh que s’hiivia tornat als antics torns 
de gubdia mentre es tenien converses entre el collegi i la 
DGOPS. Així es comunich a l’alcalde de Molins de Rei, el qual 
contradigué el contingut de l’iinforme de la conselleria. 

Per akb, ens tomhem a adregar a la consderia en els termes 
següents: 

<&‘em referencia a l’expedient de queixa indicat a I’ericapqa- 
lament presentat per l’alcalde de Molins de Rei, senyor Casimir 
Boy i Nuñez, pel que fa a 1’acord adoptat per l’lltxe Collegi de 
hrmdc&utks de la Província de Barcelona que estableix el torn 
de serveis d’urghcies de la subzona farmachutica Única de les 
poblacions de Molins de Rei, S‘mt Viceng dels Horts i Pallejh. 

>>L’esrnentat cdlegi establí un ihic rkgirn de torns entre les 
farmhcies de les tres esmentades poblacions, quedant municipis 
sense farmhcies d’urghncia els dies que es troben de gukclia les 
farmhcies de fora de la pblaci6, la qual cosa obliga els whis a 
desplagar-se fora del seu municipi. 

>zL’interessat, l’alcalde de 1’Ajuntammt de Molins de Rei, 
posb en dubte el compliment dels serveis i necessitats sanithries 
i assistencials d’aquests municipis, entenent que en lloc de mi- 
llorar l’eñchcia de l’assistkncia fmackutica, es desprotegia els 
vei’ns d’aquestes poblacions en demkrit dels seus drets i dels 
mateixos serveis sanitaris. 

>>En el vostre Informe del proppassat dia 6 de febrer (reg. 
sort. 11 A3-148 de 132.90)’ ens hntlichveu que, per iniciativa 

dels €amaehtics afectats, s’havia tornat als antics torns de 
guitdia. 

>>TambB ens informhveu que s’estaven mantenint converses 
entre la Direcci6 General &Ordenació i Planificació Sanitkia i 
el Collegi de Farmachutics per establir uns toms de gubdia sa- 
tisfactoris. 

>>En el nostre escrit de 9 de marg de 1990 (reg. sortida n6m 
438 dc 16.3.90), US recornanhem que calia continuar les con- 
verses entre el Collegi de Parmackutics i la conselleria a fi 
d’aconseguir uns torns de gubrdia satisfactoris per als ciutadans 
i que no perjudiquessin el dret a la protecció de la salut. 

nTarnb4 se us indicava que trobhvem positiu el propbsit del 
vostre Departament pel que fa a les mesures preventives, com 
eren de reglamentar I’aassarnpció de les cornpethcies que I’&- 
dre Mnisterial de 17 de gener de 1980 atorgava als collegis de €a- 
rnadwtics sobre l’establiment del &gSm dels toms de g u M a .  

w h b  data 18 d’abril (reg. entrada núm. 450 de 26.4.90), 
s’ha rebut un nou escrit de l’alcalde de Molins de Rei, objectant 
el vostre Informe i comunicant-nos que: “En cap moment, en el 
municipi de Moljns de Rei, s’ha tomat als antics torns de guhr- 
dia’* (...> “ni s’ha aconseguit un acord entre aquesta alcaldia i 
els farmac&utics afectats perquh així sigui”. 

)>Per tot akb i donat el greu perjudici que representa la situa- 
ci6 actual per als habitants de l’esmentada vila, us reiterem el 
nostre suggeriment de 9 de mar$ d’enguany, a fi que doneu les 
ordres oportunes perque es puguin restablir els toms de gukdia 
antics; continuln les converses entre el Collegi de FarmacEutics 
i la Direcció General d’Ordenaci6 i PIanXcació Sanitiwia, in- 
tentant aconseguir uns toms de guhrdia satisfactoris per als ciu- 
tadans i que no perjudiquin en cap cas el dret a ia protecció de 
la salut; i, finalment, que s’adopth les mesures preventives 
adients perque, tal com ens v b u  indicar, en el cas que les con- 
verses no arribin a bona fi, es reglamenti l’assurnpci6 de les 
cornpetencies que I’Ordre Mimisterial de 17 de gener de 19810 
atorga a l s  col.legis de fmackutics,,) 

Amb data 18 d’octubre de 1990, la conselleria ens indicava que: 

<<‘ral corn recornanheu en el vostre escrit, el Departament de 
Sanitat i Seguretat Social, a bavés de la Direcció General d’Or- 
denació i Planificaci6 Sanithria, ha seguit mantenint converses 
amb les parts implicades per tal d’aconseguir l’aproximacic) de 
llurs posicions en una linia d’agent mitjancer que s’ha mantin- 
gut des de l’inici d’aquesta problernhtica. 

)>Malgrat que encara no s’ha arribat a un acord definitiu, 
existeix un compromís verbal subscrit entre I’Ajuntament de 
Molins de Rei i el Cotlegi de Famachutics de Barcelona en el 
sentit d’adoptar, encara que provisionalment, la mateixa solució 
que es va donar d municipi de Sant Viceng dels Horts i que 
consisteix en la possibilitat de localitzar permanentment el far- 
macbutic & guhrdia a través d’un número que esta a dispsici6 
de la policia municipal. 

)>Pel que fa a l’eventual recuperació de les competencies que 
1’0rdre Ministerial úe 17 de gener de 1980 atorga d s  colhgis 
de farmac&utics, el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
esta estudiant en l’actuaíitat la viabilitat d’questa opció>), 

Per aixb, vist el contingut de l’eesmentada informació i ateses 
les consideracions que s’hi fan, vam creure convenient reiterar 
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que s’adoptessin les mesures adients per tal que no quedessin 
desatesos els drets a la protecci6 de la salut dels ciutadans 
d’aquestes poblacions, bo i recornanant a la conselleria l’as- 
sumpci6 de les competkncies que 1’Ordre Miisterial atorga als 
collegis, en cas de continuar-se vulnerant aquells drets. 

A cornenqament de l’any i991 hem de continuar insistint 
prop de la consekria perque s ’assumeixin les competkncies 
que la legislaci6 i els reglaments estatals atorguen als collegis i 
es promulgui una líei d’orclenaci6 farmachtica catalana. 

2. Ei drct a la salut i els drets 
dels usuaris 

Corn sia que l’objecte de la present reflexió 6s l’mhlisi dels 
aspectes legals de l’atenció a l’usuari, haurem de basar-nos en 
els drets que el protegeixen com a usuari de la sanitat i Ia salut, 
i en la incidhcia que tenen sobre la realitat assistencial. 

EI dret de tothom a un nivell de vida que asseguri la seva sa- 
lut, previst cn la Declaraci6 Universal dels Drets de i’Horne, 
s’ha fet efectiu en el nostre ordenament jurídic, concretament a 
la Llei General de Sanitat. 
No ens interessa de destacar aquí els precedents de la Decla- 

ració dels Drets Humans, sin6 la seva continultat i implmtaci6 
en el nostre pais. 

Textos corn el Pacte Internacional de Drets Civils i Politics i 
el de Drets Econbmics, SociaIs i Culturals han ampliat els prin- 
cipis definits en la Declaració. També aquí a Europa, el Conve- 
ni E;uropeu per a la protecci6 deis drets humans i de les 
llibertats fonamentais, que inclou els drets civils i polítics i que 
configurii el Tribunal dels Drets Hurn<ms, juntament amb la 
Carta Social Europea, la qual garanti el dret a la protecci6 de la 
salut, entre ahes drets econbmics i socials, han ajudat que fos- 
sin reconeguts finalment en la nostra Constituci6 i aitra legisla- 
C i 6 .  

Per comprovar l’efectivitat i el control dels drets atorgats als 
ciutadans, ens cal advertir Xa diferencia que hi ha entre drets ci- 
vils i polítics, reconeguts en el Conveni Europeu, respecte a ls  
econbmics i socials de la Carta Social, pexquk la naturdesa i 
garanties dels uns i dels altres són diferents; mentre que els ci- 
vils i polítics són tutelats i judicialment controlats pel Tribunal 
d’Estrasburg, no és així amb els econbmics i socials. Aixb no 
vol dir que no gaudeixin d’efichcia; ben al cuntrari, és prou evi- 
dent l’elevació efectiva de ia protecci6 social a tot Europa per 
pales ar-ho. 

En el c m p  de la salut, en el sentit ampli de benestar de la 
persona, quan la salut es perd es produeix una situaci6 de n e  
cessitat en el ciutadh, que lta CE, en els arts. 41 i 43, protegeix i 
que les lleis ordinhies regulen. 

Pel que fa al nostre dret positiu, on trobem el compendi de 
drets sobre protecció de la salut i defensa dels usuaris, la CE 
tambB preveu a l’art. 15 el dret a la vida, i la integritat fisica i 
moral, i protegeix de forma genkrica fa salut. A i’art. 41 del ca- 
pítol IU, continua referint-se a la seguretat social, i en I’art. 43 
es reconeix el principi general del dret a la protecci6 de Sa salut. 
Aquest principi és abonat per una llarga particularitat d’aspec- 
tes que afecten Ia salut del ciutnd8, com s6n la seguretat i la hi- 
giene en el treball (art, 40), la qualitat de vida i medi ambient 

{art 45), el tractament i rehabilita& de disminu’its (art. 49), la 
protecci6 de la tercera edat (art. SO), la protecció de la defensa 
dels consumidors i usuaris de la salut (art. 51), en relaci6 amb 
d’altres drets del mateix text fonamental, 

L’art. 51 de la dita norma de la CE consagra el principi de 
defensa dels consumidors i usuaris i declara la salut i la segure- 
tat Mns susceptibles de protecci6 jurídica. 

Tant el dret a la protecció de la salut com la proteccili de la 
defensa dels usuaris de la sanitat, encara que sembli paradoxal, 
110 són directament regulats per la Constitució Espanyola, sinó 
deteminant qui regular& aquests drets que la CE no ha regulat. 

La salut, perb, es,nt un valor absolut, es protegeix sense cap 
tipus de restriccions ni limitacions, mentre que, al contrari, els 
interessos ec onbmics dels consumidors solament es protegeixen 
quan son legitims. 

Per molt que l’art. 9 de @E estengui la vinculació dels poders 
pdblics a tots els preceptes de la Constitució, és impossible 
X’aplicaci6 immediata d’aquests drets constitucionals, ja que no 
són autkntics drets subjectius i només es podran aklegar davant 
la jurisdicci6 ordinhia, d’acord amb alIb que disposin les res- 
pectives lleis generals de Sanivat i de Defensa dels consumidors 
i usuaris o els reglaments que les despleguin. 

Abans de parlar del desplegament d’aquests drets cal indicar 
que tant el dret a la protecci6 de la salut previst a la CE com els 
drets dels consumidors i usuaris són materialment incorporats 
dins el Capitol IIi de la CE, com a principis rectors de la politi- 
ca social i econbmica, i per tant s6n directrius generals que vin- 
culen el iegisladar perque els desenvolupi amb lleis ordirhies, 
perb no s6n d’aplicació immediata, vist que per a1 ciutadh no hi 
ha un vertader &et subjectiu, hixb no obstant, d’acord amb les 
disposicions de I’art. 53 de la Constituci6 Espanyoia, aquests 
drets hauran d’infomar la legislaci6 i la practica judicial, corn 
també l’actuació els poders públics. 

Així, 1’iu-t. 43 CE no es pronuncia sobre l’extensi6 dels ser- 
veis sanitaris públics, ni imposa tampoc la gratuitat de l’aassis- 
temia sanitkia, malgrat la seva deslaboritzaci6 i univer- 
salització. Aquest dret, perb, esta vinculat amb el dret sanitari 
general i alhora integrat, i reforqit amb la protecció i defensa 
dels consurnidors i usuaris previst a l’art. 51, d qual, de forma 
h p l i a ,  s’enth com un dret a no patir malaltia, COM a conse- 
qiihcia d’un producte en mai estat o perque no resulti malmesa 
la salut de l’usuari a conseqiikncia d’un acte d’ús o COIISULLII. 

Naturalesa i efectivitat 

Hem áit i la doctrina ha acceptat que el ciutadh no te un dret 
subjectiu públic a la protecció de la saIut, en termes concrets: 
no es pot d*legar davant dels tribunals. Fer tant, d’acord amb 
3’dat. 53.3, COM que 6s del Capítol Hi, només podran ser a l b  
gats davant la jurisdicció ordinbia, d’acord amb allb que dispo- 
sin les lleis que els despleguin. 

Aixb no obstant, s’ha d’acceptar que els principis rectors de 
la politica econbmica i social han d’informar, corn s’ha dit, la 
prhctica judicial, de manera que s6n m6s que normes programli- 
tiques, Per tant, I’art. 53.3 no es pot interpretar com una prohi- 
bici6 d’allegaci6, menys d’aplicaci6 dels dits principis, ja que 
aquesta interpretaci6 seria contradictbria amb el parhgraf ante- 
rior del propi article. D’altra banda, en cas de no aplicar-se, po- 
dria ser objecte de recurs en cassació, com a inlFracci6 de 
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normes de l’ordenament juridic, davant del Tribunal Su- 
prem. 

Fins que es publicb la Llei 26/84, de Defensa dels Consumi- 
dors i ‘Usuaris, sempre era l’adrninistraci6 pública Ia que prote- 
gia i defensava els consumidors i usuaris. I>esprc% de la 
promulgació de la llei seran també les associacions de consumi- 
dors i usuaris iees que defensaran el seu interhs general, amb un 
paper de participació i consulta transcendents, 

D’altra banda, gel que fa a la salut i a l s  drets bel ciutadh 
usuari de la sanitat, la Llei General de Sanitat, a part d’enurne- 
rar a i’m. 10 tots els drets dels usuaris dels serveis del sistema 
sanitari p6blic, 110 preveu la regula& de Ics accions i drets pcr 
fer efectiu e1 dret de protecció a la salut, ja que deixa al Govern 
la regdaci6 d’uns punts que, a parer nostre, s6n clau i de des- 
plegainent irntnediat, com és ara la normativa per evitar la mala 
prhctica professional o la refosa de la dispersa legislació, encara 
no regulats a 

Així, les clogiabIes previsions dels drets previstos a l’aart, 10 
úc la LGS contrasten amb la inconsist&ncia de la seva protaxi6 
i ainb les dificultats de fiscalitzar judicialment les accions que 
els poders públics ofereixen, amb la qual cusa s’accmtuii la in- 
seguretat juridica. 

Malgrat. el mandat que fa l’art. 13 de l’esmentada llei a l’exe- 
cutirr, continuen sense aprovar les normes que calen per evitar 
l’intrusisme professional i la mala pdctica. Tampoc 110 s’ha 
procedit, i aixb es desprkn de les queixes que rebem, a l’aplica- 
ci6 de la facultat d’elecci6 de metge en l’atenci6 primibia, pre- 
vist a l’art. 14 de la ja esmentada llei. 

Corn hem dit, el dret a la salut i els drets del malalt han se- 
guit també zm llarg card, abans no s’han positivitzat en el nos- 
tre ordenament juridic, concretament n la Llei General de 
Sanitat, de 25 d’abril de 1986. 

A Catalunya, X’Ordre de 25 d’íibril de 1983, d’ficreditaci6 de 
centres i serveis assistencials, ja preveia els drets deis mallalts. 

Tanniateix, les primeres garanties gerdxiques dels usuaris, 
igual com la gesti6 participativa, fes jncorpod en el nostre Dret 
positiu el Reial Decret 2082f78, de 25 d’agost, declarat nul per 
una sent&ncia del Tribunal Suprem, que preveu els drets del 
malalt assistit. 

Tamb6 hi havia altres reglanients que preveien drets assisten- 
cials especials del ciutadh, 

Posteriorment sorgiren noves normes que regularen diferents 
aspectes per evitar la inseguretat jiridica, les quals imposaven 
determinades obligacions als centres i serveis sanitaris. 

Hem de fer refcr&ncia, a titol d’exeniple, a la Declaració dels 
Drets de 1’Usuari de I’Hospital de Smt  Pau de Barcelona, ela- 
borat pel Conselli d’Usuaris del ctit hospital i aprovada per la 
Junta de Govern l’any 1979, i tambe el Dechleg del m i  inabalt 
de I’Hospital de Sant Joan úe TXu, el qual, seguint els passos de 
Ia UNICEF, crea un authtic codi de clrets de l’infmt com a pa- 
cient. ‘II’anb6 cs disposava i cs continua disposant de codis 
dcontolbgics, dins I’exclusiu h b i t  mEdic, amb les normes que 
imposen els respectius col-iegis professionals als seus membres. 

Actualment tenim els drets i unit creixent cansciEncia social 
cine tendeix a situar l’atenci6 al malalt en uti nivell de servei a 
i’usuilri amb tots els drets que per a aquest en deriven. Aixxb no 
obstant, no deixem de rebre queixes relatives a la manca d’in- 
fornmi6 al malalt, la hurcrcratit;sació dels centres sanitdaris 
orientada al seu propi interks, les males relacions entre el centre 

d’assistkncia, el metge i el malalt, el deficitari fkncionament de 
Sa inspcció rnkdica, etc., que són una petita part dels problemes 
que necessiten revisió perque el malalt pugui gaudir dels seus 
drets. 

Amb la fixaci6 dels drets per a tots els ciutadans usuaris de la 
sanitat pública, es pretdn aconseguir una millor qualitat de vida. 
Aixb, per& s’hha de traduir en un veritable &hkg entre uslrarl. i 
administració sanitiitia. 

Tanmateix, la LGS encara exigeix l’obligatorietat de seguir 
determinats tractaments, la qual cosa lesiona drets fonamentals 
del subjecte protegit. 

Difícilment es pot sostenir en el marc constitucional de pro- 
tecci6 de les llibertats individuals -entre les quals hi ha la de 
disposar del propi cos- l’obligatorietat legal de sotmetre’s a un 
deteminat tractament mi?&. Aquesta tesi 6s igualment avalada 
per motius de llibertat ideolbgica i religiosa, per& quan hi hagi 

joc altres interessos d’igud valor i proteccib jurfdicca, seria 
pensable la legitimitat d’un tractament coactiu. Pensem en els 
casos dels Testimonis de behov8 Q malats de la SIDA, o d’albres 
malalties transmissibles o perilloses per a la salut priblica, 

La realitat, pewb, demostra ía dificil adaptaci6 dels drets dels 
usuaris de la salut pública, establerts a I’art. 10 LGS, a les ne- 
cessitats de la nostra societat, 

Quan un usuari reclama contra un servei públic es d6na la 
circumsthncia que l’adminístració 6s jutge i part en el conflicte, 
amb el cansegiient desench i recel de l’nsuari a l’hora de de- 
nunciar determinades irregularitats. 

Malgrat el que s’ha dit, s’ha avanqat i s*ha de continuar acos- 
tant el servei al ciutadhnalalt. No es tracta de mantenir una re- 
laci6 aparent entre els prufessionals sitnitaris i el pacient, 
perquk de vegades la resposta sintbnica que vol sentir l’usuari, 
encara que no corrobori la seva opini6, el satisfarh. 

Per tant, el pacient usuari que sollicita consell moltes vega- 
des formula una altra demanda: conbixer o recon&ixer les seves 
prbpies emocions o valors &tics. Ajudar-lo a aclarir aquests va- 
lors Q a reconhixer aquestes emocions vol dir disminuir la seva 
ansietat. Coneixent la realitat del context sbcio-sanitari, en el 
qual I’usuari se sent més objecte que subjecte, s’han d’arbiQar 
fbmules que atenguin l’usuari com a subjecte de l’atenció que 
d h a  el sistema sanitari a la seva demanda. 

Tant els facultatius com eis usuaris s’han de relacionar par- 
tint d’una atencib integral i integrada, amb l’objectiu de mitlo- 
rar l’atenci6 que es presta a les necessitats de salut individuals i 
collmtives. 

LIF miilora qualitativa de l’assistbncia s’ha iniciat, almenys 
tebricament, i la Llei d’Ordenaci6 Sanitkia de Catalunya n’6s 
un exemple. Les finalitats del Servei Catal& de la Salut ens per- 
metran a v m p r  cap a l’acostment i la participació dels aisilaris 
en la presa de decisions en 1’,2mbit sanitari i la seva organitza- 
ció haarh de permetre a l’usuari, entre d’altres serveis, la infor- 
rnaci6 pertinent sobre els drets i els deures que l’assisteixen, 
entre els quals la lliure elwci6 de metge i el que, per nasaltacs 
és un pas important, el control dels seus drets per les unitats 
d’admissirms i atenci6 a 1’usum-i. 

Aix€, abans de la Llei cl’Ordenaci6 Sanithria, I’usuari d i s p  
silva de nomes corn l’esmentada Ordre reguladora de l’acredi- 
tarnent de centres i serveis assistencials de I’my 1983 i de 
1’Ordre de 18 de novembre be 1985, la qual disposa la crenci6 
de les unitats d’atenció a I’usuari, en 1’Arnbit hospitakari, defi- 
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nint-les com les entitats responsables de l’atenci6, acolliment i 
in formac i6. 

Amb la publicació del Decret 78/90, de 20 de mar$, d’Orde- 
naci6 i Estructuraci6 Orghica i Funcional del Sector Sanitari, 
es crea una estructura urganitzativa basada en hees funcionals. 

D’aquesta divisi6 en surten les Unitats d’Admissions i Aten- 
ci6 a 1’Usuari amb les €uncions d’orgmitzar, coordinar i ava- 
luar les activitats prbpies dels sector que permetin la correcta 
utilització dels centres i serveis, la Sesti6 de fluxos d’usuaris i, 
entre d’altres, la m%s important i innovadora, al nostre entendre, 
de vetllar per la correcta aplicaci6 dels drets i deures dels usua- 
ris del sistema sanitari públic i atendre i tramitar les reclama- 
cions que formrrlin. Aquesta descripció fa palesa la seva 
peculiar importbcia en l’atenci6 primhia i la configura corn 
una unitat pluridisciplinhia, que atorga u11 nou cantingut en la 
relaci6 de I’usuari amb I’administraci6 sanithia, fins ,ara mco- 
rada en la burocratització i controlada per les inspeccions rn8d.i- 
ques. 

Per assoiir les finalitats de les UAAU cal una conscienciaci6 
i que siguin acceptades peIs professionals sanitaris i els usuaris 
i tamM cal aconseguir ells .recursos tecnlcs i humans adequats 
perque realment funcionin. 

& evident que si s’assoleixen les seves fhditats s’aconse 
guisa la millora en la relació i atencilj integrada, tant individual- 
ment com colkctiva, 

Aixi, les UAAU, establint mesures per a la correcta infoma- 
ci6 i ~rientaci6 sobre els serveis sanitaris del sector, a fi de ini- 
llorar el servei i la seva qualitat, donaran acolliment als usuaris 
en les seves demandes. Tambd regularan i programaran, entre 
altres actuacions, l’accés als serveis de tot el sector, i coordina- 
ran i executaran les trameses a l’hrea de Sesti6 dels rescabala- 
ments de despeses, aixi corn les seves relacions amb les unitats 
hospitalhies i de 1’Brea de gesti6 en l’iintent, esperem, d’actuar 
sempre amb l’úrtic punt de referbencia i ra6 de la seva existkn- 
cia, que ha de ser ei ciutadh usuari. 

La pendent millora de Ia qualitat assistencial és un dels ob- 
jectius primers de tot servei pliblic sanitari, perb també una as- 
piraci6 secular de tot ciutad8, la qual l i  permetrh accedir al dret 
a la protaxi6 de la salut d’una forma efectiva i real, 

Aquesta Instituci6 sempre ha sostingut que els professionals i 
els usuark, l’adrninlstraci6 i el ciutarli han de crear una cons- 
cihcia social soIidhia si es vol obtenir l’efectiu benestar de la 
societat, i el camí ha de ser l’exercici dels drets de1 ciutadi que 
les Unitats d’Adrnissi6 i Atenció a 1’Usuari ara creades esperem 
que facilitaran. La manca de racionalitat, estructusaci6 i cwrclj- 
nació de les administracions impedeix, per6, de vegades, ei 
creixement i la creació d’aquestes noves funcions i unitats, 
igud corn els mitjans i les actuacions d’aquelles no van sempre 
orientades a la humanitzacilj del servei i la promoció de la sa- 
lut, ni en interEs de nhng6; al contrari, han impedit fins no fa 
gaire el cligleg entre I’usuari i el centre assistencial. 

El considerable nombre de queixes que rebem dels ciutadans 
afectats pel funcionament del sistema sanitari demostra una 
parcial referkncia a la deficient gestió de l’admiiiistracili pel 
que fa a la salut. Les defjcikncies de la reforniada estxucturacid 
mkdica en I ’atenció primbia en s6n una constant, 

No és el cas, perb, de les UAAU, fsuit d’un sistema sanitari 
obert, que permet donar resposta a un dihleg entre professionals 
i usuaris per dignificar el nivell i la qualitat assistenciaI. 

Pensem que les Unitats d’Admissions i Atenció a 1’Usuar.i en 
el sector sanitari seran realment un model (o sia, all6 que ha de 
servir d’objecte d’imitacib), perqui? de les matehes funcions en 
deriva una de les tasques fonamentals de tota societat de pro- 
grés, com 6s afkmar i garantir el dret a la proteccih de la salut i 
la defensa de l’usuari mitjanGant la corsecta aplicació dels seus 
drets i deures. 

Compaginar tknica amb humanisme per aconseguir que el 
destinatari de la sanitat sigui at&s com a subjecte de drets, és 
tasca que les UAAU hauran de preservar. 

Cal, doncs, compatibilitzar els interessos dels professionals i 
de les administracions sanithies amb la informació i educació 
de I’usuari, perb satisfent aihora les seves necessitats de salut i 
sbcio-culturals immediates. 

Per aixa cal que les UAAU compkixin en els seus propis ter- 
mes allb que disposa l’art. 11 apartats d) i e) del Decret 78/90, 
de 20 de mar$, corn I’obligaci6 de vetllar per la correcta aplica- 
ci6 dels drets i deures dels usuaris del sistema sanitari pGblic i 
atendre i tramitar les reclamacions que es formuIin. 

La formaci6 i ei reciclatge continuat, que suposem que es fa- 
rb dels professionals i personal de les UAAU, sexh una garantia 
mes dei bon compliment del que s’ha dit i no dubtem que una 
prograrnacid educativa en els centres d’ensenyament sobre els 
drets civics, en general, amb inclusió dels drets del maldt O 

usuaris, entse d’altres, ajudaria tambt5 a aconseguir la conscien- 
ciació j a  esmentada. 

La generallizaci6 d’associacions d’usuaris de la sanitat i la 
seva potenciacid evidenciarien tamb6 la constnrcci6 d’aquesta 
conscihcia scxid, la qual pdliaria els atemptats contra els 
drets dels usuaris, que han de cortegir-se amb accions discipli- 
nhies i judicials i, naturalment, amb objectius com els que la 
recent creacid de les UAAU comporta. 

S6n moltes encara les deniincies que el Síndic rep sobre el 
funcionament de la sanitat del nostre país i sobre la vulneració 
dels drets dels usuaris. Ja n’hem apuntades algunes, i el no des- 
plegament dels a t s  13 i 14 de la Llei Genera1 de Sanitat, sobre 
la flexibilització d’decció de metge i la no regulació de normes 
per evitar la mala prhctica, continuen prjudicant l’usuari; d’dW 
tres sobre medicments i receptes, corregides darrerament per 
I’administraci6 amb la reguiacid d’aquestes mitjanpnt el co- 
rresponent reglament o la recent llei del medicament, han aju- 
dat a palfiar-les. 

Comprovarem que I’efectivitat dels drets deph sempre de la 
voluntat interpretativa que en facin els poders pública Aixi, 
certes queixes sobre els drets dels ciutadans respecte a Ies a& 
ministracions plibliques sanithies n’han evidenciat l’incompii- 
ment o la vulneraci6. 

L’expedici6 de certificats m&dics des de l’adrnfxlistraci6 sani- 
thria, quan s’obliga el ciutaa a cursar-lo rnitjanpnt l’irnprbs 
reglamentari, monopolitzat pels collegis de metges; les passi- 
bles discriminacions per raons idealbgiques o religioses; la de- 
sinforrnaci6; la no confidencialitat de la histhria clinica; la 
possible utilitzaci6 de persones en projectes d’hvestigacik 
I’obtenció de medicaments necessaris per restablir la salut i les 
possibles irresponsabilitats mbdico-smitkies, heus aqui unes 
quantes qiiestions que han estat objecte de consideració. 

fis difícil de resoldre problemes concrets i específics, per& 
des de la nostra Instituci6 es continuen detectant molts casos de 
suposades indefensions del ciutadh. Mitjanqat l’anhlisi, hem de 
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suggerir i proposar al Govern i Parlament la contínua revisió i 
desplegament de l’actuai legislaci6, a fi de corregir les d i s h -  
cions i indefensions detectades. 

En diverses dechacions, el conseller de Sanitat ha dit que la 
sanitat priblica espanyola 6s la menys burocratitzada i la més 
accessible d’hwopa, malgrat el servei lent (llistes d’espera, 
collapse d’urgkncies). També reconeguk el conseller que la re- 
forma de l’assisthcia primhria no significh una disminució de 
les urg&ncies ni de les llistes d’espera als hospitals, perb si que 
ha dut m6s racionalitzacib dels recursos. lg’aixb es tracta, perb 
tamb6 cal que aquestes reformes afectin més directament el ciu- 
tadh i que sigui ell mateix que les avalui 

El cas 6s que hi ha d’haver voluntat política per m i l h r u  el 
sistema i adequar-io a les liecessitats assistencids, Tarnb6 tenim 
molts buits legals en rnat2ries corn l’objecci6 de crmcikncia, 
l’avortament, I’eutanhsia, la reproducció, etc., i mentre els po- 
úers p6blics legislin i reglamentin sobre aquestes situacions, 
calúrh salvar aquesta situaci6, d’acurd amb el codi &tic dels 
nostres facultatius, p r b  sense oblid&lr que pot persistir la inse- 
guretat juridica. 

D’aqui ve, doncs, que s’hagi de regular i en definitiva liurna- 
nitzar l’assistbcia s m i t & r h ,  compatibilitzant efichca i ek ikn -  
cia amb In satisfacció dels drets del pacient. I aixb s’hha de fer 
amb la participaci6 directa dels usuaris en el serveis, adequant 
l’estructura sanithria a ~ Q V ~ S  prhctiques d’atencil“, sanithria, 
cl’acord amb el nivell cultural assolit per la societat, 

S’ha de continuar potenciant la creació de nous equips 
d’atenci6 prim&ria, consolidant els ja creats corn a alternativa a 
I’actual prhctica sanithia d’ambulatoris. En pmicul;~r, conside- 
rem necessari desenvolupar les I ~ O Y  es funcions d’infemeria 
d’ntencib prirnhria de salut i el suport de programes de salut 
mental, planificació familiar, geriatria i atenci6 doxnicilibia a 
pacients crbnics, 

També cal desplegar I’educaci6 sanithria i les activitats de 
promoció de la salut d’acord amb programes especifics que im- 
pliquiz.1 el mateix dispositiu sanitari, mitjans de cornunicaci6 i 
aitres institucions amb la participaci6 activa dels ciutadans. 

Cal elaborar programes d’inversions espcí€iques per al re- 
modelatge ciels centres, millorant la swa imatge i confort 
d’acord amb les noves exighncies culturals, i d’adequaci6 a no- 
ves prestacions sanithries. 

C d  aplicar lis noves mesures sobre simplificaci6 dels proce- 
diments buxocriitico-administratius i els circuits d’accés a les 
diferents prestacions, implantant aplicacions infomhtiques per 
individualitzar els serveis amb els usuaris i pacients. 

Cal mks responsabilitzaci6 i descentralitaació en la gestio 
dels serveis sanitaris, adoptant objectius quant a millorar el 
tracte ds usuaris, amb la participaci6 de les organitzacions de 
con surn idors. 

Calen, finalment, més recursos i pressupostos espifics per a la 
sanitat, per tal de fer possible l’opthitzaci6 del íracte dels usuaiis. 

Tot aixb permet& tarnb6 fer efectiu all6 que disposa l’art. 
10.1 de la CE, el qual proclama els fonaments de l’ordxe polític 
i dc la pau social, que són: la dignitat de la persona, els drets in- 
violables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 
personalitat i el respcte a la llei i als drets dels altres; aquestes 
mhximcs han de presidir f’actunció smithria i han de ser pre- 
sents en la prestació de l’assistkncia. Jzint amb aixb, I’m. 1 . 1  de 
la CE, corn it valor superior del nostre ordenament jurídic, posa 

la llibertat, principi que incideix tant respecte a l’usuari-pa- 
cientmaialt COM al professional. 

De les queixes rebudes i que exposem se’n desprh la difi- 
cultat de trobar interpretacions ficils 1 objectives d’aquests 
drets, dels quals comentem els possibles problemes d’ordxe 
prhctic, derivats de l’apiicaci6. El que pretenem, prb,  6s que 
aquest Informe constitueixi una eina de reflexi6 i estudi, tant 
per als usuaris com per als poders píbliccs, ja que estern conven- 
$uts, i per aixb ho reiterem, que la via de la mhtua comprensi6 i 
solidaritat amb l’usuari malalt, s6n la millor garantia d’efectivi- 
tat dels seus drets i de la convivencia social, 

Queixa 37 i190 
Certificat rnEdic oficial 

L’arí, 10.8 de la Llei 14/36, de 25 d’abril, General de Sanitat, 
estableix el dret de tot ciutarl&, respecte a les distintes adminis- 
tracions públiques saniaries: 

((8, A que se le extienda certificado acreditittivo de su estado 
de salud, cuando su exigencia se establezca por una dispsici6n 
legal o reglamentaria.>> 

La senyora C.C., de Santa Coloma de Gramenet, va compa- 
rkher a la nostra Instituci6 manifestant la seva disconformitat 
amb la negativa de l’lnstitut Catala de la Salut a lliurar-li un 
certificat mMic oficiat acreditatiu del seu estat de salut, a fi de 
yoder-se renovar el Document Nacional d’Identitat, 

En igual situa& es troben un gran nombre de persones que, 
a l’hora d’acreditar el seu estat de salut, sbn requerides a pagar 
el dit certificat, el qual ha d’expedir el respectiu Collegi Oficid 
de Metges. 

El dret de tots els ciutadans a obtenir les prestacions del sis- 
tema sanitari amb carhcter gratu’it i en coiidicions d’igualtnt 
s’ha vist interferit per la inbrcia de la collabraci6 tradicional, 
en aquest cas, dels collegis oficials de metges, que sembla que 
s’han resemat el monopoli en l’expedici6 d’aquests certificats, 
editats pel Conseii General de Collegis Oficials de Metges 
d’ Espanya. 

Estudiada aquesta problematica i at&s el dret esmentat ft l’en- 
capplament, com tarnbd el dret a obtenir de franc les presta- 
cions del sistema siulitari, vam sol*licitar un informe H la 
Conselleria, que en sintesi demanarem en els termes segiients: 

<<.. . en desprendre’s de l’esmentada dispsici6 I’obligaci6 de 
l’administració sanithria de lliurar I’esmentat certificat medic, 
us preguem que doneu les ordres oportunes a fi que se’ns Mor- 
mi del capteniment del vostre Departament en aquest respecte i, 
si escau, de les mesures tendents a fer possible l’esmentada 
obligaei6 legal. 

>>Així mateix, excedint el fet objecte de queixa l’hmbit 
d’aquesta comunitat autbnoma, seria convenient que ens indi- 
quéssiu si s’ha estudiat conjuntament el problema amb 1’Iltse. 
Collegi Oficial de Metges de la Provhcia de Barcelona, o amb 
el Consejo General de Colegios Oficides de Médicos de Espa- 
ña, per tal de doname compte al Defensor del Poble, de Ma- 
drid, ja que, sens perjudici de les raons competencials, les 
mesures a prendre podrien incidir en les competkncies del Con- 
sell de Colkgis de Metges aixi com en d’dtres acíministracions 
pribiiques no sanithies.>> 
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Er1 el moment de redactar aquesta nota, la present queixa res- 
ta pendent d’estudi a l  Departameiit de Sanitat. 

Queixes 72/89,240/90,256/90 
Dcsatenció mbdica i manca de mesures de seguretat 

Amb motiu de diverses queixes presentades davant la nostra 
Instituci6, ha sorgit de nou la problem3tica sobre la transcen- 
dencia de deteminades actuacions o omissions mediques res- 
pecte als drets dels ciutadans. 

El darrer any exposhrern el conflicte de drets existent en rela- 
ció amb el malalt i determinades jntervenciuns quhírgiques, les 
quals contrastaven amb diferents concepcions del sentit de la 
vida, prhpies de la conscikncia de l’ésser humh. Poshvem 
I’exemple dels testimonis de Jehovh i de I’equilibri a trobar per 
l’administració entre els diversos Mns objecte de pxotecci6. El 
Tribunal Suprem ha resolt categbricament el problema a favor 
del dret a ia vida, considerada centre i principi de tot. 

TamM ei Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en la con- 
trovh-sia sobre la imposicid o no d’wn determinat tractament 
medic, per salva la vida d’uns empresonats, Davant la divisi6 
d’opinions de la Magistratura, aquell alt tribunal resolgué ac- 
ceptar i’assistkncia medica forgosa guan els malalts estaven en 
una situacid limit. D’aquí es desprkn que el dret a la vida, em- 
parat per I’art. 15 de la Constituci6 Espanyola, comporta una 
protecció positiva que impedeix configurar-lo corn un dret de 
llibertat en que tingui cabuda el dret it la prbpia mort, 

Per tant, s%a de concloure que la llibertat individual del ciu- 
tadh no 6s absoluta, sit16 que t6 limits. Tot i admetre que l’assis- 
temia rnkdica forpsa als empresonats iimita la seva llibertat i 
integritat, aquestes restriccions s6n justificades i proporciona- 
des a la necessitat de preservar el b6 de la vida humana. 

Aixb no obstant, en la protecei6 de la vida incideixen molts 
factors, els quals, com que sún quotidians, perb no per aixb 
menys agressius, poden passar sovint desapercebuts perb s6n 
de vital irnporthcia per a la seguretat i la integritat dels ciu- 
tadans. 

Tota actuacib sanithia comporta un entramat de relacions ju- 
ridiques entre el centre i eI malalt, on no tan sols trobem e1 dret 
a la salut, sinc) el dret a la integritat i la seguretat. Amb la publi- 
caci6 dels drets del malalt, s’ha pr&s afavorir la relació de 
X’usuari amb e1 centre, perb de vegades els drets resiilten vulne- 
rats o se’n fan interpretacions no idbnies per motius estranys a 
la mateixa assistencia, 

Ajxf, la queixa 256/90 mostra la peculiar situa& dels cen- 
tres sanitaris, pel que fa als criteris qiie s’han de seguir per asse- 
gurar utls m’nims bhsics de qualitat, mitjanqmt I’an&üsi de la 
seva estructura fisica, orgbica i funcional, 

L’Orclse de 25 d’abril de 1983, per la qual es regula l’acredi- 
tai6 de centres i serveis assistemials a Catalunya, ja fixava els 
criteris d’acreditaci6 en d a c i 6  mb la seguretat, l’cstsuctura fi- 
sica, les instdlacions i el manteniment. 

Així, els micies 8 i 9 assenyalen: 

<<8. Seguretat 
>>8.1. Els hospitals han de complir les nomies tkcniques i de 

>>&.2. Han d’estar perfectament delimitades les tasques que es 
seguretat d’acord amb la legislació vigent. 

duran a terme a l’hospital pel que fa a la seguretat. Concreta- 
ment: 

>>a) Portar el registre d’accidents laborals produits en ei cen- 
tre, investigant-ne les causes i organitzant les activitats de pre- 
venció de cara a l  futur. 

A) Elaburaci6 d’una nomativa sobre la. seguretat dels pa- 
cients dins de I’hospital, pel que fa n possibles accidents i situa- 
cions d % emergkncia. 

x) Elaboració d’ma normativa per a l’atenci6 d’emergh- 
cies internes. 

)>d) Elaboració #una normativa que ordeni l’establiment de 
les kees on estigui prohibit fumar, divulgació dels símbols que 
ho indiquin. 

~ 8 . 3 .  Per tal de vetllar pel compliment d’aquestes tasques, i 
d’altm que I’hospital decideixi en materia de seguretat, hi hau- 
rh una persona o un carniti? responsable. 

~ 9 .  Estructura física, installacions i manteniment. 
>>Tots els centres hospitalaris han de complir les especifica- 

cions següents, pel que fa a la seva estructura física i instal-la- 
cions: 

~ 9 ~ 1 .  Totes les habitacions i bees on hi hagi presencia conti- 
nuada de persones hauran d’estar equipades arnb calefacci6, 
central o bé per hitbitacid, i degudament ventilades. 

>>9.2. En cas d’avaria o alteració del subministrament, ha 
d’estar previst: el subministrament alternatiu d’electricitat i ai- 
gua, 

))9.3. Les b e e s  següents han de rebre aire filtrat: 
>>a) biw quirúrgic 
nb) sales de parts, i 
>>c) unitats de cures intensives. 
~ 9 . 4 .  Els accessos seran fhcils per a qudsevol persona en si- 

tuació Be minusvhlua. 
~9.5. En els hospitals de mes d’una planta hi ha d’haver, per 

a cada 200 ilits, un minim de dos muntalfitces i dos ascensors. 
Els muntalliteres han de tenir les mides suficients pe’ tal que hi 
chpiga un llit i un acompanyant. Els hospitals de menys de 100 
llits, hauran de tenir com a mínim dos aparells de comunicació 
vertical. Ambdós tindran les mides necessat-ies per poder éser 
usats com muntaliiteres. 

~9.6. Tots els ascensors han de tenir un sistema d’dama 
connectat a iin lloc de presencia permanent: i han d’estar dotats, 
a més a més d’un sistema manual capa$ de portar-10s al pis im- 
mediatament nids prbxim, en cas d’avaria. 

~9.7. Els centres han de tenir un sistema de cornunicaci6 in- 
terior i exterior. Les comunicacions interiors han d’incloure un 
sistema r8pid de connexi6 amb e1 metge de gubdia, el servei de 
manteniment i la persona responsable d’infermeria i Ia persona 
responsable del pla d’ernerghcia (Seguretat:). Les comunica- 
cions exteriors han de garantir un serveí telefbnic permanent 
amb un mínim de quatse línies exteriors per a cada cent llits. 

~9.8.  Els hospitals tindran assegurada I’assisthcia de mante- 
niment durant les vint-i-quatre hores del .dia, i cada dia de 
1 any. >> 

Malgrat els criteris esmentats solen arribar-nos queixes com 
l’esrnentada, de nrSm, 256190 o apar5ixer notícies en eis mitjans 
de comunicació que palesen la dificil adeguaci6 dels centres 
hospitalaris als criteris enunciats i una desmesurada i rnfnima 
aproximaci6 dirant el servei dels caps de setmana. 
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El senyor l3.V. es presenta a la nostra Institució manifestant 
la desaparici6 del seti pare d’un hospital de Barcelona. Ens ho 
exposh aixi: 

<<El dia 15 de febrer ingressen el meu pare per ser operat de 
prbstata, despr6s d’espera el temps prudencial i sotmetre’s a 
tot tipus d’anhlisis i proves rrr&diques. El pacient havia de ser 
intervingut el dia 21. 

)>EI dia 12, quan la Fm’lia va al centre hospitalari i d e s p h  
de campsovar que el seu pare no hi era, la famíiia 6s Informada 
que ha estat ingressat a la UVI, on resta ingressat fins al dia 23. 

>>El dia 23 és canviat d’unitat intensiva, on torna a ser ilitubat 
i sondat. 

>>EI divendres dia 2 ,  al vespre, el traslladen a I’habitacid 
>>El dissabte dia 3 al mati sembla que al malalt s’agrcuja. 

Quan la família va a veure’l, el malalt est& amb una mhscara 
d’oxigen, amb un “gota a gota”, connectat a dues “mZiquines” i 
son&at * 

)Xap a dos quarts de quatre del migdia, el metge responsable 
obliga que la família marxi, sense donar-10s cap expíicaci6 i 
sense dir-10s qu& li faran. Solment diu: “Aquest malalt no hi fa 
res, aqui, hauria d’estm a la UVI i jo no vull que st:’m morin 
rnalaits a Ja saia...”. La família se’n va cap a casa i ai cap d’una 
hora rep utla trucada del centre demanant-los si ei malalt es& 
amb ells (amb la fammlia}. Davant la negativa (diuen: “Perb si 
estava gravissim, i comectat a les mhquines!!”). Es dirigeixen a 
I’hospital i els informen que no hi 6s. 

~Ning6 no els diu res més, els recomrmcn que vagin pels vol- 
tants a veure si lli és, perb ningú 110 els en sap dir res ni els aju- 
da amb res. 

&s dissabte i el metges han sortit pel cap de setmana. Passen 
dies i tota la informació que tenen & oficiosa, premsa, secret&- 
ries, d gerent i tot, perb sempre per tel&fcm. Cap Infomítci6 ex- 
plicativa, cap explicació per escrit. 

>>Els familiars presenten dentincia a la policia, que la passa ai 
Jutjat de Guhrdia, i aquest a “repartiment”’. El Jutjat encara no 
els ha citat, Davant la manca d’iimformació directa compareixen 
dwant el Sfndic.>> 

Atesa l’urgbncia del cas, ens posbern en cornunicaci6 amb el 
conseller de Sanitat, al qual vam exposar la situació descrita 
pels interessats i li manifesthem la ímporthcia i m t h t  del 
problema a fi que es prenguessin les mesures necesshries per 
resoldre la desinformaci6 dels interessats i la investigació del 
cas. 

La conselleria ens informa que havia tingut comunicacions 
permanents amb la direcci6 del centre hospitalari per estar in- 
formada en tot moment de les descobertes que es pogucssin 
produir en relaci6 amb la desaparició del maldt. 

‘I’amb6 se’ns indich que s’havien posat en cornunicació amb 
la €milia, amb la qual es va concerta una entrevista, que final- 
ment no es produi, perque el mateix dia es descobrí el cadhver 
del desaparegit. 

Malgrat el descotirjrnerit del cadhver del malalt, el Servei 
d’Inspecci6 Sanithria va iniciar el corresponent expedient per 
valorar els aspectes relatius a I’assist&ncia rebuda pel pacient. 

Atesa la infomaci6 rebuda a la conselleria per part de la di- 
recci6 del ceníre hospitalari pel que fa a la presentació d ’ u a  
den-iincia, i cl conscgiiest coneixement dels fets per part de 

l’adrninistració de Justícia, se’ns comunich el segiient: ctE1 De- 
partament de Sanitat ha d’ésser absolutament xespechr6s amb 
les actuacions dels brgans jurisdiccionals competents i estA a 
l’espera de les resolucions que aquests dictin.)) 

Sens perjudici d’infomrrr l’intexessat d’allb que disposen els 
articles 32 i 33 de la Llei 14/86, de 25 d’abril, General de Sani- 
tat, que recull el principi getlesai del dret administratiu sancio- 
natori non vis in idem (Ningú no pot ser sancionat dos cops pel 
mateix fet), vam suspendre la nostra actuació i ens poshrn a 
esperar les oportunes resolucions judicials, per tal que la Ins- 
pecció pogu6s procedir de conformitat amb el dret administra- 
tiu i prosseguir l’expedient iniciat. 

També es recornana a la conselleria que, un cop dictuda 
l’oportuna resolucils judicial que permet6s aixecar la siispensi6 
de l’expedient, es prosseguís fins a obtenir les propostes disci- 
plinaries pertinents i, si esqueia, determinar les responsabilitats 
per tot allb que havia comportat un risc per a la salut del malalt, 
ara difunt, o s’hagu6s ressentit de l’escassetat de mesures en els 
sel-Veis. 

En aquest moment desconeixem els resultats de les investiga- 
cions administratives i judicials, ja que l’interessat IIQ ens ha 
comunicat el seguiment de les oprtunes accions. 

Queixa 240190 i 798/89 
Consentiment i experimentació 

Abms de comenqar qualsevol tractament mMic que no sigui 
d’extrema urgCncia, el maialt ha de donar el seu consentiment 
per escrit per cada prova O tractament que impliquí absbncia de 
conscikncia, dolor o possibilitat de risc per a la salut. 

El consentiment pot ser revocat en tot moment a inshcia de 
I’usuari. D’aqui‘ ve que els poders pdblics, mitjmgant nomes 
imperatives, dictades amb la finalitat de protegir el subjecte 
d’assaig o experimentaci6, hi hagin hagut d’intervenir. 

Les declaracions internacionals, des del denominat Codi de 
N-uremberg de 1947, s’han pronunciat sobre els principis que 
han de regir en les experimentacions. L’art. 7 del Pacte Interna- 
cional de Drets Civils i Polítics de l’any 1%6, quan proclama la 
interdicció de tortura i rnaitractaments, afegeix que ningú serh 
sotrnks sense consentiment a experiments mhdics o cientifics. 
El criteri és, per tant, permissiu, per& amb els limits que imp- 
sm els principis &tics i de mpte absolut als drets de la persona. 

En el nostre Dret positiu l’assaig clínic és regulat pel Reial 
Decret 944178, de 14 d’abril, desenvolupat per 1’0rdre de 3 
d’agost de 1982. Darrerament, la Llei 25/90, de 20 de desem- 
bre, del Medicament, que t6 per objectiu contribuir a l’assenta- 
ment de medicaments segurs, eficagos i de qualitat, regula i 
dedica tot el t i td In als assaigs clfnics, compatibilitzant la ne- 
cessitat de la seva existbncia amb l’obligat respecte ds drets fo- 
namentals i exigeix l’intervenciti administrativa i I’expressa 
autoritzaci6 dol subjecte. 

Una qüesti6 tot diferent 6s la del subjecte que, sense adonarr 
se’n, 6s tractat Sense cap mena d’idormació o autorització de 
l’adrninistraci6 sanithria (la qual ha de vetllar pel compliment 
de les normes de la bona pdctica clinica} amb medicaments no 
idonis a la seva malaltia. 

Aixi la senyora P.N. denunci8 a la nostra Institució haver es- 
tar tractada amb un medicament contraindicat, i sospita d’haver 
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estat objecte d’un assaig clínic, amb efectes no desitjables, sen- 
se haver-ne estat prhviament informada. 

La nostra Institució s’adreqh a la Conselleria de Sanitat rec+ 
manant una investigaci6 del cas. Amb posterioritat, se’ns fdu 
avinent l’inici de l’esmentada investigaci6, de la qual s’havia 
d’infomar la interessada, 

Un COP enviat I’Informe a Sa interessada sobre la seva recla- 
maci6, donhem per tancada la investigaci6 de la conselleria, i 
satisfeta la petició de la senyora P.N. 

El Sindic s’adrqh a la interessada indicant-li que, sens prju- 
dici de les objeccions que podia formular contra l’esmentat in- 
forme i de les accions judicials que s’havia reservat, donhvem 
per provisionalment enllestides les nostres actuacions, 

El juliol passat la conselleria ens indicich que, tot i ser plena- 
ment v u d  el contingut de la informació que havfem rebut, 
s’havia reobert la investigacid sobre eJs fets exposats a la quei- 
xa de la senyora P.N, i tan aviat com s’establissjn les conclu- 
sions de la investigaci6, en serkm informats. Actualment 
restem pendents de les esmentades conclusions. 

Queixes 20S/89 i 1 l55J90 
L’aigua i la salut 

El Departament de Sanitat i Seguretat Social inicih l’any 
1983 un programa de glopeigs perihhcs de solucions d’aigua 
fluorada, COM a mesura preventiva encanlinada a reduir la pre- 
valenqa de la chies dental dels infants. 

Segons la conselleria i per l’avaluacili dels programes de sa- 
lut bum-dental a Catalunya practicats a rn6s de mig mili6 d’in- 
fants que han seguit aquest programa a les escoles, s’ha 
obtingut un hdex del 30% de reducci6 de la ckies. 

Sens perjudici d’haver-se proveyt la figura de l’adontbleg 
d’atenci6 primbia, corn a responsable de la salut buco-dental 
dels ciutadans adscrits a l’kea Bhsica de la Salut, el Departa- 
ment de Sanitat propas& un programa pilot per fluorar les ai- 
giies de consum de la xarxa pdblica que abasta els municipis de 
Girona, Salt, San& de Ter, Bescanó i Sant Juiih de Ramis, a fi 
de prevenir la incidkneia de la cbies dental. 

Davant d’aquest fet, el senyor J.P., en representacib dei 
Cdlectiu Ecologista de Girona, ens presenth una queixa en qu& 
manifestava el desacord a m b  e1 projecte de fluora& i sollicita- 
va que el desaconsell6ssirn. 

Així, del contingut de la queixa i dels annexos, molt ben 
documentats, amb que la ilhstrava, se’n desprenia en sintesi 
que: 

&’any 1983 e1 Departament de Sanitat ofereix un pressnpost 
de set milions de pessetes per dur a temie un progranu pilot de 
fluoració de les xarxes d’aigua d’abastament piiblic, i consi- 
dera que les ciutats de Girona i Vic reuneixen les condicions 
idbnies. 

>>A primers de 1984, l’alcalde de Girona ofereix fa xarxa pri- 
blicit de la ciutat pes dur a terme l’experibncia pilot, sense 
haver consultat eis altres municipis que en s6n copropietaris 
i usuaris. 

>>Diverses entitats ciutadanes, com el Collegi Oficial de Far- 
rnacbutics, l’aassaciació naturista Delta Verda i el Collectiu Eco- 
logista de Girona, així com diversos metges, expressen a Iii 

premsa la seva preocupació, tant des de I’bptica social COM pu- 
rament cientifica. 

~L’any 1985 el ple de I‘Ajuntament de Girona aprova el pro- 
jecte de fluoració, aixf com tamb6 ho fan I’Ajuntament de Sa- 
nia de Ter i el de Salt. 

nLa decisi6 que rebutgem, malgrat lesionar el dret d’escollir 
i mirar pes la prbpia salut, és un simple acord de tres plens mu- 
nicipais. Pensem que desaconsellar el projecte abans de la seva 
aplicació pot evitar no tan sols els fets consumats, sinó també 
una despesa pública important. 

>>La fluoració de la xarxa pública d’aigua implica deixar sen- 
se alternativa els ciutadans que simplement volen gaudir del seu 
dret a obtenir de Ia x m a  pública l’aigua sense additius. 

>>La nostra oposici6 al projecte es basa en argumentacions ju- 
ridiques, socials, tkniques i cientffiques. 

>>En la primera part s’argumenta les raons &iques, socials i 
constitucionals que ens mouen a denunciar la ikgalitat que su- 
posa la imposki6 d’un programa en franca regressi6 en la ma- 
joria d’Estats on s’inicib fi anys per la via de les xarxes 
d’abnstament priblic d’aigua potable. 

>>La segona part, complement de la primerra i moltes vegades 
íntimament interrelacionades, exposa els problemes derivats de 
l’aplicaci6 inducriminada deis compostos fluorats que ignoren 
tant les possibles contraindicacions en casos concrets corn la 
impossibilitat de mesura sigui els efectes en la salut dels ciuta- 
dans, sigui en les aigües superficials i subterranies posteriors en 
no ser-ne eliminats aquells compostos en la fase de depuració 
d’a&iies residuals. 

>>La tercera piut posa en relleu l’actuació confusa i a voltes 
manipuladora dels responsables sanitaris que han pr&s impo- 
sar a Girona I’experibncia pilot, utilitzant dades i donant infor- 
macions deformades que han desorientat els ciutadans. Aquests 
solament han pogut la ser espectadors de la picabaralla e n m  
partidaris i detractors de la mesura a travbs de la premsa, e s  de 
destacar que en cap moment els defensors de la fluoració no 
han pogut rebatre les argumentacions dels detractors, i sovint 
aquests han pogut basar les seves raons i escrits en les prbpies 
contradiccions dels promotors: no hi ha tanta cEes com diuen; 
la mifonnitat de Ia dosi no pressuposa el mateix consum indi- 
vidual; la mitjana de Ia connexi6 a la xarxa p~blica no passa del 
60% de la poblaci6 glubal afectada; els escolars (els ljnics que 
hipoteticament en sortirien beneficiats) s6n els que menys aigua 
de l’aixeta consumeixen; no és la mesura més econbmica per 
chpita, etc. 

>>En la quarta part volem deixar clar que hi ha alternatives 
clares a l’jncrement de la chries dental (CD). Eis postulats 
d’aquesta part de ben segur que serien subscrits aI 99% pds 
partidaris de Ia fluoraci6, perh la seva prbpia iinpotkncia a apli- 
car-10s correctament eis fa decidh per la via acil  passant per 
damunt del dret de la població a decidir per ella mateixa, a aC- 
ceptar thcitament que 1’EEstat mai no assumir& l’extensi6 de la 
cobertura de la Seguretat Social a l’atenci6 i prevenci6 odonto- 
lbgiques, i a fer els ulls ~ S S O S  davant els possibles efectes tb- 
xics en una part de la poblaci6. 

>)Valem deixar clar que no neguem en cap moment els e h -  
tes positius del fluor per prevenir la CD. Allb que denunciem és 
I’aplicaci6 de la mesura a la totalitat de la població i la provo- 
caci6 en aquesta d’una total hidefensi6 (si algú es nega a ingerir 
aigua amb fluor, que se’n C O ~ P ~  d’embotellada a la botiga). 
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L’aplicació del fluor ha de ser una mesura individualitzada i so- 
ta control cl’un expert i, en cap cas, atesos els seus efectes se- 
cundaris fins i tot a baixes dosis, no es pot generabtzar 
indiscrimlnadament 

El Silidic estudia la queka i procedi a sollicitar un hifome al 
1i)ep~merrt de Sanitat, davant la realitat de 1’experibnci;t pilot 
d’aquests municipis de1 Gironbs, els quds poden obligar 11 tota- 
litat de la població a ingerir aigua amb fluor. També vam solli- 
citx que se’ns informh de l’efectivitat de la mesura i de la 
seva compatibilitat amb la Llei 14/86, de 25 d’abril, General de 
Sanitat i l’art. 43, de la Coastituci6 Espanyola. 

Rebut l’hforrne del Departament de Sanitat, s’iiivestigh so- 
bre l’cxpedient i es resolgu6 en el sentit que indiquem a canti- 
auaci6, ho i comunicant a l’iateressat i it I’aciministracib la 
resolucizi corresponent. 

Abans de ka solkitud d’informe, la nostra hstituci6 analitza 
la normativa vigent aplicable, en la qual no poguérem observar cap 
irregularitat de l’adrninistmci6 pel que fa a l’esmentada decisió. 

De la normativa vigent, se’n desprh l’obligatorietat dels mu- 
nicipis d’assegurar l’abastament d’aigua potable amb garanties 
smithries als habitants del tenne municipal respectiu. Així ho 
indicava el Reial Decret 1423/82, de 18 de juny (Reglamenta- 
ción Técnico-Sariitaria para el abastecimiento y control de cali- 
dad de las aguas potaliles de conmno pública), derogat no fa 
gaire pel Reial Decxet 1138190, de 14 setembre, amb motiu de 
l’harmonibaci6 de la. norinativa dc l’Estat cspanyal a la Direc- 
triu 30/778/CEE de 15 de juliol, relativa a la qualitat de les ai- 
gües destinadcs al COUYUU~ humh, dictada d’acord amb la Llei 
14/86, de 25 d’abril, General de Sanitat. 

El Reial Decret esmentat defineix el que s’enth per aigües 
potables de corisum pdblic (art. Zn.) i, indicant l’obligaci6 de 
les atlrninistracions de garantir-les COM a tals, fixa, amb carhc- 
ter obligatori, les normes tiknicu-sanithies per al tractament i 
control de qualitat, 

Si el carhcter de les aigües potables compleix les prescIip- 
cions fixades en els annexos de l’esrnentat Reid Decret (art. 31, 
malgrat que el fluor estigui conccptuat com a carbcter relatiu a 
substhncia no desitjable, no per ajxb s’ha d’elirnhar. 

Com prescrivia l’mterior i avui derogada reglamentació de 
I’any 1982, la tolerhncia del fluor es fixava fins a 1.500 m i m -  
grams per litre &aigua; d’aquí ve que sotmetre l’aigua a un pro- 
ces de tractament adequat de fluor, en mks o mcnys, pcr fer-la 
potable, no es pugui considerar irregulitr, més que m6s en 
aquest cas, en que la mesura, d’aitra banda, comporta una fun- 
ció preventiva de la chries. 

La resoluci6 de 23 d’abril de 2984 sobre additius i coadju- 
vtznts tecnolbgics autoritzats per al t.ractainent de les aigiies p- 
tables de consum piiblic inclou en la llista positiva d’aciditius la 
fluoraci6, considermt que: (<Las dosis rnkxirnas de uso s e r h  ta- 
les que la concenisaciljn de Fluor en cl agua en el grifo del con- 
sumidor esté camprendida entre 0,7 y 1,2 mg/i.>>. 

T m M  la Llei 7/85, de 2 d’abril, Regixladora de les Bases de 
Regim Local, la Llei Catalana 8/87 Municipal i de RPlgim Local 
de Catalunya, en relació arnh la Llei 14/86, General de Sanitat, 
defineixen les compehcies cle les administracions municipals i 
la coordinaci6 amb les comptbncics exclusives de la Gener& 
tat sobre el control i la vigilhcia de la qualitat de l’aigua i de 
salut priblica. 

Per aixb, entenem que, un cop garantida la potabilitat de l’ai- 
gua i I’abastment que se’n fa als ciutadans, 6s a la Generalitat 
de Catalunya que pertoca d’adoptm la politica de salut i definir- 
ne els objectius i les estratkgies. En quest marc, les accions 
iniciades pel Departament de Sanitat en cmrdhaci6 amb els es- 
mentats municipis, sobre la sensibilitzaci6 i execució, respecti- 
vament, de l’exprihncia pilot per al tractament de l’aigua amb 
fluorurs, fent-la apta per al consum hum& i com a mesura pre- 
ventiva de la cZtries dental, no han de considerar-se irregulars, 
sens perjudici de complir totes les garanties sanithies de con- 
trol i seguiment dels famackutics titulars, els quals revisen i 
controlen els indicadors de la quditat sanitjiria susceptibles 
d’influir negativament en la salut, 

Tampoc no es pot considerar una mesura arbitskia i discri- 
minatbria, carn a priva& de drets individuals per ra6 dels afec- 
tats i no afectats, perquk va destinada a tots els ciutadans, 
detcminada especialment per prevenir la ckies i és proporcio- 
nalment necesskia en relaci6 amb el fi perseguit 1 els mitjans 
emprats per aconseguir-ho, 

Per tant, si la qualitat de I’aigua d’abastament públic úactada 
amb fluorurs es considera una mesura sanithiament permissible 
i adequada a la pmteccib de la sdut i que no hi influeix negati- 
vament, la nostra Instituci6 hi pot estar d’acord o no estar-hi, 
perd tan sols pot estudiar si és compatible amb la legalitat vi- 
gent. 

Pel que fa a l’acceptacib d’aquest programa pilot per part de 
la població, rnanifesthn al nostre comunicant que van ser els 
representants municipals, en l’exercici de llurs coinpetZmcies, 
els qui consideraren convenient aprovar els projectes de fluora- 
ci6, sens perjudici d’impugnació administrativa i judicial, i que, 
per tant, són responsables dc l’esmentada mesiira les indicades 
administracions, tant les municipals corn les altres autoritats au- 
t onbrniques, 

La nostra Tnstituci6, com s’ha indicat, no pot prendre posició 
corn a defensora o detractora de la mesura, sinó tan sols super- 
visar les actuacihs de l’administracid de les quals es des- 
prengui la vulneraci6 d e  drets fonamentals o llibertats 
p6 bliques. 

Pot ser que l’actitud intervencionista de l’administraci6 la fa- 
ci creditora d’una actuaci6 paternalista i política, perb el que és 
cert 6s que ha estat proposada en atenci6 a la recomanacih de la 
primera autoritat sanithia mundial, I’OMS, la qual recomana i 
veié favorablement la fluoraci6 de les aigiies, corn a mesura 
preventiva i de protecció de la salut, tot i que la legislaci6 defi- 
neix el fluor com a substhcia no desitjable (annex C del Reial 
Decret 1138/90, de 14 de setembre, que aprova la Reglamenta- 
ción Técnico-Sanitaaia pua el abastecimiento y control de cali- 
dad de las a p a s  potables de C O ~ S U M O  pbblico). 

Pel que ii a la compatibilitat de la mesura amb el dret a la sa- 
lut previst a l’art. 43 de la ConstitucM Espanyola i a la Llei 
14/86, General de Sanitat, entenem, com també ho entenen el 
Departament de Sanitat i els municipis afectats, que la fluoració 
de les &%es per prevenir la incidencia de la chries dental s’ha 
de considera una mesura de protemió de la salut promoguda 
per les administracions i dirigida a la collectivitat que forma la 
població. 

Aquesta situació 6s plenament compatible amb la Llei 
14/1986 de 25 d’abril, General de Sanitat, i amb la Constitució 
Espanyola. Els articles 3 i 6 de la Llei General de Sanitat esta- 
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bleixen que els mitjans i actuacions de les administracions pú- 
bliques i de tot el sistema sanitari s’orientaran priorixfiament a 
la promoció de ia salut i a la prevenci6 de les malalties. La 
Constituci6 Espanyola disposa en el segon parhgraf de l’article 
43 que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut 
piíblica mitjmpnt l’aplicaci6 de mesures preventives i a traves 
de les prestacions i els serveis sanitaris, Aixi doncs, si b6 el dret 
a la salut té un caracter individual, t m b 6  és un dret col*lectiu 
amb l’obíigacih de les administracions pliibliques de vetllar per 
Ia d u t  priblica. 

EI Departament de Sanitat i Seguretat Social considera que: 
<<La fluoració de les aigües no implica una contradicci6 amb el 
sanejament de l’abastammt d’aigües, donat que és una mesuca 
segura i que no comporta cap mena de perill. L’article 18.6 de 
la Llei General de Sanitat estableix que les administracions p& 
bliques desenvoluparan les actuacions de promoci6 i millora 
dels sistemes de sanejament i abastament &aigua, la qual cosa 
porta irnplicita I’acceptaci6 de la internericili humana sobre les 
aigües. D’aItra banda, les peculiaritats geofisiques del nostre 
entorn dificulten la realitat de la manifestaci6 de “gaudir de 
l’aigua potable sense additius”>>. 

Diversos informes de diferents semis de l’Administraci6 de 
la Generditat de Catalunya demostren que la fluoraci6 de ai- 
giies 6s una mesura utilitzada en molts paisos des de I’my 
1945, i que en tot moment ha estat provada la seva efickia i s e  
guretat. 

En darrer terme, la fluoració de les aigües és compatible amb 
el programa de glopeig perihdic de solucions d’aigua fluorada a 
les escoles, ates que, malgrat que l’objecte és el mateix, les ac- 
tuacions tenen subjectes destinataris diferents. No pot conside 
rar-se, doncs, sinó que la relació entre elles ha de perseguir una 
aconsellable cornplementaci6. 

Tant I’actitud de I’administraci6 municipal corn el parer de 
l’administraci6 autonbmica consideren que 1 ’esmentada mesura 
6s necesdhia per a la prevenci6 de la chries i la protecció de fa 
salut destinada de tots els ciutadans, perque és Ia m6s eficaG i 
innhcua; per tmt, no la podem considerar una Intervenci6 ca- 
pritxosa i arbitrhria de l’aáministració. 

En conclusi6, sens perjudici d’ésser acceptada o no aquesta 
mesura, la nostra hstituci6 e n t h  que, atesa la legalitat vigent, 
la innocultat de la fluoraci6 i la proporcionalitat amb qu& es d e  
sifica en reiaci6 amb el seu f i  no s6n elements que vulnerin cap 
dret fonamental ni llibertat pública que puguin motivar la nostra 
intervenci6. 

Per aix6, no obsemmt un comportament o actuació irregular 
de l’administraci6 ni vulneració de &ets fonamentals, ho comu- 
nickem en aquest sentit al nostre reclamant, d’acord amb allb 
que disposa l’art. 29 de la Llei del Shdic de Greuges, i procedi- 
rem a tmcar provisionalment l’expedient. 

Aixb no obstant, tamM indichern que si del seguiment 
d’aquest programa de fluoració s ’advestis qualsevol efecte con- 
trari a la finalitat que persegueix i s’hi apreciés una irregularitat 
de qualsevol administracions, o l’aautoritat sanithria competent 
modiEiqu6s les relacions d’additius tecnolbgics, amb motiu de 
posteriors coneixements cientifics o tknics o convenikncies de 
la salut priblica, no dubtaríem de. recomanar la retirada de l’es- 
mentada mesura. 

Tot plegat, ho v a n  comunicar a l’interessat l’octubre passat, 
i no n’hern rebut cap objecci6, 

3. SIDA, droga i prostitucib 

Una de les activitats de€ Síndic 6s prevenir que es continuiil 
repetint els abusos o neglíghcies dels poders públics. L’epidh- 
mia de la síndrome de la immunodeficihcia adquirida ha afec- 
tat de ple tot el sistema de salut. L’impacte de la SIDA en tots 
els nivells d’atenci6 sanithtia és considerable, ateses les carac- 
texistiques de la malaltia i el cost del tractament amb medica- 
ments adequats. La resposta dei dispositiu sanitari davant la 
SIDA ha estat variable i, com s’ha dit en altres informes, ade- 
quat pel que fa a la no restricció de les IIibertats individuals. 

El tractament mWc, per& ha estat i ha de ser distint, en €un- 
ció de la prevalenqa de la malaltia, de les diferents prhctiques 
de riscs, de les facilitats diagnbstiques existents i d’una Amplia 
seric de factors demogr&fics. 

La propagacib de la malaltia i el nombre elevat i progressiu 
de portadors del VLW fa pensar que, malgrat la preocupaci6 dels 
poders p~blics, encara s6n poques les mesures de prevenci6 per 
combatre el problema. 

També les drAstiques experihncies amb motiu de l’eschs con- 
trol de la malaltia abans del Decret de 1’11 de novembre de 
1986, amb contagis de ciutadans per transfusions sanguínies i 
d’hemoflics portadors d’anticossos de la SIDA, com tambk el 
nombre no menys ekvat de presos afectats, continuen agreujant 
el problema. 

Les compareixences del president de l’AAssociaci6 SIDA- 
STLJDI davant la Comissi6 parlamenthia d’Estudi sabre la Pro- 
blembtica de la SIDA, entre d’aaltres compareixences 
informatives, demostsen la preocupacid del Parlament en el 
continuat control de I’executiu, perqu& es doni una resposta 
adequada a la problemhtica de la SIDA. 

La labor d’entitats ciutadanes, com l’associaci6 abans es- 
mentada, han estat reconegudes molt positivament, tant pel De- 
partament de Sanitat COM pel mateix Parlament, en els treballs 
sobre la sensibilitzaci6 i estudi de la SIDA. Les resolucions del 
Parlament instant el Consell Executiu a incloure, amb criteris 
d’efichcia, agilitat i representativitat adients, representants de 
les organitzacions no governamentals que es dediquen a I’estu- 
di de la SIDA, en la comissi6 assessora del Programa per a la 
prevenci6 i el Control de la SIDA a Catalunya, avalen el seu 
treball i justifiquen la seva necesshia existbcia. 

Es van complint les iniciatives recomanades per 1’OMS i rei- 
terades pel Sr’ndic en infomes anteriors, en el sentit de no dis- 
criminar als afectats, en relació amb aspectes d’ordre sanitari, 
social, d’hhbits i actituds ni pel que fa al respecte de la seva in- 
timitat, anonimat i de la confidencialitat, si escau, de les proves. 

El fet, per& que les proves serolbbgiques per al diagnbstic de 
la SIDA no s’hagin de practicar sisternhticament i jndiscrirnina- 
da fa que en part es desconegui l’abast del problema. 

Una alira de les constatacions sbcio-sanithies és la gran re- 
percussió del VIH i la SIDA en persones addictes a la droga, 
igual C Q ~  la incidhcia que té en els camps de la prostitució i el 
penitenciari. 

Aixi, desconeixem la relació del nombre d’interns a les pre- 
sons afectats pels anticossos de la SIDA, i aixa és degut, segons 
una resposta del conseller de Justicia a una pregunta de la Cam- 
bra, al fet que el Programa de Prevenció i Control de la Infeecci6 
per V M  en els centres penitenciaris de Catalunya recull la pro- 
hibició expressa de fer, de forma sistemhtica i indiscriminada, 
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determinacions d’anticossos davant el V W ,  i 6s en tot cas im- 
prescindible la petició de l’interessat i la sospita clinica raona- 
da. Aixb no obstant, els presos malalts de SIDA que 1’1 
d’octubre de 1990 estaven ingressats a les infermeries dels cen- 
tres penitenciaris eren 35, els que es trobaven en un centre hos- 
pitalari eren 8, i els que es trobaven en rhgim normal de 
recIusi6 eren 30; tanmateix es desconeixia la relaci6 de porta- 
dors d’anticossos de tota Xa poblaci6 reclusa. 
Segons inf011-h el Conseller de Sanitat, els objectius de pre- 

venci6 de la SIDA giren entorn de la dismhuci6 de la incidkn- 
cia de la malaltia. Aixi, curnunicli que: 

ciUn dels factors que contribueix a l’assolhent de i’devat 
nivell de la taxa de malalts de SIDA a Catalunya és el procedi- 
ment de vigilhcia activa utiliízat pel Registre Poblacional de 
casos de SIDA dc Catalunya que el converteix en uri dels mi- 
llors de 1’Estat espanyol i molt probablement d’Europa. La qua- 
litat de la c~bertura d’aquest regisire es deu tant a la 
professionditat dels seus responsables i dels equips dels centres 
hospitalaris, CQIII a la cdlaboraci6 entre les administracions sa- 
nithies implicades. En aquest sentit cal remarcar que els casos 
de SIDA diagnosticats i confirmats en l’actualitat corresponen a 
persones que han pogut infectar-se, tenint en compte el pedode 
d’inciibacib d’aquesta malaltia, fa sis o mds ,anys, just en el mo- 
ment en que es tenien els primers indicis positius de la nakrrale- 
sa infecciosa de la SIDA. 

>>D’altra banda, un greu handicap en la lluita contra la propa- 
gaci6 de la infecció pel Vil-I es troba en el fet que determinats 
coklectius drogodependents per via endovenosa mantenen I’hb 
bit de compartir el material d’injecció malgrat Xa intensitat de 
les recomanacions de les quals s6n objecte. 

>>Pe3 que fa a les mesures de prevenció portades a teme pel 
Govern de la Genardtat de Catdanya, el Departament de Sani- 
tat i Seguretat Social ha desenvolupat des de la crea& l’any 
1987 del Programa de Prevencih i Control de la SIDA diverses 
iniciatives d’informaci6 i divulgaci6 sanitsla adrqades tant a 
Ja poblaci6 en general com a diversos col.lectius exposats al 
contagi de forma continuada. 

>>En aquesta linea s’hm editat i distribdt 1.850.000 exem- 
plars del triptic “Ves contra la SIDA i IIQ contra la VIDA”, 
500.000 de la Guia “La SIDA, u11 desafiament assumible”, pub- 
licat en un diari de gran clifusiti, 1.350.000 exemplars de l’opus- 
cle “Per a un futur sense SIDA, no te’n desentenguis”, i 40.000 
d’una edici6 especial conjunta amb el Departament de Justícia 
del triptic “Enfront de la SIDA, el teu comportament 6s irnpur- 
tant”. 

>)Quant a les actuacions d’educaci6 sanithria portades a ter- 
me, cal assenyalar que en l ’ h b i t  de l’nxsenyament, s’ha editat 
i s’ha tram& a totes les escoles de Catalunya l’opuscle ‘‘SIDA i 
Escola”, Així mateix, el Departament de Sanitat i Seguretat So- 
cial i el Departament d’Ensenyament desenvolupcn un projecte 
d’ducació sanithria n les escoles adrept a ls  darrers CUSSOS 

d’EGB, Forrnacilj Prokessional de segon grau, i als estudiants 
de BUP i d’ensenyametlt superior de tota Catalunya. 

>>Padlelamcnt es prossegueix amb la seva tasca preventiva 
cles dels centres de la xarxa hospitalhria i d’atenció primfia ge- 
ner& així com la realització d’activitats in€ormatives divulga- 
dores i d’educació sanithia cles de la Xarxa d’Atenci6 als 
Drogdepencients, els centres de planificaci6 familiar, els dis- 

pensaris de malalties de transmissió sexual, i els collegis i cor- 
poracions professionals, Una altra mesura preventiva ds ra que 
tt5 per objecte el contxoJ de les donacions de sang, plasma, br- 
gam i teixits, essent Catalunya una de les primeres comunitats 
autbnomes que varen decreta l’obligatorictat del %ribatge” se- 
rolbgic d’anti-VIFI a I’Estat t ~ p m y ~ l ,  
>>En darrer terme, el Programa de Prevenció i Control de la 

SIDA del Departament de Sanitat i Seguretat Social porta a ter- 
me una tasca continuada de sensibilitJlaci6 per evitm el rebuig 
als afectats, per intensificar les accions preventives que reque- 
reixen una actitud decidida de tota la comunitat, i evitar aiXi les 
interferbcies qne, basades en criteris de moralitat subjectiva, 
impedeixen la utiliízació adequada de l e ~  mesures preventives 
comprovadament eficaces, COM s6n 1’6s del preservatiu en les 
relacions sexuals de risc i Ia utilització de material d’injeccid 
esteri1 no compartit,>> 

Malgrat la infamació del conseller cal&& continuar poten- 
ciant les accions de tots els poders públics i organitzacions no 
governamentals, per fer casa a l s  problemes del vims, de la ma- 
laltia i del rebuig social que generen. 

Esperem tamM, que les resolucions adoptades pel Parlament 
en aquesta rnathia, les quals coincideixen amb les apellacions 
fetes pel Sfndic, siguin tingudes en compte pel Govern de la 
Generalitat, sobretot pel que fa a l s  problemes socials i de segu- 
retat que generen la SIDA, la droga i la prostituci6. 

Així, ens congratulem de la Resoh i6  103/III, sobre la ga- 
rantia de la intimitat personal i la confidencialitat en les proves 
diagnbstiqucs dc la SIDA, en Ja qual es recullen la majoria dels 
nostres suggeriments d’inhrmes anteriors i s’insta al Govern a: 

<<I. Dictar, en el marc de les seves competencies, les nomes 
necesshries per a garantir que: 

>)a) Lm proves serolbgiques per a diagnosticar la sindrorne 
d’immunodefici&ncia adquirida (SIDA) no es practiquin d’uxla 
manera sisternhtica i insdiscrirninada, 

>>b) Qualsevol activitat de garbellament, i particularment els 
exhens  de salut laboral, exclogui les proves de deteccidr de la 
SIDA i del virus d’immunodeficikncia humana (VICI), atEs que 
no són un mhtode apropiat de lluita contra la SIDA, si ne es 
respecten tots els requisits internacionalment acceptats: 

>>Primer, Demanar prbviament I’aautorització personal escrita 
de l’interessat. 

>>Segon. Servar el compromís estricte de garantir la intimitat 
persorial de l’afectat i la confidencialitat dels resultats obth- 
gws. 

>>Tercer, No limitar-se a una tramesa passiva dels resultats: 6s 
moralment obligat i exigible de comunicar-los d’una manera 
adequada, oferint consell, o~entaci6 i suport rnkdic i psicolbgic, 
si escau. 

nc) La detecci6 de la SIDA i def’VII-I no es pugui fer tampoc 
amb vista a la subscripció de pblisses d’asseguranga, a un estu- 
di epidemiolbgic o a proves scrolbgiques a demanda de tercers 
si no és igualment garantit ei compliment deis requisits fixats 
pels apartats primer, segon i tercer de la lletra b). 

~ 2 ,  Evitar els perjudicis d’una prescripció innecesshria de les 
proves serolbgiques i incorporar als programes de salut laboral 
els apartats d’ducacih sanithria i per a la salut referits a la pre- 
venci6 i el control de la SIDA, 
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~ 3 .  Garantir que: 
>>a} Cap akctat per la S D A  o infectat pel VDI no pugui és- 

ser rebutjat o marginat, per causa de la seva condici6, en l’acc6s 
al trcball, en l’exercici d’aquest o en la pomoci6 i la selecci6 
interna dins l’empresa. Per tant, i mentre el seu estat de salut els 
ho permeti, els portadors de la SIDA o infectats pel VIH siguin 
considerats i tractats com a treballadors nomals i aptes per al 
treball. 

>>b) Els portadors del VIH que no manifesten símptomes pa- 
tolbgics relacionats amb la SIRA siguin considerats i tractats 
corn a treballadors normals i aptes per al treball. 

>zc> No s’obligui cap treballador infectat pel V M  a informar- 
ne l’empresa. 

>>4. Fer arribar adequadament la normativa dictada en relaci6 
amb els punts I,  2 i 3 i exigir el seu compliment a les organitza- 
cions sindicais i patronals, les mútues cl’accidents, les empre- 
ses, els serveis mhdics, els comites d’higiene i seguretat, els 
laboratoris d’anusis clíniques i les companyies d’assegurancas 
amb arnbit d’actuaci6 a Catalunya.>) 

Pel que fa al problema de les drogodepeiid&ncies i de l’actua- 
ci6 per a la rehabiIitaci6 dels drogaaddictes hem de C Q I I ~ ~ ~ U W  

insistint prop dels poders p~bIics pcrquE s’lncrementh les me 
sures tencknts a la reducció i el control de les causes que gene 
ren l’addicció, com també la millora de l’assistkncia sbcio- 
sanitiwiit als afectats, oferint-10s un marc integral d’acolliment, 
rehabilitació i reinserció adequats, La coordinació entIe els di- 
ferents Departaments es fa cada cop mes necesshria i impres- 
cindible per dur a teme els plans promoguts per la 
Generalitat. 

La informació de que disposem sobre l’actuaci6 en materia 
de drogodependkncies coincideix amb les respostes donades pel 
conseller de Sanitat a preguntes i interpdlacions formulades 
des del Parlament, com s6n les actuacions derivades de la Llei 
catalana 20/85, de 25 de juliol, de Prevenció i Assistencia en 
Mathria de Substhncies que poden generar dependhcia, 
d’acord amb el Consell Director per al seu desenvolupament. 

Aquest Consell Director e1 constitueixen diversos directors 
generds dels Departaments de Sanitat i Seguretat Social, Re- 
nestar Social, Justícia, Governaci6, Ensenyament, i Comerg, 
Consum i Turisme. 

La planificació de les activitats a realitzar és a c h e c  de l’&- 
gan Thníc de Drogodependbcies en coklaboraci6 amb els res- 
ponsables dels diversos departaments, i 6s especialment intensa 
la caordinaci6 que s’estableix amb el responsable de drogode 
pendkncies del Departament de Benestar Social. Tamb6 I’&- 
gan Tkcnic coordina les activitats amb la resta d’adminis- 
tracions públiques. 

L’brgan Tkcnic de Drogodependhcies va elaborar I’ any 
1987 el Pla d’Actuaci6 en Drogodependi3ncies a Catalunya, 
que, aprovat pel Consell Executiu estableix els objectius se- 
giients: 

<<- Reduir els riscs de generació de dependhncia, sobretot en 
els colkctius m6s exposats, tot intentant que els joves arribin a 
I’adoleschncia havent rebut la formaci6 adient per a evitar el 
consum de drogues. 

12- Disminuir l’oferta de dragues legals i la seva prornwi6, 
sobretot en llocs i hmbits especialment sensibles. 

>+- Oferir un marc sectoritzat d’acolliment, atenció i reinser- 
ció al drogodependent i a la seva fardia. 

>+ Coordinar tots els recursos de la xarxa especialitzada 
d’atenci6 als drogaaddictes a fi d’aconseguir la seva optimitza- 
ci6. 
>t- Disposar de tota la infonnaci6 pussible i degudament trac- 

tada, de la problernhtica de les drogues, de la seva atenci6, del 
seu seguiment i de la seva avduaci6.n 

Actualment la, Xarxa d’Atenci6 a les Drogodependhcies es- 
t& integrada per 55 Centres d’Atenci6 i Seguiment, 3 Unitats 
Hospitakies de Deshtoxicaci6 amb 43 llits, 9 Comunitats Te- 
rapbutiques amb 200 places amb conveni i l Centre de Dispen- 
saci6. de Metadona. A fi i efecte de coordinar adequadament 
aquests recursos es disposa de 5 comissions d’hbit  territorial, 
1 comissi6 de comunitats trapkutiques, 2 comissions de coa-  
dinaci6 d’Unitats Hospitalhies de Desintoxicacih i 1 comissió 
de tractament amb Metadona, 

En l ’hb i t  de la pevenci6 i la reinserci6 social de les drogo- 
dependhcies, aixi com de les associacions sense finalitat de lu- 
cre implicades en la problernlitica, hi ha 28 programes 
municipals de Revenci6 de les Drogodependhcies, 28 progra- 
mes o centres de Reinserció Social per a Drogodependents, 5 
pisos teraphutics i 29 associacions d’alcuhblics rehabilitats, de 
families de drogodependents i de professionals. 

Igualment, per coordinar adequadament aquests programes o 
centres, es disposa d’una comissió de Programes Municipals de 
Prwenci6 de les Drogodepend+ncies, una comissi6 de Centres 
o Programes Municipals de Rehserci6 Social per a Drogode- 
pendents i una comissi6 d’associacions sense finalitat de lucre. 

El suport tknic i la gestió en les Sees de prevenció i reinser- 
ci6 es fa al Departament de Benestar Sociat, mitjangant el Pro- 
grama Social de Drogodepend&ncies. 

Existeix un Servei de Reinserció Social per a Drogodepe- 
dents, cogestionat amb una associació sense finalitat de lucre, 
pes €acilitar als professionals suport i infomaci6 sobre Ies acti- 
vitats on podrien reinserir els drogodependents. 

Parallelment a questes activitats i amb I’objectiu de coor- 
dinar la resposta de tots els departaments del Govern de la Ge- 
neralitat, l’brgan Tknic de Drogodependhcies, a patt de 
X’esmentada coordinació amb e1 Departament de Benestar So- 
cial, collabora amb els Departaments de Justkia (Institucions 
Penitemihies, Menors i Relació amb I’AAdministració de Justi- 
cia), d‘Ensenyament, de Presidkncia (Joventut i Esport), Gover- 
naci6 (Seguretat Ciutadana i Gerhncia de Seguretat Vihria). 

Per coneixer i avaluar l’activitat assistencial, hi ha un sistema 
d’infomació sobre la incidkncia de les drogodependhncies. 
L’anMJisi de les dades de 1989 indica que unes set mil persones 
van sollicitar tractament, el 50% de les quals eren acldictes a 
l’heroina. Pel que fa a Ia utilització d’altres recursos, ca[ es- 
mentar que s’han tractat unes mil persones en les Unitats Hos- 
pitalhries de Desintoxicació. 

L’estreta coordinaci6 portada a terme pel Programa Social de 
Drogodependkncies i l’drgan Tecnic de Drogodapendkncies 6s 
imprescindible pes poder oferir una resposta integral a la pro- 
blematica en qiiesti6. 

El pressupost de 1989 destinat al Pla d’Acci6 en Drogode- 
pendhcies fou de 1.016.000.OQO de pessetes, de les quals la 
meitat es van distribuir entre eis convenis i les subvencions a 
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dtres administracions i entitats per a finanFar programes de 
prevenci6, assistkncia, reinserci6 social, investigaci6 i d o c h  
cia. El nombre total de convenis o sutivencions ha estat dc 
93, amb un import total de 456.74S.000 psxetes, de les quak 
247.750.000 s’hhan destinat a ajuntiunents i 208.995.000 a entitats. 

Darrerament, el Departament de Sanitat crea el programa sa- 
nitari d’atenci6 a la dona, amb l’objectiu de promoure, impul- 
sar, coordinar i dur a terme les activitats d’atexició integral tle la 
dona en els aspectes relatius a orientwid i planificaci6 familiar, 
educaci6 matenial, embads, part i dtres estats fisiolbgics rela- 
cionats amb el seu sexe. 

Aixb no obstant, la nostra InstittuciB denuncih la pxoblenihtica 
i les tleficikncies socials de determinats sectors marginats i amb 
practiques de risc no controlables, COM m i  les persones que es 
dediquen a la prostituci6. 

La SIDA i les drogodependkncies v m  fer que el Sidic  es 
proriiincids sobre la problcmhtica d’aquest sector desprotegit 
pel que fa al circt a la salut de tots els ciutadans. 

LR veu del Síndic tingut5 l’eca desitjat clavant el Pdunent 
encua que iFjxb no s’hagi vist reflectit en eI Govern dr, la Gene- 
ral it at . 

Aixi, les oportunes proposicions no de llei prcsentildes per 
difexents grups parlamentaris sobre mesures de conisol sanitari 
dc les persones que es clediqiien ii la prostituci6, motivaren el 
Parlament a 1’adopciÓ de resolucions en les quids s’inslava d 
Conscll Executiu de ln  Generalitat a adoptar les mesures neces- 
shrics perq& des d’una perspectiva globlal, es garanteixin els 
adequats serveis i controls sanitaris de les persones qtic es dedi- 
qwn a fa prostitució a Catalunya i a posar en marxa programes 
de reitiserció skio-laboral que fomentin la formaci6 professio- 
n a l  i la posterior incorporació al m6n del trebalI d’aquest sector 
de la poblaci6, 

Esperem que el Consell Executiu adopti les mesures oportu- 
nes per mitigar les implicacions smithries de l’esmmtat sector 
lro i combatent la grell pmb1emhtica enunciada, 

Qtreixa R. 222/90 
SIDA i centrcs penitenciaris 

L’interessat, senyor R.A., en nom i representat36 de l’hsso- 
ciaci6 Ciutadana hti-SIDA de Catalunya, s’acirec;h al Silidic, 
com també a d’aItres organismes piíblics, denunciant la proble- 
mhttica relacisnacla amb les coxdicions sanit h i e s  dt: la prest5 
c<Mdcl>> de B;ircelona, arran de la protesta que chc  rwlusos h i  
van iniciar l’estirr passat. 

Selis perjudici de tractar la problemhtica de forma parcial en 
aquesta &ren, I ’interessat manifesth els punts segiients: 

<<l. La necessitat urgent clr: millorar la prechria situació en 
que són atesos els malalts de SIDA que han de ser tractats a les 
presons ja liavia estat manifestada per la nostra Associació i al- 
tres coxn,it@s i comissions Anti-SUIA de 1’Estat espiulyol i les 
Jornades sobre SIDA/Prcsons, els dies 11, 12 i 13 de desembre 
de 1989 a Sant Sebasti&, en cl treball sobm la SIDA a les pre- 
sons rcalitxat p r  estudiants de 5k. curs de pedagogia soeial de 
lii Universitat de Barcelona amb la col.laboxnci6 dc l’Associaci6 
Ciutadana hnti-SIDA de Ciittaiunya, i en l’In€ome que la nos- 
tra Associaci6 va reali!mr i eiivjar, cl mes de gener de 1990, a 

tots els membres de la Comissi6 Parlamenthia sobre la proble- 
mhtica de la SIDA del Parlament catalh. 

n2. Pensem que 6s obligaci6 de qualsevol centre penitenciaPi 
sumrninistrar al ciutadh en situació preventiva o condemnat, les 
condicions bptimes que garanteixin Xa integritat fisica i gsiquica 
clel pres i un nivell de vida digne. 

>>3. La persana privada de llibertat: ha de tenir el rnatcix dret 
que tot ciutadh a gaudir dels recursos existents en l’hmbit sani- 
tari i per tant se li han d’oferir les mateixes possibilitats de 
tractament, diagnbstic i control de malalties físiques i psiqui- 
ques. 

>>4. En el cas de les persones afectades per la SIDA, per les 
caracteristiques d’aquesta malaltia (disminuci6 del sistema. im- 
rnunolbgic, entre d’dtres) 6s molt necessari que les mesures 
cl’higiene, alirnentacid, qiialitat dc vida, controls mhdics per& 
dics i tractaments es portin a terme amb el rnqjior rigor. 

~ 5 .  Qualsevol pres, sigui preventiir o condemnat, t6 dret :t es- 
tat informat sobre el seu estat de salut general i espíficament 
sabre la SIDA, les seves vies de wntagi i mesures de preval- 
ció, aixi corn R tenir a l’abast els n d j a n s  nccessaris pr evitar el 
contagi O la continua reinfecció. 

>>.h. Qualsevol persona ingressada en un cenisc penitenciari tE 
dret a rebre la medicaci6 necesshia per millorar el mi estat ck 
salut i, en el cas de la SIDA, per retardar o evitar l’apwició de 
la malaltia. 

~ 7 .  L’Associació Ciutadana Anti-SIDA de Catalunya i altres 
colnit& i comissions Anti-SIDA de 1’Estat espmyoE liem rebut 
deriúncies degudes al retard en la concessió de l’aplicac36 de 
I’ArticIe 60. Exigim que s’agilitzin al mkim els trhmits neces- 
saris per a la bona aplicaci6 d’aquest dret. 
A. En relaci6 amb el punt anterior exigim que Institucions 

Penítencihries o l’organisme a qui correspongui crei centres es- 
pecialitzats i preparats per acollir dipament els presos amb 
malalties crbniqites o terminals que per motius específics (tb- 
xics en actiu, reincidents, resistkncia familiar a ticollir-los, mim- 
ca de recursos ecunbmics, etc.) no puguin acollir-se a I’Article 
60 per evitar, d’iiquesta mimera, sofriments innecessaris a la 
persona afectada. 

>8. Amb el fet protagonitzat pels reclusos de la pres6 “Mo- 
del”, aquests dies s’ha demostrat sobradment que eh hospitals 
generals no s6n els llocs idonis per tmctu malalts terminals o 
crbnics, 

>>XO. Cal recordar que la confidencialitat, voluntarietat i ano- 
oiniat de les proves i diagnbstics en relaci6 amb els malalts s’ha 
de respectar estrictament, tant fora COM dins de la presó. 

>>li. Finalment, volem manifestar que és molt preocupant 
que s’hagin de produir fets COM el que han protagonitzat: 
aquests cinc reclusos per proporcionar solucions R problemes 
que són coneguts i denunciats des cle fa temps per diversos sec- 
tors tant de l’administraci6 COM d’iniciatives ciutadanes. >) 

El Síndic estudih la problemhtica i es dirigí al conseller de 
Sanitat, a fi que in€omés del capteniment del Departament i de 
les relacions amb el Departament de Justícia, per tal d’investi- 
gíu i resoldre la situaci6 sanithria denunciada dels centres peni- 
tenciaris, amb l’aadopció de les mesures canesponents per tal de 
garantir el dret a la salut dels empresonats. Tmbé ens adreqa- 
rem d conseller de Justicia en el mateix sentit, i restem a l’es- 
pera del corresponent infomic. 
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E1 Departament de Sanitat ens infurmh sobre Ia prevenci6, el 
control i X’assist5ncia previstos en els programes especifics en 
eis termes següents: 

<<El Departament de Justícia ha posat en mama una Comis- 
si6, en quE participen e1 Programa Vida als Anys i el Programa 
per a la PrevenciCi i el Control de la SIDA, per tal de donar so- 
luci6 als problemes d’acollida dels pnats  afectats per la SIDA, als 
quals els és d’aplicacib l’article 60 del Reglament Penitenciari. 

>>Pel que fa ai programa de la SIDA, a finais de l’any 1985 es 
va posar en mama a les presons catalanes un pla de prevenció, 
control 1 assistbcia per afrontar la infwci6 per VTIT, que es fo- 
namentava en les recomanacions de l’Orgmitzaci6 Mundial de 
la Salut i, mes concretament, de la Direcci6 del Programa pes a 
fa Prevenci6 i el Contra1 de la SLDA, del Departament de Sani- 
tat i Seguretat SwiaL 

>>Les linies fonamentals d’aquest programa són la prevenci6, 
fonamentada en la facilitació d’informaci6 específica i genera- 
litzada en relació amb la naturalesa de la infecció (es facilita un 
fullet informatiu a tota la poblaci6 que ingressa), aixi mateix, 
s’ofereix infumació individualitzada als interns que ho sollici- 
ten, o dels que hi ha sospites diagnbstiques de la infecció; es 
doiien URS iots d’higiene, i s’informa de la pssibiiitat d’utilit- 
zar lleixiu C Q ~  a material desinfectant. 

431 relació al control i tractament, es reconeix l’intern en el 
moment de l’ingrhs. Es poden realitzar mhlisis de preshcia 
d’anticossm a petició volunthia o bé per necessitats cíiagnbsti- 
ques , i els resultats es comuniquen confidencialment a 1’ intern 
amb les recomanacions corresponents. El seguiment i el tracta- 
ment es realitza en els hospitals de referhcia -en el cas de Bar- 
celona, 1’Hospitd Cliniw, i es determina la necessitat o no 
d’jnternament hospitdmi. Si l’evolució de la malaltia pt arribar a 
ser molt greu, es posa en coneixement del jutge de vigilhcia, per 
tal que, si ha considera convenient, apliqui l’article 60 del Regfa- 
ment Penitenciari vigent, que estableix la llibertat condicional. 

>>L’atenció rnkdica preventiva es veu complementada per 
l’actuaci6 psico-social priorithia per part deis equips d’obser- 
vació i tractament i de les comissions territoriah d’assisthncia 
social penitencihia, 

>>En relaci6 a les altres ternhtiques que són motiu de queixa, 
el Departament de Sanitat i Seguretat Social, i particularment el 
Programa de Prevenci6 i Coníml de la SDA, esta treballant 
coordinaciament amb el Departament de Justícia sobre els as- 
pectes sanitaris de I’atenció als  afectats de la SIDA que estan 
empresonats. B 

A fi de prosseguir J’estudi del present expedient i sens perju- 
dici del tractament que se’n fa a la seccid de Justícia, restem it 

l’espera de la informació sokitada al Departament de Justícia 
per tal de poder resoldre de conformitat amb allb que disposen 
els arts. 27 i següents de la llei que regula la nostra hstitució. 

4, La salut mental 

Sembla que les administ;racions competents intenten anar reso- 

La Generalitat i la Diptaci6 de Barcelona van encarrilant el 
lent les situacions de malaltia mental esdevingudes crbniques, 

di8leg cap a un alíre model assistencial i una nova estructura 
emparada fins fa poc per la beneficiencia i la responsabilitat de 
les drputacions. TatnM s’han ‘anat diluint les divcrgkncies pou- 
tiques en el trasphs de competencies, malgrat les dificultats de 
totes dues institucions a assumir les correponents responsabili- 
tats econbrniqucs. 

La Llei General de Sanitat, de 25 d’abrjl de 1986, establi la 
igudtat de les prestacions de 1’ assisthcia psiquibtrica respecte 
a la resta de Ia sanitat i reconeix la integracid de Ia psiquiatria a 
la sanitat. 

Així, l’art. 20 de l’esmentada llei indica <<sobre la base de la 
plena integracih de las actuaciones relativas a la salud mental 
en el sistema sanitari0 general y de la total equiparacidn del en- 
fermo mental a las demás personas que rquierm sewicios sa- 
nitarios y sociales, las administracimes sanitarias competentes 
adecuarh su actuación a 10s siguientes principios: 

La atencidn a 10s problemas de salud mental de la pobla- 
ci6n se realizarfi en el hmbito camunitaio, potenciando 10s re- 
CWSQS rtsistenciales a nivel ambulatorio y 10s sistemas de 
hospitdtlizaci6n parcial y atención a domicilia, que reduzcan al 
m i x h o  posible la necesidad de hospitalización. 

>)Se considerarh de moda especial aqueilos problemas refe- 
rentes a la psiquia~a infantil y posicogeriatría, 

)>2. La hospitalizaci6n de 10s pacientes por procesos que asi 
10 requieran se realizará en las unidades psiquiátricas de 10s 
hospitales generales. 

>)3. Se desarrollarh 10s servicios de rehabilitacibn y reinser- 
ci6n social necesarios para una adecuada atencibn integral de 
10s problemas del enfemto mental, buscando la necesaria caor- 
dinación de las servicios sociales. 

>>4, Los servicios de salud mental y de atenci6n psiquiátrica 
del sistema smitariu general cubrirful, asimisrno, en coordina- 
ci6n con 10s servicios sociales, 10s aspectos de prevenci6n prim 
rnaria y la atenci6n a 10s problemas psicosociales que 
acompañm a Ia pérdida de salud en general.)) 

Les disposicions addicionals i transitbries de la mateixa llei 
obliguen Ies respectives administracions a establir de mutu 
acord un pro& de transferbncies, cn aquest cas a la Generali- 
tat, dels serveis i establiments, fms ara en mans de les diputacions, 
malgrat els convenis d’assistencia psiquihtrica concertada en els 
diversos sectors d’atenci6 primhia, hospitalhrja i psicosaciat. 

de 1990, el Ple de la Diputació de 
Barcelona aprova per unanimitat sollicitar la subrogaci6 de la 
Genera’titat, en els concerts per a la prestaci6 dels serveis d’as- 
sisthncia psiquihtrica a partir de I’ 1 de julial de 1990. E1 totd de 
Ilits afectats és de 3.402 i el volum anual de persones que reben 
assistencia, de més de 60.000, 

La Comissió Assessora del Servei de Psiquiatria de la Dipu- 
taci6 de Barcetona féu una anhlisi de la situació, amb propostes 
d’actuaci6 per al desplegament de l’atenci6 a la salut mental a 
€3 arcelona. 

Aquestes propostes i recomanacions, part de les quals foren 
denunciades pel Sfndic en anteriors informes i que tot seguit re- 
latem, han comenqat a executar-se per tal d’adequar-les a1 marc 
legislatiu vigent. 

I. La necesshfia inteegraci6 de l’assistkncia psiquihtrica que 
actualment gestiona la Diputaci6 de Barcelona en el si de les 
estructures sanithies del Govern de la Generalitat. 

Durtant el mes de 
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2. La coordinació funcional immediata dels serveis actual- 
ment destinats a l’assisthcia psiquiMca, amb independkncia 
de la seva adscripci6 a I’ICS o Diputa& de Barceha, en una 
única xarxa de prestacid dc serveis. 

3. La refornulaci6 i reconversi6 del Pla d’hsistkncia Psi- 
quiatrica de la IXpixtació de Barcdana, iniciat el 1981, en un 
]?la d’Atenci6 a la Salut Mental. 

4. La formulaci6 de polftiques, determinacib de prioritats i 
assignaci6 de   ec urs os econbmics, personals i estnicturals per 
posar en marxa erm els propers quatre anys de desplegament del 
Pla cl’Atenci6 il la Salut Mental a Hmcelona. 
5. La clarificaci6, identificació i acord de les extrat&gies ge- 

nerals que han cl’aplicar-se en actuacions concretes de la comis- 
si6 de desplegamcrit Generalitat-Diputaci6 de Barcelona. 

h. La participació activa de I’adrninistraci6 municipal, tant a 
nivell de gestió COM d’aplicaci6 i coor&mnaci6 dels recursos co- 
munitaris. 
7. El redisseny de f’actual x m a  de Centres d’Atenci6 RjinB- 

ria de SalutMental(CAPSM). 
8. L’ampliaci6 i redefinició de la xarxa de recursos per B 

l’atenció psicosacid, amb especial prioritat als centres de dia i 
els pisos assistits. 

9, La incorporaci6 de serveis de salut mentaf en els hospitals 
gener;d s. 

10. La redistribució de llits de curta estada cn fumi6 de crite- 
ris operatius que respectin la proximitat geogriifica i la partici- 
pacid deis hospitals generals i els hospitals psiquiAtrJcs en 
aquesta tasca. 

11. El reclisseny de les funcions de l’hospital psiquihtric, que 
tendeixi a reduir llits i aaupentar ¡es activitats rehabilitadores 
i de rcinsercih en una articulació eficaq amb els serveis conIuni- 
taris. 

12. L’arnplimi6 de les places d’hospital de dia disponibles i 
la reordenació dels circuits de la xarxa. 

13. La indusi6 d’rm progrania actiu 1 sistemhtic de fornmi6 
continuada i dochicia, per sostenir i millorar Xa capacitaci6 teb- 
rico-tkcnicca dels professionals de la xarxa. 

14. Proposta d’inforrnatitzaci6 del conjunt de serveis que as- 
seguri el control i seguiment de la quantitat i qualitat assistencial. 

Sens perjudici de 1cs esmentades propostes i dc la reunió que 
aquesta Institrrci6 tB pendent amb ei nomenat no fa gaire, gerent 
d’ordenació i Assisthcia Psiquihtrica, trobaríem encertat es 
procedis a l’claboraci6 d’un cat Ueg corriplet dels centres, per- 
sonal i entitats quc reunis la gtobalitat dc l’asuisthcia psiquih- 
trica de Catalunya. 

El Decrct de la Gcrierditat 149/90, de 28 de maig, crea el 
Programa de Salut Mental per dotar cls Departments de Sani- 
tat i Benestar Social cl’una estructura suficient per planificar, 
ordenar i coordinar totes les actuacions que es portin it temc ea 
l’hmhit de 1. ’assistkncia piquiitrica i Ea salut mental. 

La Llei catalma 15/90, de 9 de juliol, d’Ordenxic5 Sanithria 
de Catalunya, crea el Servei Catai& de la Salut, el qual ha d’irz- 
tegrar l’atatenci6 psiquihtrica i la prornoci6, la protecci6 i la mi- 
llora de la salut mental. La dispsici6 addicional sisena de 
l’esmentada Llei iridica que la integraci6 s’haw-3 dc r d i t m r  
d’acorci amb els principis d’ordenació i planificaci6 continguts 
en el Pla d’Osdenaci6 de la Xdrxa d’hsistbncia Psiquihtrica i 
Salut Mental a Catalunya, elaborat per 1’Oficina Thcnica de la 
Comissi6 Mixta de Planificaci6 de I’ Assistkncia Psiquihtrica 

Generalitat-Diputació? i amb especial atencib a la psiquiatria in- 
fantil i la psicogerintria. 

El 29 de juny de 1990, els representants de la Generditat i la 
Diputa& de Barcelona signen l’acord pel qual la Generalitat 
assumeix per delegació de la Diputació l’atorgament i la gesti6 
econbmica dels concerts de la xarxa d’assisthcia psiquih~ca 
de Barcelona i es subroga en els convenis que mantenia la DL 
putaci6, els quals eren 42 entre ajuntaments i institucions priva- 
des, fins el trasphs definitiu de tots els serveis a la Generalitat, 

Aquest conveni pemet& una millor qualitat en I’assistbncia, 
ja que s’optimitza la utilització dels recursos de qub disposen 
ambdues institucions. 

Darrerament, el Decret de la Generalitat 250190, de 23 d’oc- 
tubre, aprofundeix el procés d’integració de recucsos, el qual 
haurh de culminar amb el trasphs dels serveis de les Diputa- 
cions catalanes a la Generalitat, i crea el chrrtx de gerent d’Or- 
denaci6 i Assishcia Psiquihtrica, el qual haur& d’elaborar les 
propostes de planificaci6 i ordenació així com la gesti6 de les 
compet&ncies atribui’des al Departament de Sanitat. 

Esperem, doncs, que els propbsits es f x i n  realitat i siguin c.0- 
rregidea Ies assisthcies prirnhtia i l’hospitalhria del sector psi- 
quihtric, i d’una vegada per sempre es desterri la rnarginaci6 del 
rndalt mental, i s’integri definitivament la psiquiatria a la resta 
de serveis sanitaris, pel M dels malalts i en definitiva de ia salut 
de l*usuari en general. 

5. El ciuhrlh i el consum 

En rnatbria de consum -un afer cada vegada mks important i 
que la nostra Institució coneix per les consultes i queixes que 
ens plantejen els ciutadans-, observem sovint que la població 
no és prou coneixedora dels seus drets i no sap com fer-sc’ls 
valer. Bs fieqiient la consulta de persones que ignoren corn re- 
clamar i el lloc on fer-he. 

Les queixes relatives al consum es poden agrupar en dos 
apartats. En el primer trobem les que €a referkncia a establi- 
ments, botigues i comeqos en general, entre les quals les més 
nombroses s8n les relatives al sector de la reparaci6 o venda de 
vehicles, tintoreries i electrodomhstics. 

L’altre grup 6s el constituit per les queixes acirqades contra 
les grans companyies prestadores de serveis, corn ata la Tel&- 
nica, companyies elhctriques, de subministrament d’aigüa, Co- 
meus, etc. Apreciem cn aqnestes queixes un sentiment del 
ciutadit que creu que el servei que paga no s’adiu amb la con- 
traprestaci6 que se li dóna ni amb l’atenci6 que rep. 

6s  important el ciesenvolupament legislatiu que afecta aques- 
ta matikiia, com és la Llei 1/90, de 8 de gener, sobre Disciplina 
de Mercat i Defensa dels Consumidors i Usuiuis, i el Decret 
174190, de 3 juliol. A la llei indicada es tipifiquen les infrac- 
cions i s’estableixen les sancions en la comercialibaci6 de 
béns, productes i prestacions cle serveis, procurant una major 
efichcia del procedirnent administratiu per tutelar cls interessos 
generals tant dels consumidors com dels agents econbmics. 

Igudrnent s’augrnenh la capacitat sancionadora de les cor- 
poracions locals en l’hrnbit de les seves compthcies i s’esta- 
bleix la callabomci6 i cmrdinacid de la Gcneralitat amb altres 
ad min i s t r acioii s públiques. 
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D’altra banda, destaquem els recents projectes de crea& de 
la Junta Arbitral de Consum de Catalunya amb el fi d’adminis- 
trar el sistema arbitral en mat&ia de consum, i la proposta de 
Reglament de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, les 
quals iniciatives permetran resoldre m b  carhcter vinculant i 
executiu les reclamacions dels consumidors i usuaris que s’hi 
sotmetin vdutkiament, i, amb akb, agilitM aquestes reclama- 
cions. 

Per acabar, volem insistir que €’Administració ha de conti- 
nuar i potenciar Ja tasca d’iinformació al ciutad8 perqui? &piga 
quins drets té, quines responsabilitats pot exigir, en quins esta- 
bliments pot demanar el llibre o els €lis de recIamaci6, etc. 

En definitiva, corn diuen algunes persones de les que s’han 
adregat a la nostra hstituci6: <<Que Ia falta d’irdormaci6 no 
rn’impedeixi de fer valer la meva protesta.), 

Queixa 147/90 
Pobra consumidora! 

La promotora d’aquesta queixa va presentar escrit davant la 
nostra Instituci6, en el qual exposava que, havent adquirit un 
tresiIlo en un establiment barceloni, l’objecte de la compra ha- 
via resultat defectu6s. Com que d’altra banda la seva reclama- 
ci6 no havia estat degudament atesa i ja havia transcorregut 
molt de temps, s’havist adrqat al Departament de Consum de la 
Generalitat, per tal que es resolglgu& la seva reclamació i s’obli- 
pi& la casa de comerg denunciada a reparar l’esmentat tresillo 
o a retomar-li’n l’import. 

La reclamant acabava el seu escrit manifestant que, iniciades 
les corresponents dilighncies per l’adrninistració, encara no 
s’havia resolt la seva denúncia. 

Un cop examinada la queixa, va ser admesa a trhrnit i en con- 
sqükncia ens adrqhrem a la Conselleria sollicitant que ens in- 
formessin d’aquest cas. 

Posteriorment vam poder comprovar a l’infmtne demanat tot 
el conjunt d’actuacions que l’administraci6 havia portat a fer- 
me, les incidhcies que s’havien donat amb I’ernpresa denun- 
ciada i finalment la hcoacib d’un expedient sancianacior per les 
irregularitats comeses en la venda d’un bé. 

Atenent aquestes consideracions, a més de l’intent de 1’aclmi- 
nistraci6 de resoldre el cas per via amistosa, donada la predis- 
posici6 de les parts, cosa que finalment va ser possible, i 
vista també la incoaci6 del referit expedient, varn procedir a r o  
tificar-ho a Ia interessada i a arxivar provisionalment la queixa, 
al considerar que no es donava cap inotiu que justifiquks de 
continuar Ia nostra intervenci6. 

Queixa 324/90 
<Quina aigua tan cara>> 

E.M.A. va comparhixer a la nostra Instituci6 mitjangant es- 
crit de queixa en qu& exposava que, davant del rebut que li ha- 
via presentat la Societat General d’Aigües, amb el qual no 
estava conforme, a causa de l’elevat import que s’hi reclamava, 
s’havia adregat a l’administraci6 de Ia dita companyia perque 
efectués una verifica& de I’aparell comptador. Com que la 
comprovació administrativa no detectava cap funcioncment 

irregular, compareixia davant el Sindic sollicitant la nostra in- 
tervenci6, 

Analitzada la dccumentació presentada per l’hteressat, hi 
vam detectar en primer llac una discordanGa entre el nfimero de 
comptador de 1’aparell que l’afectat demanava que vos verificat 
i el que la companyia prove’idora feia constar que havia revisat. 
Aixb va motivar que ens pos6ssim en contacte amb la Direcci6 
General de Seguretat Industrial per tal d’aclarir aquest punt. 
Fruit d’aquestes gestions i per mitja de l’administraci6, la com- 
panyia ens va informar que la numeració del comptador que fi- 
gura en el rebut havia estat consignada per un error de 
transcripci6 a la base de dades informhtiques. 

Aclarida i rectificada aquesta qiiesti6 i verificat i’aparell per 
la companyia i després per I’administracid, la companyia man- 
tenia la tesi d’un fort CQI~SU de I’usuari d’aquell comptador, 

Per aquesta ra6 v a  sollicitar directament a la companyia 
que ens informés sobre unes aparents anomalies que creiem de- 
tectar en la facturació del consum d’aigua i que Ia seva resposta 
anterior no aclaria prou, ni a I’usuari ni a nosaltres. Al mateix 
temps, la mateixa companyia sostenia que, segons el resultat 
dels c b e c s  imputats, caldria aplicar la fórmula establerta en el 
Reglament del servei metropolíth $’abastament domiciliari 
d’aigua de 1987. 

A la resposta que varn rebre a la nostra petici6 d’informe, 
s’indicava que el consum facturat era correcte, com ho demos- 
traven la comprovació i verificació oficial del comptador, si bé 
probablement e1 rebut qüestionat no corresponia a un trimestre, 
sinó a un període superior, per la qual cosa l’infome de la com- 
panyia conclda acceptant la nostra proposta de chlcul del con- 
sum enregistrat durant e1 temps que hagués durat l’anomalia. 

Amb aquest estat de coses, i un cop notificada i admesa per 
l’jnteressat la modificaci6 de la facturació, doniurem per enlies- 
tida la nostra actuaci6. 

Queixa 31/90 
Un poble incomunicat 

Aquesta queixa va ser @tramesa per 1’Atcalle dhna poblaci6 
de la província de Barcelona, que, amb el seu escrit, adjuntava 
les reclamacions que li havien fet mibar un coklectiu de ciuta- 
dans i diverses entitats financieres i comercials. 

L’objecte d’aquesta queixa eren les deficihcies del servei te- 
lefbnic que havia patit tota la poblaci6 i que, havent-la deixada 
incomunicada durant cinc dies, havien afectat tant un gran 
col-lectiu de ciutadans com el mateix Ajuntament. 

Per aquest motiu ens varn adreqar al cap de L’OOficina d’Usua- 
ris de Bucelona perquh ens informes sobre aquesta qüesti6. 

La Companyia Telefbnica ens don& compte de les actuacions 
que s’havien practicat a conseqiihcia de l’avaria produida a la 
central telefbnica que afectava aquella pobla&, ocasionada per 
fortes deschregues atmosfhiques. Així  mateix, l’informe de la 
companyia esmentada destacava que, un cop reparada parcial- 
ment Ia línia, ~ins xhfecs tommials la van tomar a inutilitzar, motiu 
que ocasiod el retard a efectuar la =paració del servei telefinjc. 

Una vegada poguérem constatar que els mateixos ja tenien 
constancia de totes aquelles actuacions i que la queixa es referia 
a una situaci6 extraordiduia i de difícil previsió, varn tancar la 
tramitaci6 de la queixa i n’infomhrern els promotors. 
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SlCCCI6 5: PENSIONS I TREBALL 

I. INTRODUCCH~ 

En aquesta seccid s’arialitzen els expedients de queixa deri- 
vats de l’aplicaci6 que fan els poders públics de la nonnativa en 
rnatcrh de Seguretat Social i Treball. 

S’hi inclouen tant els expedients referents a drets i llibertats 
fonamentals que hagin pogut ser vulnerats per l’admhnistraci6 
autonbmiea com els vulnerats pel funcionament de Ics entitats i 
els brgms de l’administració central. 

Així, hi incloem les queixes derivades dels drets d treball, 
sindicacih, vaga i negociaci6 collativa, previstos en la Consti- 
tuci6, i les rcfereats al funcionament de les entitats gestores de 
’heball i Seguretat Social, quan els trcbdkaclors o pensionistes 
denuncien ia vulneracili de drets o el deficitari funcionament de 
I’aclministració en relació amb el seli treball Q amb les pensions 
derivades del sistema protector dc la Seguretat Social. 

Tamb6 hi fem referkncia I I  Ics pensions especials i beneficis 
derivats de la legisIaci6 d’ammistia, pendent encara d’un verita- 
ble tracte igualitari, de resultes de la nostra guerra civil. 

PENSIONS I B I N m C I S  
DERIVATS DE LA SEGONA 
REPUBLICA FSPANYOLA - Beneficis de la Llei 37/1984, 

de 22 d’actubre. 
Aplicaci6 
Pr nc ed i ment 
- Hexieficis cl’amnistia per a1 
personal considerat en la 
Llei 18/1984, de 20 de marc;, 
aprovada pel Parlament 
de Catalunya 
Limitacions 
- Aplicació de la Llei 46Jl977, 
de 15 d’octubre, sobre 
Amnistia en selaci6 amb la 
Llei 18/1984., de 20 de mar$, 
d’Assimilaci6 de períodes de 
presó a perides cotitzats 
a la Seguretat Social 
Acredi t ació de drets 
- Pensions de mutilats 
(Decret 670/1976, Llei 3511980, 
R.D. 4311978 i Llei 6/1982 
Reclamacions 
Prescripci6 de tcrmiiiis 

SEGURETAT SOCIAL - Rkgims especials 
Afiliació 

Prestacions 
Protecci6 
- Rhgirn general i SOVI. 
Acció protectora: 
- Prestacions. Denegaci6 de 
pensions. Incidkncies 
convenis internacionals 
-Tresoreria 
Cotitzacions 
-Conveni especial 

TREBALL - Conflictes individuals i 
colblectius derivats de Xa 
relaci6 de treball: 
Reclamacions 
Inspecció de treball 
Jurisdiccib 
-Atur 
PolItica d’ocupació 
Gestib de Z’JNEM 
Prestacions 
Subsidis 
FOGASA 
- Llibertat sindical 
Drets 
Discrimhaci6 
- Legislaci6 
Modificació 
Mesures 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
I LLU sr n AT I v li: s 

1. Arnnistia i pensians. Pres6 i indemnitzacili 

Les limitacions i suspensions de drets actius i passius impcF 
sats a un gran nombre de ciutadans de 1’Estat espanyol com a 
conseqiihncia de la guerra civil es van deixar sense efecte amb 
la Llei &Amnistia de l’my 1977. 

Malgrat el consegiient desplegament legislatiu que s’ha fet 
darrerament d’aquesta llei, encara persisteixen llacunes legisla- 
tives, per tal qiie determinats ciutadans puguin quedar protegits 
en els seus drets. 

El Ilegat discriminatori de l % p a  franquista continua mer- 
vmt els &ets dels afectats, aimenys pel que fa ai contingut eco- 
nbmic de reparaci6, degut sobretot a la inefichcia de 
l’adrnitiistraci6 en I’aaplicaci6 equitativa de la legislació. 

Tots coneixem els entrebancs que han patit els beneficiaris 
de la Llei 37/84, del 22 d’sctubre, per poder-se acollir a les 
pensions que aquesta norma atorga. Són prou evidents les reite- 
racles referkncies del Sindic en anteriors informes. 
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Cal indicar que la pmblemhtica persisteix, malgrat haver-se 
donat més oportunitats Re prova als sollicitants, perb es conti- 
nuen produint altres problemes per a les vídues, atesa l’avanqa- 
da edat dels beneficiaris i de les possibles beneficihies, 

Ja indichvem l’any passat la resolució positiva dels afectats 
per la Llei 18/84, de 20 de marc;, sobre el personal eventual, 
contractat i interí al servei de la Gencriditat en d periode ante  
rior al 1939, la qual cosa motiva el Sindic a adrqar-se a tots els 
interessats que havien presentat queixa davant la nostra Institu- 
ci6, c~~-nunicant-l~s X’acceptaci6 del conseller de Govemaci6 
respecte a les nostres recomanacims i indicant-las que i’aplica- 
ci6 de la Llei 18/84, de 20 de maq, abans esmentada, fou un 
gran desencis per ah ciutadans que havien prestat serveis a la 
Generalitat i que no podien reunir els requisits que se’ls impo- 
saven per obtenir-ne els beneficis, o n’havien quedat exclosos, 
expressament, 

Aquest és el cas dels ciutadans que van perdre la feina per 
causes politiques l’any 1939, i per les mateixes causes, van per- 
dre mes tard la nacionalitat espanyola, o tat i conserva& o ha- 
ver-la recuperada, no tenien residhncia habitual a Espanya. 
També va ser una gran decepció per als ciutadans que havien 

obtingut els beneficis i en podien percebre la presta& eco- 
nbrnica, incompatible amb qualssevol aitres de derivades d’ma 
relaci6 de treball, j a  sia COM a titulars O com a clret-havents. 

EI Sindic entengu6 que aquests ciutadans tenien dret al reco- 
neixement material d’uns serveis prestats a la Generalitat, que 
la dita normativa sobre amnistia havia previst, perb que no en 
podien gaudir, per molt que s’apliquessin flexiblement i exten- 
siva els preceptes de l’esmentada llei i reglament que la desple- 
fP* 

Aixb no obstant, malgrat la bona disposici6 del Departament 
de Govemaci6 en l’apiicaci6 de la llei, subjecte per& ai principi 
de legalitat, insisthrn que calia estudiar la possibilitat de modi- 
ficar-la, bo i suprimint-ne els requisits de la nacionalitat i de la 
sesidhcia habitual en territori espanyol, COM també la declara- 
ci6 d’incompatibilitat de la pensi6; aixb la configuraria corn 
all6 que d’antuvi es va pretendre, seguint aixi els criteris sobre 
cannistia que reciill el prehbul, i que la seva part dispositiva li- 
mita. 

Ateses les constants i persistents queixes anuals dels ciuta- 
dans, el Síndic es continuh preocupant per suprimir els requisits 
imposats legalment als possibles beneficiaris, i es toma a a b  
car al conseller de Governació, al qual recomanh la necesshia 
modificaci6 de l’esmentada liei, advertint-10 del seu czi  re res- 
trictiu en relació amb el seu objecte i els objectius del seu 
prehmbul. 

Molts afectats tampoc no han pogut percebre encara la pres- 
Faci6 econbrnica de la corresponent pensió, per taI com és in- 
compatible amb alguna pensi6 pública que percebien o 
perceben, O lx5 perqui: els ho impedeix e1 fet de tenir e1 domicili 
a l’esúanger, 

Finalment, les nostres recomanacions al conseller de Gover- 
naci6, les quals esmentem en els darrers informes al  Parlament, 
sobre la necessitat de modificar la Llei 18/84, de 20 de maq, 
per suprimir-ne les exigbncies legals que s’hi fan, han estat ac- 
ceptades pel mateix conseller. 

Aquesta accepta& fou materialitzada legalment en la Llei 
catalana 9/90, de 16 de maig, de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, la qual regula en les disposicions addicionals set- 

zena i dissetena la modificaci6 dels articles 4 i 5.l.a) de la Llei 
18/84, de 20 de maq, que queden redactats de la manera se- 
güent: 

Article 4 
>el Per il poder-se acollir als beneficis d’aquesta Llei és in- 

dispensable en qualsevol cas acreditar fefaentment la prestacid 
de serveis professionals i retribu’its en l’anteríor Generalitat de 
Catalunya, almenys per la durada d’un any, abans del 1939, b6 
corn a hcionaris -interins Q eventualis-, b6 corn a contractats 
en regim administratiu Q laboral. En el cas que aquesta presta- 
ció de serveis hagut% tingut una durada & sis mesos abans de 
1’1 de febrer de 1939, eIs beneficis de la Llei es poden aplicar 
en determinats casos proporcionalment aI temps esmerpt en la 
prestaci6 dels dits serveis, en la forma que s’ha de cleterminar 
per reglament. La comissi6 interdepartmentai a la qual es refe- 
r& l’aticle 9 ha de considerar totes aquelles situacions en que, 
sobre la base dels documents presentats o d’aItres elements de 
judici, es pugui deduir una presumpció fonamentada del com- 
pliment de les condicions exigides. 

a-2 En el cas que, d’acord amb I’article 5.1 .a) i i0 d’aquesta 
Llei, es reconegués el dret a la reincorporaci6 a un llac de &e- 
ball, a més de l’acreditaci6 prevista en el punt l d’aquest arti- 
cle, és un requisit imprescindible tenir la condici6 de 
nacionalitat que estableixen les lleis vigents. 

zzArticle 5.1 .a) 
>>La reincorporaci6 a l  lloc de treball cl’acord amb el que dis- 

posa l’article 10, llevat dels casos en que per imperatiu legal, 
edat o incapacitat sigui procedent el reconeixement de la pen- 
sió. 

>>Dissetena 
>>A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la percepci6 

de les pensions prevista a la Llei 18/1984, de 20 de mar$, sobre 
el Personal Eventual, Contractat i Interí al Servei de la Genera- 
litat en el periode anterior al  1939, és incompatible amb altres 
pensions p~bliques si la suma d’aquestes 6s superior a l’irnport 
m h i m  establert, per a cada exercici pressupostari, per la legis- 
lació estatal sabre limitaci6 de l’import de pensions, i solament 
es pot percebre la quantitat que no superi aquest limit. El límit 
fixat per l’any 1990 fou de 203.280 pessetes el mes, i de 
2.845.920 pessetes i’any, modificat posteriorment en 207.152 
pessetes el mes per 14 pagues i 2.900.128 pessetes anuals.>> 

Així doncs, als ciutadans afectats per l’esmentada modifica- 
ci6 se’ls reconeixen definitivament i materialment els serveis 
que prestaren a la Generalitat durant l’kpoca republicana, sens 
perjudici de la normativa general sobre concurrkncia de pen- 
sions que fixa e1 govern estatal. 

Per aixb, un cop publicada ía Llei 9/90, de 16 de maig, de 
Pressupostos de la Generalitat de Catdunya, v a m  creure conve- 
nient assabentar els interessats de I’acceptaciú de la nostra reco- 
manaci6, i de la modificació legal esmentada, fruit de l’interks i 
preocupaci6 de tot s. 

Enguany, sens perjudici d%aver continuat rebent queixes re- 
latives a les pensions de mutilats com a conseqükncia de la p e -  
na civil, les quals per raó de cornpetkncia, han estat trameses ai 
Defensor del Poble, de Madrid, s’ha rebut un gran nombre de 
queixes, presentades per partits politics, sindicats, associacions 
i persones flsiques, les quds feien referhcia a la problernhtltica 
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disposició addicional divuitena dc la Llei 4/90, de 29 de juliol, 
de Pressupostos Generals de I’Estat per a 1990. 

L’esmentab disposició a(ldicimaI atorga indemnitzacions ii 
hvor de les persones que patiren pres6 a consqiihciLt cIcls su- 
pbsits previstos a la Llei 46/77, dc 15 d’octubre, d’Amnistia. 

En sintesi, l’esmentada disposició addicional preveu una in- 
demnització pcr als qui van sofrir més de tres anys de captiveri 
<<en pres6>>, corn a consqübncia dels supbsits previstos a la Llei 
4 / 7 7 ,  de 15 d’octubre, d ’bnis t ia .  

La indemnització nomes podrh scr percebuda pels ex-presos 
que thguh complerts 65 anys el 31 de desembre del 1990 o el 
cbnjuge que sobrevisqui, en cas d’haver complert el causant 
l’esrnentat requisit. 

Caldrh acompanyar a In sollicitud la resoluci6 judicial o ad- 
ministrativa que aprovin l’aplicaci6 de l’arnnistia, i tarnb6 la 
certificaci6 acreditativa dels períodes de presó. 

La Dixecci6 General cle Costos de Personal i Pensions Nbli- 
ques p a h h  no requerir l’aportaci6 de tots els documents esmen- 
tats si, al seu judici, queden prou acreditats els fets que donin 
lloc a la indcemnitzaci6. Al nostre entendre, aixb podia esdeve- 
nir uiia porta oberta a la discrecionalitat, la qual ha quedat apai- 
vagada per la resolució de 14 de desembre de 1990, de la 
Secretaria d’Estat tl’fisenda, Xa qual aclareix que en cas que 
1 ’esmentada Direcció General no requereixi la documentaci6 
citada, ho haurh de motivar. 

El termini de presentaci6 de les soMicihids s’acabi el prop- 
passat dia 3 1 de desembre de 1990, no havent-se dictat cap ins- 
trucci6 per ‘i’execuci6 d’aquestes nomes. 

Les reaccions dels ciutadans, davant l’esmentada disposici6, 
no es feren esperar i el Sindic hagué cl’orientar els interessats 
que s’adrqaren a la nostsa hstituci6 per intentar obknir 1’6s- 
rnentada indemnització. Els afectats foren informats clel proce- 
diment a seguir i de les limitacions legals imposades. 

Sens perjudici del que s’ha dit, s’inicilt un expedient ti’ofici 
per tal d’acuniular la diversa problemhtica denunciada, la qual 
fil, referhicia a l’exighcia mínima de tres anys de pres6, als ba- 
rems establerts en la quantia addicional per any, el requisi- 
t d’haver complert 65 anys d’edat, l’exclusió dels represaliats 
en camps de concentraci6, treball, batalions discip1in;iris i des- 
terrats, la redempció de les condemnes, etc. 

A fi de conkixer ei capteniment de la Direcció General de 
Costos de Personal i Pensions Plihliques del Ministeri d’&ono- 
mia i 1-Iisenda, ens adre@scm al Defensor del Poble en dues 
ocasioiis, requerint-10 sobre la possibilitat que el Govcrii regla- 
ment& l’esmcntada disposició de les futiues instruccions o cir- 
culars del ministeri encamiriades a l’execuci6, aplicaci6 i 
possible interpretació extensiva clel seu contingut. Tambe li de- 
rnanhem que ens inform6s de les mesures que, en el seu cas, 
pnsava adoptar l’esmentada Dhecci6 General per a l’eficient 
compliment del reconeixernerit i l’abonament de la citada in- 
demnitzaci6. 

Finalment se suggerí d Defensor del Poble la possibilitat de 
fer l i s  de la legitimació que Ili confereix l’art. 162 de la Consti- 
tució Espanyola en relació amb els articles 32 de la Llei O@- 
ilica del Tribunal Constitucional i 29 de la Llei Orghica clel 
Defensor del Poble, per@ interposés CCCUYS ci’ jnconstituciona- 
litat amb motiu de la possible discriminació de fes persories no 
incloses en I’esrncntrtda dispsicih addicional divuitena, en relaci6 
amb el principi d’jgudtat previst en l’art. 14 de la Constitucili. 

El Defensor del Poble atenguh eXs nostres requeriments en els 
termes que exposem a contitiuació i resalgué no exerch la legi- 
timació per interposar l’esmentat recurs d’incons titucionditat , 
basant-se en els fonaments que reproduim: 

<<En relacih con sus escritos de fechas 5 de juli0 de 2990 y 5 
de octubre de 1990 referentes a la Disgosici6n Adicional deci- 
mmtava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, sobre “Xndemniza- 
ciones a favor de quienes sufrieran prisión como consccuencin 
de 10s supuestos conternplados en la Ley 4G/1977, de 15 de OG- 

tubre, de amnistia”, cabe dwir: 
>>I) La Disposici6n Adicional citada no requiere pua su cum- 

plirniento de desarrollo reglamentaria alguno, s h  prjnicio del 
ejercicio que: pudiera hacer la Direccih General de Costes de 
Personal de la autorizacibn conferida por el punto cimo de la 
disposiclh, para dictar las instrucciones que pudierm rcsuItar 
necesarias en ejwuci6n de 10s dispuestos en la norma. 

>>Ix) Efectivvamente, en esta norma, se establece, en favor de 
quienes sufrkmn prisi6n como consecuencia de 10s supues tos 
contemplados en la Ley 46/1977, cuando se tratc de personas 
que en 31 de dickrnbre de 1990 tengan curnplios 10s sesenta y 
cinc0 a f i~s  de edad, el derecho a prcibir por una sola vex una 
Sndernoizaci6n, cuancio hubiern sufrido privaci6n de l iktad 
en establecimientos penitenciarios durante tres O mAs af~os. 
>>UI) El reconocimiento de esta kidernnización debe solicitar- 

se de la Dirección General de Costes de Persona1 y Pensiones 
Ríblicas del Ministerio de Econoda y Haciencla, 6rgano al que 
corresponde asimismo, en su caso, el abono, debiendo acompa- 
fiarse a la solicitud la decisión judiciai o resohción administra- 
tiva que apruebe la aplicaci6n de la arnisth 

wLa norma, aprobada por las Cortes Generales, con rang0 de 
Lcy, ser6 de apticrici6n en 10s t6rminos que la misma preve, sin 
perjuicio de las acciones que para su impugnación htibierm po- 
dido llevarse a cabo por quienes a estos efcctos gozan de legiti- 
macih, en el supuesto de apreciarse motivos para ello. 

DIV) Tanto Ia Asociacih de Ex-presos y represalados pollti- 
cos, como representantes del gmpo parlamentari0 kquierda 
Unida solicitaron del Defensor del Rieblo la interposición de 
recurso de inconstitucionalidaci, contra la citada dispsici6n 
adiciond decimoctava de la Lcy 411990, habiendosc acordado 
el pasado 27 de septiembre no ejercer la Iegitirnacih prevista 
en el art, 262.1 de Xa Constituci6n y 32.1 de la Ley del Defensor 
del I%ebEo, por 10s siguientes fundamentos: 

>>PRMERO.- La doctrina muy elaborada pur d Tribunal 
Constitucional en numerosas sentencias sobre el dcaplce del 
principio de igualdad ante la Ley, se condensa en tomo a 10s si- 
guientes rasgos esenciales: 

>>I) No toda desigualdad de trato en la ley supoiie una infrac- 
ción del ut, 14 de la Constituci6n. S61u crianco aquclla desi- 
guald ad jtitroduce una diferencia entre situaclones que pueden 
considerarse iguales y carece de una justificacih objetiva y ra- 
xonable. 

~ 2 )  El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de 
liecho se apIiqueIi iguales consecuencias jurkicas, ciebiendo 
considerarse iguales dos supuestos de hecho C U ~ ~ Q  la utiliza- 
cióii o inúoducci6n de clementos diferenciadores sea arbitraria 
o carezca de fmdarnento racional. 

w3) El principio de igualdad prohtbe al legislador cual- 
quier desigualdad de trato sino sólo aquellas desigrraldades que 
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resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en 
criterios objetivos y suficientemente r azonables de acuerdo con 
criterios o juicios de valor generalmente ilceptados. 

>>4) Es constituciondmente lícita la diferenciacih cuando, 
adernás de serlo el fin que con ella se persipe, las consecuen- 
cias juridicas que resultm de la distinción son adecuadas y p r e  
porcionadas a dicho fh9 de niodo que la relaci6n entre la 
medida adoptada y el fm perseguido “supere un juicio de pro- 
porcionalidad en sede constitucional, evitando resultados espe- 
cialmente gravosos O desmedidos”, 

>>SEGUNDO.- La Disposicidn Adicional decimoctava figura 
en la L q  4/1990, de 29 de junio de 1990, bajo e1 titulo “Xndem- 
nizaciones a favor de quienes sufTieron prisi6n como conse 
cuencia de 100s supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 
15 de octubre, de amnistia” delimitándose en su texto el alcan- 
ce de la disposición, que no tiene por objeto establecer una in- 
demnización, con carácter general, para cualquiera de 10s 
efectos de todo supuesto amnistiado de acuerdo con la Ley 
46/77, de 15 de octubre, sino limitado expresamente a quienes 
sufrieron prisi6n como consecuencia de aquellos. 

>>Por otra parte, efectivamente, se xestringe el ámbito de apL 
caci6n a quienes haym sufrido privación de libertad en estable 
cimientos penitenciarios durante tres o m8s años ... y “tengan 
curnplida la edad de sesenta y cinc0 6 0 s  en 31 de diciembre de 
1990”. 

nSin embargo, negar, como punto de partida, el ajuste consti- 
tucional de la posibilidad para el legislador de establecer su- 
puestos tasados para determinar ei hb i to  de aplicacih de las 
leyes, resulta difkil de sostener, como excesivo resulta afirmar 
que el establecimiento de cualquier lhitte precisando el alcanca 
de una norma constituya en todo caso una arbitrmiedad de 10s 
poderes piiblicos y sea, asít inconstitwcional por vulnerar el mi- 
culo 9.3 de la Constituci6n. 

DA este respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronuncia- 
do (Sentencias de 27/8i de 20 de juli0 de 1981,66/85 de 23 de 
mayo y de 29 d e  juliu de 1986) acerca de la necesaria cautela a 
la hora de calificar de “arbitraria” una ley, en cuanto la ley es 
expesih de la voluntad popular, COMO dice el preimbufo de la 
Cmstituci6n como es dogma bgsico de cualquier sistema de 
rnocrfitico. 

>>Con esta orientación, el fundarnento decimoctavo dc la Sen- 
tencia de 29 de juli0 de 1986 declara: 

>>“Ciertamente en un regimen constitucional también el po- 
der legislativo est6 sujeto a la Constituci6n, y es rnisi6n de este 
Tribunal velar porque se rnanteenga esa sujjecidn, que no es m8s 
que otra forma de surnisión a la voluntad popular, expresada es- 
ta vez como poder constituyente. Ese control de la constitucb 
ndidad de las leyes debe ejercerse, sin embargo, de forma que 
no imponga constricciones indebidas al poder legislativo y res- 
pete sus opciones políticas.” 

wEnfatiza el Alto Tribunal lat necesidad de ex&ernar esta cau- 
tela por mantenerse dentro de 10s Limites de ese control cuando 
se trata de valorar la aplicacidn de preceptos generales e inde 
terminados, corno es el de la interdiccih de arbitrariedad de 10s 
poderes ptíblicos. 

>>Por dlo, al examinar un precepto legal impugnado desde 
ese punto de vista, como ha manifestado el intérrprete supremo 
de la Constitucidn, el anaisis se ha de centrar en verificar si ta l  
precepta establece una discrirninaci6n, cn cuanto la cliscritnina- 

ción entraia siempre una cierta arbiirariedad, o si ar;in no esta- 
blecihdola carece de toda explicacihn racional 10 que i m p h -  
ria tambih una arbitrariedad. 

>>No puede hablmse con propiedad de discriminacibn, como 
privación de derechos individuales por razón de cualquier con- 
dición o circunstancja personal o saciai, cuando --como en este 
caso- 10 que tiene lugar es una Limitacih, delimitaciljn o regu- 
lacibn, general, del contenido de un derecho, codigurado ex 
novo, y la disposición se limita a establecer para el futur0 la 
consecuencia jurídica (la indemización) de unm supuestos ge- 
ntricos establecidos por el legislador en el hb i to  de su potes- 
tad y donde no cabe beneñciario de derecho individual algun0 
si 110 es, precisamente, como resultado de esta regulación legal. 

}>De otro modo, cabria apreciar una privación de derechos de 
10s no afectados que si no puede repmharse a esta dispsición 
es, precisamente, porque con anterioridad a ella estus derechos 
no existim para nadie. 

>)De no ser así, tampoco habda sido cmtitucionalmente per- 
misible reconocer la potestad del legislador pam alterar la d a d  
de jubilacih de 10s funcionarios, y sin embargo ha sido objeto 
de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, entre mas,  
en las Sentencias 10811986 de 29 de j d o  y 99/1987 de 1 1  de 
juniu, admitiendo la constitucionalidad de la noma reguladora 
de la edad de jubdacih. 

>>No cabe apreciar arbitrariedad en la disposicih impugnada, 
cuando representa la opci6n del poder legislativo para configu- 
rar una determinada materia, que no puede tenm alcance ilimi- 
tado e indefinida y, precisamente, porque son esos lírnites 10s 
que otorgan la necesitria proporciondidad a la relaci6n entre 10s 
fines perseguidos y 10s medios empleadas para su consecución 
y que de no existir harian inviable cualquier medida de esta na- 
turaleza, COMO reiteradamente ha proclamado el Tribunal Cons- 
titucional. 

>>TERCERO.- Acerca de la inexistencia de explicaci6n racio- 
nal que alegan 10s comparecientes y que sustentan en distintos 
razonamientos, hay que hacer algunas precisiones previas. 

L a  rnayor parte de 10s amilisis se basa sabre hip6tesis con- 
currentes en su origen: la denorninacitin de “indemizaciones” 
dada en el titulo y en el texto de la disposición, a estas cantida- 
des. Efectiwmente, el término “indemnizacidn” significa la aC- 

ci6n o efecto de resarcir de un daiio o perjuicio, por 10 que se 
reconduce la reflexión a la ponderacil de 10s elementos de jui- 
cio considerados para la determhación del “precio” o  a al or'* 
en correspondencia con el daiia causado por el internamientu 
en centros penitenciarios por supuestos que han sido amnistia- 
dos. 

>Sobre esta idea básica se construyen todos ios argumentos y 
se apuntan diversos matices que, a juicio de 10s fitmantes, de- 
berim ser tenidos en cuenta para la adecuada apreciacidn de la 
intensidad del suf-rimiento padecido. Sin embargo, no pude en- 
tenderse que haya sido este el punto de vista del legislador. 

> J h y  que partir de la imposibilidad, moral y material, de 
compensar a persona dguna qrre haya sufrido cualquiera de las 
consecuencias laboraies, personales, penitenciarias, pa~monia -  
les u otras posibles, por 10s actos amnistiados por la Ley 46/77. 

>>Las pérdidas de tado orden, 10s ngravios infligidos, 10s su- 
frimicntos padecidos, por naturaleza e intensidad, ni tienen pre- 
cio, ni admiten fijar cantidad alguna en concepto de valor 
compensatmio. 
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>)Por ellu hay que entender que, en la Dispasición impugna- 
da, la condiciún personal -la eúad- es w1 elemento deteminan- 
te de 10s derechos a que da lugar esta norma, por 10 que no 
puede apreciarse que de el10 resulte un trato desigual entre 10s 
afectados por aquella, COMO consecuencia de introducirse entre 
ellos difrenclas resultantes de su condicih persond. La cues- 
tión esta en la Werencia entre afectados y no afectados por la 
disposiciin, puesto que la condicidn personal de la edad, entre 
10s requisitos exigidos, deteminante del derecho, es, como ya 
se ha dicho, manifestación de una potestad del legislador, en ía 
regulacidn de aquél. 

>>CUARTO,- EI Tribunal Constitucional ha declarado que no 
es inconstitucional el establecimiento de un tope de daci. Par- 
tiendo de esta declaracih, se puede estar o no de acuerdo con 
el criteri0 del legislador, pero el10 entrafia un análisis y valora- 
ci6n cuya naturaleza es ajena a la determinaci6n de la constitu- 
ciunalidad o inconstitucionalidad de la norma. D 

Atesa la resolució adoptada pel Defensor del Poble ens VA- 
rem posar en cornunicaci6 amb tots eis afectats adre$ats a la 
nostra Institució, als quals se’ls notific& el seu contingut i se’ls 
orienti3 per tal que Pes persones amb dret al reconeixement de 
l’esmentacla indemnitzwió la poguessin sallicitar, en temps i 
forma, davant la Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones Riblicas, o b6 initjanqant: les DeIegacions Pr~vincials 
#Hisenda. 

A fi de complimentar les sol.licituds hem de manifestar la va- 
luosa ajuda i hformacid de les Delegacions Provincials del Mi- 
nisteri d’lkonomia i Hisenda, les quals, malgrat les limitacions 
legals, han facilitat als solkitants tot tipus de fullets informa- 
tius. 

Tamb6, i malgrat la competkncia de l’Gdministraci6 Central, 
hem de considerar la no menys valuosa ajuda de les Consdle- 
ries de Governació i Justícia en la in€ormació i expedici6 de la 
documentaci6, en molts casos necesshria, per tal d’acreditar de- 
teminades situacions dels interessats. 

Queixa 1338190 
L’edat, un obstacle per bsscr indemnitzat 

El senyor A.V. fou condemnat a quinze anys de reclusi6 corn 
a autor responsable d’un delicte equiparat al de rebeldic5 militar, 
i ha estat empresonat cinc anys, un mes i cinc dies. 

El dia 8 de febrer de 1959 li fou concedida la Ilibertat condi- 
cional i el 6 de mar$ de I960 la llibertat definitiva, segons cons- 
ta en el certificat emes pel Jutjat Militar eventual de Barcelona. 

L,’agost de 1990 s’adrqh a la nostra Institwi6, corn a&€ ho 
feren d’altres ex-presos politics, qiiestionant-se el. per@ no li 
prtoca el <<regal simbblic>r del milió de pessetes d’indemnitza- 
ció pel temps de presó que ha sofert. La queixa s’expressava en 
els següents termes: 

<<Fa malt de temps -anys- que sento a dir que als presos polí- 
tics del franquisme se’ns donarh una indernnitzaci6, perb aques- 
ta no arriba mai. ]I ara que sembla que j a  la donaran, s’hiin fet 
categories. Se’n donaran a uns i se’n trauran a d’dtres. En nom 
de quina Dernocrkcia i Estat de Dret es pot fer una tal injusti- 
cia? A mi personalment no em donaran pas res. M’escatirnaran 

un míser mili6 de pessetes, per no tenir 65 anys i també per no 
cobrar cap pensió. Ho torno a repetir: és Democrhcia, aixb? 
Vaig perthnyer a les Joventuts Unificades de Catalunya Swia- 
listes i vaig ser condemnat a 15 anys, dels quals vaig complir a 
la presó cinc anys, un mes i cinc dies. 

~Aix i  6s que segons la Llei del Govern em tocaria més d’un 
mili6 de pessetes per haver estat més de tres anys a la garjola. 
Perb s’ha anat fent punta al llapis i Tms i tot descatimen aquest 
milió. Sorn molts que restem fora de la llei. Mentre que els p- 
licies, guhrdies, militars, que van lluitar a la Guerra Civil a tots 
dos bhdols els donen una pensi6 i tamM la donen ah feixistes 
alemanys i italians que van lluitar al costat de Franco. Perb els 
que hem lluitat per la democrhcia i la llibertat i hem patit tmb6 
fm, aquest Estat no ho vol xeconhixer i ens discrimina Per qu& 
ens odia tant? 

>>És per tot el que s’ha exposat aquí que li prego que faci 
quelcom davant les autoritats competents i perq& es faci justl- 
cia i no es discrimini nin@,>> 

Com ja s’ha comentat en la introducció que precedeix aques- 
ta queixa, aquest ciutadh no podrh accedir a la indemnització 
prevista en la disposició addicional divuitena de la Llei 4/90, 
del 29 de juliol, de Presupostos Generals de 1’Estat per a 1990, 
j a  que no havia complert l’edat de 65 anys el 32 de desembre de 
1990. 

2. Les pensions tlc la Seguretat Social 

L’adaptaci6 del sistema de la Seguretat Social a les noves si- 
tuacions sbcio-politiques i al marc constitucional. ha esdevingut 
una necessitat subjectiva, motivada per la mateixa incapacitat 
del sistema per fer casa a Xes demandes socials. 

Altrament, Ics necessitats de canvi de la normativa, per tal 
d’adeqrrar-la als mandats constitucionals, s’hm vist afectades 
per la conjuntura del mercat de treball, amb la constant pbrciua 
de treballadors en actiu i, per tant, de contribucions, i per l’aug- 
ment de la base passiva de I’Estat, de quasi sis milions de pen- 
sionistes. 

L’ambiciosa dversalitzaci6 de la Seguretat Social, amb la 
corresponent tendhcia a la protecció i homogeneltzaci6 de tots 
els rkgirns ha de ser el marc d’un sisterna ptibiic racional i hete- 
rogeni corn el nostre, 

Per& per tenir credibilitat, la planificació del sistema actual 
no es pot basar a curt termini ni en l’expansi6 econhica ni en 
la plena ocupaci6, perqu&, per fer-ho irnpossibIe, s6n prou evi- 
dents les taxes de desocupació i els canvis econbmics i socials, 
amb els consegijents drets adquirits dels ciutadans it la Segure- 
tat Social, 

EI nostre sistema contributiu cada cop ha de ser més exigent 
en la contribuci6 i en Ies cotitzacions, i així padrh donar més 
respostes, a un major nombre de protegits, encara que menys 
generoses. 

Les mesures adoptades per racionalitzar l’estrprctura de la Se- 
guretat Social van reforpr, mitjaqmt la Llei 26/85, de 31 de 
juliol, el carhcter professional, coníributiu i proporcional de les 
pensions de jubilaci6 i d’invalidesa, exigint, perb, mes pedode 
de cotitzaci6 per poder satisfer la millora be la protecck5 contri- 
biitiva i refer la no contributiva, com ha demostra la plkrnica i 
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flamant Llei de Prestacions no contributives de la Seguretat S e  
cial. 

Les queixes que rebem continuen essent dels sectors més 
desvalguts de la nostra societat, 

Aquells que van ajudar a mantenir l’estruchrra econbmica del 
sistema de Seguretat Social abans de la reforma de 1985 s6n ara 
els que pateixen les conseqübncies del nou sistema protector, 
més just i eficq, sobretot en les prestacions econbmiques de les 
seves pensions. 

Es continua, al nostre entendre, discriminant els pensionistes 
acollits a la legislació anterior pel que fa al tractamelit de la re- 
valorxic5 de les pensions, Es continua discriminant els rkgims 
especials, malgrat la predicada hornogeiieitzaci6 amb el rEgh  
general. 6s  constant, en tots els nostres informes, la den6ncia 
del tracte discriminatori donat al rkgim especial de treballadors 
per compte propi o autbnoms, malgrat haver-se variat els tipus 
de cotitzaci6. 

h i ,  engwny s’ha intentat mitigar la dischinaci6 denun- 
ciada i s’ha reduit la quota a ingressar, rnitjanpt l’aplicaci6 
d’un coeficient reductor, amb motiu de 110 poder percebre ia 
pensi6 per invalidesa provisional. També s’ha modificat, des- 
pres de reiterades dentincies fetes per la nostra Institud6, en 
coordinaci6 amb el Defensor del Poble, l’exighncin del requisi- 
t que el beneficiari tingui quaranta-cinc anys, per causar pensi6 
d’invalidesa permanent en el grau d’incapacitat totaE. 

Ab5 no obstant, malgrat predicar-se legalment I’homogenei- 
taci6 amb el rhgim general, continuen pendents de modificaci6 
en el RETA certes qüestions corn no voler recon5ixer validesa a 
les cotitzacions corresponents a periodes anteriors a l’alta, o la 
cEenegaci6 que fa I’WSS de l’increment del 20% de la base re 
guladora als pensionistes d’incapacitat permanent total quan te- 
nen més de quaranta-cinc anys, així com la manca #una paga 
extraordiniria ats pensionistes no acollits a la reforma de I’sny 
1985. 

Malgrat els percentatges superiors de revaloraci6 per a les 
pensions fins ara menys afavorides, COM les 110 concurrents de 
viduiItat i de l’extingida asseguranqa ubligatbria de vellesa i in- 
validesa, continuen essent indignants les revalorades pensions 
SOVE, fixades enguany en 30.475 pessetes la de vellesa i inva- 
lidesa, i eltl29.145 pessetes la de vidu‘itat. 

La revaloraci6 de les pensions continua afectant desfavora- 
blement els pensiunistes amb pensions minimes i que perceben 
complements per minirns, com també ies vidues O els jubiiats 
amb pensions concurrents. En aquests casos el Sindic, si no ad- 
verteix cap heguIaritat de; l’entitat gestora, ha d’orietitar els 
peiisioiiistes expIicmt-los la problemhttica i rigidesa del nostre 
sistema contributiu i intentant obviar a l’efecte negatiu que cau- 
sen la concuwrkncia de pensions i, d’altra banda, el carhcter no 
consolidable dels complements per minirns. Aquests cornple 
ments, afegits amb anterioritat per l’administriici6, perqub la 
pensi6 que rebQ el pensionista s’iguales a la quantia minirna fi- 
xada anualment pel Govern Central, no formen part de la pen- 
sió i per tant s6n absorbits m b  qualsevol increment; futur que 
experimentin les percepcions de l’interessat, ja sigui en concep 
te de revaloracions o pel reconeixement de noves prestacions 
que donin lloc a la concwhncia de pensions. 

Continuem rebent queixes sobre llacunes legislatives del sis- 
tema de Seguretat Social, ja denunciades i objectades en diver- 
ses recomanacions fetes, rnitjanqant el Defensor del Poble, al 

Ministeri de Treball i Seguretat Socialj les quals encara no 
s’han resolt, Així, encara manca la reguXaci6 d’un vertader 
cbmput recíproc de cotitzacions entre el rhgim de Seguretat So- 
cial dels funcionaris i els diversos regims que integren el siste- 
ma de la Seguretat Social, ja que 110 s’han regulat expressament 
les cotitzacions fetes a classes passives, perquh siguin comput- 
ables a efectes dels rhgims del sistema de Seguretat Social, i per 
tant no hi ha una vertadera reciprocitat. 

Tampoc no s’ha aconseguit, malgrat els veredictes d’alguns 
jutjats socials, I’exclusió de la cotització per la contingencia de 
l’assisthcia sanitbia en e1 cas que e1 treballador cotitzi en més 
d’un rkgim del sistema de Seguretat Social, i es mant6 la CQ- 

rresponent penalitzacici d’haver de cotitzar dos cops per una 
Única presta&. Paradoxalment, els ciutadans que poden acce- 
dir a subscriure el conveni especial amb la Seguretat Social no 
disposen d’assisthcia smitbia, ja que no se n’hi preveu. 

La disconformitat de molts inv&lids amb la qualificació que 
declara L’INSS de la seva invalidesa continua. causant molts 
contenciosos i collapsant jutjats i tribunals, segons es despren 
de les queixes que anem rebent. 

Una altra constant objecte de les queixes rebudes 6s la dem- 
gaci6 de les prestacions d’invalidesa i de jubila& per manca 
de la cdnc ia  necesshria que exigeix la legislaci6 vigent. 

En ei cas d’invalidesa, en moltes ocasions 1’INSS i el Jutjat 
Social declaren Ia invalidesa i el corresponent grau d’incapaci- 
tat, sense dret a prestació econbmica, per@ el sol.licitant no 
acredita el temps de cotitzaci6 necessari. 

Aixb comporta que 1’invAlid així classificat no pugui tomar a 
treballar. 

En e1 cas d’invatidesa total per a la professi6 habitual, l’invh- 
lid no pot accedir a la mateixa feina que feia fins a la data del 
fet causant de la invalidesa, i en el cas d’invalidesa absoluta, no 
pot treballar enlloc ni en cap mena de col,locwi6. EI resultat, 
tant en un cas com en l’altre, impossibilita l’invhlid de percebre 
cap pensi6 i de treballar. 

La jurisprudhcia s’ha pronunciat reiteradament en aquests 
casos resolent i aclarint que I’NSS s’ha de limitar a denegar Ia 
invalidesa sense qualificar les lesions, per tal rl’evitar les greus i 
esmentades conseqiihcies per a I’invhlid. 

Pel que fa a les resolucions de X’INSS sobre la denegació de 
jubilaciii, la majoria s6n motivades tmM, corn hem dit, per la 
manca del període m’nim de cotització exigit per causar dret a 
pensió. 

La manca de carbcia, molt difÍcil de resoldre, si tenim en 
compte I’edat i les oprtunitats d’ocupaci6 dels possibles pen- 
sionistes, obliga el Shciic a orientar-los, actualment, cap a la 
tan esperada modalitat de pensions no contributives d’invalide- 
sa i jubilació, fruit del lent desplegament de l’art. 41 de la 
Constitució. 

Desprks de molts anys d’espera, el Govern s’ha decidit a des- 
plegar I’esmentat art. 41, &i, la recent Llei 26/90, de 20 de 
desembre, de Prestacions no contributives de la Seguretat So- 
cial, va entrar en vigor el gener passat i causa més preocupació 
institucional que ressb social, 

Mentre encara persisteixen les denegacions d’ajudes assis- 
tencials a favor de la tercera d a t ,  previstes en el Reial Decret 
2620/81, de 24 de juliol, amb motiu i d’acorci amb el dret a ali- 
ments dels parents, i no havent-se resolt encara el difícil acc6s a 
la prestaci6 econbmica del subsidi de garantia d’ingressos mí- 
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nirns, del R.D. 383184, d’l de febrer, en haver d’aaerditar el 
versemblant grau d’ invalidesa suficient, es promulga la nova 
llei que, per nosaltres, no fa més que substituir els subsidis es- 
mentats, per& canviant els conceptes i els impediments. 

Aixb no obstant, les persones que, trobant-se en situaci6 de 
necessitat potegible, no disposin de recursos econbmics propis 
suficients per a la subsistkncia es podran acollir a1 nou sistema 
de pensions no contributives, 

L’esmentada llei estableix prestacions txonbrniques per a les 
pensions d’invalidesa i de jubilació contributives, o sia per ak 
invhlids i els majors de 65 anys guc no hagin cotitzat mili o que 
no hagin cotitzat prou per acreditar una pensió contributiva del 
sistema de Seguretat Social. S’aprofita la llei per modificar les 
prestacions farnjliars per fill a c&rrec, les quals s’esterten al r&- 
gim especial d’autbnems; s’li insereixen i modifiquen articles 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Sociall, com a 
expressió de la plena integraci6 cl’aquestes prestacions dins 
l’acci6 protectora de la Seguretat Social i, finalment, s’autoritza 
el Govern a regular i hmanitxzir la complexa, cliversa i nom- 
brosa normativa sobre Seguretat Social, a fi d’aeonseguir un 
vertader Codi de Seguretat Social. 

Sens perjudici d’haver-se atorgat la gesti6 d’aquestes pen- 
sions a l’lnstitut Catal2 d’Assisthcia i Serveis Socials 
(ICASS), i per tant el bon funcion;mmt ([’aquest organisme, d 
capdavall en depenclrh l’agilitat tic la percepci6 de les pensions 
p”r als interessats, cal assenyalar que encara s’ha de desplegar 
aquesta Ilci pel Govern Central, establir-ne els barems pels h- 
vhlids i comprovar-ne I’efici&ncia de la seva aplicació. 

Sens dubte, persisteixen les limitacions previstes en el pro- 
jecte de llei, i la mateixa Conselleria de Benestar Social tt5 en 
estudi la possibilitat de cornyensar als pensionistes que en que- 
diu exclosos. De la gestió i ;iplicaci6 que se’n fiuh, cn donarem 
compte a la corresponent secció del nostre prbxirn Informe, un 
cop se n’hauran produit els primers efectes. 

Enguany tmb6 hem continuat rebent queixes sobre la possi- 
ble discriminaci6 entre parelles casades i de fet, j a  que les da- 
rreres no poden gaudir dels beneficis legals de viduivat. 

El Tribunal Constitucional ~ malgrat haver consolidat la dm- 
trina a favor de l’eyuiparació de sexes pel que fa a la pensi6 de 
vidu’itat pels vidus, ja sia de l’extingit SOVI o del regim del sis- 
tema de la Seguretat Social, ha ratificat, per& h necessitat del 
vincle matrimonial corn a requisit imprescindible per tenir dret 
a la pensió de vidu’itat. 1,amentem aquesta decisió, ja debatuda 
pel Síndic en informes ;interiors i que, malgrat Z’ooposició de dos 
magistrats de 1’Alt Tribunal, els quals hi formularen dos vots 
particulars, lierri de reiterar la recomanació feta a betzef, a fi 
que es produeixi un canvi normatiu que empari les unions lliu- 
res o parelles de fet, realitat social que ni el legislador ni els p- 
dem piíblics no poden ignorar. 

De l’estudi de les qiieixes es clesprkn un cop mes que el ciu- 
tadh no es queixa tant de les cotitzacions que csth obligat R fer 
com de la manca de correspondkncia entre aquestes i les presta- 
cims que ha de rebre. ’També la deficient gestió d’algunes pres- 
tacions 6s causa de denhies ,  degudes a la dispersa legislació, 
entre la qual n’hi ha molta de pe-constitucional, fa qual cosa fa 
que els mateixos tkcnics desconeguin la liormativa que s’ha 
d’ aplic ar. 

La gesti6 del rhgirn econbniic de la Seguretat Socid, perb, 
continua en mi ui^ de I’AdministraciÓ de l’Xistat, cornpthcia 

motivada en el cnrhcter unitari del sistema i del seu rhgirn ecu- 
n h i c ,  d’acord amb una darrera senthcia del Tribunal Consti- 
tucional, la qual, amb el necessari vot de qualitat del seu 
president, obtingué la majoria de vots per negar-ne la gesti6 a Ia 
Generalitat de Catalunya. 

Aquest fet, tanmateix, no impedeix al Síndic conhixer de les 
queixes i la problernhtica social denunciada pels ciutadans de 
Catalunya a la nostra Institució, Les queixes s6n estudiades i en 
nambroses ocasions ens mouen a suggerir al Ministeri de Tre- 
ball i Seguretat Social, rnitjmqmt el Defensor del Poble, el cm- 
vi de criteris emprats, la correcci6 del mal funcionament de les 
entitats gestores i X’adquaci6 de la legislaci6 als criteris juris- 
prudencials i constitucionals. 

En moltes ocasions ei nostre criteri és compartit sense reser- 
ves pel Defensor del Poble, fruit de la llibertat d’actuació, sem- 
pre equitativa, i del c r u t  que ens concedeixen els ciutadans. 
Alises vegades, aixb no és possible, malgrat que totes dues ins- 
titucions s6n guiades pels mateixos estimuls, j a  que I’adminis- 
traci6 no 6s sempre tan receptiva carn voldriern. 

Queixa 1/90 
Les revisiotis mPdiques dels treballadors declarats invhlids 

L*aIcalde-president dc E’ Ajuntament de Ripoll s’adreqh al 
Síndic per tal d’exposar-li uns fets que provocaren malestar en- 
tre noinbrosos ve’ins del municipi, els quals estaven relacionats 
amb les revisions rn&diques que efectuaren les Unitats de Vala- 
m i 6  i Avaluació Mkdica i d’lncapacitat. 

Així, ens jndich l’alcalde: <<Corn a conseqükncia d’aquestes 
revisions, s%an produfit denegacions o reduccions de les pen- 
sions que els invhlids rebien per invalidesa, dlegant una pre- 
sumpta millora fisica o un emor en la diagnosi anterior, 

>>Sense entrar en discussions d ’ h b i t  legal sobre si l’aplica- 
ci6 de l’article 145 de la Llei General de la Seguretat Social, de 
30 de maig de 1974, que determina la possibilitat de realitzar 
aquestes revisions en tot temps, s’ha ajustat als criteris regla- 
mentaris que desenvolupaven aquest precepte genhric, el cert és 
que n’ha derivat un greu problema social. 

>)En aquest sentit, ens trobem amb persones que, des de €a 
bastant temps, percebien una pensi6 per incapacitat, que era la 
seva ihica font d’ingressos i a les quals, actualment, pels mo- 
tius atlegats, els ha estat retirada o disminu‘ida. 

>>Si p t  resultar cert que, fisicament, han aconseguit una mi- 
llora o hi hagué un error de diapbstic, no és, per aixb, menys 
cert que, a causa del temps transcorregut des de la seva declara- 
ció d’invalidesa, psicolhgicatnent aquestes persones mantenen 
aquella situaci6, 

>)No s’ha tingut en consideració el factor psicolbgic d’invali- 
desa o incapacitat que s’ha mat inculcant il través dels anys en 
la persona que un dia va ser declarada incapacitada per treba- 
llar. 

>>d,Corn poden aquestes persanes, amb una edat que gira al 
voltant dels cinquanta anys, posar-se a cercar feina, amb les di- 
ficultats actualment existents i amb la mentalitat d’ésser una 
persona invhiida? 

>)Ens trobem, per tant, davant un problema social provocat 
per les revisions mkdigues. El principi de seguretat juridica que 
ha d’infomx cada norma -així s’ha d’entendre quan un dia 
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van ser declarades d ’ h v ~ d e s a  pemanent o incapacitades- ha 
estat transgredit, m6s que més quan el mateix organisme p~blic 
no estableix situacions alternatives per evitar el grau d’indigh- 
cia a qu&,es veuen abwades moltes famies per la supcessi6 o 
disrninuci6 de la pensi6 que percebien. Qui se’n far& chrrec? 

 per tot aixb sollicito d’aqueixa lnstituci6 que adopti les me- 
sures oportunes per tal de camprovar si l’actuwi6 de la Unitat 
de Valorací6 Mkdíca d’lncapacitats ha estat legalment establer- 
ta, si s’ ha tingut en consideració els aspectes psicolbgics a l’ho- 
m #efectuar les revisions mediques i si s’ha vulnerat el principi 
de seguretat juridica que ha d’impem en cada norma>>. 

El Sindic estudia e1 problema xelatiiu a les revisions mhdiques 
dels treballadors declarats invhlids, ja denunciat per la nostra 
Iiistituciii en anteriors Informes, i ,  vist també el contingut de 
l’expedient registrat amb el niimero 41 3/88, e1 qua1 fou mivat 
a la vista dels informes rebuts del conseller de Sanitat i Segure- 
tat Social, va iniciar d’ofici el present expedient, a fi de donar 
trasllat d*aquesta problemhtica al DeEensor del Poble per rad de 
la seva competkncia. 

La nostra Instituci6 comunica a l’csrnentat alcalde que, sens 
perjudici d’analitzar les conseqükncies i problemes derivats 
d’aquelles revisions i corresponents resolucions administrati- 
ves, havíem sollicitat un informe previ al conseller de Sanitat i 
Seguretat Social, en relaci6 amb l’actuaci6 de les UVAMI, per 
tal de comprovar si els informes o dictkmens mkdics que erne 
ten amb la deguda independhcia tknica s’ajusten als criteris 
reglamentaris establerts. 

Tanmateix la queixa fou admesa a trhmit, sense que l’admis- 
si6 supos6s i’existhcia d’actuacions irregulars de les UVAMI 
o de 1’INSS. 

Pel que fa al fons de la qiiesti6, van avanqar a l’alcdde que, 
d’acord amb el nostre dret positiu, el concepte d’invdidesrz per- 
manent, corn és el cas objecte de queixa, a l’iigual que Ia Inca- 
pacitat laboral transitbria i la invalidesa provisional, que 
impossibiliten temporalment la persona per treballar, s6n impe- 
diments subjectius i patolbglcs que akcten tan sols les perso- 
nes, n diferhcia de quan existeix la impossibilitat objectiva, 
econbmica o social de treballar, corn seria el cas de la desacu- 
paci6 o atur. 

Quan aquesta causa subjectiva desapareix, l’invhlid deixa de 
ser-ho, ja no tan sols perqui: 110 manca de capacitat per al tre- 
ball, sin6 perquk mkdicament s’ha curat. Aixb no obstant, la 
Llei General de Seguretat Social t6 en compte, de forma m6s 
gen&rica, l’aspecte laboral i professional de la invalidesa, en 
contra dc la protecci6 que fa 1’Ordre d’hvalidesa quant rz l’in- 
vilid, perquk ho és no solament perquc inancn de capacitat pr 
treballar. 

Quant a les revisions, encara que les invalideses siguin per- 
manents, no exclouen ia possibilitat de recuperació o agmvaci6. 

Si aixb es produeix, es canvia el grau o desapareix la hvaii- 
desa i consegüentment desapnreixcn eis drets a les prestacions 
concedides, o augmenten per agreujament. Tambk pot ser quc 
en un inici la qualificaci6 de la invalidesa fos crrbrlia: en aquest 
cas també s’inicia un expedient de revisi6 amb la corresponent i 
posterior resolució administrativa i les conseqükncies que en 
derivin en els camps substantiu, processal i econbmic. 

De l’informe sdicitat a la Conselleria de Sanitat amb motiu 
d’malitzu l’actuació de les U V M  en daci6  amb lTNSS, 

se’n desprkn la nostra resobci6 de 27 de novembre de 1989, la 
qual comuniciirem a l’alcalde: en els termes segiients: 

aHem rebut de I’Honoxable Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social I’informe reiterat en diverses ocasions, relatiu a I’actua- 
ció de les UVAMI i a les consegüents resducions de l’lnstitut 
Nacional de la Seguretat Social, pel que fa a les revisions mhdi- 
ques dels treballadors dechrats invads. 

>>De I’esmentat informe se’n desprh, en sintesi, el segiknt: 
>>“En qualsevol moment, I’Institut Nacional de la Seguretat 

Social a travks de les seves Direccions Proviticids a Catalunya, 
esta facultada per a revisar Ies situacions d’invalidesa declarada 

>)’es compethcia i funció especifica de les WAMI, el lliu- 
rament d’aquells dicthmens i informes mMcs sollicitats per les 
Entitats Gestores de la Seguretat Social (art. 7B R,D. 
260911982, en relaci6 a l ’ h .  Jr. de la mateixa noma i Art. 16 
Ordre de 23-1 1-82 de1 Ministeri de Treball i Seguretat Sacial). 

>>”La declaraci6, en el seu cas, del nou grau o de Ia inexistkn- 
cia d’invalidesa, inexisthncia, a la vista de les revisions per 
agreujament, müiora o error diapbstic, és compethcia del di- 
rector provincial de i’hstitut Nacional de la Seguretat Sociai 
{art. 2n. R.D. 26)9/1982). 

>>’ la  Comissió d’AvaIiraci6 d’hcapacitats creades cn el si de 
I’INSS t6 atribuida la competencia d’elevar al director provin- 
ciat d’aquella entitat gestora les propostes relatives a les revi- 
sions efectuades (ART. 16 Ordre de M.T. i S.S. de 23-1 1-82), a 
la vista de l’infome emes per la UVAMT, preceptiu per a I’ex- 
pedient incoat, perb que només esta limitat a la presumpció de 
les situacions avaluades. 

>>”Consegüentment, tant la iniciativa de les revisions a que a 
referencia l’escrit del Síndic de Greuges corn la resoluci6 dels 
expedients incoats correspon a les Direccions Provincials de 
I’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

}>’’Al respecte cal esmentar perb, que d’acord a m b  ei procecü- 
ment administratiu establert, l’afectat ai tenir notícia d’una ac- 
tuació de les W A M I  a la vista de la citació per revisió rnkdica 
que se l i  tramet (quan ens és demanada l’actuació per I’INSS) 
eiis atsibueix una responsabilitat que no tenim”. 

}>De X’esmentat informe també se’n dcsprkn, en definitiva: 
“que és 1’INSS qui sollicita, i de vegades amb certa massivitat, 
revisions que porten a terme les UVAMIS. Aquestes han d’as- 
sumir en la seva integritat totes les revisions que els s6n reque- 
rides per I’INSS, la qual cosa origina, i no ho neguem pas, un 
volum notable de revisions en un breu termini de temps”, 

>>Ara b& la valoraci6 que fan els professionals mkdics de les 
WAMIS és integral, i per tant contempla les components físi- 
ques i psicoIbgiques de 1’invUid potencia1. 
>>Finalment es reitera que “la declaració, en el seu cas, del 

IIOU grau d’invalidesa o la incxist&ncia de la mateixa, a la vista 
de l’infornie emks per les UVAMI desprhs de les revisions per 
agreujanient, millora o error de diagnbstic, 6s cornpetbncia del 
Director Provincial de I’INSS (art. 2n. 2609/82)”, 

>>Es conclou reiterant que l’actuaci6 de les UVAMI ha estat 
Iegdment correcta, aixi corn també Ro ha estat l’actuacid medi- 
ca i &ica deIs prokessionals que efectuen aquestes revisions. 

>>A la vista dels presents informes, el Síndic entén que 
d’acord amb la legislaci6 vigent, no es pot considerar ni s’ob- 
serva cap actua& per part de las WAMI que impliqui infrac- 

(m. lr. 2 RD, 260911982 de 24-91. 
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ciÓ de l’ordenammt juriclic o una wtuació iklegítha que impe- 
deixi l’exercici d’itlgun dret dels interessats o legitimi la nostra 
iirtervcrici6. 

>>Corn ja s’iindich amb anterioritat, la determinaci6 de l’exis- 
tkncia o inexisthncia de la situacj6 d’invdidesa permanent, 
igual corn la corresponent revisi6, la fan les Comissions tl’Ava- 
luxi6 d’hcapacitiits (CEI) de I’INSS, les quals elaborm les 
preceptives propostes, basant-se, fonainentalment, en cls infur- 
rncs i riicthrnens rnkclics emcsos per les UVAMI. 

>>l,’actuació d’aqirests brgans s’efwtua, si no es demostra el 
contrari, amb la deguda indeperrdhcia tkcnica, la qual cosa i 
atks aquest crzrhcter, fuig de I’hmbit de les atrihuciuns rJe la nos- 
tra In s t ituc i6. 

>>Aixb nu obstant, ateses les cornpethncieu de Z’NSS i adme- 
ses corn €oren les revisions niassives i les mesures que es pren- 
gueren, en el sentit de generalitzar indiscrilrninament i tnassiva 
les rwisiuns, entenem, com enteniem fa clos imys quan aixb es 
produi, que poden generar situacions de grwge als ciutadans 
mks desvalguts. 

>>Per aixb, essent mes que dabtosa l’oportunitat de fkr iques- 
tes revisions massivcs, s’haurien de considerar realinent les cir- 
cumstincies, factors psicolGgics, socials i econblrnics que 
esmciiteu, atenent el llarg temps en el qual aquelles persones 
restaren gaudint de la condició d’invhlids. 

>>Per tot aixb, hem ti’indicar-vos que al 110 ohscrvar cap h e - .  
gularitat, pcr part de ies UVAMI i aixi ho comunicarem al Con- 
seller de Sanitat, donem per closes les nostres actuacions 
davant I’adininistraci6 autonhinica i traslladarem al Defmensar 
del Poble de Madrid la vostra preocupaci6, feta nostra, suggc- 
rjnt-li es dirigeixi si ho creu convenient, al Ministre de Treball i 
Seguretat Social i li faci les recomanacions que cregui m6s 
;idients>>. 

Com sia que el Síndic hagué clc traslladar la queixi1 al Defen- 
sor del Poble, amb motiu de la intewenci6 de L’XNSS, ens dre -  
t$irc:m il l’esrnentada Institució en cls segiicnts termes: 

<dlurante el curso del i i i i ~  1.988 se recibió en mestra institu- 
ción un escrit0 de queja presentado por el alcalde del Ayunta- 
xnierito dc Ripoll, en la cual se expnirt el malestar de 
numemos vecinos del citado mutiicipio, decrados isor las revi- 
siones meclicas rnasivas llevadas ;i cabo por las [NAMIS. 

>>Superarla la pmbiemhtica situaci6n advertida pur ntiestras 
lristidLiciones cti cl u30 1986, cuanclo centenares de ciudadmos 
propuestos pam su cdificación cfe iiivalidez pernitnente y siib- 
sidiaclos por Incapacidacl Laboral Triursitoria o hvaliclez provi- 
sional, fueron dados dc alta por las U V M ,  pur supuesta 
curacióii, tuvierm que recurrir ante la via judicial para obtener 
la caliíicaci6n de su invalides!, pesto que no se liabía remelto 
en via administrativa. 

>>Actualniente el alcalde de Ripoll plantea la problem5ticn 
que afecta a muchas invhlidos perrnanentes, 10s cuales, después 
de inuchos fios de permanecer en dicha situación, han visto 
disminuida la calificaci6n de su invalidez y por tmto la presta- 
ci6n econ6rnica que por ella percibirm. Problemiítica.ya suscita- 
da en1 tuda Espxin. y especialmmte en Cm’luriya donde existia 
gran ciidclad de inv6lidos. Una de las fiinalidadcs de la Ley 
26/85, de 30 de junio, fu6 precisamentc disminuir cl nfirnero de 
estas pensions. 

Siri perjuicio de la revisidn de les grados de invalidez per- 
manente, Ilevadas a cabo por las C.E,I. con resolucih del INSS 
y de 10s informes tbcnicas de las UVMlS,  realizados previa- 
mente, el interesado sostiene que la situacih de estos invAlidos, 
que percibían una pensi6n de invalidex desde hacia mucho 
tiempo, corno tinica fiiente de ingresos, continurui siendo inváli- 
dos y en una situaci6n de invalidez psicológica. 

>>Se ha generado, por tanto, segin indica el interesado, un 
problema social, provocada por las revisiones rnasivas, trms- 
grecliendo el principio cle seguridad jurídica quc ha de informar 
toda norma, al existir altemativas para evitar que muchas fa-- 
inilias queden sumisas en la indigencia. 

>JWmliada la problerni’ttica expuesta por cl intercsado, d 
Sinúic procedió a mallar la actuación de las UVAMIS, por si 
hiiblem actuaci6n ilegftima que hpidicril cl ejeelrcicio de dg6n 
derecho de 10s hvfilidos. 

>>A la vista de 10s informes rexibidos de la adrninistrmi6n 
autonhica, no se aprecih actu(zci6n ilegitima de las UVA- 
MIS. 

>>De aciierclo C Q ~  la establwido en el R.D. 2609/82, de 24 de 
sepiiembre y en la Orden de 23 de noviembre dc 1982, el INSS 
estfi facultado pam revisar las situacimes de invalida y reque- 
rir a las UVAMIS llos dictfimenes e informes rnédicos necesa- 
rim. Por tanto, tanto la iniciativa de. las revisiones como la 
resohiución de 10s expedientes incoados, corresponde a las Di- 
recciones Provinciales del XNSS. 

))De aquí que las U V M S  hayan de asumir, y en estos casos 
con ciem masividad, todas las revisiones requeridas por el 
INSS, 10 quc origina un volunren notable de revisiones, en un 
breve phxo de tiernpo. Eso no significa que las valoraciones 
tkcnico-médicas que hacen 10s profesionales de las UVAMIS 
no sem integrales, al contrario, contemplan las cornponentes fi- 
sicas y psicolbgicas del inváliclo, actuanda con la debida ink-  
pendencia técnica. 

>>Aunque mestra lnstitucih no apreciara ningirna jrregutari- 
dad de las WAMíS en estos Últimos al’ios, 1988 y 1989, atea- 
didas las competencias del WSS y admitidas las revisiones 
masivas, en el sentido de haberse generdizade sistem6ticamen- 
te e indiscrirninnadamente las mismas, entendemos puden se- 
guir geiierando situacioncs de agravio para 10s ciudadanas 
itivhliclos mAs desviilidos, 

>>Por esto, siendo mas que cludosa la oporhinidad de realizar- 
se estas revisioiics masivas, sefia obvio considerar COIIEO caro- 
lario tndas las circnnstancias y factores que coiicumen en las 
revisiones de estas jnvalideces, atendiendo el largo periodo de 
tiempo que estas personas han pernanecido eii el estatus de In- 
v Alidos>>. 

El Defensor del Poble ens comunich la resafuci6 adaptada en 

Reprodu’im a continilaci6 la mateixa com a coroíhi i amiu 
aquest tema, la qual fou notificada tambd a 1’alcalde. 

d’aquest expedient. 

<tRemitida por el Fxcrno. Sr. Sl‘ndic de Greuges, hemos mi- 
bido su queja relativa a las revisimes de las declaraciones de 
Irivalidez pennanente, que ha queciacio registrada en esta hsti- 
tuci6n con el ndrnero arriba expresade. 

>>En relación a 10 interesado en la misma, hemos de comuni- 
carle qrie en SU mornento, csta Institucidn se wup6 del proble- 



BUTLLETÍ OFICIAI, DEL P ” T  DE C A T ~ U N Y A  / Nh. 250 / 22 de mar$ de 1991 16783 

ma relativo a las revisions de oficio de las declaraciones de in- 
vaiidez. Sobre este astmto, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social informó 10 siguiente: 

>>“Mie~&as en el programa de revisión de oficio para el aiío 
1987 previsto en el Presupuesto de este Instituto, el objectivo 
que tenh fijado esta Entiddad Gestora era la revisi6n de 180.000 
expedientes de invalidez, en el anteproyecto de hesupuesto pa- 
ra 1988 se prev6 reducir esta cifra a 60.000 expedientes, lo que 
propiciuá, sin duda, una mayor agilidad en la tramitacih de 
las revisiones a hstancia de parte, el criteri0 de actuación no 
establece programas especficas de revisión de oficio”. 

vEfectuadas nuevas gestiones ante el Instituto NacionaI de la 
Sep idad  Social, se ~ Q S  informa que en el Presupuesto de di- 
cha Entidad Gestora, correspondiente al año 1989, no figuraba 
entre 10s objetivos, la revisión de oficio de las declaraciones de 
invaiidez, por 10 que &as se producen ya Únicamente en 10s ca- 
sos en que las Entidades Gestoras consideran oportuno ejercitar 
las atribuciones que leghente les vienen conferidas para pro- 
ceder a las revisiones corxespondientes. 

>>De otra parte, como usted conoce, aquellas personas que ha- 
yan sido declaradas plenamente capaces O con una incapacidad 
permanente parcial com consecuencia de un expediente de xevi- 
si6n por mejoria de una situacidn de gran invalidez, hvdidez 
pemanente absoluta o total, pueden acceder, de confonnidad 
C Q ~  10 previsto por el artfcdo 13 de la Ley 13/1984, de 2 de 
agosto, al subsidi0 asistemial por desempleo, ya por un tiempa 
determinado, ya has& d cumplimiento de la edad de jubilacih, 
si su edad es superior a 10s 52 años. 
~Sin perjuicio de 10 anterior, y aunque la intervención en ma- 

teria de revisiones del grado de invalidez resulta muy proble- 
mgtica, dada la evidente dificultad de supervisar criterios de 
indole técnico-maica, le recordamos que a 10s interesados 
siempre les asiste el derecho de dirigirse directarnente a esta 
fnstitución, fornulanda la correspondiente queja, al objeto de 
que si1 problema pueda ser evaluado con vistas a la p i b l e  aC- 
tuacixl ante el 6rgano administrativo competente. >> 

Queixa 769189 
Els tres primers dies d’incapacitat laboral transitbria 

L’interessat, senyor J.C., s’adrqh a la nostra hstituci6 i ex- 
posa Ja seva preocupació de no poder percebre els tres primers 
dies d’incapacitat laboral transitbria, com de fet disposa la nor- 
mativa vigent. 

EI Síndic s’adrqg a l’interessat recordant4 les funcions prb- 
pies d’aquesta hstituci6 i indicant4 el segiient: 

diem liegit el vostre escrit de queixa, relatiu al problema del 
naixement i duraci6 del dret a percebre la prestací6 per incapa- 
citat laborai txansitbria (ET), 

dl’acord amb la conversa que v r m  tenir el proppassat dia 15 
de febrer, en la qual ens ratifiquem, procedim a contestar la 
vostra carta i a elaborar el corresponent informe, el qual trame- 
trcrn a l  Defensor del Poble, perquk proposi, si ho creu conve- 
nient i d’acord amb les seves compethies, l’oportuna 
modificació de la normativa vigent. 

>>Com sabeu i aixi es despr&n de l’actual nomativa, el dret a 
percebre la prestació d’KT neix el mateix dia en el qual s’estén 

la baixa, en els casos d’accident de treball, malaltia professional 
i descans per maternitat. 

>>Ara b6, en els casos d’accident no laboral i malaltia comu- 
na, el dret no neix el mateix dia de la baixa, sin6 “a partir del 
cuarto dia a contar desde la fecha de la baja para el irabajo” 
(art. 8 de l’Orclre del 13 d’octubre de 1967, redactat d’acord 
amb el nou reglament de prestacions D.1646fl1, de 23 de 

,>Aquesta norma pretenia desincemivar les malalties curtes, 
presumptament fraudulentes. Avui dia, perb, entenem que no té 
cap justificaci6 des de la perspectiva del dret a la seguretat so- 
cial, constitucionalment reconegut als ciutadans. 

>>Si la noma es féu perqu6 no es produis l’absentisme labo- 
ral, continua essent paradoxal que treballadors i empreses, mit- 
jangant la negociacid collectiva, puguin pactar en convenis 
coklectius l’obligaci6 de les empreses de pagar el salari 
d’aquests tres dies, fins i tot en la seva totalitat, i no tan sols en 
el corresponent 60 o 75%. 

>>La normativa vigent, doncs, no cobreix aquests tres dies, i 
pel que fa a la quantia dels primers 20 dies de la LT, que ini- 
cialment consistia en el 75% de la base de cotitzaci6, es reduf 
pel R.D. 53/80, de 1’1 1 de gener, fixant-la en el 60%, ben se- 
gur que per reduir despeses de la tresoreria de la Seguretat 
Social. 

>)Per aixb i sens perjudici del dret a la negociací6 collectiva, 
on es pot pactar la modificació d’aquesta norma, en donarem 
trasllat, per xa6 de competencia, ai Defensor del Poble, el qual 
podd admetre o no la vostra queixa a trhmit,~ 

jwY. 

A continuaci6, el Sindic s’adrqll al Defensor del Poble tras- 
lladant-li l’expedient de queixa i comunicant-li, en shtesi: 

c<El interesado platea el problema generado por el nacimien- 
to y duración de la prestacidn, el mimo día en que se extiende 
la baja por accidente l a b r d ,  enfermedad profesional y mater- 
nidad. 

>>La normativa actual sobre la KT prev6 el nacimiento del 
derecho a percibir la prestacitSn, el mismo dia en que se extien- 
da la baja por accidente laboral, enfemedad profesional y ma- 
temidad. 
>>No ocurre 10 mimo en 10s casos de accidente no Iabral y 

enfemedad común, donde el derecho a Za prestacih de ILT na- 
ce a partir del C U ~ Q  dia a contar desde la fecha de la baja para 
ef trabajo (art. 8 de la Orden de 13 de octubre de 1967, modifi- 
cado por el D. 1646/72, de 23 de @nio). 

>>Aunque la noma pretendiera desincentivar las enfermeda- 
des de corta duraci6n y el absentima laboral, enttmdemos que 
esta norma vulnera el derecho de todo trabajador a la Segwidad 
Socid. 

>>Presuntas mones de absentisrno y fraude por enfermedades 
cortas no piieden justificar el impago de los tres primeros ddas 
de enferrnedad. 

>>Por ell0 y sin perjuicio de que 10s propios trabajadores pue- 
dan subsanar esta falta de proteccih, mediante 10s pactos con- 
venientes en 10s respectivos convenios colectivos, hemos 
considerado conveniente enviaros la presente queja para su es- 
tudio y, en su caso, tramitación. 

>>TmtAndose de una peticiiin referente a las actuacimes de un 
ente u 6rgano de la Administracih Priblica del Estado en Cata- 
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luiíia y que, de conformidad con 10s articules i y 4 de la Ley au- 
ton6iiica 1411984, de 20 de MarLo, que regula Ia Instiíuci6n 
del Sinclic de Greuges, &a no tiene competelicia para intcrve- 
nir en tales supuestos, le remita aquella peticióli a E h  tle que 
sea la Institucih del Defensor del Pueblo Xa que estudie si Ia 
mima rerjne 10s requisitos que la Ley Qrganica 311981, de 6 de 
Abril, establece para ser adinitida a trhitte como queja. 

>>Agmi”cerexnos nas infonnen sobre la admisi6n o inidmi- 
sión de la queja y, en su caso, del resultado de SII iramitación. 
Asirnismo, en esta fecha comunicamos al interesado el traslda 
de su peticidn a la Institución del Defensor del Pueblo. >) 

El Defensor del Poble contesta d Síndic i a I’intercssal en els 
termcs següents: 

<<En relación al asunto expuesto, hemos de significde que 
no se observa la vulneracih de ning6n precepto del texto cons- 
titucional que puecla dar lugar a la intesvencidn de esia Institu- 
cilin. 

>>Por el contrario, liemos de infomarle que el citado periodo 
de espera de tres dias se acomoda a 10 previsto por el articulo 
17 del Convenio no i02 de la Qrgmimci6n Internacional del 
Trabajo, ratificado por el Estado Espafíol por Xi~stslin~ento de 17 
de m y o  de 1988 (B.O,E. de 6 de octubre de 1988), a cuyo te- 
nor “la prestacibn mencionada en el articulo 16 deberá gwanti- 
zme,  en la contingencia cubierta, por 10 menos, a las gers~iia~ 
protegidas que hayan cumpJido el periodo de calificaci6n que 
se considere necesario para evitar abusos”, 

~Cabc seiialac asirnismo que el articulo 26 del Convenio no 
130 de la Organizaclón Internacional de Trabajo sefiala qrre “si 
la legislacih del Micmbro prescribe que la prestaci6n moneta- 
ria de enfermedad no sea pagada sino a l  expirar un período de 
espera, este pedodo no dehed exceder de 10s t.res primeros dias 
de suspensión de gmancias”, 

>>Por iíltirno, le significmos que el perida de espera dc tres 
&as establwido por la legislaci611 espafiola de Segufidacl Swid 
es similar al previsto en utros ordenamientos de Seguridad So- 
cial de Estados miembros de Xas Comunidades Europeas (Gre- 
cia, Francia, Irlanda, Italia y el Reho Unido), existienda 
asimismo periodos de espera de uno o dos dias en otros Estados 
(ndlgica, Rep6blica Federal de Alemania y Paises Bajas).)) 

El Siticlic comrrnich a l’htemsat que malgrat no compartir el 
criteri exposat pcl Defensor del Poble, el qual es basa en els 
convenis de l’Organitzaci6 Internacional del Treball i en d dret 
comparat, havíem de respectar la resoluci6 adoptada, ja que les 
seves decisions, COM les de la nostra Instituci6, no són objecte 
de recurs de cap mena. 

Sens perjudici d’aixb, ja s’havia indicat il l’intcressat el carni 
per esmenar la situació que denunciava. 

Queixa 1396/90 
Invalidesa i treball 

Ida senyora C.P. s’adregh al Siridic i cxposh la seva situaci6 
d’hivaliclesa en els temes segiients: cE1 5-3-85, sc’m reconeix, 
clesprts dc seguir els trhmits legals corresponents, una invalide- 
sa permanent en el grau de total, per21 resulta que no puc rebrc 

cap pensi6 perquh no puc acreditar dies de cotitzaci6 a la Segu- 
retat Social. La realitat és que jo, aquests dies de cotitxacid els 
tinc, perb resulta que una part d’aquests dies els tinc en el rhgim 
de SOVI, i segons l’antiga legislaci6 vigent, en el Kl”lent de 
reconkixer-me la invalidesa no es podia sumar el SOVI amb el 
rkgim general, per la qual cosa em trobo en una sibacid injusta 
i incomprensible per a una persona com jo, que e n t h  de 
lleis. Vaig anar a la Magistratura de Treball i d Tribunal Cen- 
tral, perb va quedar tot igual. 

>>Amb tot aixb, torno a treballar, en contra del consell dels 
metges, perb pel meu estat de salut m’és molt diffcil i dolor&, i 
ho torno a provar el 2989, perqui? hi ha hagut un empitjorament 
greu de les malalties anteriors, a més apareix un glaucoma bila- 
teral, per obtenir cl mateix resultat que el 2985, diuen que les 
malalties noves s6n procedents de les anteriors i les noves ma- 
lalties no les reconeixen. 

>>El 30-1 1-1 988 causo baixa per ET, abans de presentar la 
petició d’invalidesa mencionada en el parhgraf anterior, perb la 
Seguretat Social es nega a continuar pagant Xa baixa d’ILT, i 
allepen que ja tenia una invalidesa total reconeguda per aqus 
lIes malalties, i per tant no tenia dret a precebre la baixa, Altra 
vegada u11 judici a la Magistratura, perb en aquest cas em van 
donar la ra6, i em van reconkixer el dret per sentbcia n perce- 
bre la ILT, perb la Seguretat Social va interposar recurs i esta 
tot al Tribunal Central. 

>>Veient tat aixb, em torno a apuntar a l’atur i m’ofemixen la 
feina de treballar com a repartidor d’un diari. Veient que era 
una feina de poques hores i que no requeria grm esforq fisic, la 
vaig acceptar i vaig anar immediatament al metge perquk ern 
donés l’dta (tot aquest temps estava amb ILT’), El metge em va 
donar hora, com sol passar en aquests casos, al cap de 15 dies, 
perb tampoc no em vit voler fer l ’ a h  prquh, com j a  li he dit, 
els metges no creuen que pugui treballar a causa de tots els 
meus mals, Immediatament, corn que no em va donar I’dta, 
deixar la feina i vaig buscar una substituta. De resultes d’aixaixb la 
Seguretat Social es va negar a seguir-me pagant la invalidesa 
provisional, i contra aixb vaig presentar recurs, el qual m’ha 
vingut favorable. 

>)Li agrairia que si conegu6s alguna soluci6 o aigxrn cami per 
sortir d’aquest cercle m’ho digués, ja que la situació comenqa a 
ser desesperada: C Q ~  ja li  he dit, el sou del meu marit 6s molt 
baix, perb la meva situaci6 personal i psfquica cada vegada es 
ressent més d’aquest embolic, en el qual se’m reconcix una in- 
validesa i no me la paguen, i al mateix temps no em permeten 
treballar, perquh estic rnaIalta.)> 

L’esmerrtada problemhtica fou resolta favorablement pel Jut- 
ge Social que, pel que fa al fons de la qüesti6, es pronuncia so- 
bre I’anuí.laci6 de Ia baixa per incapacitat hbord transitbria 
indicant eI següent: &i amlaci6n de la baja por ILT, motivada 
por la cjrcunstmciit de que las dolencias que la justificaron son, 
segúrn se invoca por el Instituto Nacional de la Seguridnd Social 
e Institut Catal& de la Salut, las rnismas que dieron lugar al re- 
conccimiento de la invalidez y, habiendo sido declaraclas las le- 
siones pennanentes e invalidantes, es evidentc -segÚn la lhea 
argumenti de 10s demandados- que no puden ser considera- 
das sirnultfineatnente COMO transitarias y no clefinitivamente in- 
capacitantes en aras a justificar tina ILT, tesis &a. que sin duda 
liabria que reputar cierta de haberse otorgaclo las oportunas 
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prestaciones por la invalidez reconocida, pero siendo asf que 
ello no procedió, como consecuencia de un defecto de carencia, 
es avidente que el Instituto Ndcional de la Seguridad Social de- 
bi6 limitarse a denegar la pretensih sin calificar las dolencias, 
pues tal y como tiene sentado una reiteradisima jurisprudencia 
(Sentencia del Tribunal Suprem0 de 17 de Enero de 1989,6 de 
Octubre de 1987, y del Tribunal Central de Trabajo de 13 de 
Octubre de 1987,lO de Enero de 1989,ZO de Juli0 de 1987,15 
de Octubre de 1987, y Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra de 12 de Junio de 1989) de 10 que es clar0 exponente la 
sentencia del Tribunal Central de Trabajtjo de 13 de Octubre de 
1987, no cabe realizar una calificacih úe incapacidad sin pres- 
taciones, puesto que la invalidex exige la concurrencia de de- 
mentos materiales y temporales, y la ausencia de cualquiera de 
ellos determina la de su concepto. En consecuencia el Institut 
Catala de la Salut -la Inspecci6n Médica- no debió apayar su 
resolución anulando la baja en 10 resuelto pur el Instituto Na- 
cional de la Seguridad Social, respecto de la invalida, pues es- 
ta ~lt ima resolución es evidente que esta viciada. de nuiidad y 
por consiguiente carece de eficacia, exceptu de 10 que a la es- 
tricta denegación de prestaciones respecta. Por 10 demlis n6tese 
que una solucidn contraria abocaria a la actora a una situación 
extremadamente grave, en la rnedida en que, de una parte, no 
puede obtener prestaciones por la invaiidez declarada y, de 
otra, las dolencias que sdre tampoco puden dade opción a 
prestaciones por ILT, pues han sido indebidmente califica- 
das.>i 

Aixb no obstant, malgrat la reiterada doctrina dels tribunals, 
1’JNSS contiua declarant i qualificant les invalideses sense dret 
a pstac i6  econbmica. L’esmentada sentencia fon impugnada 
per R ” S  en suplicació davant el Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya, i resta pendent de sentencia. Per aixb, un cop es- 
tudiada la queixa, van  comunicar a la interessada que, sens 
perjudici de no poder entrar en la qiiestib de fons, objecte en 
aquests moments de I’exercici de la potestat jurisdicciond, pen- 
dent corn esth el cas d’uuna resaluci6 del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya, entenem que les resducions judicials que 
l’han reposada la situació d’incapacitat laboral transithria s6n 
positives i s’adiuen amb el deure de &&allar i el dret al treball 
reconegut en l’art. 35 de la Constitzlció espanyola. 

Tanmateix, excedint aquest problema les nostres competen- 
cies, delimitades per I’art. 1 de la Llei que regula la nostra Insti- 
tuci6, el Síndic no pot substituir I’exercici de la potestat 
jurisdiccional, atribu’icla a l s  jutjats i tribunals, els quals prote 
geixen els drets i interessos legítims, individuals i collectius, 
sense que en cap cas pugui produir-s’hi indefensi6. 
Si observhvem cap indefensic5 O altra irregularitat que vulne 

rds qualsevol garantia de procediment o dret fonamental, n’hau- 
riem de donar trasllat, mitjmqant 1’6rgan competent, al fiscal 
general de l’Estat, perquk investigds la possible manca de tute- 
la efectiva dels Tribunals. 

Per tot aixb, sens perjudici d’entrar ert valoracions concep- 
tuds, mdgrat que la nostra Xnstituci6 pot estar d’acord amb la 
interessada, per6 sense entrar-hi, essent corn és aquest cas ob- 
jecte d’apreciaci6 numés dels jutges i tribunals, varn suspendre 
les nostres actuacions i procecfirem it arxivar provisionalment el 
present expedient, havent fet amb anterioritat i en d’altres infox. 
mes els suggeriments pertinents. 

Queixa 274.190 NO 
El chlcul dc la pensi6 de viduitat 

Amb motiu d’unn consulta formulada a la nostra Irrstituci6 
per la senyora M.T., sobre el cAlcul de la seva pensió de viduii- 
tat, v a n  iniciar una actuacid d’ofici, per tal d’estudiar la norma- 
tiva aplicada per l’entitat gestora, en la resoluci6 dictada sobre 
la pensi6 de viduitat i orfenesa de la interessada. 

La soklicitant mostrh la seva disconformitat arnb la resoluci6 
de I’INSS, ja que estava d’acord amb la quantia de la pensi6, 
i considerava que l’entitat gestora no havia calculat bé la base 
reguladora ni el percentatge aplicat a la pensió. 

Sens perjudici d’orientar la interessada en els seus regitims 
&ets i possibles accions, vam anaiitzar la normativa aplicable 
al cas i no observhrem cap irregularitat de l’entifat gestora en el 
clilcul de Ia quantia de la pensi6, ja que aixb s’havia fet d’acord 
amb la vigent legislacili. 

Aixi, no obstant, v m  considerar que e1 criteri utiiitxat per 
l’administració conduia a un resultat injust i poc equitatiu  per a 
la interessada i eis orfes. 

Aths que el Síndic, d‘acord amb allb que preveu l’art. 28 de 
la llei que regula la nostra Instituci6, pot exercir una funció de 
pmmocih de modificacions dels criteris seguits per I’adminis- 
tració, i suggerir a l’organisme competent les modificacions 
dels textos normatius, vam decidir traslladar ai Defensor dei 
Poble la nostra preocupa&, a fi que pogués estudiar les nostres 
consideracions i si ho trobes convenient hi proce&s de con- 
formi tat, 

D’acord amb la normativa vigent i sens perjudici de la potes- 
tat jmsidiccional de no aplicar els reglaments i disposicions 
normatives contrbies a la Constituci6, a h le i  Q al principi de 
jerarquia normativa, analitzhern el supbsit de fet exposat per la 
interessada. 

L’objecte de l’expedient esta relacionat arnb la quantia de la 
pensió de viduitat, la qual consisteix en una pensió vitalícia 
equivdent al quaranta-cinc per cent de la base reguladora que 
correspongui al causant, o sia, en aquest cas ai difunt cbnjuge, 

En el moment de l’bbit, el causant es trobava en alta a la Se- 
guretat Social, ja que havia suspks la seva pensi6 de jubilaci6 
per poder treballar. Per tant, el causant ja s’havja jubilat, per6 deci- 
dí tornar a trebdar i fou tornat a donar d’dta a la Seguretat Sociai. 

Essent la pensi6 de jubilació incompatible amb el treball del 
pensionista i no essent obligatori jubitar-se, el pensionista pot 
sol4icitar tornar a kebailar, sempre que ho notifiqui a I’entitat 
gestora. El nou treball produeix ai pensionista, entre d’alaltres 
efectes, els segiients: a) queda en suspens el dret a la pensi6 de 
jubilació, b) l’empresari que i’ocupa esta obligat a sollicitar 
l’alta a la Seguretat Social i a ingressar la totalitat de cotitza- 
cions d’empresa i treballador, c)  les noves cotitzacions, d’acord 
amb ai16 que preveu l’art. 16.2,d) de 1’0rdre de 18 de gener de 
1967, nom& tindran efecte per millorar la pensi6 en ei seu dia 
reconeguda, si sumats eis nous períodes de cotització amb els 
computats per determinar aquella pensi6 donen lloc R I’aplica- 
ci6 de percentatges m8s elevats. En tot cas, indica l’esmentat 
article [16.2.d}J, els nous percentatges s’aplicaran sobre la ma- 
teixa base reguladora de la pensi6 inicial. 

La base reguladora, per tant, 6s la mateixa que servi per caI- 
cular la pensi6 de jubila& i per tant ser& la que haurh de servir 
per calcular la de viduitat. 
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Per tal d’obtenir la quantia de la pensió, a l’esrnentada base 
s’hi ha cl’aplicar el percentatge del 45%, corresponent a la pen- 
si6 de vidu’ltat i la quantia resultant es podrh incrementar amb 
l’irnport de les millores o revaloracions que s’hagin pogut pro- 
duir des cle la data del fet causant (art. 7 del Decret 1646f72, de 
23 de juny). 

Vista l’esmentada normativa pre-constitucional, i sens perju- 
dici que l’acci6 protectora sigui, avui dia, molt diversificada i 
s’hagin mat mitigant les diferkncies COM a resultat que aquesta 
presta& 6s més assistencial que contributiva, s’hauria cl’aco- 
moclar als principis constitucionals de protecció social i econb- 
mica a la famnia i de prestacions suficients. 
Aixb no obstant, aquesta és la normativa aplicable i la darre- 

ra piwaula la ténen els poders públics en la possibilitat de fer les 
corresponents modificacions. 

Per tot aixb, el Shdic considera convenient adrepr-se n l  De- 
fensor del Poble, per tal que estudi& l’esrnentada normativa 
pre-constitucional aplicada per Z’INSS, la qual, en el cas e x p -  
sat, afebleix la protecció dels hencficiaris de les pensions de vi- 
dnitat i ofienesa. 

Transcrivim a continuacid la resolució tramesa pel Sindic al 
Defensor del Poble el novembre passat: 

<<Excma, Sr. y amigo, 
>>Con motivo de una consulta realizada en nuestra Instit~ición 

por una viuda con hu6;inos, beneficiarios de las comspon- 
dientes pensiones de viudedad y orfmdad, se inici6 la oportuna 
actuación de oficio que dic5 lugar al presente cxpdiente n 
274190 A/O. 

>>El supuesto de hecho relatado por la interesada y ubjeto del 
presente expediente es el relacionado C Q I ~  la cumtra de la pen- 
si6n de viudedad, cuando ésta proceda de la base reguladora de 
un causmte, en alta a la Seguridad Social, al cud se le habia 
suspendido su pensi6n de jubilación, a1 habersele autorizado, 
por la Entidad gestora, realbar 10s trabqjos inherentes a su per- 
sona o carga Por tanto, el causante h e  dado de nuem de alta a 
la Seguridad social, y se ingresaron las correspondientes cotiza- 
ciones. 

>>La interesada solicitd la pensi6n de viudedaci y orfmdad cu- 
rno consecuencia del faLlecimierito de su marido, el causante, 
que se hallaba en alta en la Seguridad Social. 

S e i s  años antes de2 fallecimiento del causante, se le habia 
reconocido a l  misma la pensiciri de jubilación, la cual fué sus- 
pendida a petici6n propia, atendida su nueva actividad y alta en 
la Seguridad SoclaI. 

>>Si, perjtiicio de orientar a la interesada en sus legítimos de- 
rechos y posibles acciones, el INSS ~ e s d v i ó  reconoces a la Inte- 
resada la prestacih de viudedad, calculada de acuerdo con la 
vigente legishci6n, sin que pudiéramos apreciar irregularidad 
alguna de la Entidad gestora, ni inclefensi6n de la viuda. 

>Siri embargo, la rwlamante joterpuso reclamcih previa a 
la v h  jurisdiccional, mostrando su disconforrnidad con la base 
reguladora y con el porcentajje aplicado, pur entender que e1 
causmte, en el momento de sa fallecimiento, se hallaha en alta 
en la Seguridad Social y por tanto se deberíalr tener en 
cuenta las dttimas cotizaciones realizadas por el causante, 
durante mhs de seis años, en el c$lculo de una meva  base 
reguladora. 

>>De la legislación aplicable en el presente supuesto: 

>+ Arts. 158 y otros del Capitulo IX, sobre muerte y supewi- 
vencia, del Decreto 2065f74, de 30 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

>+ Art. 156 del rnismo texto legal, sobre incompatibilidad de 
la pensión de jubUaci6n con el trabajo del pensionista, en rela- 
ci6n con el art. 16 de la Orden de 18 de emro de 1967, sobre 
aormas de aplicaci6n y clesslrrollo de la prestacih de jubila- 
c ih ,  

)+- Art. 7 del Reglamento General de prestaciones, articulado 
par el Decreto 1646/72, de 23 de junio, en aplicaci6n de la LRy 
24f72, de 21 de junio. 

>>Análisis de la normativa aplicable: 
>>Del concepto de pensin de viudedad se desprende que con- 

siste en una pensi6n vitalicia, equivalente al curtrenta y cimo 
por ciento de la base reguladora que correspanda al causante, 

>>El problema objeto de debate es saber, en este caso, cu& es 
la base reguladora del causante, De acuerdo con el articulo 158 
de la LGSS, puden causar derecho a la pensi6n de viudedad 
10s trabajjadores que cumpliesen la condici6n de estar en alta, 
así como 10s inválidos provisionales y ios pensionistas, por in- 
valida permanente y jubilación. 

wEn este caso, el interesado cumple con 10s requisitos esta- 
blecidos en eI articulo 3 1 del lieglamentu General de Prestacio- 
nes (D.3158166 de 23 de dickmbre), reproducido por el artfculo 
8.1. de Ia Orden de Muerte y Superwivencia dc 1 8 de enero de 
1967 y a s i i  vez modificado por el Decreto 1646l72, de 23 de 
junio. 
>>Al ser el causante trabajador en activo en el momento de su 

fallechiento (art. 49 del Reglamento General de €%estaciones) 
deberia calcularse su base como tal y no remitir caprichosamen- 
te, como hace el legislador, a la jubilacih, como si al tiempo 
de su fallechiento fuese pensionista de jubiiación, pues no 10 
era. Aunque 10 había siáo, hsibía renunciado a su pensidn, a pe- 
sar de que Ia Orden de 18.1.67 (art. 16 del Capitulo IV sobre in- 
compatibilidad y extinción de las pensiones) hilble de 
suspensidn del derecho y liniite 10s efectos de las nuevas coti- 
zaciones tan s610 a mejorar la pensi@ en su dia reconocida, 
aumentando, si fuera el caso, 10s porcentajes sabre la misma 
base reguladora de la pensi6n inicial. 

>>En este caso la Entidad gestora aplica infiexiblemente el art. 
7.2 del nuevo Reglamento General de Prestaciones, al consida- 
rar al causmte, al tiempo de su fdlecimiento, pensionista de jw 
bilación, padeciendo dste una diferencia de trato despropor- 
cionada y carente de justificacin respecto de 10s trabajadores 
que no hubieran solicitado la misma. 

wDe esta manera se perjudica gravernente a 10s beneficiarios 
(viuda y iu6rfmos), al no calcularse una meva base, ni tener en 
cuenta las cotizaciones hechns por el causante durante 10s blti- 
mos Gos de su vida. 

esas nuevw cotizaciones del causante, que carecen de 
toda eficacia y que sólo sirven, si cupiera la posibilidad (mcnos 
de 35 años de cotizaciones), para calcular el nuevo porcentaje 
de Ia pensih,  se aplican a la m i m a  base reguladora. que en su 
dia simi6 para calcular la pensión originaria de jubilación, (art. 
16.2.d)), minimizando así el concepto contributivo de las pen- 
siones y distorsionando la prcstación de viudedad. 

>>A pesar de que la pensi6n de viudedad obtenida se incre- 
mente con las mejoras y revalorizaciones, que para la pensi6n 
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de viudedad se hayan producido desde la fecha del hecho cua- 
sante, (pensi6n de jubilacidn de la cual se ha tornado la base), 
con dlo el legislador no puede justificw ni compensar la aplica- 
ci6n y asunci6n dei injustificado criterb establecido en el reite- 

>>Por todo d o ,  entendemos cabria la posibilidad de revisar 
esas normas preconstitucionaies, severas y desproporcionadas, 
(art. 16.2.d, de la O,M. de 18.1.67 y el art. 7 del Decreto 
1646f72, de 23 de junio) aplicadas inflexiblemente por la Enti- 
dad gestora, sustituyéndulas por otras mils acordes al principio 
del derecho constitucional al trabajo (art. 35 CE) y a 10s pinci- 
pios rectores de proteccih social y econ6mica de la familia 
(art. 39 CE)> en relaci6n con el regimen pfiblico de Segwidad 
Social, que ha de garanthar la asistencirt y las prestaciones so- 
ciales suficientes en situaciones de necesidad y desocupaci6n, 
asi como durante la tercera edad (art. 41 y 50 CE). 

>&endida, no obstante, la normativa vigente y sin perjuicio 
de Ia potestad jurisdiccional de no aplicar 10s reglamentos o 
disposicimes nomativas contrarias a la Constitución, a la ley o 
d principio de jerarquia nomativa, el JrcrSS resohió la solici- 
tud de viudedad con sujeción al principio de legalidad, y X ~ C Q  

nociú, corno se ha dicho, la pensión de vhdedad y orfandad a 
10s beneficiarios, de acuerdo con la objetada normativa. 

>>No por ella, y a pesar de que la acci6n protectora de la pen- 
si6n de viudedad sea muy diversificada y la normativa precons- 
titucional, se han ido mitigando por el legislador las diferencias 
habidas en esta prestación, como resultado de que la mima, 
hoy en dia, es m6s asistencial que contributiva, y de aquí tam- 
bi6n d e b e a  calegirse su adaptacidn a 10s principios constitu- 
cionales citados y criterios del Tribunal Constitucional. 

>>Así las cosas, pensamos cabria la posibilidad de que se estu- 
diara la revisión de la citada normativa, en el sentido de efec- 
tuar las modificaciones necesarias, para que no quedasen tan 
desprokgidos 10s beneñciarios de las pensiones de viudedad y or- 
fandad, ya de por si con prestaciones ccon6micas ins~cientes. 

h>Tratbdose de un asunto referente a las actuaciones de un 
ente u 6rgano de la Administracidn Pública del Estado y que, 
de conformidad con 10s artícuIos 1 y 4 de la Ley autonhica 
14/1984, de 20 de Mana, que regula la Institución del Síndic 
de Greuges, ésta no tiene cornpetencia para intervenir en tales 
supuestos, le comunico nuestra preocupacihn, a fjn de que sea 
la hstitución del Defensor del Pueblo la que estudie la posibili- 
dad de admitir tal pretensih, de acuerúo con 10s requisitos que 
la Ley Orgánica 3/198 i, de 6 de Abril, eslablece. 

>>Agradeceremos nos informen sobre las ac tuaciones que 
vuestra hstitución formalice y, en su caso, del resultado de sw 
tramitación. >> 

rad0 art. 16.2.d. 

Com sia que l’esmentada resoluci6 la rebé el Deferisor del 
Poble el desembre passat, malgrat haver-nos sollicitat mQ da- 
des, no ha pogut encara estudia-la i decidir de conformitat. 

3. Treball i dcsncupaci6 

Des de l’any 986 s’ha anat fent efectiva la integra& d’Es- 
panya a les Comunitats Europees, amb totes les conseqiihcies 
sobre la nostra capacitat econbmica, laboral i social. Sembla lí- 

cit afirmar que els factors d’optimisrne econbmic i d’expansió 
s’han vist fknats darrerament per la incertesa del mercat del 
petroli i la guerra amb I’Irrak, la liberalitzaci6 de l*economia 
dels paisos de 1Xst i la irnrnigraci6 de treballadors, la qual cosa 
pot fer variar el context de l’adhai6 espanyola al Mercat COmG. 

Deixant de banda els factors externs ens hem de fixar en els 
conjunturals i mes importants del proc6s d’adequaci6 interna 
viscuts darrerament. 

Ja deiem l’any passat que les mesures que havia d’adoptar el 
Govern, a fi de fomentar la creació de treball estable, especial- 
ment per a joves, no han tingut efectes positius en el mercat de 
treball. L’atur, després d’una escassa recessi6, continua mante- 
nint-se, si no 6s que augmenta, fruit de Ia imposició conjuntural 
de la contractaci6 temporal, la qual fa que Xes possibles refor- 
mes es converteixin en miratges i quedin difuminades tan rhpi- 
dament com s’han creat. 

El consens i concertaci6 social, de molt bons resultats a Cata- 
lunya, griicies a la bona intekligkncia de la Conselleria de Tre- 
ball i a la disposició dels sindicats a Catalunya, en saber 
conduir amb sagaciúat la defensa dels seus interessos, h m  fet 
possible el descens de la conflictivitat laboral, malgrat cumpa- 
ginar el dificil criteri de la moderació salarial amb t augment de 
la inflació. 

Les queixes rebudes sobre prestacions per desocupació i l’ac- 
tual nivell d’atur demostren, IUI cop mes, l’escassa efichcia de 
les mesures contra la desocupació desplegades fins ara. Aixb 6s 
així, encara que s’interpreti amb intel*lig&ncia crítica, a causa de 
la preocupaci6 de l’administraci6 en reduir eIs efectes socials 
de la desocupaci6 I no emprendre la lluita seriosa contra les se- 
ves causes, 

Així, en contra de les nostres recomanacions, adrqades al 
Defensor del Poble perquB les dirigís al Ministeri, el Govern 
amplia la protecció del subsidi per desocupació a l s  majors de 
52 anys, que abans anava destinada als  treballadors de m6s de 
55 anys, en lloc de proporcionar aquest subsidi als majors de 60 
anys, per tal que no s’haguessin de jubdar amb els penosos coe- 
ficients reductors. 

Molts d’aquests treballadors continuen adrqmt-se ai Sindic 
denunciant que 1’Institut Nacional d’Ocupaci6 (INEM), en apli- 
caci6 de la Llei 3i/84, del 2 d’agost, de Protecci6 per Desocu- 
pació i del Reglament que la desplega, deixa d’abonar el 
subsidi per desocupaci6 quan e1 subsidiat pot accedir a quaise- 
vol tipus de pensió de jubilació de la Seguretat Smiaí. A& que 
les persones que van cotitzar al Mutualisme Laboral abans de 
i’any 1967 i que reuneixen els requisits que imposa 1’0rdre de 
18 de gener del mateix any poden jubilar-se anticipadament, 
1’JNEM deixa d’abonar-los el subsidi, abmant-los a sollicitar la 
pensió de jubilaci6. El cas és pers, que, si no opten per la minsa 
jubilació, redu’ida en un quaranta per cent, aquests treballadors 
es queden sense cap mena d’ajuda, mentre que els altres mba- 
llacims perceptors del subsidi i que no tenen dret a jubilar-se an- 
ticipadament puden gaudir-ne fins l’edat de 65 anys. 

Ja hem dit que la nostra proposta d’allargar aquest subsidi, 
des dels 60 als 65 anys, per tal #equiparar a aquests maiaurats 
treballadors amb els altres no fou estimada pel ministre, el qual 
preferi afavorir els collectius de trebairadors m6s joves, de 52, 
53 i 54 anys. 

Aixi doncs, amb poc criteri equitatiu, al nostre entendre, s’ha 
incrementat el nombre de perceptors de subsidis, la qual cosa es 
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vol continuar fent; se n’ha allargat el temps de percep% (re- 
cordem el Reial Decret-Llei 3/89, de 31 de m q )  i s’ha conti- 
nuat fent polilica de creació de passius, Ja qual cosa, a part 
d’expulsar els trcballadors del mercat de treball, impulsa la ja 
prou EJXI despesa de la Segiretrtt Social. 

Tanmateix, s’ha fet molt poc per remoure les arrels econbmi- 
ques de l’elevat atur estructural, i les queixes que rebem no ens 
impedeixen tampoc de manifestar la desconfianga en la gesti6 
de recursos ni el k t  que aquesta hagi estat la m6s efiicaq, al- 
menys per a tots els trebalhdors desencisats. 

La lliure circulaci6 de persones, pilar bkic de la Comunitat 
Europea, és l;i tnruii€estació més clara del principi de la no dis- 
crirninacid entre ciutadans dels Estats membres, per rad de la 
seva nacionalitat. La consqükncia ixnrnediata en serh la passi- 
bilitat que els tretdadors dds Estats comunitaris puguin acce- 
dir als llocs de treball disponiblcs en I’hnbit de la comunitat i 
ser contractats en qualsevol Estat membre. Tant les empreses 
com d s  trebdladors s’hmmn d’adaptar als now canvis i a les 
hornologwions errropws. Els poders píblics no poden deixar de 
reorientar la politica educativa de formiici6 i de reciclatge dels 
treballadors. ?‘anb6 d s  canvis tecnolbgics i l’evoluci6 de les 
demandes han de ser tinguts en compte a l’hora d’elaborar iiu- 
tkntics programes de formaci6 profeessiimd. 

El progressiu x c 6 s  de la dona al treball f6u posar en dubte el 
principi d’igualtat entre trebailadoI= i treballadora. L’att. I29 del 
Tractat de la CEE obliga que cada Estat membre garanteixi 
l’aplicacih del principi cl’igualtat de retribucid entre els treba- 
Elaclors masculins i femenins per a un mateeix treball. Aixb no 
obstant, l’csmenlat principi s’ha fet extcnsiti a totes les cordi- 
cions de treball, ja sia c11 l’accks, a la formació o pramoci6 pro- 
fessional, etc. Les directrius 75/117 CEE i la 76/207 CEE 
imposeIi als Estats rneinbres la stipsessió de les disposicions ju- 
rid iques, iqlament &ries i contractu a 3 s discriminatbries, com 
tamlJE la nul-litat de les clLusulcs contractirals que puguin con- 
travenir el principi d’igualtat. Actualment, perb, sabem que la 
nostra legislacizi firis la mateixa Canstituci6 prohibeixm la dis- 
criimirraciii. Tot i aixi, encarn en resten seqüeles en alguncs em- 
preses, amb la qual cosa es demostra la dificil igualtat real, i es 
justifica, doncs, la intervenci6 dels podcrs p~blics i de la juris- 

I-Tern rebut moltes queixes Y Q ~ ~ C  conflictes indivicluuals entre 
empreses i treballadors: en aquest teucriy , la riostra Institrrci6 
no hi pot intervenir, i la contmvhia s’lia de traslladar a h  Jut- 
jats Socials. 

Aixi, queixes sobre probIernes d’excedhcies, prestacions, 
Ilac~mes legals, discriminacions entre I reballadocs temporals 
qum l’cmpresa 110 els aplica els mateixos beneficis reconeguts 
en convenis coilwtius als treballadors fixos, retribucions i sala- 
ris, s6n objecte d’interpretaci6 pels Jutjats Socials i de revisi6 a 
la Sala Social del Tribiinal Superior de Justícia de Catalunya. 

Sabre aquests coriflictes hem de mencionar i celebrar la crea- 
ci6 d’un instrument, al nostre entendre cabdal per a la  continu& 
tat del coiisens i de la pau en el camp dc les relacions laborals, 
com és el Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitrat- 
ge. La creiici6 d’aquest Tribunal per a les parts en possible con- 
fiictc demostra L J ~  cop mes el consens que viu Catalunya per a 
la resoluci6 de la conflictivitat ld~ .o~al .  

Aixi, 2’;tcorcl subscrit per la patronal catalana i els sindicats 
CCOO i UGí‘  ílc Catalunya permet.rh la solució, pcr vin volun- 

diccid per dirimir i resoldre aquesta problern3t’ 4 Ica, 

tkria, i 110 pas jurisdiccional, dels conflictes entre empreses i 
treballadors, 

Esperem que aquest intent sed mereixedor de la confianqa 
de les puts implicades, Ies quals, fins ara amb tendbncia a 
collapsar els Jutjats Socials, no obviaran a ka tasca, per in6rcia i 
a priari, de la presumible imparcialitat i quitat del Tribunal. 

Cddrh esperar d seu funcionament per deteminar si són re- 
alment eficaGos, vist que, abans de la via judicial ja es disposa 
del CMAC, competencia del Departament de Treball, amb una 
llarga i acurada linia de soluci6 de conflictes. 

Aquest chrrer any també ha estat objecte d’iicords pel que fa 
a la lluih per la plena ocupaci6 i el desenvolupament wanbmic. 

Aixi, un pe-acord subscrit entre els departaments de Treball, 
Benestar Social i els sindicats més representatius, coincidint 
amb la necessitat d’establir mesures que garanteixin una renda 
mínima d’inserci6 laboral i social per a tots els ciutadans, mati- 
VA el Decret 144190, de 28 de maig, regulador del programa in- 
terdepírtarnental de la renda mhima d’lnsercló, al qual es fa 
rcferbncia en la corresponent secció de 1’Infome. 

Aixi també, del recull de queixes més representatives, es des- 
prenen d’altres problemes que s’han plantejat a la nostra Insti- 
tuci6 en l’hrea de Treball, ja sia en el tractament, des de 
l’hptica laboral, dels estrangers, de la inserci6 social d’ex-pre- 
sos per accedir a u11 lloc de treball, O de la problemhticca recupe- 
rició de patrimonis confiscats durant la darrera guerra 
espanyola. 

Malgrat les recents picabaralles entre patronal i tmbnlladors 
sobre el control de la contraactaci6 temporal, no creiem que que- 
di mediatitzat el necessari consens entre les parts, ni l’abligada 
i dinhmiczl intervaici6 dels poders públics en la conflictivitat 
1 abral. 

Tamb6 les interpretacions literals de l ’ W M ,  pel que €a II la 
legislaci6 sobre protecció per desocupació, deniiticiades pel 
Sindic en informes anteriors com poc equitatives i excessiva- 
ment pcnalittzadores, han tingut la validaci6 i suport del# nos- 
tres tribunals, en afecta sobretot i directament el principi 
d’igrralt at. 

Així, una sentencia del Tribunal Constitucional ratifica la 
discriminació que produeix l’aplicaci6 de I’w, 8.3 del Reial 
Decret 625185, de 2 d’abril, establint una diferhcia de tracte 
contrkia a la llei, en el cas dels treballadors fixos-discontinus, 
respecte als trcballadors fixos, per establir a favor dels primers 
iiues condicions d’ accés al subsidi de desocupaci6 m6s restricti- 
ves d’alXb que estableix la Llei de protecci6 per desocupació 
pcr al conjunt de treballadors en el nivell assistemial. 

El Tribunal Constitucional tarnu ha comgit la restricci6 
afegida per l’art. 7.3 del Reial Decret 625185, del 2 d’abd, per 
accedir a percebre el subsidi de majors de 52 anys, cn imposar 
el requisit de <<treballador per compte d’altri}>. L ’ N M  denega- 
va el subsidi als treballadors que no havien cotitzat en un r&@ 
de Ea Seguretat Social que concedis protecció ;I la contingkncia 
de desocupació allegant no reunir els requisits imposats pel re 
glment esmentat. L’alt tribunal cunsiderh que l’esmentat arti- 
cle no desplegava l’art. 13.2 de la Llei 31/84, sin6 que el 
modificava, lesionant aixl el principi de jerarquia normativa, ja 
que la llei no distingia entre cokctius o regim de la Seguretat 
Social, sin6 que incloia expressament tots els treballadors. Per 
tant, el Govern no pot crear drets ni imposar obligacions que no 
tinguin origen en la llei. 
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Una dtra sentencia, en aquest cas del Tribunal Suprem, 
mullava dtres articles del reglament esmentat pel que fa a la 
restricció prevista en I’art. 8, sobre la quantia dei subsidi per 
desocupació, respecte ai qual no es preveia l’abonament de la 
part proporcional de les pagues extraordiniuies, entre d’altres 
modificacions objecte de restricci6 i manca d‘ipdtat #aquest subsi- 
di assistencial, ja denunciades pel Sindic en informa anteriors. 

Queixa 942/90 
Eleccions sindicals i resuitats electorals 

El secretari general de la Federacib de CCOO de 1’Adrninis- 
traci6 mihlica de la Generalitat s’adrqh al Sindic exposant que, 
amb motiu de la tramitació de la denúncia de l’acord marc del 
personal laboral de la Generalitat i a fi de promoure la negocia- 
ci6 entre els representants de i’administraci6 i dels sindicats, 
aquests darrers es trobaven en la dificultat de compondre la se 
va representaci6 per constituir la comissi6 egociadara, 

Certament, la representacib de la part social no es posh 
d*acorú per nomenar el seu quinzb membre -nom& se n’havien 
nomenat catorze, vuit de CCOO i sis de la UGT. 

La disputa entre tats dos sindicats pel quinze membre, en 
b c i 6  dels resultats electorals i dels delegats obtinguts, fou re- 
solta per X’autowitat labord competent a favor del membre 
&UGT, de la qual decisi6 es Iliur8 la certificaciii corresponenE. 

At&s el desacord de CCOO amb el cbmput que certifica el se 
cretari general del Department de Treball, aquest sindicat va 
sdlicitar del Departament que fossin esmenats eis errors detec- 
tats en el certificat i, en tot cas, que se’n lliurbs un de nou. 

Malgrat haver-se reiterat aquesta ptici6, l’interessat indica 
no haver rebut cap mena de resposta. 

El Síndic admeté la queixa a trhmit i s ’adrqh a ía Conselleria 
de Treball, atesa la negociaci6 del conveni collectiu i Ia ur&- 
cia a resoldre la qüestió, perqub es donessin les O ~ C ~ C S  oportu- 
nes a fi que l’brgan competent es pronunci& sobre el fons de 
l’aswmpte plantejat per CCOO i se’ns n’informés oportuna- 
ment. 

Un cop rebd i estudiat l’informe no hi varn observar cap 
irregularitat que rnotivds la nostra intervenció i ens adreqhrem, 
doncs, il l’interessat en els termes següents: 

c 4 - h  cop estudiat el vostre escrit de queixa i la documentaci6 
adjuntada vararem adrqar-nos a 1”ble. Conseller de Treball, al 
qual fkrem esment de la vostra queixa i li sol*licithrem un infor- 
me relatiu al certificat emes pel Departament de Treball, en re- 
laci6 amb els resultats sindicals del personal laboral al servei de 
I’Adrninistraci6 de la Generditat. 

>)De I’esrnentat informe i sens perjudici de les reunions que 
ha tingut el Departament amb representants del vostre Sindicat, 
se’n d e s p h  que: 

>>la L’stribuci6 i certficació dels resultats electorals de les 
organitzacims sindicals conespon, per imperatiu de 1’ article 
75.7 de la Llei 8/1980, de 10 de mar$, de I’Estatut dels Treba- 
lladors, a l’hstituto de Mediacih, Arbitraje y Cmcitiacih 
(MAC), les Euncions de1 qual van ser transferides a la Genera- 
litat de Catdunya rnitjanpnt el Reial Decret 234211980, de 3 
d’actubre, i assignades al Departament de Treball pel Decret 
273/1980, de 28 de novembre. 

n2. La participació institucional a nivell territorial, als efectes 
de la determinació de la representativitat sindical, és exercida 
per aquells brgans establerts pels mateixos reglaments interns 
d’orgmitzaci6 de les comunitats autbnomes amb eomptkncies 
d’execud de la legisla& laboral, segons disposa I’artick 15, 
paragraf tercer, del Reial Decret, 1256/2986, de 13 de juny, de 
creaci6 de la Comissi6 Nacional d’Eleccions Sindicals, modi fi- 
cat pel Reial Decret 953/1990, de 20 de juliol. 

)>Ei Decret 223/1986, de 21 de juliol, sobre els brgans de par- 
ticipacib institucional en el seguiment de les actuacions dels 
centres de Seguretat i Higiene en el Treball i dels Centres de 
Mdaci6,  Arbitratge i Conciliaci6, va crear, sota la dependbn- 
cia del Consell de Treball de Catalunya, i amb carkteer d’brgan 
de participacicí en el seguiment de les actuacions del CMAC en 
cada demarcació, les respectives juntes territorials dels Centres 
de Mediació, Arbitratge i Conciliació. L’Ordre d’ 1 d’octubre de 
1986, per la qual s’aproven les normes de funcionament de les 
juntes territorials dels centres esmentats, estableix, corn a atri- 
buci6 específica &aquestes en matkria d’eleccions per als br- 
gans de representaci6 dels treballadors a les empreses i dels 
brgans corresponents de les administracions ptibliques, l’exerci- 
ci de les funcions que la regulacici vigent atribueixi als brgans 
col-legiats de participació en aquesta mathria, en els respectius 
hrnbits territorials. 

>)Tanmateix, I’ordre d’ l  d’octubre de 1986 va crear una co- 
missi6 permanent en el si del Consell de Treball de Catalunya, 
amb les funcions d’brgan de participacib institucional en el se- 
guiment dels Centres de Mediaci6, Arbitratge i ConciIiació de 
la Generalitat de Catalunya. 

iEI1 Decret 205/1990, de 30 de juliol, sobre la creaci6 de la 
Comissi6 Nacional de Catalunya d’Eleccions Sindicals i les 
juntes territorials de Seguiment Cl’EIeccions Sindicals, va deter- 
minar els brgans que exerceixen actualment les funcions relati- 
ves al seguiment de les eleccions sindicals a l’hbit de 
Catalunya. 

~ 3 ,  El certificat del resultat de les eleccions sindicals en el 
sector del personal laboral de l’Aclministraci6 de la Generalitat 
de Catalunya respon a les dades que consten en aquest Departa- 
ment de Treball, d’acord amb les actes de les eleccions sindi- 
cals celebrades pel col-lectiu esmentat, degudament qualificades 
per la Junta Territorial en el seu h b i t  corresponent; tanmateix, 
el certificat reflecteix els resultats sindicals aprovats per la Co- 
missió del Consell de Treball de Seguiment de les actuacions 
dels Centres de Mediaci6, Arbitratge i Conciliacib en les ses- 
sions celebrades els dies 24 de marg i 15 de desembre de 1987. 
Recordem que en aquesta Comissi6 estan representats, a més de 
l’adrninistraci6, les organitzacions empresarials i les sindicals, i 
entre aquestes liltimes ei sindicat que formalitza Sa queixa. 

)B’acord amb el que s’ha expasat, hem de manifestar que el 
certificat esmentat Griicament constata els resultats sindicals 
aprovats; i que el cbmput dels resultats electorals és correcte, en 
funci6 de les actes dipositades en aquest Departament, deguda- 
ment qualificades. 
>24. La modificaci6 dels resultats electorals linicament 6s pos- 

sible per imperatiu de la jurisdicci6 social i en cap cas l’brgan 
administratiu de participaci6 institucimai no est& facultat per 
modificar unilateralnient l’atribuci6 dels resultats sindicals. 

>>L’article 76.1 de la Llei 1980, de 10 de m q ,  de 1’Estatut 
dels Treballadors, estableix que: “‘La jurisdicci6n competente 
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conocerti de las pretensiones que se deduzcan en relaci6n con la 
materia electoral”, quc s’ha d’entendre referit a la jurisdiccid 
social, segons disposa l’artick 127 del text articulat de la Llei 
de Procediment Laboral, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
521/1990, de 27 d’abxil. 

>>En efecte, les sentkncies de la Sala Primera del Tribunal Su- 
prem de 18 d’abril i de 21 de juny de 1988 (R- 2801 i 42851, 
estableixen: “Ni la Comisidn Nacional ni las Cornisiones Pro- 
vinclales tienen facultades ni competencia para declari la nuli- 
dati de eleccioones realizadas ni pam modihcar 10s resultados de 
las mismas, ya que Zas funciones que a estos órganos carrespon- 
den son las que se determina en 10s articulos 2 y 17 del Real 
Decreto 1256/1986, que no alcanzan, ni remotarnente a quellas 
h a s ,  limithdose fundamentalmente a la adopci6n de acuerdos 
respecto al periodo de cdrnputo de resultaclos, a la proclama- 
ción de éstos, al examen y valoracibn de las actas electorales a 
aquellos efeectos y a la elaboración de informes y propuestas en 
materia electoral; por el10 permanecen intactas las competen- 
cias de 10s iribunales del orden social de la jurisdicción p u a  ca- 
nocer de 10s conflictes y controversias que puedan surgic entre 
partes en esta matcria ekctord, que se pwoclainan en el articulo 
76 del Estatuto de 10s Trabajadores y en el articulo 117 de la 
Lcy de Pxocedimienta Laboral...”. 

))En aquest sentit, de l’examen de l’article 11.1 del lieial De- 
cret 131111986, de i3  de juny, que determina el procediment 
per a la celebraci6 d’eleccions als brgans de representaci6 dels 
treballadors a l’empresa, es desprh que correspon a l’brgan de 
participació institucional competent l’examen fornal, o d’apa- 
r q a  de validesa, de les actes electorals: “Solamente se compu- 
t a r h  por 10s úrgmas de participacih institucional competentes 
a estos efectos, 10s resultados de aquellas actas de eleccimes 
que tengan aparimcia de validez, a 10s efectos de prmlamaci6n 
de resultados globales y expedición de certificacimes de 10s 
Arnbitos que se soliciten”. 

>>Tanmateix, el punt 4 de l’article 13 del Reial Decret esrnen- 
tat, disposa: “Con respecto il las actm de las eleccimes impug- 
nrtdas, na incursas en 10s defectos señalados en el artíc;ulo 12 de 
este Real Decreto, sus resultados se imputar& por el órgano de 
participación institucional cornpetente en d hb i to  territorial, 
sin perjtiicio de 10s carnbios que generen 10s subsigdenttes fa- 
llos de la jurisdiccitin competente en la materia”. 
>>En conclusió, considerem que el certificat relatiu als resul- 

tats sindicals corresponents a1 sector del personal laboral al ser- 
vei de l’Administsaci6 de la Generalitat s’ajusta a les dades que 
consten en aquest Departament, i que la modificacifi dels resul- 
tats esmentats, ~iiiearnent es produiria si, mitjmcjant sentencia 
dels brgans jurisdiccionals, aquesta determina la correspnent 
variací6 dels resultats del proces electoral. 

>>Per- aixb, no havent observat cap irregularitat ni actuació 
illegitima de l’administriici6 que impedeixi I’exercici d’un dret, 
donem per fmaltlitzades les nostres actuacions i procedim a mi- 
var el present expedient.)> 

Queixa 90190 
1,cs presumpcions de l’Admiaistraci6 

El senyor A.G. s’adrq8 ai Sindic denunciant la denegaci6 de 
la prestaci6 per desocupacid, la qual havia sdicitrit davant la 
corresponent Entitat Gestora. 

L ’entitat gestora acorda denegar la prestació considerant que 
l’interessat es trobava inclbs dins les previsions de l’article 
6.2.1, de la Llei 3 1/84, de 2 d’agost, en relaci6 amb els articles 
6.4 i 7.2 del Codi Civil, <<per haver causat baixa volunthia en 
un contracte de treball de carhcter indefinit, i posteriorment re- 
alitzar o simular un treball eventual de curta durada en la 
mateixa empresa, amb la finalitat de lucrar les prestacions 
d ’atur>>. 

La nostra hstibci6 entengue que la presumpci6 d’hochn- 
cia, carn a dret fonamental previst en I’art. 24.2 de la nostra 
Constituci6, tamM 6s d’aplieacid en l ’hbi t  del treball i, per 
tant, en l’adopci6 de tota resolució, fins i tot cn aquest cas, de 
l’esmentacla resolució administrativa de l’entitat gestora. 

Pel que fa a I’aarticle 6.4 del Codi Civil, allegat per l’entitat 
gestora, entenem que el fiau a la llei és una institució jurídica 
que assegura I’efic,kia de les normes davant dels actes que per- 
segueixen fms prohibits o contraris a l’ordenament jur&. Per 
aixb, en tot cas cal motivar la resolució i provar l’esmentat fi, 
més quan pot afectar un dret fonamental. 

Per aixb, vhem aúrnetre la queixa a t r h i t  i sens perjudici 
d’urientar l’interessat perque formul6s l’oportuna reclamació 
pr&via i exercis les accions competents davant el Jutjat Social, 
en donkern compte, per ra6 de compehcia, al Defensor del 
Poble, el qual ha admhs a trhmit la queixa i s’ha a d q a t  a 1’Ad- 
ministració competent. 

Queixxa 1422/&9 
La dificil recuperacib dci patrimoni confiscat 

L’interessat, senyor F.D., membre de la Junta de la Coopera- 
tiva La Blandense, s’adreqh al Síndic exposant, en sintesi, la re- 
clamacid de patrimonis confiscats l’any 1939. 

Els antics smis i descendents de socis de la Cooperativa La 
Blandense pretenien recuperar la propietat, o almenys 1’6s par- 
cial, de l’antic local destinat a cooperativa de consum durant el 
període republich. 

Com sia que l’ús de I’esrnentat local fou cedit al Departa- 
ment de Treball I’my 1980, i aquest en cedl 1’6s a I’Ajuntament 
de Blanes, sens perjudici de les relacions i entrevistes que man- 
tingueren els socis de la cooperativa amb el Departament de 
Treball, i a fi de poder col-laborar a una cntesa consensuada en- 
tre els dikrents organismes implicats, vam admetre a t r h i t  la 
queixa i sollicithrern un informe relatiu al capteniment del De- 
partament de Treball en aquest respecte. 

Vist l’infome i la intervenci6 del Departament de Treball en 
aquest afer, per tal d’arribar a una soluci6 consensuada i atesa 
la legislaci6 sobre el trasphs de les funcions i serveis de 1’Insti- 
tuto Social del Tiempo Libre al Departament de Treball, IIQ 

vam observar cap actuacia il*legitha del Departament que im- 
pedis a l’interessat l’exercici deis seus drets, ni que motivés la 
prossecució de les nostres actuacions, 

Malgrat la difícil assumpci6 del passat pel reconeixement 
d’un possible dret dels reclamants, agrafrern la sincera c d a b  
raci6 del Departament, bo i comunicant a l’interessat que ami- 
vavern el present expedient, sens perjudici de tomar4 a 
ratificar l’oferiment de la nostra acció mediadora i de restar a Xa 
seva disposició, en els termes segiients: 
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<<Corn a continuaci6 ai nostre escrit de 9 de juliol, referent a 
l’expedient indicat a l’encapqalarnent i que us afecta, hem d’in- 
dicnr-vos el següent: 

>>La nostra Institucid s’adre@ it I’Hble. Conseller de Trebdl, 
amb motiu de la reclamació del patrimoni confiscat l’any 1939 
cz la Societat Cooperativa La Rlandensc, en relaci6 amb la qual 
els antics socis i descendents de socis pretenen recuperar la pro- 
pietat de l’antic local, destinat a cooperativa de consum durant 
el període republich. 

>>Be l’hforme sollicitat se’n desprkn el següent: 
~ “ l .  13n la relaci6 de drets, béns i obligacions de 1’Estat que 

van ser traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial De- 
cret 2688/1980, de 4 de desembre, i assignats al Departament 
de Treball pel “Decret 2J1981, de 2 de gener, tigurava el den- 
minat Hogar del Productor de Blanes, amb una superfície de 
105 m2, de la planta baixa de l’edifici de l’avinguds Ithlia, nií- 
mero 22, actualment carrer de la Muralla, número 22. 

~ ” 2 .  Tal com s’esrnenta en la vostra comunicaci6, la Canse- 
lleria de Treball va concedir pemis d’ocupacid temporal del dit 
lacal a I’Ajuntament de Blanes, en els termes i amb les limita- 
cims que figuren en I’acord signat amb data 9 de mar$ de 1989 
entre la conselleria i l’ajuntament. Les fases d’aquest procés 
van ser les que es detallen: 

>>”a) El mes de setembre de 1987 s’inicien els contactes so- 
bre aquest assumpte entre la Conselleria de Treball i Z’Ajunta- 
ment de Blanes. Al llarg dels mesos següents es realitzen 
diverses reunions, segons les nostres notícies, entre l’alcalde de 
Blanes i els responsables de la Cooperativa; aixi com reunions 
dels dits alcdde i responsables amb el conseller de Trebdl i el 
director general del patrimoni de la Generalitat. 

n’%) La posici6 dels responsables de la Cooperativa, per 
acord de la seva assemblea general, 6s obtenir que el local re 
tomi a ser propietat de la seva entitat. Per pwt de la Conselleria 
de Treball i de la Direcci6 General del Patrimoni de la Genera- 
litat, en reuni6 realitzada l’octubre de 1988 amb els repre- 
sentants de la Cooperativa, es va manifestar que la 
Generalitat no podia resoldre aquest tema per via administra- 
tiva; i que, en tot cas, existia la possibiIitat de recdirrer per 
via judicial si I’Administraci6 de I’Estat no atenia les seves 
recIamacions. 

)>”c) L’Ajuntment de Blanes, per acord del PIe de 24 de no- 
vembre de 1988, acorda saldicitar a la Conselleria de Trebali la 
cessi6 d’ús del local de referkncia, per a finalitats S ~ C ~ O - C U I ~ U -  
rals, amb pre€er&ncia per als pensionistes entre tant no es fes la 
llar del jubilat. 

>>”d} Per tal de promoure una possible entesa amb els repre- 
sentants de la Cooperativa, el conseller de Treball celebrh una 
reunió, el dia 30 de gener de 1989, amb els dits representants i 
f’alcalde de Blanes. S’arsibh a un principi d’acord verbal, en ei 
sentit que, una vegada concedit el permís d’ocupació temporal 
del local a l’ajuntament, aquest el dedicaria durant dos anys a 
llar de jubilats, a E’espera del tsasliat de la li= a la seva ubicaci6 
definitiva; moment en qu& e1 local continuaria destinat al de- 
senvolupament de les activitats pi6pies dels serveis socials de 
l’ajuntarnent amb la participa& en la gesti6 dels socis de Ia 
Cooperativa La Blandense. 

>>”3. Posteriorment a la concessi6 del pemis d’ocupaci6 tem- 
porat, mitjanpnt la signatura dc I’acord de 9 de mxq de 1989, 
1a conselleria s’assabenth, primer per informacions de premsa i 

desprbs per una carta dels membres de la cooperativa, rebuda el 
24 d’abril de 1989, que no estaven conformes amb la soluci6 
adoptada, tot dlegant discrephcies interpretatives de I’entesa 
inicial del 30 de gener. La posi& de la conselleria ha estat re- 
comanar en tot moment aquesta via d’entesa entre l’ajuntament 
i la cooperativa. 

n”4. Els representants de la cooperativa han seguit reivindi- 
cant el ple domini patrimonial del local, qüesti6 en la qual la 
Generalitat no pot donar-10s satisfacci6 legal, D’altra banda, se- 
gons Ies nostres noticies, la reclamaci6 dels antics socis de La 
Blandense formulada a l’Administraci6 Central no ha estat pre- 
sa en considerací6 puix que el desembre de 1987 el Ministeri de 
Treball va signar un conveni amb la Canfederacib de Coopera- 
tives de Catalunya, mitjangant el qual es va establir una corn- 
pensaci6 econbmica global pels patrimonis cooperatius 
requisats despr6s de la guerra civil. 

w”5. Precisament per tot aixb, i sens perjudici del dret de la 
cooperativa a recórrer a la via judicial, la Conselleria de Treball 
va propiciar una coEIaboraci6 participativa entre la corporaci6 
municipal i els antics swis de La Blandense, i va promoure 
l’esrnentat principi d’acord verbal assolit el 30 de gener de 
1989, que desprks va ser abjecte de discrephcies interpretati- 
ves. En aquest moment no tenim infmnacid sobre la dispsici6 
actud de l’ajuntament i de la cooperativa per a arribar a un wn- 
sens en l’aplicaci6 dels termes de I’entesa inicial.” 

>zCotiseqiientment i vist que el Departament de Treball ha in- 
tentat arribar 4 una solució, dintre el marc de les seves funcions 
i compethcies, havent aconseguit un principi d’ acord sobre 
1’1Ss a donar al local reivindicat. 

>>Vist i g u h e n t  que l’esmentat local fou transferit a la Gene- 
ralitat, en consonhcia amb el trasphs de les funcions i serveis 
de 17nInstituto Social del Tiempo Libre i en relaci6 amb les com- 
pethies  que li corresponen, de conformitat arnb dlb que dis- 
posa I’Estatut d’htonomia de Catalunya, 

>>Atesos el Reial Decret 2628/80, de 4 de desembre, sobre el 
trasphs de serveis de l’hstituto Social del Tiempo Libm, i el 
Decret 2/81 , de 7, de gener, assignant a l  Departament de Treball 
els esmentats serveis, 

>)No observem cap actuació illegitima de l’esmentada conse- 
lleria que us impedeixi l’exercici d’un dret, ni que pugui moti- 
var la nostra intervenció. 

>>Per aix6, creiem oporth indicar-vos que, pel que fa a la 
caMaboraci6 de la nostra hstituci6 a trobar una entesa consen- 
suada entre les parts implicades, ratifiquem de nau i’oferiment 
de la nostra acci6 mediadora. 

>>Pel que fa, perb a la vostra reclamació i anhel de reivin- 
dicacid patrimonial, no veiem possible la nostra intervenció, 
atesa la legaIitat vigent establerta amb la transici6 politica, la 
qual conduí a la consolidaci6 d’un Estat de Dret Constitucio- 
nal. 

A i x b  RO obstant, i si creieu oportú iniciar les accions judi- 
cials pertinents, a fi de recuperar la propietat de l’esrnentat 10- 
cal, restem a la vostra disposici6, per a qualsevol irregularitat 
que es desprenguks de l’actuació dels poders públics, aixi com, 
si fos el cas, a traslladar Ia vostra queixa al Defensor del Poble, 
de Madrid, perquE iniciés les actuacions en compliment d’allb 
que preveu la Llei Orghica 3/8 1, de 6 d’abril, que regeix l’es- 
rnentada Instiitucid, pel fet de trobar-s’hi involucrada 1’Admi- 
nistraci6 de 1’Estab 
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Queixes 4.20190 i 14.91190, entre d’altres 
L’INEM i els estrangers 

El senyor R.G. s’adrec;h 8 la nostra Instituci6 i manifest8 la 
seva condici6 d’estrmger, aixi com l’htent de sollicitar de 
1’lINEM ia corresponent prestaci6 per desocupació, ja que havia 
estat acomiadat de 2’empresa on treballava. 

Els funcionaris de l’esmentada oficina gestora no li accepta- 
ren la sollicitud ni la docurnentaci6 reeglamentkia, 8 efectes del 
reconeixement del dret a la corresponent prestaci6 per desocu- 
pació, adduint ordres superiors de no acceptar com a vuid el 
resguard de renovaci6 del pern’s de residencia i ímball. 

L’esrnentada renovació del pennis de residencia i treball ha- 
via estat sol-licitada per l’interessat davant la Direcci6 Provin- 
cial de Treball i Seguretat Social, feia més de cinc mesos. 

E1 Síndic estudih la queixa, de la qual es desprenien poble- 
nies de forma i de fons. Així, l’interessat no podia complir les 
obligacions que li imposava la legishci6 vigent i d’altra bmda 
s’impedia o redu’ia la possibilitat d’accés a la jurisdicció, en 
contra del principi de tutela efectiva dels jutges o tribunals. 

S’admetk la queixa i ens adrqhrem a l’autoritíit laboral com- 
petent, indicant-li que I’interessat, entenent trobar-se en situació 
legal de cSesocupaci6 i creient reunir els requisits per obtenir el 
dret a la prestació per desocupació, complí l’oobiigacl6 legal dc 
presentar davant l’entitat gestora, en cl termini de 15 dies cles 
de la situació legal de desocupacid, la corresponent soklicitrrd 
de reconeixement del dret, acompanyant-hi la documentació 
pertinent. 

Vist I’esrnentat escrit de queixa, i sens perjudici de l’in€orme 
preceptiu que sollicittbem d’acord amb allb que disposa 1’u-t. 
19, en relaci6 amb l’art. 27, de la Llei 14/84, de 20 de mar$, del 
Sindic de Greuges, entenem que la legislaci6 vigent 110 legitima 
en cap cas l’actuaci6 de l’XNEM, actuaci6 reflectida en no voler 
acceptar la sollicitud de la prestaci6 amb la docamentaci6 co- 
rresponent. 

D’una banda, aquesta actitud obstaculitza el reconeixement 
del dret i, dc l’altra, impedeix el compliment d’una obligaci6 
per part del treballador en situa& legal de desocupaci6, que 6s 
la de presentar la documentaci6 necesshria pel naixement del 
(ket a la prestació. 

Tot i amb a k b ,  en el negat supbsit que el treballador no dis- 
posés de la Bocurnentacib pertinent, entenem que, en el pitjor 
del casos, s’hauria d’haver tramnitat la sollicitud, d’acord amb 
allb que disposa l’art. 25 del R.D. 625J85, de 2 d’abril. 

Per aixb, conesponent a I’INEM de declarar el reconeixe- 
ment, denegaci6, suspensió o extinci6 del dret a la prestaci6 per 
deswupaci6, vam suggerir que es donessin les ordres oportunes 
a fi ú’esrnenas l’actittud denunciada per l’interessat, i alhora 
&‘eiem el corresponent recordatori de deures legals pel que fa a 
I’obligaci6 de dictar resoluci6 motivada, reconeixent o dene- 
gant el dret esmentat, en el termini legalment establert. 

Pel que fa  al problema de fons, i sens perjudici d’allb que 
disposa la Llei Orghnica 7/85, d’l de juliol, de Drets i Llibertats 
dels Estrangers a Espanya, que desplega l’art. 13 de la Consti- 
tuci6, comprenem que s’irnpusjn raons de seguretat jurfdica i de 
convivhcia social a l’hora de distingir entre les situacions que 
la Llei reconeix com a legals i les considerades iklegals. 

Conseqüentment els estrangers que tenen atorgat permís de 
residhncia i treball en el territori de 1’Estat s6n considerats k- 

gals, i aquells estrangers que romanen a Espanya en vaut 
d’una situací6 purament de fet es consideren ilkgals. 

Els primers, la llei els equipara gairebé al mateix nivell dels 
ciutadans espanyols en rnathia de drets; els segons, veuen reco- 
negudes les garanties jurídiques mhimes necessbies que tot 
Estat de Dret reconeix a les persones, perb en el seu cas es pro- 
cedeix a fixar unes mesures encaminades a fer-10s sortir del 
país. 

Entenem tambC en aquest cas, i tenint en compte que l%t+ 
ressat, senyor R,G., present& la sollicitud de renovaci6 del per- 
mís de residencia i treball el dia 22 de novembre de 1989 (o sia 
constant treball i abans de la situació legal de desocupaci6), que 
la seva. pretensi6 hagi de ser reconeguda amb e1 mateix tracte 
amb quh ho foren les cotitzacions que es ferm durant la seva 
relació laboral legal, i I’acte mateix de conciliaci6 que reconeix 
1 ’acomiadament, 

Per tot aixb, v m  recomanar que s’adoptessin les mesures ne- 
cesshies a fi de comprovar l’esmentada actuaci6 bo i sollicitant 
l’informe corresponent. 

Quan encara no havim rebut resposta de I’autoritat laboral, 
s’adrqaren a la nostra hstitucib la senyora E,P., en nom i rep- 
resentaci6 de la Comissió de Defensa dels Drets de la persona 
de l’ntrc Collegi d’Advocats de Barcelona, i el senyor AB., es- 
trmger amb pemis de residhcia i treball, els quals exposaren 
diverses situacions de la problemhticst que envolta la relació 
dels treballadors estrangers wnb 1’JNEM. 

Aquestes dues queixes motivaren el Sfndic a reiterar a l’aute 
ritat labord I’infonne preceptiu i a fer el suggeriment que 
s’adoptessin les mesures idbnies tendents que no quedessin pre- 
sumiblement vulnerats els principis previstos en els arts, 24 i 9 
de la Constitució. 

Sens perjudici de l’esmentada reiteraci6, cregubrem conve 
nient portar-hi a collaci6 les dues darreres queixes bo i indicant, 
en sintesi, el següent: 

<<Els escrits de queixa denuncien les situacions en les quals 
es troben els esWangers, derivades de Pd interpretació que fa 
L’INEM de la L.O. 7/85, d’l de juliol i del R.D. 1119/86, de 26 
de maig, en el moment de sol*licítar i percebre les prestacions 
per deswupaci6, així com les restriccions i impediments inde- 
guts i dels seus propis drets laborals, 

>>Així, l’exemple del senyor A B .  és un altre cas paradigma 
d’aquesta problemhtica: acomiadat de l’empresa on treballava, 
soklicitb a 1’INEM les prestacions per desacupaci6, d’acord 
amb els periodes de cotitzaci6 durant la seva relaci6 laboral le- 
gal. El permis de treball expirava al cap de tres mesos des del 
seu acomiadament i 1’3NEh.r li confmh que només podia per- 
cebre aquests tres mesos de prestaci6 d’atur (tenint dret a co- 
brar-ne dos anys), ates que el permís de treball havia caducat. 
Tampoc no li concedeixen ei pern’s de residkncia, per l’autori- 
tat competent, atks que 1’INEM no vol seconhixer el seu dret a 
prestacions d’atur superiors a la vigencia del permis de treball. 

Konseqiientment se sotmet el senyor A.B. a una situaci6 
d’illegalitat, prbpia d’expulsib del territori espanyol, sense po- 
der percebre de l’administració les corresponents prestacions 
d’atur derivades de la seva relaci6 laboral, comportant un emi- 
quiment injust per part de l’administració i reduint les possi- 
bilitats de defensa de l’interessat, que pot ser objecte 
d’expulsi6,w 
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Vista la problernhtica denunciada per les queixes esmentades 
i ateses les conseqükncies que provoquen als treballadors es- 
mentats, tarnbem a suggerir que es prenguessin en considera- 
ci6 aquestes recomanacions per tal d’adaptar les mesures 
escaients, a fi que els treballadors estrangers puguin gaudir de 
la totalitat dels seus drets laborals, harmonitzant la no-obstacu- 
Lització de la renovació de1 pern’s de residhcia, d’acord amb 
l’art. 13 de la Llei 7/85, d’i de juliol, o bé facilitant l’abona- 
ment íntegre de la presta& per desocupació, per no incidir en 
un enriquiment injust de I’lNE3, i en la inseguretat jddica en 
la qual es t d ~ n  sotmeses les prestacions d’aquests treballa- 
dors, 

Altrament, sollicitlirem la tramesa de l’infome sobre el cap- 
teniment de 1’INEM en aquest respecte, atesa la problemhtica 
reflectida en els expedients de queixa esmentats, sens perjudici 
que, afectant aquesta situacid tot el coI*lectiu de treballadors es- 
trangers a 1’Estat espanyol i excedint també l ’hbi t  de Catalun- 
ya, poguéssim donar trasllat de l’esrnentada problem2tica a i  
Defensor del Poble, a €i que, si ho considerava oportú, recoma- 
nés aI Ministeri de Treball i Seguretat Social I’adopció de me 
sures per evitar la possible vulneraci6 deIs drets dels 
treballadors estrangers. 
Al cap de quinze dies de la tramesa de la nostra carta a l’au- 

toritat laboral rebérem la corresponent resposta, amb la qual 
se’ns acoinpanyh I’escrit de contestaci6 a la nostra primera peti- 
ció d’informe, el qual no haviern rebut per problemes de correu. 

De l’esmentada resposta reproduYm el següent: 

{M’escau comunicar-vos que hem pres nota de la queixa que 
ens vhrm trametre amb data 7/5/90, del senyor R.G., relativa a 
la negativa, per part, d’ma Oficina de l’INEM, d’admetre la 
sollicitrrd del referit senyor. 

>>Hem de deixar cansthcia, perb, que I’actuaci6 de les Ofici- 
nes de la xarxa de l’NEbí, comporta una gran quantitat de da- 
des i d’informacions, que no sempre s6n correctament rebudes 
pels sollicitants i que poden donar ]Iac a interpretacions en& 
nies; tal vegada aquesta pot ser una de les situacions, tot i tenint 
en compte que Ia modificaci6 operada en les instruccions sobre 
recepi6 i tramita56 dels expedients de “no nacionals”, és molt 
recent i a m6s esta envoltada per tot un seguit de “Permisos de 
treball”, els quals s6n fiscalitzats per la Direcci6 Provincial de 
Treball i Seguretat Social, de Travessera de Grhcia, 303-3 1 1 ,  
essent I’lNEM el receptor de situacions ja complicades des de 
1 ’inici I 

>>Cal afegir que moltes vegades, la tramitació dels expedients 
administratius comporta un gran volum de papers i de justifi- 
cants, i que, quan la situacib és de clara denega& i prhvia la 
conversa amb el sollicitant, s’intenta que ell mateix s’estalvii’ ei 
cost econbmic o 6s infamat de quines poden ésser les actua- 
cions alternatives. 

>>Tornant, perb, a l  terna inicial, cal assenyalar que per ade- 
qua& de la normativa cn  rnathria d’atur a la situaci6 dels “no 
nacionals*’ us posem de manifest que seria incongruent reconei- 
xer el dret a unes prestacions d’attur en favor d’aquells que, per 
no gaudir de pemis de treball, no poden ser enviats a cap oferta 
de les rebudes a I’lNEM, tenint en compte que pels “no nacio- 
nals”, la concessió de permís de treball 6s posterior o simultllnia 
a l’obtenci6 efectiva del mateix. Reconkixer el dret a les presta- 
cions a aquells que només gaudeixen de Permís de Residhcia i 

no de Treball, seria doncs, contrari a l’esperit de la llei i de la 
funció primordial de l’INEM, de gestionar l’efectiva caflocaci6 
dels demandants. 

)>Malgrat aixb, estem a dispsici6 de rebre en aquesta SUM- 
reccib la documentació de l’interessat, tot indicant, perh, que 
pel fet de no gaudir de “Permís de TxebaJl” en vigor, no pot ds- 
ser inscrit COM a demandant i que per tant s’incompleix el. q- 
uisit pundemt per l’article 7, i’ de la Llei 31/84, de 2/8; la qual 
cosa 6s motiu de denegació de la prestacib d’atur; denegació 
que, bbviament, li ser& dpidament enviada, als efectes de poder 
continuar amb el procés establert per la L.P.L.>> 

De Ia problemhtica del ciutadg marroqui senyor A.33, i de la 
senyora E.P. I’INEM n’infomh d Síndic i els; interessats en el 
sentit que I’entitat gestora no t6 compthcia per resoldre el cas 
que havien plantejat, ja que el dret a les prestacions per atur es- 
t& determinat, segons indicaren, per la situaci6 legal d’atur i de 
les cotitzacions corresponents, perb, a més a més, per la volun- 
tat i possibilitat de treballar {art. lr. punt 1, de la Llei 31/84), tot 
i que és clar que els estrangers, per poder treballar a Espanya, 
necessiten el comesponent permis de treball i, aquesta conces- 
si6, no 6s cornpethcia de I’INEM, 

TamM ens indicaren que, tal corn és costum en la Díreai6 
Provincial, farien arribar els nostres escrits a la Direcei6 Gene- 
ral. 

Per tot aixb, atesa la contestaci6 rebuda i excedint aquest cas 
I’hbit de Catalunya, varn comunicar a l’autoritat laboral i als 
interessats el trasllat de i’assurnpte a 1’Oficina del Defensor del 
PoMe perquh, un cop estudiat i si ho creia convenient, s’adrecés 
al Ministeri de Treball i Seguretat Sociat per tal que s’adoptes- 
sin les mesures escaients. 

Queixa 1002)90. 
ReÉnserci6 de rcclusos 

L’interessat es queixa al Sndic de les poques facilitats que 
tenen els reclusos per accedir a un treball dins i fora de la 
presó. 

De la queixa se’n desprh la possible discriminació laboral 
que pateixen el coElectiu de reclusos penats, en situació de po- 
der accedir al r&gh obert, en relaci6 amb eis altres treballa- 
dors. 

Tamb6 manifesta l’interessat les prechies situacions de l’es- 
rnentat colkctiu de ciutadans, privats de llibertat, per accedir a 
I’esmentat rkgim obert o liibertat condicional, rnitjanpnt una 
coNoc ac i6. 

Certament, els reclusos classificats en tercer grau de tracta- 
ment poden accedir al r&gh obert, previ a la llibertat condicio- 
nal, si acrediten u11 treball a l’exterior de la presó. 

El problema s’esdevé quan les possibles empreses contrac- 
tants busquen treballadors. Les empreses es decideixen per con- 
tractacions subvencionades o amb ajudes de l’administraci6, 
per tal d’aminorar les despeses salarials o les cotitzacions a la 
Seguretat Social. 
hixi, les esmentades empreses, com que no obtenen cap in- 

centiu per a la incorporació de presos, no hi signen conbactes i, 
consegüentment, tampoc no callaboren en la tasca de reinsercid 
d’aquest colkctiu. 
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L’ interessat observa que l’administmci6, paradoxalment re- 
gula la concessió d’ajudes per a persones de més de quaranta- 
cinc anys en situa& d’attur, com ho ha fet el mateix 
Departament de Treball, entre d’alzres ajudes a la contractaci6 
en prhctjques i per a la formació, i no es preocupa dels aturats 
que, com ell, no estan inscrits a les oficines de colhcaci6, ni hi 
tenen cap tipus cl’antiguitat, per la senzilla ra6 d’estar empreso- 
nats des de fia anys i no constar com a demandants d’ocupaci6. 

Atesa la problemhtica suscitada per l’intelressat, el S h d i c  
s’adr@ a la Conselleria de ‘TrebalX per tal d’alertar d’aquestes 
situacions i suggeri, en síntesi, que: 

<<Sens perjudici de les ajudcs Q subvencions que el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social estabieix, a k i  corn dels objectius 
del Centre d’hiciativvcs per a la Reinserci6 adscrit al Beparta- 
ment de Justícia, hem cregut convenient suggerir-vos que: 

>>a) S’estudiii la possibilitat, d’acorcl amb el niarc competen- 
cia1 previst en l’art. 11 de 1’Estattit d’Aiutonomia i en coordina- 
ció amb el Departament de Justicia, de promoure i facilitar un 
treball rernunemt als esmentats reclusos condemnats, a fi de 
rcinserir-los laboralment i social. 

ih) S’estudii’ la possibilitat de regular ajudes i dictar b s  dis- 
posicions nccesskries tendats a promoure i facilitar la contm- 
laci6 per part de les empreses amb l’mmentat collectiu. 

>>c) S ’estudii la possibilitat d’ajutiar I’esmentat sector de ciu- 
tadans condemnats i classificats en tercer grdu de tractament 
penitenciari, amb especials dificultats pr poder accedir al r&- 
gim obert, en no disposar d’un treball o contracte fora. de la p e -  
S 6 .  

>>Per aixb, molt us agrairia que don6ssiu les ordres oportunes 
a fi que se’ns informi sobre el futur capteniment del vostre De- 
partament quant a la problematica rl’aquest co’blectiu de reclu- 
sos, els quals, podent accedir al rkgirn obert mitjanqant una 
e o l ~ l ~ a c i ó ,  no es podcn reinserir per manca de protecci6 i de 
feina, >> 

En aquests moments restem a l’espera de la infomaci6 i sug- 
geriments esmentats. 

Queixa 1482190 
Prefcrhcies i discriminacih 

L’intexessat, senyor R.F., s’adxc@ al Sindic i manifest& el 
seu desacord amb l’art, 38 de la Llei 8/80, del 10 de marc, de 
1’Estatut dels Treballadors, perquk considera que l’esmentat u- 
ticlc discrimina els treballadors que IIQ tenen fills respecte als 
treballadors que en tenen, pel que fa al dret de vaca~ces. 

El Sindic estudi2 la queixa presentada per l’hteressat, la qual 
no v m  admetre a trhmit, vist que l’art, 38 .2 .~ )  de 1’Est;dut dels 
Treballadors no discrimina els treballadors casats sense fills o 
amb fills j a  escolaritzats. Per aixri, s’indici a l’interessat que, si 
b6 és cert que I’art, 4 de l’htatut dels Treballadors estableix el 
dret de tot treballador a IIO ser discriminat per raons de sexe i 
d’estat civil, entre d’aItres, i que l’art. 17 tipifica de nuls i sense 
efecte els reglaments o pactes que: continguin discriminacions 
fworables u adverses en el treball, tots dos deriven del principi 
d’igualtat i no discriminació previst a l’art. 14 de la nostra 
Constitució Espanyola. 

Aixb obstant, no veiem possible de situar la regdaci6 que 
fa el legislador, sobre la prefehcia en les vacmces anuals, en 
ei suphsit d’una norma discriminatbria que pugui winerar el 
principi d’igualtat abans esmentat. 

Certament, I’art. 38 regulat les va can ce^ anuals com un dret 
dels treballadors, i per fer-lo possible i compatible amb les res- 
ponsabilitats familiars d’aquests, fixa en el punt 2.42) uns criteris 
rninims, sens perjudici de la negociació coiltxtiva, que s’hawan 
de respectar per les parts. 

Ei criteri a respectar 6s fixat en el punt c )  de l’art. 38.2: 
<Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones 10.0s trabaja- 
dores C Q ~  responsabilidades familiares tienen preferencia rl 

que las suyas coincidan can 10s períodos de vacaciones esca- 
lares.>> 

Assenyalar de discriminatori el criteri fixat pel legisla- 
dor, d’acord amb la seva potestat i amb la finalitat de pro- 
tegir la coincidkncia de les vilcames dels fills amb les dels 
seus progenitors, ho trobem, sense cap mena de dubte, fo- 
ra de sentit. 

El número 2 del mateix article cstableix el principi del res- 
pecte i salvaguarda del pacte (individual o cdlectiu), i s’hi amí- 
ba a conferir a 1’empresa-i la facultat de poder excloure COM a 
periode de vacances el de snés producci6 de l’empresa. 

Dintre de l ’hbi t  del pacte, també s’hi poden fixar els torns i 
s’hi estableix la preferkncia que s’atorga als treballadors amb 
responsabilitats familiars; per tant no és un tracte discriminatori 
per als altres, sh6 una norma que regula el bon desplegament 
de les vacances i dels seus rtkctats, en aquest cas, els treballa- 
clors amb fills en edat escolar i en periolte de vacances. 

En ells convenis collectius s’entén per periode d’escolaritza- 
ció el de l’ensenyament obligatori, i en aquest mateix cas hi pot 
haver molts t~eballaduss i s’hhi poden produir col~lisions entre di- 
verses sollicituds de diferents treballadors, tots amb fills en edat 
i vacances escolars, i per tant, s’haurh de decidir, quant a la pre- 
ferEncia, per altres factors o criteris, com l’antiguitat, etc., atEs 
que l’interhs de protecció és igual per als treballadors amb un 
fill que per als treballadors amb molts fills. 

Per tant, no considerem discriminatori que ei legislador fixi 
en 1’a-t. 38.2.c) de la Llei 8/80, de 10 de m q ,  de 1’Estatut dels 
Treballadors, com a subsidiari a la manca d’acord entre empre- 
saris i treballadors, alíb que disposin els convenis co€lectius so- 
bre planificaci6 anual de les vacances i obligwi a respectar 
criteris, tant a favor de l’empresari com del treballador, en el 
moment de fer-les. 

En aquest cas, entenem que el legislador no vulnera el princi- 
pi d’igualtat davant la llei, ni discrimina així els treballadors 
sense fills o acabats d’escolarítzar, perqui+ C Q ~  ha repetit en 
nombroses sentencies el Tribunal Constitucional, el principi 
d’igualtat jurídica (art. 14 de la Constituci6 Espanyola) pro- 
hibeix la discriminaci6, en el sentit que la desigualtat de 
tracte legal sigui injustificada perquh no sigui objectiva i 
manable. 

En aquest cas, fixar la preferbncia dels treballadors amb res- 
ponsabilitats familiars a fer caincíáír les seves vacances mh 
les dels fills en edat escolar, ho considerem prou justificat i rao- 
nable per esvair tota possible discrirninaci6. 

Aixb no obstant, s’indich a I’interessat que el possible úesa- 
cord entre les parts pot dilucidar-se davant la jurisdicció social. 
L’brgan judicial competent, en darrer terme, fixaria la data que 
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pogut% correspondre per fer Ies vacances, aixi carn, si conside- 
res que la norma aplicable al cas podia ser contrhria a la Consti- 
tuci6, pIantejaria la qiiestió d’inconstituciona3itat, d’acord 
amb alIb que preveu la Llei Orghnica del Tribunal Constitu- 
cional. 

Per akb, comunichrern a l’intcressat el nostre pam, orien- 
tant-lo en el que s’ha dit i en les possibles accions, i procedhrn 
a amivar l’expedient, 

Queixa 1419/90 
Seguretat i higiene en el treball 

La senyora AP., en nom i representaci6 de la Secci6 Sindical 
d’I-lisenda de Barcelona, de la Confederació General del Tre 
ball (CNT) es queix8 al Shdic i denunci2 la deterioraci6 de les 
oficines de la Duana Principal de Rarcelona i del seu entorn, a 
causa de l’antiguitat de l’edifici i de la manca de mesures de se- 
guretat i d’higiene en el treball, les quals provocaren rnolhsties i 
in€eccion s als treballadors . 

.Denunci& també la manca de resposta i de solucili per part de 
la Delegaci6 de Treball a Barcelona, la qual disposava de 
dos expedients iniciats amb motiu de les denúncies dels inte- 
ressats. 

Vist l’escrit de la interessada i la dccumentaci6 adjuntada i 
atks allb que disposen els articles 1, 12 i 13 de la Llei 14/84, de 
20 úe maq, del Sindic de Greuges, v a m  adregar-nos a la conse 
lleria perque don& les ordres oportunes per tal que, en el termi- 
ni m6s breu pssibIe, ens fos tram& un informe sobre 
l’actuació de la Delegació de Treball de Barcelona sobre aquest 
assumpte, d’acord amb dlb que disposa. l’art, 19 de l’esmentada 
Llei, 

La conselleria ens inforrnh que per raons de prioritat d’altres 
expedients de den6ncia i d’investigació de malalties professio- 
nals, la resolució dels expedients, sobre la toxicitat dels insecti- 
cides utilitzats en la fimigació de locals, per la pols de ciment i 
ernanacions de gas-oil procedent de les obres del cintur6 del li- 
tord es van program,u per al mes d’octubre proppassat. 

El dia 5 d’octubre es van fer les visites per a la resoIuci6 dels 
expedients de refeflmcia i se’rins adjuntaren els informes emesos 
pel tknic actuant del Centre de Seguretat i Higiene. 

Pe1 que fa al primer expedient, la conclusib fon que, segons 
la toxicologia dels productes utilitzats, no 6s d’esperar S’apari- 
ció d’efectes aguts, si bé es considera oporttli de fer un control i 
seguiment mkáico-sanitari dels trebatiadors implicats. En coli- 
seqiiiencia, la Delegació Territorial de Barcelona tramita l’expe- 
dient a la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquk es 
pronunciés sobre la canvenikncin de requerir la Delegatci6 d’Hi- 
senda (Duana Principal de Barcelona) a efectuar el c o n e s p  
rient control mbdico-sanitari. 

Pel que fa al segon expedient esmentat, la concIusi6 fou que 
no hi hagut5 indicis de risc higiknic que pogués afectar la sa- 
lut dels treballadors. La Delegaei6 Territorial de Treball de 
Barcelona j a  havia procedit a comunicar-ho així als recla- 
mants. 

Per aixb, atesa la tramitaci6 de tots dos expedients, amb el 
resultat indicat, tanchem les nostres actuacions i procedírem rr 
arxivar el present expedient bo i comunicant-ho a la Conselleria 
i als interessats. 

4. Mestresses de casa 

Malgrat que aquests darrers anys es comprova que tant la 
Generaiitat corn altres administracions, perseguint objectius 
com la igualtat d’oporhmitats per a la dona en el treball, han 
adoptat diverses mesures, no s’ha prduil ni sembla haver-se 
considerat cap reconeixement del grup social de les arnestsesses 
de casa>> ni del seu peculiar treball, 

L’educaci6 en la igualtat i el foment per a la presencia i Ia 
participació de les dones en la vida social fan que en part 
s’obíidi la protecci6 i defensa del treball de la dona a casa, ac- 
tudment mediatitzat per la creixent acceptació de la igualtat 
d’oportunitats en el món del trebalI. 

fis evident que s’ha avanqat en la lluita contra la discrimina- 
ci6 de Ia dona i contrit la manca d’oportunitats de que les dones 
s6n objecte en relació amb l’home. hixb no obstant, persist- 
eixen les áiscriminacions de fet, les quals fan inapellable la teb- 
xica igualtat jurídica. 

Aquesta diferenciaci6 de tracte per raó de sexe s’ha manifes- 
tat malt més contundent en el m6n de les relacions dei treball, O 

aImenys s’ha intentat Q’identificar-la amb aquest ,bbit. Tan- 
mateix, encara s’oblida e1 <<ctrebalI no laborah de la dona, el que 
dedica a casa seva, a la famflia, als fills i ascendents, e1 qual no 
li és reconegut ni remunerat i en el quaI treballa sense pmtecci6 
i desinteressadament. 

Sabem que aquesta especifica desprotecció no es pot corregir 
des de la Direcci6 General de Relacions Laborals i per aixb 
varn creure convenient d’informar ei Defensor del Poble de la 
probiemhtica denunciada per una mestressa de casa que no vol 
incorporar-se al món del treball, i que per tant ha de ser protegi- 
da en la seva lliure decisifi de restar decficada a la fanaia i la 
maternitat. 
La Generalitat de Catalunya, a part de les mesures d’incidh- 

cia en el m6n del treball, t6 competknciit exclusiva sobre la pro- 
moci6 de la dona i, per tant, malgrat l’imminent esforq de 
1’Institut Catah de la Dona, s’ha de continuar preocupant de la 
participació d’aquesta, no tan sols en els aspectes econbmico- 
laborals i d’integraci6 en el treball, sin6 pel que fa a la seva vi- 
da cultural, social i de treball a la llar. 

Pins ara, l’cscassa participaci6 de la dona en el treball remu- 
nerat i en chrrecs de responsabilitat evidencia la desigud situa- 
ci6 respecte a l’home, perb aixb és corregible per I’admi- 
nistració laboral, d’acord amb allb que disposa la Constitució 
Espanyola en els articles 14 i 9.2. 

Si en el camp del treball s’ha comgit, aimenys jurídicament, 
la discriminació que la dona sofria, akb no ens ha de fer obli- 
dar de la seva llibertat d’opci6 en el tipus de treball, remunerat 
o no, i de protecci6 mds primhia, en el medi familiar. 

Per poder parlar d’iguaitat d’oportunitats hem de patir dei 
reconeixement de la dona en les funcions de dedicaci6 a la fa- 
d i a  i la maternitat, Iliurement elegides. No es pot pretendre la 
igualtat de la dona en el treball, obviant a la c h g a  que suporta 
en les seves responsabilitats familiars. Si la dona només 6s pro- 
tegida des del m6n laboral, no s’aconseguirh la igualtat d’opor- 
tunitats de que parlem. 

Darrerament, la dona que trebdla ha trobat més pratecci6 a 
la maternitat, a la custbdia dels fills i a l’ernbarhs o les situa- 
cions d’excedkncia, hixb ha comportat més igualtat de tracte en 
cl treball, perb no el camp social i familiar, 
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En els nostres darrers informes al Parlament fXem esment de 
la millora que signific8 la reforma legislativa prudu’ida per la 
Llei 3/89, de 3 de mars, la qual modific8 alguns articles de 
1’Estatut dels Treballadors, sobre l’excedkncia dels trcbaliadors 
a treballadores per atendre nadons, biolbgics o adoptats, 
com permisos per a lactbcia nu maternal de fills. 

D’aquí es desprh la protecci6, en la igualtat de tracte, si bé 
resulta paradoxal que el que es protegeix no sigui la dona, sin6 
les funcions que ella té assignades respecte a la f d l i a  i que 
histbricament sempre ha exercit. 

Hem de recoiiEixer que moltes clones, volunthiament, opten 
per un treball remunerat, sabent que hauran d’assurnir les €un- 
cions i obligacions que ia maternitat i la família comporten. Ai- 
xb fa& que la dona s’inaercixi en el treball productiu d’una 
mruiera rn& feble i passiva, per tal COM, ja d’entrida, consent la 
doble jornada de treball, el familiar, quc ella mateixa s’ha vist 
imposat, i el remunerat, fora de casa. En aquest cas s’hauran de 
potenciar els mecarrisines tendents a la divisi6 del treball entre 
cbnjuge o company o entre la dona i la societat, pel fa a la dedi- 
caci6 als fills, ascendents o a altres chegues de la família i la 
casa. 

La queixa que exposarem sobre aquesta qiiesti6 no afecta, 
pe& les dones quc es volen intcgrdr en el món de la producci6, 
sin6 les que, lliurement, opten per dedicar-se i<a la casa}) i aten- 
dre unes necessitats que la societat: imposa, les quals tmdkio- 
nalment han estat executades per les dones. 

La protecci6 de la dona corn a persona que vol treballar a ca- 
sa i tenir cura dels fills bs, doncs, la gran absent en les discus- 
sions polítiques i en la nostra legislació positiva. 

Amb aquesta reflexió no volem pas arraconar la possible IX>- 
tenciacih de la incorporaci6 dels homes a les funcions domesti- 
ques, i a h i  obtenir la més pleIx1 igualtat en la daIicaci6 en 
aquestes funcions, sint5 assenyalar l’abshcia de reconeixement 
i protecci6 dels poders pfiblics respecte al treball de les mes- 
íresses de casa pel bé de la societat. 

Contemplat des del punt de vista del treball el que ;icabem de 
dir, hauriem de reconkixer que les dones que hagili optat per 
dedicar-se a la casa, d’acord amb I’actnal criteri del legislador, 
s6n persones sense feha i, doncs, sense cap mena de prestació 
econbinica reconeguda. 

Per aixb, cal advertir els poders públics de la discriminaci6 
de la dona com a cap de família i a casa seva, i no tím sols pel 
que fi a possibles discriminacions laborah. 

Aquesta dedicaci6 de la dona corn a mestressa de casa, a la 
fxnr’lla i la llar, no reconeguda ni protegida pels poders ptíblics, 
motivh que eI Sfndic s’aclrwBs al Defensor del Poble pec tal de 
suggerir-li la intervenció del Ministeri de Treball i Segiiretat 
Social en la proiecci6 de l’esmentat treball domkstic, com tam- 
bB de la persona que l’executa. Reconeixent i valorant les es- 
mentades funcions, en una socictat en la qual la família & el 
nucli bhsic d’integració de la persona, es Surnentarh el reconei- 
xement social dels valors igualitaris. 

Amb aquest motiu, la nostra Instituci6 s’ha compromhs a de- 
iiunciar als poders piilslics aquesta coniplementhia. i marginada 
situació, alertada per una mestressa de casa que fins ara no ha 
trobat cap mena d’ajuda i protecci6 en els organismes ptiblics. 
$s més: no ha volgut acceptar amb resignacih les tasques hhe-  
ments a la seva condició, sinó que lliurement i decidida s’ha pro- 
nunciat per aquesta opci6, que per la IIci és la menys afavorida. 

Així, la senyora M.J.P. s’adreqh al Shdic per reiterar la seva 
demanda d’atenci6 al treball i jubilació de les mestresses de ca- 
sa, insistint en la debilitat d’aquest collectiu per valer-se d’ell 
mateix, sense cap ajut dels estaments de mds prestigi i ressb so- 
cial, en els termes que s’exposen en la queixa sobre el treball no 
reconegut de la dona. 

Queixa I202/90 
El trcbaH no rcmuncrat de la dona 

aAl marge del canvi de mentalitat cdlectiva que representa 
la valoració de la tasca de Xes persones que, volunt&r.riament o bé 
forqades, opten per treballar en feines de manteniment a favor 
d’alltres agents productius, en la cura i educaci6 dels infants o 
de les persones menys valgudes de les c&l*lules farnillim i en 
l’augment de qualitat de vida en general, que és feina de totliom 
aconseguir, crec que hi ha una responsabilitat que les institu- 
cions no poden defugir: el reconeixement legd dels drets que 
aquest treball mereix, 

>>La persona que treballa cn l’aadministraci6 de la casa i en la 
cura del grup familiar consta en la categoria, legalment admesa, 
de mestressa de casa k liquida els impostos com la resta de ciu- 
tadans. Es, doncs, de liei, que aquesta persona pugui optar a la 
pensi6 de jubilació que li correspon per la seva contribuci6 di- 
recta a la reproducció social de 1’Estat i, indirectament a la pro- 
ducció d’aquest. 

>,La meva petici6 es concreta a demanar que pugui cotitzar 
COM a autbnom, durant els anys que estan establerts i reconei- 
xent-li la seva feina corn una categoria professional. 

>>En un m6n on les activitats tercihies augmenten dia per dia 
la seva importhcia, no 6s admissible la r&plica de la no-pro- 
drrctivitat de la seva feina. 

>>No 6s tokable que es cleclari que aquesta feina es fa “per 
vocaci6’’ i pel grup fimiliar restringit i que, per tant, no mereix 
els drets que demano, ja que 6s cosa sabuda que les congrega- 
cions religioses gaudeixen d’aquests drets i mantenen mes acti- 
vitats no productives i extremament vocacionals, 

,>De la mateixa manera, si la categoria de mestressa de casa 
s’accepta en tots els documents oficials corn una activitat abso- 
lutament legal, que nu se’n reconeguin els drets la rebaixa al 
nivell de qualsevol activitat delictiva o situada al marge de la 
llei. 

>)Aquesta petici6 IIQ tt5 res a veure amb el tema del “sou de la 
mestressa de casa”, ja que penso que és obvi que aixa 6s un 
problema de finangament i distribució de funcions a resoldre 
dins de cada grup familiar. 

AYaltra banda, cal considerar que els serveis socials que 
avui dia es duen a terme dins eis grups familiars, encara que no 
poden ser assumits per l’erartri piiblic -que en cas que ho arri- 
bessin a ser-, aixb seprament repercutiria en l’equilibri emo- 
cional dels individus, forgats a ser sempre atesos per estranys i 
a fomentar un tipus de vida molt descarnada, on el suport de la 
gent emocionalment més propera no és possible i on es grava el 
projecte familiar. 

C a l  reflexionar que, contrhriament a allb que alguns desitja- 
rien, aquesta activitat, els &ets de la qual defensem, no tendeix 
a desaparkixer O a quedar corn un fet puntual i anacrbnic, sh6 
que s6n moltes les persones que, un cop valorats eis pras i els 
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contres, arriben a la conclusib que és una activitat que pot for- 
mar part de la seva vida, temporalment o definitivament i que, 
en moments de dificultat pes aconseguir un lloc de treball són 
molts els que hi opten. 

>>Si, com molta gent afmna, d b  que es desitja és la desapari- 
ci6 d’aquesta categoria laboral, el que cal doncs, és passar a una 
reconversió semblant a la que s’ha produ’lt en altres sectors del 
panorma ecanbrnic gerb no eludir dementre els drets laborals 
dels implicats. 

>>I, de totes maneres, s’ha de dir que, no perque sigui consi- 
derada una activitat obsoleta o poc recomanable pel poc reco- 
neixement social que se’n deriva, s’ha de privar ningtí del dret 
d’escolk-la. 

>>Agraeixo l’atenci6 que la Instimi6 que representeu em 
presta i quedo pendent d’dgwa resposta positiva al problema 
que he exposat, ja que considero que cal tenir vocaci6 de reso- 
luci6 dels fets injustos abans que els grups afectats expiotin per 

la pressió a qu& se’ls sotmet i prenguin mesures de resposta: 
qu& passarh amb la vocaci6 de democratització de la vida 
col-lectiva si mantenim bosses de poblaci6 marginada i expro- 
piada injustament dels seus drets més elementals? No estem 
fregant la inconstitucionalitat? No estem propiciant que, cada 
cop mks, aquestes persones s’apartin de la vida cornunithria i 
acabin per decidir que, ja que per I’Estat, per les associacions i 
pels partits polítics, 110 són res, tampoc aquestes institucions no 
són mereixedores del seu vot?)) 

Actualment, la present queixa esta pendent de tramitació da- 
vant el Defensor del Poble, i malgrat haver-se pubiicat la recent 
Llei 26/90, de 20 de desembre, sobre prestacions no contributi- 
ves, que desplega el principi rector de l’articlc 41 de la Consti- 
tució Espanyola pel que fa a l  manteniment d’un rhgim públic 
de seguretat social “per a tots els ciutadans”, preveu la pro- 
tecci6 social ni el reconeixement específic del treball de1 p p  
esmentat. 
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SECCX6 6: SERVEIS SOCIALS 

Corn en anys anteriors, tractem en la. present secció diversos 
temes relacionats amb els serveis socials. La selecció ha estat 
efectuada en flunci6 de les queixes rebudes: del nombre i les ca- 
racterlst iques. 

La importincia donada des de la Institució als callectius més 
dcsitfavorits (i, per tant als serveis socials dels quals s6n objec- 
te) ens va portar a dedicar el segon llibre de 1’Infome de l’any 
19x9 a una an&lisi de la marginaci6 a Catalunya. Hi estudihvern 
la problemhtica dels grups de <<risc>> (gitanos, estrmgers, vells, 
nens, dependents de drogues, afectats per la SIDA, disminults 
psíquics i disrninu’its Msics). 

Tant a. causa de l’atmció prestada per la Instituci6 a aquests 
grups COM pel fet que els problemes bhsics que els afecten tem 
deixen a adquifir carbcter end&Inic (en no obtenir solucions de- 
finitives), sis anys despres constatem les mancances existents 
en aquesta matkia, i ens resulta, doncs, diffcil d’evitar la reite- 
ració. Una reiteració cl’altra banda necesshria en la nieswa que 
demostra unes situacions humanament inacceptables i de mal- 
ca de resposta. 

Entre la innovació i la reitera&, en el present informe hem 
intentat un mínim compromis, i pe1 tant hi ometem aspectes ja 
tractats anteriorment (polítiques de subsidis, situaci6 dels es- 
trangers, etc.) i incidim en problemes coiicrets en relaci6 m b  la 
manca de residencia per a malalts mentals, utilitzaci6 dels re- 
cursos existents quant a protecci6 de la hancia, mMiisi dd pro- 
grama intertlepartarnental de la Renda Minima d’hserció COM a 
eina Impartantíssíma en la lluita contra la pobresa i la margina- 
ci6 i incompliment de la normativa sobre barreres arquitectbni- 
ques. Finalment, dediquem un apiirtat (z valorar la impliccnci6 de 
1a nostra societat en la tasca d’atenci6 als més necessitats, @es- 
ti6 clau per a l’aplicació d’uos serveis swials eikagos. 

I---- I 

DEFICLENTS ldSICS - Barreres arquitectbniques 
- AC& a un lloc de txeball 
- Subsidi 
- SoElicitud 
- Tr;unitació 
- Denegació per grau de 
de ficihcia 
- Denegació per ingressos 
- Denegació per altres causes 
- Residencies específiqiies 

DfiFICIENTS PSÍQU~CS -- Accés a un lloc de trebaltll 
-- Subsidi 

- Soliicitud 
- Tramitació 
- Denegació per grau de 
cleficihcia 
- Denegació per hgressos 
- Denegaci6 per altres causes 
- Subvencions a assmiacions 
i institucions 
- Residhcies específiques 

GENT GRAN - Residencies 
- hcid&ncies en l’ajjuda FAS 
- hcidhncies en cent~es socials 
(Casals) 
-Indigents 

- Protecció 
- Mdtractaments 

- 
INFANTS 

DONES 

GRUPS MARGINATS - Gitanos 
- D’aaltres 

BOSSES DE POBRESA - Aciministraci6 de la Generalitat 
- Administracions locals 

111. TEMES SEJXCCIONATS I QUEIXES 
I l,.L U S T H A TI VE S 

1. La proteccid dc la infhncia 

El dia 5 de gener de 1991 va entrar en vigor a Espanya la 
Convenci6 sobre els Drets de l’hfant, adoptada per I’Asseem- 
blea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. 
E’esmentada convenciQ, en la qual s’anuncien els drets de l’in- 
fat i s’estitbleixen les mesures a adoptar pels Estats per gam- 
tir-los, estableix la condici6 d’inhnt per a dot ésser hum& de 
menys de divuit anys d’edab, 

A partir, doncs, d’aquesta dada, tractarem d’aportar en aquest 
Informe una shie de reflexions sobre la politica seguida per les 
nostres administmcions quant a la protecció de la inihcia; la 
politica de protecció dels dsers humans de menys de divuit 
anys>>, 

En l’anhlisi que segueix, ens referirem exclusivament als in- 
fants que es troben en un hmbit social de risc o que s6n objecte 
de l’atenció dels poders pfiblics a conseqiibncia de l’abandona- 
ment o la marirginaci6 que pateixen, Abans de comerrgar, pe&, 
interessa fer una breu referkncia a l’estructtrra administrativa 
crcada per enfrontar-se a la problematica de la infincia: d’una 
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situació prbvia, en gub la protecci6 i tutela de menors era exer- 
cida pel Departament de Justfcia, s’ha passat (a Eravés del De 
cret 332188, de 21 de novembre, de reassignació de com- 
petencies en matkia de protecció de menors) a fragmentar en 
dos organismes (la Direcció General de Justicia Juvenil del De- 
partament de Justicia i la Direcci6 General d’Atenci6 a la h- 
fhcia, del Departament de Benestar Social) les responsabilitats 
i compethcies de la Generalitat quant als menors, AM, el De- 
partament de Justicia es fa c h e c  de l’acompliment de les me- 
sures acordades pels jutges respecte als menors jnfractors, i es 
deixen al Departament de Benestar Social les tasques de protec- 
ció i tutela, en general. 

No correspon a aquesta Instituci6 pronunciar-se sobre les de- 
cisions de caracter organitzatiri indicades, perd si avaluar l’& 
cihcia de l’organització. I en aquest punt considerem necessari 
manifestar que, pel 4ue fa a un dels aspectes més transcendents 
de l’atenci6 a la infhncia, com la prevenció, l’actual estructura 
genera greus disfuncions, 

De fet, la distribuci6 de compethies en mat&ria d’infhncia 
entre els departaments de Justicia i de Benestar Social s’efectua 
a partir de la realitzaci6 pel menor d’un fet positiu; més ben ditt, 
a partir de la imposici6 pel jutge de determinades mesures res- 
pecte al menor. 

Si analitzem l ’ h b i t  en el qual es mouen els menors a que 
ens referim, veurem m6s clarament els problemes generats per 
aquesta distribuci6 de compethcies. 

En principi, aquest hmbit (familiar, social, de barri) 6s comú 
tant als menors que tractar3 el Departament de Benestar Social 
corn als que tractara el Departament de Justicia. Un ambient 
que propendeix a la rnarginacid social, en termes generals, Evo- 
lucionant en aquest medi, alguns menors passaran a ser tutelats 
temporalment pel Departament de Benestar Social, altres 
d’aquest menors delinquiran. 

DeIs darrers, alguns passaran a dispasici6 judicial i -en el cas 
que el jutge acordi l’internament-, del Departament de Justícia, 
Així, la distribucid cornpetemial actualment existent no té -en 
csshncia- altra base que la imposici6 d’una messura judicial; 
ra6 totalment insuficient, en opini6 nostra, per justificar les dis- 
funcions que genera la fragmentació de cornpettmies (disfirn- 
cions com la manca de coordinació respecte a actuacions 
generals preventives de la rnarginaci6 lil infrmtilitzaci6 dels re- 
cursos existents, a les quals ens referirem posteriorment). 

Un cop fetes aquestes puntualihacions sobre distribuci6 de 
compethcies, tractarem d’examinar breument la problematica 
del menor dins l’hmbit que correspon a1 Departament de Benes- 
tar Social, deixant per a la secci6 de Justícia (secci6 08) I’estudi 
dels altres aspectes que la norma assigna al corresponent depar- 
tament. 

La primera constatació que cal fer respecte a l  món de la in- 
fantesa 6s que s’hi han produ‘it importants avenps. Nu cal més 
que examinar el gran deficit infrastructural heretat per la dem& 
crkia i les realitzacions desenvolupades des de llavors, per 

La segona constataci6 és que queda encara molt de camí per 
recuperar l’herhncia dels vint o trenta anys de desfasament res- 
pecte als pdisos del nostre entorn i per assolir els nivells d’aten- 
ci6 que la nostra societat reclama. 

Ens referim abans a la importhcia de Ics accions en l’en- 
torn social i familiar de l’infant en situaci6 de risc. Doncs bé, 

confirmw-ho. 

en aquest camp, en que 6s absolutament necesskria la coordina- 
ció planificada entre els equips municipals de base, els profes- 
sionals dels centres i eis equips d’atenció a la infincia i a 
l’adoleschcia, hem pogut constatar, en les nostres investiga- 
cions, la prllctica inexisthcia de collabraci6 eficaq derivada, 
no tant d’ actituds dels professionals corn d’actitudfi polítiques, 
Aquesta descoordinació es tradueix -com és acil entendre- en 
una major despesa globai i una menor eficihcia. El resultat fi- 
nal és que no s’incideix amb la contund5ncia nccessbia en 
aquest entorn, en les causes de la marginació de l’infant. Un en- 
torn que el far2 tributari dkna atenció individualitzada dels po- 
ders ptiblics, els quals l’ingressaran en m centre (del 
Departament de Benestar Social o de Justicia) per retornar-Io 
posteriorment, en moltes ocasions, al mateix ambient a reiniciar 
el cicle. Així, sovint, les inversions efectuades en equips, cen- 
tres, tribunals, etc., es converteixen en veritable malbaratament. 

D*aacord amb aquestes consideracions, entenem que la qües- 
ti6 clau en tota pulltica d’infbcia no 6s altra que el desenvolu- 
pament eficaq d’accions preventives, globals i puntuals, I 
aquesta efichcia reclama obligatbriament la coordinació de tots 
els recursos -personals i materials- utilitzables en funció de 
plans i programes concrets, coordinació que, com s’ha dit, dei- 
xa molt a desitjar, 

Quant als recursos ordinaris de quk disposen les nostres ad- 
ministracions per a la ptecci6 dels menors, analitzem tot se- 
guit els més coneguts: 

a) Equips professionals 
En trobem a les administracions locals, als serveis centrals 

dels departaments amb competencies sobre menors, als centres, 
etc. Salen ser multidisciplinais i, fora dels pertmyents als ens 
locals, que normalment abasten tots els collectius que necessi- 
ten atenci6 (nens, vells, deficients, etc.), són equips especialit- 
zats en infants. 

AI marge dels problemes que comporta la falta d’especialit- 
zaci6 en qüestions d’infhncia (en el seu cas) i de la manca de 
coordinació, aquerr ts equips de professianals veuen molt redu’i- 
da la seva capacitat operativa FI fet de ser pocs i haver d’assu- 
mir un gran volum de feina. L’exemple mes clar en aquest 
sentit el trobem en els Equips d’Atenci6 a la Infhncia i a 1’Ado- 
leschcia -els EAU- que tenen corn a objectiu vetllar per la 
prevenci6 i detenció de les situacions de risc, canalitzar i gam- 
tir la solució dels casos que es presentin i assegurar que cada 
cas disposi d’un programa d’intervenci6 i seguiment. En finalit- 
zar I’any 1990, i i  tot Catalunya n’hi havia vint. 

b) Centres 
Els centres s6n el recurs més cl&ssic en el m6n de la inmcia. 

N’hi ha de diürns i de residencials i, dins aquests uItirns, d’aco- 
lliment, d’estada, d’especiais (en funci6 de l’edat o defici&ncies 
del menor) etc. Nguns s6n del Departament de Benestar Social, 
altres, de les capracions locals o d’institucions. 

Molts d’aquests centres han estat visitats per personal de la 
InstihicM durant l’any 1990, iniciant un trebail que pretenem 
prosseguir i intensificar durant el 1991 i transformar ñinalment 
en un estudi monogrltfic, en la línia investigadora seguida amb 
els dipbsits de detinguts. 

A reserva d’aquest treball, podem anticipar aqui algunes de 
les anomalies detectades. 
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- Funcionament discrecional i prhcticament autbnom quant a 
linies formatives a seguir: en una mateixa localitat podem tro- 
bar un centre, amb infants de 16 a 18 anys, la filosofia del qual 
63 de dedicar tots els esforps a crear hhbits d’autosuñcihcia i 
de treball perquh, abans de complir 18 anys, aquests infants 
s’independitzin. I al costat d’quest centre, en trobem un altre, 
de les mateixes caracterlstiques, que mant6 residhies paralk- 
les QII ingresar els infants un cop complerts els 18 mys i conti- 
iiiiar aixf la reIaci6. 
- Inexisthncia d’una tipologia coherent dels centres o, dit 

d’una altra manem, inexisthncia de criteris generals sobre ca- 
racteristips que han de reunir els infants per ingressar en cada 
centre: els criteris d’edat són discrecionals i poc acceptables (hi 
ha centres per a infants fins a 18 anys, de 3 a 18, de 5 a 14, de 
14 a 15, etc.); el criteri d’ajuntar o no en un mateix centre els 
germans, malgrat les diferencies d’edat, es pot aplicar o no, etc. 
- Manca general de coardhaci6 entre eh professionals del 

centre i els equips municipals de base que han de txeballar en 
l’entom familiar del menor: la tend&ncia del centre 6s de rda- 
cionar-se directament amb la famflia, al marge dels altres pro- 
fessionals implicats. 
- IXficit de professionals: en una visita efectuada a un centre 

d’acolliment de nens molt petits (nadons i d’altres el mks gran 
de1 quals no arribava a13 2 anys) vam constatar com, a les 9 del 
mati, nom& hi havia dos monitors per canviar i alimentar deu 
nens. 
- D6ficit de centres: quant als dependents del Departament 

de Benestar Social, hem pogut constatar una certa massificaci6, 
que, en comparació amb cd’esponjamentm dels centres de Justi- 
cia, ens ratifica en les nostres consideracions derivades de la 
disgregaci6 de competencies. 

c) Adopcions i acolliments familiars: 
Segons dades subministrades pel Departament de Benestar 

Social, a finals de l’any 1990 sota la seva tutela hi havia al vol- 
tant de 6.500 nens, dels quals el 21 % aproximadament estaven 
en acolliment familiar (dels restants, un 36% es trobaven inter- 
nats en centres, i un 43% en guhdia i custbdia). Quant a adop- 
cions, fins al 30 de juny, se n’havien presentat 240 i resolt en 
un 35%. 

Davant els problemes exposats en parlar dels centres, consi- 
dereni que les solucions COM l’adopció o els acolliments hau- 
rien de potenciar-se molt més, generant en la societat, a travks 
dels corresponents programes, un sentiment cl’implicació i co- 
rresponsabilitat en aquesta matkria. Pensem que, en aquest 
punt, hi ha una clara infrautilització de mursos. 

Volem acabar aquest breu reph sobre la protecci6 de la in- 
fhncia amb un prec urgent: que es faci realitat fa llei d’infhcia, 
tan llargament esperada, i es doni als problemes dels menors la 
prioritat exigible en tota societat avanqada. 

bre la i n h c i a  maltractada que promou l’esmmtada institució, i 
són cursades simulthniament a la Fiscalia General de 1’Audibn- 
cia Provincial, a la Direcci6 Nacional de la Paiicia (grup de me- 
nors), a la Central de Policia de Menors (mossos #esquadra), a la 
D k c i 6  General #Atenció a h Inhcia i d Síndic de Greuges, 

La denlincia corresponent a la queixa 348190 €eia referhcia 
a dos germans, el nen C.M., de dos anys, i la nena D.M., de set, 
i alertava sobre els continus crits de la mare, cops i plors dels 
infants. Demanada informaei6 a la Dhecció General. d’Atenci6 
a la Xnfhncia en data 6 d’abril, en vam rebre resposta el 19 de 
desembre en la qual se’ns traslladava e1 resultat de la investiga- 
ció realitzada per i’Equip d’Atenció a la Infhcia i AdolescEn- 
cia de la zona corresponent. Segons 1 ’ W :  

<<La f a d a  M.R, relaten haver tingut una visita de la Policia 
i una altra visita de la CEFOME, arran de la denúncia. La fami- 
lia expressa la seva estranyesa ja que el que els passa 6s que te- 
nen un nen de dos anys, C.M., que crida per qualsevol cosa i es 
baralla tot sovint amb la seva germana de set anys. 

>>La germana, D.M., es queixa de l’actitud mimada del seu 
germh petit, A la famíiia els preocupa l’actitud cridanera del pe- 
tit, sobretot quan se’l contradiu. El curs proper assistir& al par- 
vulari i la relació amb els altres nens probablement ajudar& a un 
canvi d’actitucl m6s tolerant. 

>>La fmllia est& formada per J.M., de 32 anys, lla mare D.R.* 
de 34, i els dos fills, DM,  de 7 anys, i C.M., de dos. 

>)Des de fa nou anys viuen a la mateixa adreqa. 
>d!3 pare treballa a .., La mare es fa cAmx de la casa i cuida 

els fills. 
nD,M. assisteix a una acadkmia privada on cursa primer 

dWGB amb nomditat. fis una nena oberta i comunicativa, el 
seu nivell escolar 6s bo, no s’observa absentisme escolar. 

)>Entre els nens i els seus pares hi ha bona relacib, l’actitud 
del nen davant els pares, la germana i els professionals de 
1 ’ M A  6s la mateixa de cridar i tirar les joguines, conducta que 
la fardia veu corn el possible motiu desencadenant de la de- 
núncia. 

>)L’EAIA va oferir als Srs. M,R. l’ajut en el moment que ho 
considerin adient per a I’ducació dels fills, mitjangant el 
S A P .  D’aguí a vuit mesos, l’quip es posarh en contacte amb 
Ja famaia per conhixer si la diniunica familiar continua satisfac- 
tbriacoma.ra.>> 

D’acord amb questa informació vam donar per finalitzades 
les nostres gestions en considerar que la denhcia efectuada no 
responia a la realitat. 

La segona de les dentincies &ameses per la Creu Roja, que va 
donar llac a l’expedient 349/90, feia referkncia al nen P.P., dc 
15 anys, el qual -es deia- era objecte de maltractaments per 
paa del pare borratxo, Demanada informació a la Direcci6 Ge- 
neral de la I n h c i a  en data 6 d’abd de 1990, continuem encara 
a l’espera d’una resposta. 

Queixes 348190 i 349190 
llcnlincics per maltractament de menors 

2. Residencies especifiques 
El dia 27 de mar$ de: 1990 s’adreqh a la nostra Institució la 

Greu Roja Espanyola, traslladant denúncies sobre presumptes 
maltmctaments de menors, Aquestes clenúncies, com altrcs de 
presentades al llarg de l’any, s’inscriuen dins la canqmya so- 

En 1’Informe corresponent de 1989 dedichvern un apartat a. 
tractar el terna de les residencies per a la gent gran, propugnant 
I’estzldi en profunditat de tota la pxoblernMca d’aquest collec- 
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tiw i la definici6 subsegüent d’uns plans i programes de gran 
abast que determinessin, amb les prioritats corresponents, les 
inversions, formes, sistemes i mitjans d’actuació necessaris per 
donar la millor satisfacci6 al major nombre de ciutadans de la 
tercera edat, amb e1 rnhh cost. 

Entedem que la qiiestió no era acil; que calia tenir en comp 
te nombroses vasiables: I’envelliment mateix de la poblaci6, 
l’increment de families sense fills, les solucions alternatives 
(ajudes domicilihies, centres de dia, centres temporals d’assis- 
thcia) etc. El programa integral de la vellesa, concebut al De+ 
partament de Benestar Social, surt aI pas de les nostres 
preocupacions, cercant de donar un tractament global als mdti- 
ples problemes de la gent grm. L’aplicaci6 d’aquest programa, 
que integra tot e1 que fa referhcia al de Vida als Anys, ser& se 
guit minuciosament per aquesta Instihci6 a fi de donar compte 
al Parlament del grau d’acoxnpliment dels objectius bhsics que 
persegueix: 
- Desenvoiupament d’un model d’atenci6 i d’organització 

especffica per a les persones grans amb malalties, basat en una 
concepi6 rehabilitadora de la Feraphutica, que promogui I’aau- 
tonornia i la qualitat de vida. 
- Desplegament hambnic dels recursos institucionals (cen- 

tres sbcio-sanitaris, centres residencials, hospitals d*aaguts) i no 
institucionals (hospitals de dia i programes d’ateenci6 domicili&- 
ria), 
- Romoci6 de la dochicia i la recerca en aquest camp, for- 

mant professionals que donin una resposta admuada a les ne- 
cessitats. 
- Prornoci6 d’actituds positives de la societat envers la gent 

gran, impulsant la implicaci6 de tots en la satisfacci6 cie les s e  
ves necessitats. 

Quant a la política concreta de resid5ncies per a la gent gran, 
seguida per la Generalitat, és obligat reconhixer e1 gran esforq 
desplegat als .riltirns temps. E s f q  que ha portat (en desplega- 
ment del Pla d’Actuaci6 Social -PAS- que finalitza l’any 
199i) a Ja creació d’un important nombre de residhncies (n’hi 
ha seixanta-quatre de previstes per abans de l’any 1992). 

Amb tot i amb aixb, encara hi ha molt de carni a fer fins a 
arribar al nivell de prestacions desitjable: la gent gran que per 
sobreviure d e p h  del fons d’aassist5ncia social (FAS) i que per 
tant només te accCs a les residkncies de I’ICASS (no pot accedir 
a les privades per manca de mitjans, ni a les dc la Seguretat Se 
cial) necessita, en el 90% de casos, dos i tres anys d’espera, la 
qual cosa provoca un deteriorament de la seva situaci6, de ve- 
gades angoixant. Actualment, un 80% del col-lectiu que necessi- 
ta viure en una residhcia acudeix a establiments privats, amb 
bim de lucre o sense i, dels aproximadament quatre-cents cen- 
tres d’aquestes caracteristiques que hi ha a Catalunya, més de 
tres-cents encara no han aconseguit reconeixement al Registse 
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Dkecci6 Gene- 
ral d’Afers Sociales (xifxs orientatives) ... 

El problema que representa X’actual dkficit de places residen- 
cials ptibiiques s’agreuja extraordinhrian-ient en el cas de l’exis- 
thcia de malalties específiques que exigeixen tractaments 
especials. Les macances en aquest camp (tot i recun8ixer els es- 
forqos fets) continuen essent endkmlques. 

En parlar de les residencies especifiques ho fem, de forma 
general, sense circuniscriwe’ns exclusivament a la gent gran 
(malgrat que sabem que entre el 20 i el 30% dels llits hospitala- 

r is  d’aguts s6n ocupats per persones de m6s de seixanta-cinc 
anys, i que prop del 18% dels ingressos d’wg&nciees i el 30% de 
l’activitat en els centres d’atenci6 prirnhria són causades per 
l’atenci6 a les persones grans)* Entenem que cal diversificar les 
residhcies i establir-ne Re diverses tipalogies, de forma que ca- 
da uswri trobi l’atenci6 especffica idbnia en la que li corres- 
pongui. De fet, en Ies actuals residbcies per a la gent gran, del 
sector privat o del públic, hi ha places ocupades per persones 
amb diferents graus de disfuncions -s’hi barregen dements, ter- 
minals i persones villides-, la qual cosa exigeix una rhpida sollu- 
ció en la Unia de diversificació apuntada. 

Entre els greus dhficits existents quant a residencies assisti- 
des, volem destacar el relatiu als malalts mentals: l’evoluci6 en 
el ttactament medic ha destenat l’antic concepte de manicomi 
com una mena de pres6 de per vida, i s’ha passat a una nova 
etapa en que la mdaltin aguda és tractada en un hospital psi- 
quihtric i seguida després per un hospital de dia fins a la xin- 
s m i 6  de I’individu, Aixh no obstant, no tots aquets malalts s6n 
reintegrables a la societat ni, en molts casos, poden ser atesos 
per les respectives famllies. No havent-se creat, perb, serveis 
alternatius en el procés evolutiu indicat; en no haver-se donat, 
en definitiva, soluci6 al seu problema residencial, es veuen a b -  
cats a situacions realment indignes, corn 6s de veure en una de 
les queixes que s’expmen a continuació (la 1442/90). 

A la seccib relativa a Sanitat hem tractat ja, breument, el cas 
cle la psiquiatria i hi mani€estem la nostra satisfacci6 davant les 
mesures adoptades durant l’any 1990 per donar resposta a Ies 
gravissimes mancances existents en aquest camp. Considerem, 
perb, que, encara que les malalties mentals són compet8ncia del 
Departament de Sanitat, els programes de places residencials 
per a malalts crbnics que no paden ser atesos a casa han de ser 
elaborats conjuntament amb el Departament de Benestar Social, 
ates el fons de servei sociai que representen. 

A coutinuaci6, nom& per exposar el problema del d5ficit de 
places residencials de Catalunya, amb la visi6 directa del ciuta- 
dB que en pateix, exposem una breu relaci6 de les queixes pm- 
sentades en aquest respecte. 

Queixa 1442/90 
Malalts mentals i disrninuits psiquics: tracte discriminatori 

La queixa ens l’envia I’Asociación para la Rehabiiitación de 
Enfemos Psíquicos (AREP) i fa xeferbcia a la diSiscrhinaci6 
que sofreix el malalt mental crbnic d nostre pais. Segons 
l’AREP, <<ei mental, en la fase aguda de la seva malaltia, és 
tractat: en un hospital psiquihtriw. 

>>En una segona fase a vegades passa per un hospital de dia, 
que en un nombre determinat de casos és suficient per facilitar 
í a  reinserció en una sacietat laboral. Perb hi ha un nombre con- 
siderable de mdnlts que, havent esdevingut crbnics en la seva 
malaltia, no es poden reinserir en la societat i no puden fer cap 
feina seguida ni porten el ritme de treball mínim que s’exigeix 
en la nostra societat normal i competitiva actual. 

>>Fa uns quants anys, aquests malalts es quedaven de per vida 
en els hospitals psiquihtrics o manicomis. Avui dia, amb la de- 
sinstitucionalitznció dels hospitals psiquihtrics sense que s’ha- 
gin creat serveis alternatius, aquests malalts s6n enviats ai seu 
domicili. NQ trebaiIen, no fan res, n’hi ha que van vegetant i 
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mortificant els pares, que tot sovint són grans i estan cansats de 
so€-it; altres van pel carrers pidolant i prostituint-se, i a vegades 
agredint la societat o posant en perill la prbpia vícla. 

)>Aqtiesta situació no pot continuar aixi Reclamem l’atenci6 
a quk tenen dret aquests &sers humans (que a mes s6n malats 
crbnics); reclamem: centres de rehilbilitaci6, tallers d’iniciaci6 
productiva, i tallers ocupacionals. També unes residkncies diri- 
gides a aquells que no tenen família o bé no hi poden viure. 

>>L’any 1979, un grup de familiars de malalts mentals van 
fundar la primera associxi6 per la defensa d’aquests malalts. 
Durant el primer any la missi6 d’aquesta associxi6 va 6ssex 
únicament reivindicativa, perb donat que rl Catalunya no dona- 
ven respostes concretes ni alternatives, davant la urghncia de 
donar acolliment a aquests malalts, es va crear el primer centre 
pilot de rehabilitació per a joves malalts mentals crbnics, ja do- 
nats d’alta pels hospitals psiquihics. 

>>Aquest centre, anomenat Centse de Rehabilitació de Malalts 
Psfquics AREP, demana des de fa anys subvenció per al seu 
manteniment dtls Serveis Socials de la Generalitat. En l’actuali- 
tat rep un mbdul de subvenci6 de 156,864 pessetes pr malalt i 
any, mentre que els tallers de transici6 de disminuYts psiquics 
(subnormals) reben 235.000 pessetes l’any per persona i els ta- 
llers ocupacionals (també de subnormals més afectats) reben 
545.100 pessetes anuals per persona. 

>,Corn vostPl podrh veure, hi ha una clara discriminaci6 en- 
vers el malalt mental, ja que trebdar arnb ell és rnks dificil que 
amb el subnormal. L’OMS especifica que per treballar en la re- 
habilitaci6 de malalts mentals fa faalta un personal thcnic a raó 
~ 1 ’ 1 ~ 3 ,  és a dir, el doble que per als subnormals. I cn canvi el 
subnormal rep dels Serveis Socials de la Generalitat tres vega- 
des mks subvenció que el malalt mental crhnic valorat amb una 
disminuci6 superior al 65 %. 

>)Per tot allb exposat, coin a associaci6 en defensa del malalt 
mental demanem: 

na) Que els centres que treballin amb malalts mentals amb 
una disminució superior a l  65% rebin el mateix mbdul de sub- 
venci6 que el tallers ocupacionals de subnormals, 6s a dir les 
545.100 pessetes muds per persona. 

>>b) Que ens concedeixin un local més gran per poder donar 
atenci6 a la llarga llista que tenim de joves malalts que derna- 
nen ser atesos, i que van pels carrers. 

>zc) La creació de reskincies gratuytes per als malalts que no 
tenen farniiia. )) 

Q,ueixes 292/90,411/9O, 1647190. 
Residhncies especjfiques per a malalts mentals 

Transcrivim a continuació algunes queixes representatives de 
les greus mancances que afecten els malalts mentals: 

Queixa 292190 

<<Tinc una gemma de 56 anys d’edat que 6s deficient mental 
i es troba sota la meva tutela des de fa cim anys i mig. Ja fa 
temps que les seves facultats psiquiques van minvant. Pcr 
aquest motiu, juntament arnb e1 fet que la meva situa& econb- 
mica no és bona, ja que el meu marit percep 35.000 pessetes i la 
seva salut l’irnpedeix de trebdtm, em veig en la situaci6 de sor- 

tir a treballar; per& com ho puc fer, i deixar la meva germana 
sola a casa? La solució seria una residkncia i aquí es troba el 
motiu de la meva queixa, Fa aproximadament un any que vaig 
presentar la sollicitud, perb la meva sorpresa ha estat quan em 
v m  dir que no hi havia places, perquk, malgrat haver-hi un pa- 
rell de residhcies des de fa temps per inaugurar, no es podia 
fer per manca de personal. S’ho pot creure? No hi ha treballa- 
dors quan E’hndex d’atur augmenta cada dia. Aquesta és la meva 
queixa i crec que els pressupostos de 1’Estat es podrien invertir 
a ajudar aquesta gent i no en projectes inútils corn es fa moltes 
vegades. ..n 

Queixa 41 1/90 

El senyor A.F. s’adrqa al Síndic explicant les múltiples ges- 
tions seguides -infTuctuosament- per trobar una residencia ade- 
quada a ia seva filla, deficient mental de 31 anys d’edat, Des de 
feia dos anys havia voltat per les diverses institucions cercant 
una assisthcia adequada per a ella sense trobar l’atenci6 degu- 
da. En concret, el senyor A.F. s’havia adreqat als segiients cen- 
tres: 
- Hospital de Sant Rafael: després d’un tractament d’alguns 

mesos, l’enviasen a casa dlegant que no hi havia cap centrc per 
tracta-la. 
- Hospital CEhic: Ingrés d’urghcia. Després de donar-li cal- 

mants, l’enviaren a casa, 
- Institut Psiquihtric: es van negar a internar-la dlegant que 

es tractava d’un problema de Serveis Socials. 
- Hospital Clínic: internada novament per urghcia. Li indi- 

caren la possibilitat d’ingressar-la en un centre privat, QII els 
honoraris eren altíssims. 
- Residkncia Psicoclínica de la Mare de Déu de la Mer& hi 

va estar 36 dies internada. FA tal internament el senyar A.F. va 
invertir tots els seus estalvis. 
- Hospital de la CRU Roja: se li va fes un seguiment prb,  

tractant-se d’un centre general, no podia acollir malalts 
d’aquestes caracteristiques. Va ser traslladada a l’hstitut Fre- 
nophtic. 
- Institut Frenophtic: és assignada a una sala general, que 

compartia amb psicbpates, drogaaddictes, alcohblics ... Despres 
d’uns dies la van tornar a casa, entenent que el centre no era 
l’adequat i que havia d’acudir als Serveis Socials de la Genera- 
litat. 

Queixa 1647190 

En la lfnia de les anteriors, la present queixa 6s tamb6 cx- 
pressiva de la manca d’atenci6 de les nostres administracions 
plibliques amb els malaits mentals. 

El senyor J.M, s’adreqa al Sinndic explicant el següent: 

<<El meu fill de 20 anys -prop de 21- és esquizofrhic, Aixb, 
corn vostk pot suposar, cornporta vivbncies molt negatives per 
part de la nostra farnilla, com agressions verbals i fisiques, etc. 

>>Estem aguantant aquesta convivhcia, per dir-ho d’alguna 
manera, des de fa bastants anys. El noi esta controlat m&tfca- 
ment, com és de suposar, perd res mes. Ens preocupa la seva 
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actitud davant la vida i sobretol, pensant quan puguem faltar no- 
saltres dos, Perque es nega en absolut a fer xes i ahb com 6s 16- 
gic ii comporta mal humor, descarregat en la meva dona i la 
filla. S6n multes hores, les que té per pensar, massa. 

>,Es uila situacib dificil áe sostenir. La podem resistir perqu& 
tots tres som forts, perb no s6 fins on podrem arribar. 

>>Com li deia al principi de la carta, no trobem cap solució al 
nostre cas, els metges no ens la donen i les institucions encara 
menys. No hi ha res, p d  que sembla, pensat per a un xicot que 
es pot dir que és d’htel.lig&ncia normal, perb que t6 aquestes 
mancances que abans li he comentat. A part de tot akxb no hi 
ha, que jo shpiga -i d’aixb també en vull fer esment-, cap com- 
pensaci6 econbmica o pensi6 que pugui satisfer, en part, la 
quantitat de despeses que suposa tot aixb. A més queda el dia 
de dem8 ... corn li deia, 

>>Conclusi6: la meva petici6 és si es pogués trobar algun ti- 
pus de treball d’acorci a la seva característica, és a dir, intelli- 
gencia normal, una mica infantil, i que l’estimul6s a ser útil o 
en tiltim cas, si és possible o esta previst, una pensi6 per aques- 
tes persones per a les quals la reinserció a dintre el món laboral 
i social és ciifícil.w 

Les queixes esmentades van ser traslladades al Departament 
de Benestar Social, al qual expresshrern que ales situacions re 
afment angoixoses dels promotors (...) reclamen una Agil i efi- 
ca$ resposta de les nostres administracions pfibliquew i 
sol~licitant informe sobre <<les possibilitats de solució (reals i 
immediates) dels casos indicats així corn de les previsions del 
Departament de Benestar Social per a la creacib de places resi- 
dencials específiques, en nombre suficient, per fer c u a  a situa- 
cions C Q ~  les descrites>>. 

En la resposta (rebuda abans de transc6rrer deu dies de la 
nostra sollicitud d*in€omaci6), d Conseller de Benestar Suciai 
expressava la necessitat de distingir, en cada cas, el tipus de de- 
ficihcia: deficihcia física, pslqica o malaltia mental, vist que, 
mentre les de€kicikncies físiques i psíquiques s6n competencia 
del seu Departament, les malalties mentals corresponen al de 
Sanitat. Hi afegia que, si bé la gesti6 de les malalties mentals 
era portada fins aleshores per les diputacions, s’estava en nege 
ciacions pr considerar un possible trasphs de cornpetencies a la 
Generalitat. 

3. Barreres arquitectbniques 

L’any 1980 el govern de la Generalitat va crear una comissi6 
adscrita al Departament de Sanitat i Seguretat socint anomena- 
da dhniss i6  per a la supressi6 de baneres arquitectbniquew, 
la qual, amb la participaci6 d’altres hees de X’administxació 
amb responsabilitat sobre aquesta problemhtica i amb I’assessw 
rament d’un grup d’experts, va confeccionar l’esbarrany de de- 
cret sobre la Supressió de Barreres Arquitectbniques, que va ser 
aprovat el 10 d’abril de 1984 (DOG. ntirn. 427 de 18 rl’abril de 

Durant els quatre anys que van durar e1 treballs previs de 
I’esmentada Comissi6, aquesta va fer les tasques que tenia en- 
comanades de sensibilitzaci6 dels ciutadans davant la proble 
mhtica (realitzaci6 d’una exposici6 itinerant que va visitar la 
majoria de comarques catalanes, campanya de sensibilitzaci6 

1984). 

als infants, confer&ncies, edicilj de material &ruc, etc.), asses- 
sorament, promoció i coordinaci6 d’iniciatives, elaborací6 d’es- 
tudis tecnics (reducci6 de barreres arquitectbniques rirba- 
nistiques a l’habitatge, als edificis d’ds públic i al transport, 
etc.), pubEicaci6 i difusi6 de documentació sobre la mathda (cir- 
cular per a la supressi6 de barreres urbanistiques, supressi6 de 
barrenes arqui t ec tbn iques, ponhcie s t Ecniques , et c . ) 

Segons paraules de la mateixa Comissió contingudes a la h- 
troducci6 o paraules de presentacih del deeret en la publicació 
que el desembre de 1984 en va fer el Departament de Sanitat i 
Seguritat Social (XSBN 84-393-G417-X), d’esmentat decret 
com6 dispasicions referents a les Barreres Arquitectbniques Ur- 
banístiques (BAU), en l’edificaci6 pfiblica o privada (BAE) i en 
els transports (RAT), contemplant, tamb6, les mesures de con- 
trol, execuci6, foment i promoció. Per altra banda es refoqa la 
Comissi6 encomanant-li noves funcions, especialment les deri- 
vades del desplegament i impuls del contingut del propi De- 
cret. >> 

Amb posterioritat, per Decret 399/1988, de 27 de desembre, 
de modificació parcial del Decret 238/1987, de 20 de juliol, i 
del Decret 170/1980, de 3 d’octubre (DOG n 1097 de 25-1- 
1989) aquesta Comissi6 va ser adscrita al Departament de Be- 
nestar Social (art.3 de l’esmentat decret). 

El Decret 100184, de 10 d’abril, sobre supressi6 de barreres 
arquitectbniques, ha rebut els millors elogis que es puguin fer a 
una noma, no solament pel contingut en si, sin6 tamM per la 
ductilitat de modificaci6 i posta al dia de la norma i, en espe- 
cial, pels seus annexos, que faciliten en gran manera la tasca 
dels tBcnics en constnrcci6, ja que s’hi aparten dades thcniques 
sobre parhetres antropom&trics; parhetres que faciliten la 
maniobra de persones que per al seu desplapment utilitzen ca- 
dires de rodes, bast6 o crosses; parhetres que faciliten Ia supe- 
m i 6  de desnivells, que faciliten les possibilitats d’abast i e1 
control dels moviments precisos, etc. 

Ara bé, aquests elogis tknics  no es tradueixen a les realitats 
quotidianes. Segons l ’mex 1, urelatiu als llistats d’usos urba- 
nístics o activitats derivades de la utiiització dels edificis o ins- 
taklacions compreses en l’article l r ,  del decret)), pel qual es €a 
especificitat de I’objecte de la norma, els immobles, zones i ser- 
veis sobre que recau, s6n: 
- Estacions ferrovihies, de miro i d’autobusos interurbans. 
- Mficis públics i de serveis de les administracions públi- 

- Centres sanitaris i assistencids, 
-Transports p6bIics de passatgers, 
- Ports, aeroports o heliports. 
- Centres d’ensenyament a tots els nivells, 
- Chpings.  
- Garatges i aparcaments, 
- Centres religiosos. 
- Establiments comercials de m6s de 5 0  m2 de superficie. 
- Lacals destinats a cinema, teatre i espectades en general. 
- Camps d’esport i instdlacions esportives. 
-Museus i saies d’exposicions. 
- Hotels a comptar del nombre de places que reglamenthia- 

ment es determini. 
D’altra part, l’article 3 del decret deheix les barreres arqui- 

tectbniques com dotes aqueiies traves, impediments o obsta- 
cles fisics que limiten o impedeixen la llibertat de moviment de 

ques. 



les personem i Ics classifica en barreres arquitectbniques en 
l’urbanisme (SAU), en l’dificaciii (BAQ i en ells transports 
(BAT). 

Cal aclarir que, si bé ‘La lioma va achepda principalment a 
les persones afectades de qualsevol tipus de dismhuci6>> 
att.l), tambk t@ corn a finalitat la millora de la seva ikttilitzaci6 
-dels elements indicats- en general>> (art. 1 inflw),  

Per aixb s’ha d’interpretac -i en aquest aspecte pensa el Sln- 
dic quan estudia el tema- que el destinatari de la nornia són tots 
els ciutadans (tinguin limitació funcional o no) i que la finalitat 
6s una millora de la qualitat dc vida en general. 

Una simple observaci6 de la realitat ens €a& adonar qrre s6n 
bai pocs els edificis, les installacions i les zones on l’accessili- 
litat no provoqui disturbis i on el simbol internacional (previst i 
definit per I’annex 111 del decret objecte del comentmi) hi pot 
ser posat respiient a una authtica realitat. 

L’any 1990 ha estat especialmcnt conflictiri: les deficibncies 
i situacions han hagut de ser pasades de manifest repetides vc- 
gades, fins i tot recorrent a actes reivindicatius públic:r. 

Encrua tenirn ben viu el record dels actes que s’argaiitzaren 
en inoltes mnes de Ijarcelorra, especialment a1 Parc de la Ciuta- 
della, amb manifestació davant cl. Parlament, estacions dc me- 
tro, xones d’esbujo corn el M01l de la Fusta i rcformes urbanes 
(obres il les voravies del barri de Grhcia, etc, A I’hora de redac- 
tar aquest Informe, els problemes sorgits al carrer de Sant Pere 
mes Baix) han posat de manifest la dificultat que hi ha a l’hara 
d’apliccr els conceptes compresos en la norma reguladora de la 
supressió de les barreres arquitcctbniques. 

bs cert que aparcntment S ’ I ~  dictat normes coxnplernenth- 
ries noves i s’han promogut &ES d’iideqwi6 d’mpais i mes,  p r b  
les d3AU>,, les d 3 A b  i les d3h’l‘>> subsisteixen finienqadom. 

En uns casos pcrqub les instalkions previstes no funcionen, 
com s6n les reiterades aturades i avaries de les escales mechi- 
ques de les estacions de metro, amb la dificultat que representa 
per a la gent gran -i ja no parlem dc fa gent impedida- d’haver 
de pujar o baixar un gran nombre de graons. Aquestes aturades 
es deucn, sovini, a bretolades que repetidament cs produeixen, 
perb que no són rcsokes arnb la celeritat yiie caldria, En diver- 
ses ocasions, I’usuari adverteix el personal empleat del servei 
públicy el qual aclducix raons diverses per les quals es pot 
torrrar a posar en funcionament altra vegada l’escala. A vegades 
6s la suposada manca de personal a l’estaci6, altres que fa w n a  
liosa que l’han parada)> i altres iim senzilla queha de &6n els 
bretals que tio paren eix tot 10 dia>> 6s tota cxplicaci6 p e  rep 
l’afcctat. 

En ocasions, cspccialmciit els cap úe setmana, certes reorde- 
nacions i fins i tot arguments que invoquen la segiretat són el 
que justifica que no funcionin tots els iiccessos a les estacions 
de metro i ferrocarrih de ja Generalitat. 
ks difícil tmlk l’acc6x amb ci*osses Q cadira de rocles als ali- 

tubusos inteiurbans, on, una vegada a dalt 110 hi ha lloc per 
col4ocar ia cadira plegada i j a  no cal dir com és dificil accedir - 
en gencrd impossible per als impedits- als traiisparts públics 
de passatgers, llevat els taxis. 

Els exemples d’iricompliment cfe la nomu s6n i-nriltiples i un 
dels llocs on rro s’aplica o bk no se n’oM cap s6n cls garatges i 
aparcament s. 

L’;.sticle 33 del Dccrct XOO/X4 és clar. La voluntat del legis- 
laclor 6s que s’o\~tinguin facilitats perqui? les persones amb limi- 

taci6 física funcional puguin aparcar els seus vehiclees mCs 
temps de l’antoritzat en llocs amb temps limitat; que tinguin 
llocs reservats ds aparcaments, garatges i espais #aparcament i 
altres garanties per facilitar-los la mobilitat. Lcs zones amb in- 
dicaci6 de reserva de plaga s h  molt escasses i no 6s inusual 
que en algun aparcament la plap estigui sempre plena i que ha- 
bitualment es faci servir per apamar-hi l’autombbil de l’em- 
pleat. 

Situacions corn les aqul comentades es donen --ho hem pogut 
caristatar personalment- a l’aparcament subterrani de la plaga 
de Catalunya de Barcelona, en un dels que hi ha al carrer de 
Provenqa entre la rambla de Catalunya i el carrer de Ralmes, en 
UH important centre de l’autombbil del carrer Aribau, tocant a 
Tuset i Travessera de Grhcia, i en tants i tants d’altres. 

En molts casos ni tan sols hi ha places reservades I solment 
la bona clisposici6 dels empleats de I’aparcmmt facilita d’esta- 
cimar en un lloc que: faciliti l’accés tant del vehicle com de la 
porta de sortida al carrer. 

En general s’ha de deixar el. vehicle obert i amb les daus p 
sades perqub s’ha de deixar fora de les places establertes i en 
aparcaments com el que hi ha al soterrani de la plaqa del Sol, a 
Grhch, els empleats que faciliten la maniobra corren el risc de 
rebre una sanci6, car <<tenen absolutament prohibit autoritzar 
l’aparciunent en doble fila>> 

Amb tot, sempre s’ha d’ndvertir que el conductor 6s persona 
impedida -malgrat portar el corresponent distintiu- i de facau 
solmlicitar, COM aquell qui ha de ha de demanar un favor, que 
et deixin aparcar en un lloc fc i l  d’accedir-hi i a prop de la 
pom 

Fer un resum de les contradiccions i incompliments de la 
norma 110 Es fhcil. Tampoc na es poden amagar les dificultats 
que tenen els impedits per accedir a exposicions i museus. 
D’UKM banda ens trobem atnb les bones previsions i solucions 
emprades en recients exposicions com és la dedicada al Moder- 
nisme, instdlada al Museu d’Art Modem, just al costat del Par- 
lament; perb arribar-hi no era ficil. Demmar i obtenir dels 
guardies mrinicipals de la porta del parc que autoritzessin l’en- 
trada d’un vehicle -amb distintiu- conduiit per un impedit o 
d’un vehicle privat acompanyant d’un ciutadii impedit no era 
ficil. La recommaci6 era planera: <<Vingui en taxi>>. 

Albes installacions musektiques corn el Museu de la Ci&ncía 
de B U C ~ Q N ~  demostren tmbé que la norma o no s’ha cnt& u 
no hi ha interhs a entendre-la. Superades totes les dificultats que 
hi ha per accedir-hi -1’admc;a que consta a les gaies turlstiques i 
altres 6s la del carrer Teodor Rovhalta no 55, per on hi ha gran 
quantitat d’escaltles- cal cncara superar la gran graderia de mar- 
bre blanc que conduir8 finirlment a I’entrada principl, Per su- 
perar-la, a rnh csquerra, 6s fhcilment visible una magnifica 
rampa, feta arnb material por& i no lliscant, perb que acaba al 
marxapeu de marbre blanc que uneix els graons i l’entrada prin- 
cipaI. Aquest marxapeu, que és a cel obert, es converteix en ex- 
traordinkia pista de patins por la constant humitat ambientd, 
més que més si han caigut quatre gotes. EE €racas de mesures 
com aquesta 6s constant. 

La casuistica podria ser múltiple, perb considerem que amb 
la indicada n’hi ha prou per deixar consthncia de la necessitat 
rl’una modificació, no salament legislativa sh6 també de l’edu- 
caci6 i sensibilitat general i espmialmeiit la preparaci6 dels t h -  
nics, 
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La propera llei de supressi6 de barreres arquitectbniques i 
promoció de l’accessibilitat, els antecedents de la qual ha pre 
parat el Departament de Benestar Social, pot ser la noma juri- 
dica que resolgui aquestes situacions. 

4. Pobresa 

A l s  informes d’anys anteriors ens hem referit a bastament a 
Ics diferents situacions d’injusticia social que es donen a casa 
nostra, i amb l’anhlisi de la realitat hem arribat a la conclusi6 
que Ia pobresa 6s el component principal de totes aquestes si- 
tuacions. 

Un any més volem reir-nos a aquesta qiiestió. El mfnirn 
nivell de percepció del problema per part de Ia nostra societat 
ens hi obliga. 

Constatem l’existbia en la nostra societat de considerables 
<<<taques>> de pobresa: pobresa econbmica i pobresa cultural; p e  
bresa física i pobresa de forma de vida ... En barris de rendes al- 
tes, trobem cases els inquilins de les quals viuen en cundicions 
deplorables perquh no disposen d’ingressos suficients, i també 
trobem barris sencers en qu& la pobresa és la forma nomal de 
vida: pobresa d’habitatge, pobresa educativa, pobresa sanithria i 
hig i&n ic a.. . 

Els mecanismes utilitzats fins fa poc temps pels nostres p e  
ders priblics per enfrontar els problemes derivats de la pobresa 
eren essencialment de subvenci6, Es tractava de compensar 
econbmicament els casos de pobresa sense atacar el problema, 
adormint la seva potencial conflictivitat i mantenint-lo fora de 
la part social mormaIitzadm. 

Durant l’any i990, pe&, es va produir a casa nostra una im- 
portant innovació quant ai tractament seguit, amb la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat, de 25 de juny, del Decret 
144/1990, de 28 de maig, regulador del Programa Interdeparta- 
mental de la Renda m i m a  d’Inserci6 (PIRMI), ja anunciat en 
el nostre Informe de 1989. 

El PRMI, d’acord amb aquest decret, 6s l’instrument de 
coordinació de les accions destinades a ajudar les persones que 
no tinguin els mitjans suficients per atendre les necessitats es- 
sencials de la vida en la nostra societat, mentre es prepra la se- 
va inserci6 o reinserci6 social i laboral, El programa 
s’instrurnenta mitjanpt  els plans individuals de reinserció 
(PIFt), que no són altra cosa que programes globals de les aten- 
cions necesshries per a la inserci6 social i labord de cada indi- 
vidu. 

Poden ser beneficiaris d’aquests programes les persones que 
-a grans trets- compleixin les condicions següents: 
- Tenir residhcia efectiva a Catalunya arnb tres anys al- 

menys d’anklaci6 a la sollicitud d’acalliment al programa. 
- Constituir una llar independent. 
-Tenir una edat compresa entre 25 i 65 anys, o, sense arribar 

a 25, tenir menors o persones amb disminuci6 a c h e c  seu. 
- No disposar dels mitjans econbmics necessaris per atendre 

les necessitats bhsiques de la vida en la nostra societat. 
- Comprometre’s a participar en les activitats d’inserció so- 

cial i laboral del PIR. 
Presentada la sollicitud, els serveis corresponents dels ajun- 

taments i consells commals confeccionen eis projectes dels 

PIR, el quals han de contenir ia diagnosi de la situaci6 personal, 
comprovaci6 dels mitjans econbmics de la unitat familiar, els 
objectius a assolir amb previsi6 temporal. de durada, el m&tode 
a seguir, la periodicitat de la relaci6 amb l’equip, i la concreció 
de les accions a realitzar. Un cop conftxcionat, el projecte 6s 
examinat per la comissió local del PXMJ (municipal en els 
municipis de m6s de 20.000 habitants i comarcal a la resta) i 
traslladat a la comissió interdepartamentd del progam, que 
emetri’i informe vinculant sobre l’apmvack5 o desestimació de 
cada projecte, 

En cas d’aprovaci6, el beneficiari percep la renda rninima 
Q’insewció (RMI), que és una prestació econbmica msistencia1, 
de carhcter complementhi, de tracte peribdic (pagadora per 
mesos venpts) i subjecta al desenvolupament satisfactori del 
Pla Individual de Reinserció. La seva quantia 6s de 33,000 pes- 
setes mensuals per beneficiari sol. Si es tracta d’una unitat fa- 
miliar, s’hi afegeixen 5.000 pessetes mensuals pel primer 
membre addicional, 4.000 pessetes mensuals pel segon i pel ter- 
cer i 3.000 pessetes per cadascun dels ulteriors. El pagament té 
una durada rnkima de 12 mensualitats, per6 pot ser prorrogat 
per acord expres i fonamentat. 

La M I ,  que COM s’ha indicat es complementa, arnb accions 
de suport a la integraci6 social i a Xa inserció laboral, pot com- 
patibilitzar-se igualment amb prestacions d’urghcia i rescaba- 
lament, a c h e c  de les administracions locals corresponents. 

L’aprovaci6 del decret regulador del PIRMt ens congratula 
en gran mesura, perque implica un gran esforg de les nostres 
administracions en la linia d’avanpr cap a la concepció d’un 
salar i  social com a dret de tot ciutadh, que permeti una vida dig- 
na a canvi &una aportació prbpia i adequada a Ies seves possi- 
bilitats a través de la qual se Ii  garanteixi la integracib social 
plena. Cal esperar ara que s’universalitzi a rnitjh termini, ja que, 
malgrat la idoneitat d’aquest instrument en la lluita contra la 
pobresa, encara subsisteixen --corn dhkm abans- situacions de 
mis&ría inacceptables en una societat oberta. La queixa que re- 
psodu’im a conthuaci6 prou ho confirma. 

Queixa 1586190 
Gent ai carrer 

Ei dia 2 de novembre de 1990, les diverses entitats i associa- 
cions integrants del Secretariat Diocesh de Marginació s’adre- 
$en al Shdic exposant el següent: 

<<Ens dirigim de nou a vost& tot referint-nos a l’eescrit que vh- 
rem fer4 arribar el passat 18 de febrer de 1989 (Refehcia Ex- 
pedient n. 88-01207) i encara que sabedors que per part de 
voste va haver-hi tota l’acollida i atenci6 i ates que fins i tot va 
ésser reclamat per vosth en exercici del seu c k e c  al Parlament 
de Catdtmya, voldriem insistir-li que segueix augmentant cada 
vegada mes el problema de les persones mancades d’habitatge i 
que dormen d carrer. 

>>Les causes ja esmentades en l’anterior carta queden agreu- 
jades pels reiterats tancaments de pensions, els habitatges són 
cada vegada menys assequibles, manquen residkneies assistides 
gratui‘tes per gent gran i malalts crbnics, s’enderroquen cases 
que els qui les habitaven per les seves males condicions des de 
i% anys ja no disposaven de ctdules ci’habitabiiitat així corn el 

Fascicle tercer 
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corresponent contracte d’arrendament per tenir-hi un dret ECO- 

negut, etc. 
per aquest motiu que les Entitats sotasignants insistim 

que persisteix i incrementa a Barcelona el problema de les per- 
sones mancades o privades d’habitatge de tot tipus i quc creiem 
que l’administracid ha de donar una resposta.>> 

La qüestió suscitada en aquesta queixa no 6s nova. En ante- 
riors informes al Parlament vil ser tractada a bastament. La seva 
reiteració perb 6s absolutament necesshria: Significa un crit a la 
conscihcia dels nostres poders públics. Un crit que rnantin- 
drcm fins que no es resolgui aquesta situació. 

Queixa 1 1 W/90 
Solitud i desemparament 

La present queixa és exemple tle les situacions nngoixmts en 
q~ik es troben molts dels nostres ciutadans. Ens l’envia una ami- 
ga de l’afectada i el seu contingut és prou elocuent. Ens limitem 
a triti sc ri u re -1 a. 

r<Conec una anciana del barri de tiricia que viu sola j a  fa 
molts mys; els seus mals s’han mat agreujant amb l’edat ... Fa 
ja dos anys li vaig aconsellar que cerquks xina resickncia perquk 
110 pot viure sola, Ha arribat al límit de caurc ai cl seti propi do- 
micili i passar hores arrossegant-se pel terra fins e1 telhfon per 
trucar-mc i ciernanar-me ajut (jo tinc les seves claus); aixb en el 
millor dels casos perquk quan té l’atac d’asma ja no pot ni par- 
IaI cloncs quasi no pot respirar. Quan cau malalta i el nietge Li 
recepta el que necessita qui li ho porta de la fitnhcia?, haig de 
venir jo des de X’dtre extrem de Biircelona‘?,.. 

>>I jo em pregrrnto; tant difícil 6s entra e11 una residhcia? 
Ella va contínuament a preguntar i l’assistmt social li diu que 
no tenen lloc i que no es prcocupi quc quan hi hagi places seran 
per la gent del Ixmi, p r b  a mi em consta que han entrat mares 
dc: les joves que fan la netcja; aqucstes tetim fills perb la senyo- 
ra a que em refereixo no 16 nin@, Hem d’esperar, Dku meu, 
que aparegui morta i en avanqat estat de descomposicib. com 
UTM senyora gran del barri de la Rarceloneta l’agost passat?, 
que fins els bambers sortien inconscients cle vcure el quadre 
cl’aquella ciisa. e .  B 

S. La implicaci6 social en la lluita 
contra la masginaci6 

Un dels fets diferencials del poble cataSd en relaci6 amb la 
major part de la resta de pobles d’rispanya és, sens dubte, 1”s- 
perit associatiu, dement vertebrador dels diversos interessos 
i opcions i d’irnporthicia cabdal per dotar-lo de la rnhxima co- 
h C S i 6 .  
Aixh no obstant, la compxacici amb altres paYsos europeus 

cn quk l’experlhcia associativa s’ha vist sempre impulsada des 
dels poders piíblics, en un dany cl’universalitxaci6, ens mostra 
clarament els grans desnivells que queden eiicara per superar 
per arribar a cotes adients. Un simple cxcmpIe: al Regne 
Unit, de mi d’un grup ci’aristbcrates que volien salvaguardar 

la riquesa artistica i els paisatges més representatius dei 
país, es va crear al segle passat l’associació privada 
National Trust, 

Avui aquesta asswiaci6 (oberta a tots els ciutadans del Reg- 
ne Unit i Adhuc als d’altres paisos) 6s titular &un patrimoni in- 
calculable que protegeix, restaura i conserva: des d’irnportants 
monuments fins a quilhmetres de penya-segats a la costa de 
Dover. Aixf, a partir de l’associacionisme privat, basat en preo- 
cupacions concretes, s’ha donat -en el cas de X’exemple- solu- 
citj perfecta i definitiva :k la protecció d’una important part del 
patrimoni d’un país. De fet, caldria considerar fins i tot si els 
penya-segats de Dover no estan m6s ben protegits així contra 
eventuals especulacions del sal, que no gas per una llei del Par- 
lament brithic, sempre derogable per una altm. 

Aquest associacionisme, factor de progrks i de cohesi6 d’un 
poble esdev6 essencid i imprescindible en el marc dels serveis 
socials; marc en el qual trobem tamb6 miiltipIes exemples asso- 
ciatius a Catalunya. 

Durant molts anys la inopcrhncia i el desinterhs de les adrni- 
nistracions piibliques envers les necessitats deIs mes desafavo- 
rits van fomentar I’aparici6 al nostre pds de diverses 
associacions i entitats que tractaven d’omplir amb els seus es- 
forgos les mancances c;xistmts: els pares dels ncns amb deter- 
minades malalties crbniques o deficihncies (Down, autistes, 
deficients en genera[) es reunien i creaven fimdacions i associa- 
cions per a la resoluci6 dels problemes de llurs fills; dins les di- 
ferents dibcesis sorgien entitats, Integrades per voluntaris, per 
donar resposta a situacions de pobresa i marginacl6; es creaven 
menjadors per a indigents, centres assistencids, tallers OCU- 

pacionals, etc. Des de la societat, en fi, es donava resposta als 
problemes concrets que afectaven una part dels seus mambres. 

Aquestes iniciatives socials han prosseguit i s’han incremen- 
tat amb el temps. Perh sempre, al nostre entendre, per motius 
anhlegs a l s  d’Epoques anteriors, és a dir, per l’iibskncia de res- 
posta valida de les administracions, 
6s cert que avui aquestes entitats privades troben un impor- 

tant ajut priblic (sobretot d’hdole econbmica) i és cert que la 
millor manera de prestar els serveis socials 6s en collaboraci6 
amb aquestes entitats (limitant-se l’adrninistracl6 a donar-los el 
necessari suport econbmic i a supcrvisu-les, aixi C Q ~  a prestar 
directament els serveis no atesos per aquestes iniciatives). Perb 
si bé es pot parlar en termes positius del <<suport>z dels pilers 
públics il les associacions esmentades, no passa igual p i  que fa 
a1 <<foment>> i a <d’impuls>z. 
Com clEiern abans, aquest associacionisme sorgeix COM una 

resposta a les mancances existents, no pas, com seria desitjable, 
corn una conseqiikncia d’accions públiques destinades a gene- 
rar actituds positives de la societat envers els m6s necessitats, 
En aquest sentit entenem que falten plans i programes adrqats 
a la creaci6 d’un suport comunitari. I sense suport comunitari 
no 6s imaginable una acció pública eficient en rnat&ria de ser- 
veis socials. 

Si es determina que el millor lloc en qu& pot viure un avi 6s 
e€ mateix domicili familiar, cal&& -a la vista de les tendkncies 
insolidiries actuals- iniciar els programes educatius necessaris 
per aturar -si rnb no- i invertir aquestes tendhcieea, arbitrant al 
mateix temps mesures d’estimul {fiscals i d’dtre tipus) perque 
tota la gent gran que ho vulgui pugui conviure amb la seva h- 
maia. Hi haurii, perb, una part d’aquesta gent que, per proble- 
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mes físics, econbmics O de qualsevol mena, hagi de ser ingres- 
sada en una determinada residencia. Fins en aquests casos l’ad- 
ministraci6 hauria de cercar l’atenci6 que aquesta gent 
necessita, a travis de l’aassociacionisme, fomentant la creaci6 
des de la societat de residbcies sense afany de lucre, en la línia 
seguida per una associaci6 de ve*hs de Manresa que gestiona 
una llar per a la seva gent gran. 

I el que diem respecte a Ia gent gran 6s aplicable tambk als 

deficients fisics i psfquics, als menors, als grups etnics margi- 
nats, etc. Des de Ja Instituci6 del Sindic continuem Iamentant la 
falta d’una veritable politica de foment de l’associacionisme en 
el camp dels serveis socials. De foment de l’associacionisme i 
de conscienciació social respecte a les diverses manifestacions 
de la marginació: encara ens preguntem per les raons que detu- 
ren campanyes com la prevista fa anys per la Direcció General 
d’Atenci6 a la hfbcia,  <<Tots els nens s6n nostres>>, 
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SlKC16 7: ENSENYAMENT I CULTURA 

Sota aquest epigraf s’inclouen les queixes relatives a ensen- 
yament i cultura rebudes i tramitades durant l’any 1990. 

Quant a la cdtura, els k e t s  lingiiístics dels ciutadans s6n 
l’objecte piincipal de les queixes rebudes. 

Farem una especial consideració de l’exercici d’aquests drets 
en l’hmbit de l’Administraci6 de Justicia tenint en compte la re- 
cent jurisprudkncia constitucional (senthrtcies 56/90, de 29 de 
m ; q ,  i 62/90, de 30 de marg) i els tsaspassos de 1’Estat a la Ge- 
neralitat de Catalunya (Reial Decret 966/90, de 20 de juliol) en 
mítEria de provisi6 de mitjans materials i econhmics per al fui- 
cioiiarnent de l’Adrninistraci6 de Jristícia. 

El segon grup de queixes fa referkncia a les subvencions i 
ajudes que atorga el Departament de Cultura, i al tercer i damer 
apartat farem menció dels drets dels animals. 

Pel que fa a l’ensenyament, el dret fonamentd II I’educació 
(art. 27 de la Constituci6) ha estat objecte de desplegament per 
lli Llei Orghnica 1/90’ de 3 d’octubre, d’Ordenaci6 General del 
Sistema Educatiu (LOGSE), respecte a la qual s’hm rebut nom- 
broscs queixes. TamM altres aspectes com el mal estat dels 
centres ducents, l’accks a les universitats catalanes, la situa& 
dels mestres Q la manca de regdaci6 hiui estat: objecte de quei- 
Xa. 

-- 

ENSENYAMENT 

ALU-MNES - ACC& 
- Taxes 
-Ajuts a l’estudi 
- Accidents 
- Serveis educatius en general 
- Estudiants deficients 

PROFEBORS -AC& 
- Trasllats 
- Cursos de formació 
- Retribucions 
- Incornptibilitats 
- Jribilacions 
- Situacions dels funcionaris 
diverses: Interins 
- EAPS 

PARES 
D’ALUMNES - Ilntervenci6 en afers educatius 

GEST16 ACADEMICA - Titols 
- Convalidacians 

ALTRES ASPH- 
EDUCATIUS - Situacions del pmnd no dment 

- Integraci6 d’escoles a Iu xarxa 
pública 
- Concerts educatius 

CULTURA 

LING~~STICA 
NORMALITZ A C I ~  

- Redacci6 d’impresos en catal& 
- Inscripcions en els regimes 
civils 
- Normalitzaci6 en les imthncies 
adreqades n brgans estatals 
radicats a Catalunya 

A L W A F E R S  
CULTURALS NO 
RELATIUS A LA 
LWNGUA - Aplicaci6 de la liei de protwcih 

dels animals 
- Subvencions 
- Patrimoni Cultural 

HI. TEMES SETJ3CCIONATS I QUEIXES 
IL~LUSFRATIVES 

1. hdministr’ncih de Jwticia i 
normaEitmci6 1 ingii is  t ica 

El procds de narmalitzacib lingüística iniciat amb la promul- 
gació de la Llei 7/83, de 18 d’abril, de Nomalitzaci6 Lingüísti- 
ca a Catalunya, ha estat mes efectiu en uns hbbits que en uns 
altres per raons diverses, entre les quals es destaca el fet que la 
mateixa llei ha afirmat de forma més explícita i en termes indu- 
bitats el dret d’opci6 lingüística dels ciutadans clavant de deter- 
minades administracions i, en canvi, en relaci6 amb altres, COM 

l’Adrnhistraci6 de Justica, aquest dret s’ha de clduir del marc 
legal aplicable, perb no ha estat expressament formulat, 

Així, 1’Gnic article que fa referhcia a aquesta qiiesti6 en la 
Llei de Normditxaci6 Lingüística 6s el 9, que es pronuncia en 
els termes segilents: 
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<<I. En l ’hb i t  territorial de CataIunya eIs ciutadans poden 
utilitzar en les relacions amb l’Administraci6 de Justícia la Uen- 
gua oficial que escolliran, i no se’ls pot exigir cap mena de tra- 
ducció. 
>>2. Pel que fa a la llengua, els escrits i eis documents presen- 

tats en catala davant els tribunals i els jutjats radicats a Catalun- 
ya, així com les actuacions judicials fetes en cataih a Catalunya, 
són plenament vhlids i eficaGos,>> 

D’dtltra banda, a l’art. 231, la Llei Orghnica del Poder Judi- 
cial estableix: 

<<I, A totes les actuacions judicials, eh Jutges, Magistrats, 
Fiscals, Secretaris i altres Euncionaris de Jutjats i Tribunals fa- 
ran ris del castell&, lIengua oficial de 1’Estat. 

~ 2 .  Els Jutges, Magistrats, Fiscals, Secretaris i altres f u n c b  
naris de Jutjats i Tribunals podran fer Ús també de la llengua 
oficiai pxbpia de la Comunitat Autbnoma, si cap de les parts 
s’hi oposa, allegant desconeixement d’aqwesta, que podria pro- 
duir indefensió. 

~ 3 .  Les parts, els seus representants i qui els dirigeixi aixf 
com els testimonis i perits, podran utilitzar la llengua que sigui 
també oficial en Ia Comunitat Autbnoina del territori en el qual 
tinguin lloc les actuacions judicials, tant en manifestacions 
orals com escrites. 
a4, Les actuacions judicials realitzades i els documents pre- 

sentats en l’idioma oficial d’una Comunitat Autbnorna tindran, 
sense necessitat de traducció al castell&, plena validesa i efich- 
cia, D’ofici es procedir& a la traduccii, quan s’hagin produ‘it 
efectes fora de la jurisdicci6 dels brgans judicials situats en la 
Comunitat Autbnoma, llevat, d’aquest Últim cas, si es tracta de 
Comunitats Autbnomes a m b  llengua oficial prbpia coincident, 
o per mandat del Jutge o a hstbncia de part que ai-legui indefen- 
Si6.  

~ 5 .  A les actuacions orals, el Jutge o Tribunal podrh habilitar 
com a htbpret a qualsevol persona coneixedora de la iiengua 
emprada, previ jurament o promesa d’aquella.>> 

Aquest article, fortament criticat per la doctrina en tant que 
restringeix 1’6s del cataih i, per tant, vulnera la situaci6 de doble 
oficialitat a favor d’una de les llengiies (el castdlh), fou impug- 
nat i ha estat declarat constitucional per la recent senthncia 
56/90, de 29 de maq,  del Tribunal Constitucional, dictada en 
els recursos d’inconstitucionalitat 859, 861, 864 i 870/85, (acu- 
mulats) promoguts, respectivament, pel Pariament de Catalun- 
ya, el Consell Executiu de la Generalitat, la Junta de Gdicia i el 
Govern Basc, contra determinats preceptes de la Llei Orghnica 
6/85, d’l de juliol, del Poder Judicial. 

EI Tribunal estableix que la competencia per regular l’ús de 
les llengües en l’Administraci6 de Justicia 6s estatal, d’acord 
amb els tftols cornpetemials que q u e s t  té en rnatkria d’Admi- 
nistraci6 de Justicia (art. 149.13 CE) i legislació processal (art. 
149.1,16 CE); d’altra banda, el Tribunal considera que el dret a 
no sofrir indefensió de qu& gaudeix tot ciutadh (art. 24 CE) esta 
en cunnexi6 amb l’obligacid de conbixer el castell& (art. 3.1 
CE), obliga& que 110 existeix respecte a la resta de llengües de 
l’Estat, i, per tant, considera que I’obligaci6 de 1’6s del castell& 
per als membres del Poder Judicial i per al personal al servei de 
l’Administraci6 de Justícia a peti& d’una de les parts i la ne- 

cessitat de traduir en determinats supbsits actuacions i docu- 
ments no vulnera el bloc de la constitucionalitat en materia Iin- 

Tanmateix, l’art. 231 de la LOPJ, tot i la discriminaci6 que 
efectua a favor de la llengua castellana, reconeix a l’apartat 3 el 
dret d’opció lingüística del ciutadh, dret que s’ha d’entendre 
tant en l’aspecte actiu (ús per part del ciutadh) com passiu (per 
part de 1’Administració quan es dirigeixi a l  ciutadh), 

Endemes, l’art. 231 de la LOPJ s’ha d’interpretar de con- 
formitat amb la restant normativa (arts. 3.2 i 103.3 a, art. 3 
EAC i Llei de Normalitzaci6 Lingüística) i d’acord amb la ju- 
risprudhncia constitucional, que ha afirmat expressament aquest 
dret d’eíemió hgiiistica del ciutadh (STC 82/86 de 26 de juny, 
dictada en el recurs ci’inconstitucionaiitat interposat contra la 
LIei de Nomalització de 1’Euuskera i 74/89, de 24 d’abril, dicta- 
da en el canficte positiu de competkncia interposat contra ]’art. 
3 del Decret del Consell Executiu de la Eleneralitat 125184, de 
17 d’abril, sobre 15s de les llengües oficials en les escriptures 
públiques), i sense oblidar el reconeixement internacional dels 
drets lingüístics i Ia prohibici6 de discrimhaci6 en relació a m b  
aquests continguda en nombrosos convenis en els quals 1’Estat 
espanyol és part. 

Un altre factor important en l’impds normalitzador 6s el fun- 
cianariat, que, en el cas de l’Admjnístraci6 de Justícia, proce- 
deix rnajorithriament de fora de Catalunya i, a m6s, acusa una 
gran mobilitat, la qual cosa dificulta el coneixement oral i escrit 
de la llengua catalana entre aquest funcionaritat. 

A aixb cal afegir la manca d’una disposici6 expressa que es- 
tableixi el carhcter de mhrit preferent del catal& per ocupar pla- 
ces d’brgans judicials radicats a Catalunya. 

Hem de fer esment q u i  de l’att. 471 de la Llei &&ica del 
Poder Judicial, també impugnat en els mcwsos d’inconstihrcio- 
nitlitat a qu& hem alludit, i declarat constitucional per la rnatei- 
xa senthcia. Aquest precepte estableix el carhcter de mkit del 
coneixement d’una llengua oficial prhpia d’una comunitat autb- 
noma per als concursos de provisió de places per als brgans si- 
tuats en el seu territori i remet la regdaci6 d’aquest punt a un 
reglament, i €ou impugnat perquh s*entengué que aquesta qües- 
tió havia de ser regulada per la comunitat autanorna respectiva i 
no per 1’Estat. El Tribunal considera, no obstant aixb, que 
aquest article 6s coherent amb el repartiment de cornpetencies 
establert pel bloc de la constitucionalitat, ja que, segons afirma, 
es tracta d’una cornpethcia estatal, atesa la naturalesa nacional 
dels cossos de I’Administraci6 de Justícia, i pertany a l’estatut 
del personalp que ha de regular el legislador orgbic. 

En e1 mateix sentit que l’anterior, la sentbncia 62/90, de 30 
de m q ,  dictada pel Tribumi Constitucional en els recursos 
d’inconstitucionalitat 505189, 548189,583189 i 588189 (acumu- 
tats), interposats pel Consell Executiu de la Generalitat de Cata- 
lunya, les Corts d’Arag6, la Diputaci6 General d’Amg6 i el 
Parlament de Catalunya, respectivament, contra determinats ar- 
ticles de la Llei 38/88, de 28 de desemh,  de Demarcaci6 i 
Planta Judicial, declara Ia constitucionalitat de l’ar~. 32.5 de la 
llei, relatiu a la valoració del coneixement de la ilengua prbpia 
de la Comunitat corn a mkrit. 

Ca& doncs, desplegar reglamentbiamcnt aquests preceptes. 
Com a darrer factor, esmentem el retard en els iraspnssos de 

1’Estat a la Generalitat en materia de provisió de mitjans mate- 
rials i econbmks per ai fimionment de 1’Administració de 

giiistica, 
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Justícia, efectuats pel Reial Decret 966/90, de 20 de juliol, se- 
gurament a causa de la impugnaci6 davant el Tribunal Consti- 
tucional de les lleis cll Poder Judicial i de Demrucitci6 i Planta. 

Cal destacar que hi ha hagut una important actuaci6 del De- 
partment de Justicia de la Generalitat de Catalunya en la matte- 
ria de que tractem, ja des de l’my 1981, que es creh el Servei 
de Traducció de Documents per Decret 14.12.82, i que s’ha 
concretat en el manteniment d’un Gabinet d’Infomhttic;t i Tra- 
duccions, l’edici6 de formidaris i vocabularis en collaborrlci6 
amb el Collegi d’ Advocats de Barcelona, l’orgmitzaci6 de cur- 
sos dt: catal& gratu’its per al personal dc l’Administraci6 de Jus- 
ti& i el compromis de facilitar inntkrpretts gratubment (acord 
amb I’Audikncia Territori.al de Barcelona de 29,5,85>, i l’ator- 
gament anual de bequec des de 1984 per preparar oposicions a 
jutge, fiscal i secretari de Jutjat, valorant els coneixements de 
cat a 1 (1. , 

Per part seva, el Parlament de Catalunya ha aprovat recent- 
ment la Llei 18/90, de Creació dcl Centre d’Estudis Juridics i 
Fornlaci6 Especialitzada, Ia qual, a I’art. 3.j, assenyala que és 
funció del Centre: 

<<Vetllar, cn I’hmbit de la seva activitat, pel compliment CQ- 

rrectc dc la Llei de Nomalitzaci6 Lingüisticil i de les normes 
compleinenthries en l’esmcntada rnritkriria i alhora fomentar i fa- 
cilitar 1’6s del catala a tots els collwtius relacionats amb el dret 
i I ’Acilninistraci6 de Justicia.)) 

A l’últim hem de fer esment tambd de la cCaipanya per a la 
nomalització lmgüistica en l’imbit juridic i judicial)), impulsa- 
da pel Department de Justicia, la qual t6 l’objectiu d’in€ormar 
el ciutadb dels seus drets hgiiístics perquk usi el catal& davant 
l’Adminisisaci6 cle Justicia. NQ obstant aixb, l’exercici real 
d*aquests drets no deph  tiiinicment de la voluntat del ciutadh, 
que, tal com hem exposat, davant la maca &una regdaci6 ex- 
plícita del seu tiret i la manca de mecanismes juridics de protec- 
cid d’aquest dret, en pot veure dificultat O fins i tot impedit 
l’exercici. 

Queixa 885/90 
Impossibilitat d’obtcnir una notificaci6 judicial en llengua 
catatanít 

I32 senyor 0.F.  es va adrepr al Síndic de Greuges exposant 
que, en iniciar-se un procés juúicial, havia sollicitat que totes 
les notificacions i comunicacions li fossin redactades en llengua 
catalana, la qual sol-licitud havia reiterat en se r4  comunicat 
l’acte resolutori emes per la Secci6 Sisena de I’Audlhcia Pro- 
vincial de Barcelona, i redactat en llengua castellana en data 4- 
4-90. Aquesta sollicitud li fou denegada per la mateixa sala, per 
acte resolutori de1 17-4-90, contra el qual l’interessat va formu- 
lar recurs de s6plica. 

El 15-5-90, la mateixa sala va desestinias el recurs de súpli- 
ca, tot indicant que l’acte resolutori era fam. El raonament juri- 
dic contingut a l’actc esmentat 6s del tenor segiiet: . 

I<PRMERU; Que 10s rnzonamientos expuestos por la parte 
recurrente, se basan en argumentos histbricos, politicos y socia- 
lbgicos, siempre respetables cualquiera que sca el subjetivismo 

CQII que se interpretan o expnen, como mmifestacih de la li- 
bertad de opinibn, pero en 10s que la sala no puede petrar, d 
estar limitada su Eunciiin a la aplicacibn de la estricta legalidad 
vigente a la que en todo caso es obligado pleguse para la reso- 
luci6n de la cuesti611, procesal planteada, estando integrada di- 
cha legalidad, como ya sc expuw, por el articulo 3 de la 
Constitucibn Espafiola, por el articulo 3 del Estatuto de Auto- 
nomia de Catalunya, por el articulo 9 de la ILey de i 8  de Abril 
de 1988 de normalizacibn lingiiistica de Catalunya, y por la 
Ley Orghica del Poder Judicial de 1 de Junio de 1985, precep- 
tos legales que IiteraIrnente se recogen en el auto recurrido y 
que se tienen aqui por reproduciúos para evitar inlitiles repeti- 
ciones, y de 10s que, COMO ya se dijo, se desprende manifiesta- 
rnente que tanto las actuaciones procesales, y entre ellas las 
notificaciones realizadas en idioma castellano, como las hechas 
en idioma catalán, tienen plena vaiidez y eficacia sin necesidaci 
de que sem traducidiis respectivarnente a uno u a otro idioma, 
de donde se desprende que el t rh i te  de traduccih, al ser innc- 
cesari0 y no estar establecido por la ley deviene innecesario e 
inadmisible, siendo por ello, en forzoso acatarniento de la lega- 
lidad expresada, decsestitnar el recurso de sliplica interpuesto.>> 

En conseqühcia, el Shdic de Greuges va irdrqar cl següent 
escrit tant al president clel Tribunal Superior de Justicia corn al 
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, precisant 
que: 

<<Malgrat que l’Administraci6 de Justicia quedi fora l’hmbit 
d’actuació del Síndic de Greuges d’acord amb els termes estric- 
tes de la Llei 14/84, no podem passar per alt que d contingut 
dels actes resolutoris dictats per l’esmentada Secció de I ’ h -  
dihncia Provincial de Barcelona suposa una greu ksi6 dels drets 
lingüistics (lek ciutadans en eis termes en quE estan redactats i 
en la seva resolució Einal, la qual no 6s susceptible de recurs. 
(S ’adjunta cbpia dels actes resolutoris esmentats,) 

nPer aquesta rad, us fem avinent que, sense entrar en el fons 
del litigi que ha motivat la queixa esmentada, i tenint en compte 
que l’oficialitat d’wna llengua (en aquest cas, del castdlh) com- 
porta la impossibilitat d’aldegar el seu desconeixement amb 
efectes jurídics, de manera que la traducció al catala d ’ u a  noti- 
ficaci6 feta en llengua castellana no resulta necessbia, j a  que té 
plena validesa i efichcia, com també a la inversa, respecte de les 
notificacions realitzades en llengua catalana, no per aixb es po- 
den desconbixer els drets litigiistics dels ciutadans de Catalun- 
ya, entre ets qwtls destaca de forma priarithia el dret d’opci6 
lingiilstica, el qual 63 conseqükncia de Ia declaraci6 de l’oficia- 
litat del catal& i del castella a Catalunya continguda a l ’ a r~ .  3 
EAC. 

>)En aquest sentit, el titular del dret de lliure elecci6 de Iien- 
gua és el ciutadh i XIO l’adrninistsació a la qual es dirigeix, la 
qual ha d’estar sempre en situació de disponibilitat al servei 
d’aquell (art. 103.1. CE}, atks que l’interks prioritari en 1’Smbit 
de la doble oficialitat és sempre el del ciutadh. 

)>Aixi, l’artick 8.1 de la Llei de Nomalitzaci6 Lingiiística 
estableix que: “En I’hbit territorial de Catalunya qualsevol 
ciutadh té dret a relacionar-se amb la Generalitat, amb I’Adrni- 
nistraci6 civil de I’Estat, amb l’Adrninistraci6 local i amb les 
altres entitats p~bliques en la llengua oficial que escollid”, i en 
concrct, en l’llmbit de l’Admhistraci6 de Justicia, l’art. 9,l dis- 
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posa que: “En l ’ h b i t  territorial de Catalunya els ciutadans p c ~  
den utilitzar en les relacions amb I’Administraci6 de Justícia la 
llengua oficid que escolliran, i no se’ls pot exigir cap mena de 
txaducció1’, dret d‘opci6 que també recull l’apartat 3 de l’art, 
231 LOPJ. Aquest dret 61’6s inclou tant I’aspecte actiu (per part 
del ciutadh) com passiu (per part de I’administracib quan es dí- 
rigeix a aquell ciutadh), altrament seria un dret incomplet i par- 
cial, ja que s’imposaria al ciutadh 1 % ~  de la llengua escollida 
per I’administracib. 

>>En aquest sentit, ei Tribunal Constitucional a la seva sen- 
tencia de 26-6-1986, FJ 8 (en relaci6 amb la Llei Basca 10/82), 
reconeix i af-irma el dret d’elecció lingiiistica dels ciutadans i, 
en concret, el dret dels ciutadans a ser atesos en la llengua ofi- 
cial que exigeixin, en els termes següents: 

)>“La oficialidad de una lengua implica en definitiva el que 
en ciertos casos deban 10s poderes piiblicos llevar a cabo su ac- 
tuacih y su relación con el ciudadano en esta lengua, cuando 
es el interesado quien la elige y se hayan previsto 10s m d o s  
para ello”. 

&En shtesi, la sentencia esmentada estableix els següents cri- 
teris sobre el dret d’opci6 lingtdstica dels ciutadans: 

>>a) El cadcter d’oficiditat d’una llengua comporta el dret 
del ciuutadh a ses aths en ella per les administracions ptibliques, 

~ b )  El dret a ser ates comporta la corresponent disponibilitat 
administrativa, la qual compdn el doble aspecte d’atenci6 de 
paraula i per escrit i de determinaci6 de la llengua dei procedi- 
ment, sense que calgui entrar ara en l’examen de la concum&n- 
cia de dos u m6s ciutadans en la relaci6 de qu& es tracti. 

BC) De moment, perb, el ciutadh. pot exercir nom& el dret a 
ser  at&s per escrit, corn a dret indiscutible. 

>>d) El dret a ser ates de parada i el de determinar la llengua 
del procediment estan subjectes a un procés progressiu d’adap 
taci6 de les administracions. 

>>e) Aquestes han de regular el ritme d’adaptaci6 i els mitjans 
corresponents, aspecte que, evidentment, no impedeix que quai- 
sevol de les administracions consideri que ja des d’ara disposa 
dels mitjans suficients o que promogui a més, les mesures adái- 
cionals necesshies per optimitzar la seva disponibilitat. 

>>f) S6n totes les admhistsacions, sense excIusi6, per tant, de 
l’estatal i de la de justicia, que han d’imglementar els mitjans 
necessaris per completar aquell dret de1 ciutadii, i establir, a 
mes, el ritme d’adaptaci& 

~ g )  No hi ha, en canvi, a priori, l’obligaci6 individual, és a 
dir, per al funcionari, de coneixement de la llengua territorial, 

>>Aquest darrer aspecte ha estat també objecte d’atenci6 per 
part del Tribunal Constitucional a la Sentkncia 76/83, FJ 42 
(LOAPA), en ~ ~ S P Q S W :  

>>“Considerar el conocimiento de la h g u a  propia de la c e  
munidad autónoma como un mérito para la previsión de vaca-  
tes, pero por otra (...) atribuir el deber de conocimiento de dicha 
lengua a la Administración autonómicái en su conj~mto, no indi- 
viduahente a cada un0 de sus fmcionarias, como modo de ga- 
rantizar el derecho a usada por parte de 10s ciudadanos de la 
respectiva comunida&’. 

>>La Llei estatal 30/84, de 2 d’agost, de Mesures per a la Re 
forma de la Funció Pliblica preveu, a 1’art. 19.1, que, “en las 
convocatorias para acceso a la finción piiblica, las administra- 
ciones públicas, en el respectivo ámbito de sus competemias, 
deberh prever la seleccidn de funcionarios debidamente capa- 

citados para cubrir ios puestos de trabajo en la comunidades au- 
t6nomas que gocen de dos lenguas oficiales”, i, en l ’hbit  de 
l’administracid de justícia, la LOPJ pmvm el coneixement de 
l’idioma oficial propi de la comunitat autbnoma com un mhit a 
valorar per al nomenament del personal al semei de l’esmenta- 
da administraci6, i del president del Tribunal Superior de Justí- 
cia de la comunitat i dels de les audihncies, i com un mhrit 
preferent en el cas de nomenament per a brgans jurisdiccionals 
del territori. 

>>Totes aquestes disposicions s’han de connectar, necessEa- 
ment, amb el dret d’opci6 lingüística del ciutadh, j a  que es &i- 
geixen a garantir i protegir aquell &et. 

>>En conseqiihcia, 6s el ciutadh qui escull la llengua i és a ell 
a qui no se li pot exigir traducci6; per contra, el ciutadh sí que 
pot fer zis del seu dret d’opció lingüística i sollicitar que i’admi- 
nistració se li dirigeixi en la llengua per el1 escollida. I: quest 
dret ha estat repetidament vulnerat per la Secció Sisena de 
I’Audihncia Provincial de Barcelona, en negar-se a traduk al 
catalzi les notificacions i resolucions judicials a un ciutaclh que 
ho havia demanat expressament, tenint en compte, a mes, que 
I’esmentada Secci6 disposa d’un servei de traducció situat al 
mateix edifici i subvencionat pel Departament de Justicia de la 
Generalitat, de m e r a  que té els mitjans materials i humans ne- 
cessaris per atendre la petició del ciutadh 

)>Per tant, en aquest cas no es tracta tampoc que s’exigeixi al 
mateix funcionari (jutge, magistrat o fiscal) el coneixement de 
la llengua catalana, sin6 que, utilitzant els serveis de traducci6 
que té a la seva disposici6, faciliti la cornunicaci6 en llengua 
catalana a aquells ciutadans que ho soklicitin, I resulta encara 
més greu aquesta vulneraci6, ja que eis jutges i úibunals s6n els 
qui, per mandat de I’art. 4.1 de la Llei de Normaüizaci6 Lin- 
güistica, tenen encomanada la protemi6 del dret a emprar la 
llengua dels ciutadans, 

>>La vulneraci6 d’aquest dret constitueix una infracci6 del 
principi d’igudtat proclamat per l’article 14 de la Constituci6, 
j a  que la negativa del funcionari (magistrat, fiscal, etc.) d’aten- 
dre el ciutadh en aquella de les dues llengües oficials que aquest 
escull 6s una discrimhació que afecta una c~~ldició o circurns- 
thcia personal del ciutadh corn és la llengua, i, per tant, consti- 
tueix una discriminació prohibida per l’esmentat art. 14 (33. 

>>D’acord amb el que hem exposat, us prego que vulgueu 
col-iaborar en l’adopció de les mesures adequades perque no es 
produeixin situacions com les denunciades i quedi suficient- 
ment garantit i assegurat el dret d’opci6 lingülstica dels ciuta- 
dans de Catalunya en relació amb els Brgans de l’Adminisíració 
de Justicia situats a Catalunya, corn en l’hrnbit de qualsevol al- 
tra administracia ubicada en aquesta comunitat autbnomaw. 

En les respostes rebudes, es va apreciar que l’aplicació del 
dret exposat era matisada pel president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, per la qual cosa se li va adrqar Ia carta 
que tot seguit transcrivim: 

NUS agraeixo sincerament la vostra carta del proppassat dia 
i 2  de novembre per la quaI donhveu contesta& a una dtra de 
meva relativa a 1 % ~  del catal& en l’Gdministraci6 de Justicia. 

>>Abans de tot, vull deixar palbs el meu respecte i considera- 
ci6 vers els magistrats que van dictar els actes resolutoris objec- 
te de les meves consideracions. La compethncia i vhlua 
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d’aquests, lluny d’ésser qüestionades, s6n expressament reco- 
negudes per aquesta instituci6,. 

>>Vull tarnb6 trasllatlar-vos el meu reconeixeincnt per la vos- 
tra disposici6 i cdlaborxió en la tasca d’asseguru el dret d’op- 
ció lingüística dels ciutadans de Catalunya en les seves 
relacions amb els brgans de l’Administaaci6 de Justicia del nos- 
tre país. Iguahcnt em satisa saber que la llengua catalima, en 
l’hmbit esmentat, s’utilitxa amb normalitat i llibertat i que es 
respecten al m k i m  els drets liiigiiistics dels ciutadans i, en 
aquest sentit, informar6 el Collegi d’Atlvocats de Barcelona so- 
bre la qüestió referida. 

>>Corn v6s sabeu, la nostva intervcnci6 en cl tema que eiis 
wupa s’ha limitat 4’;icord amb les funcioizs que ens assigna la 
Llei 14/84, de 20 de mar$, reguladora de la Institució del Siridic 
de Greuges- a subratllar la importhncia dels drets lingiiístics 
dels ciutadans i, en especial, la necessitat que siguin gwantits i 
respectats per tots els palers phblics. 

>>Aquest respecte i protecci6 es concreta, tal com v m  ex- 
pressar a la nostra carta de 25-10-90, en la necessitat de traduc- 
ci6 a2 catttalii d’una notificaci6 feta en llengua castellana yuCm 
aiixi ho solkita el ciutadh. 

>>L’afirmació anterior es deriva de la interpretaci6 sisternhtica 
dels preceptes constitucionals i estatutaris que regulen el marc 
jurídica-lingüistic del catal& dc conformitat m h  el principi 
d’igualtat i no-discriminació lingüisticrt, recollit tant per conve- 
nis internacionals en eIs quals 6s part 1’Estat espanyol (art. 14 
del Conveni per cr la Protecció dels Drets Humans i de les Lli- 
bertats Fonamentals, del Consell cl’Europa, art. 2 del Pacte h- 
telaacima1 de Drets Civils i Politics de Nova York i la 
recentment signada Carta de París, resultat de la Conkr&ncia 
sobre la Seguretat i la Cmperacih a Europa entre altres), COM 

1x1 drct intern (arts. 9 i 14 de la Constituci6 Espanyola de 
19783. El mateix Tribunal Coiistitwional, en la sent&ncia 74/37, 
de 23 de maig, en afirmar el dret del ciutad2 espanyol que no 
comprh o parla castellh iz ser assistit per uii inthrpret de forma 
gratuita, ha adrnks aquell dret a obtenir la traducci6. 

>>La necessitat de traducció esclevk, a més, un imperatiu le- 
gal, 110 norn6s com a conseqiihcia de la declaraci6 c k l  catal& 
com a l lenpa prbpia i oficial a Catalunya (art. 3.1 i 2 de de 
1’EsE;mit CS’Aiitonornia), sinh del mandat contingut a l’art. 3.3 
dcl mateix text legal cl’mibar a la plena igualtat quatit a drets i 
deures dels ciutadans de Catalunya entre catal& i castcllh en vir- 
tut del qual es va promulgar la Llei de Normditzaci6 Lingüísti- 
ca a Catalunya. 

>zl,’art. 8.1 d’aqwsta liei estableix que: “En i ’ h b i t  territorial 
de Catalunya qualsevol ciutadh -tk dret a relacionar-se amb la 
Generalitatt, amb 1’ Administració Civil de l’Estat, amb 1’Admi- 
nistraci6 local i amb les aitres entitats públiques +n&e les 
quals entenem que s’ha d’incloure I’Administraci6 de Justí- 
cia- en la llengua oficial que escollirh” i els apartats 2 i 3 del 
mateix article 8 rccutlen manifestacions concretes d’aquest 
dret. 

nfil dret ;i relacionar-se amb qualsevol ahhiistraci6 situada 
a Catalunya en la llengua oficial escollida pel ciutadh 6s corre- 
latiu tant iz la declaració d’oficialitat del catalh com .al principi 
que 1’Adrnlnistwció pública -inclosa la de Justícia- serveix 
amb objectivitat els interessos generals (art. 103.3 C!onstituci6 
Espanyofa), pel qual l’administraci6 ha de ~ ~ Q ~ U - S C  en situaci6 
de disponibilitat i servei per tal de poder satisfer aquelles de- 

mandes dels ciuttzdans que siguin legitimes i estiguin empara- 
des pel dret, com 6s, en aquest cas, el dret d’opci6 lingiiistica 
d’un ciutadh, que té sang de dret fonamental, en tant que condi- 
ció inherent: a la persona, 

>zAixl ho ha enth el Tribunal Constitucional, no nomes en la 
Sentkncia 82/86, de 26 de juny, dictada en el recurs d’inconsti- 
tucionalitat promogut contra la Llei de Normalització de i’Eus- 
kera, sin6 en sentencies posteriors, com la núm. 74/89, de 24 
d’abril, dictada en el conflicte positiu de competbncia interpo- 
sat contra l’ut. 3 del decret del Consell Executiu de la Genera- 
litat 125/84, de 17 d’abril, el fonament juridic 3. de la qual 
disposa: 

>>“Recorclando ahora Xo ciicho en la STC 82/1986, de 26 de 
Junio a propósito del art. G del Estatuto de Autonomia del País 
Vasco -similar al  que se mdiza- es de señalar que del jwgo 
del art. 3.2 de la Constikrción y del art. 3 del Estatuto de Auto- 
norm’a de Catahfia +I-I el qrie han de verse contenidos ‘manda- 
tos a las correspndientes instituciones auton6micas para 
regular la cooñcialidad de la lengua propia’-, dcriva la compe- 
tcncia en materia lingüística de la Generalidad, que multa de 
esta forma habilitada para determinar el alcance de la cooficia- 
lidad, por l~ que ‘no cabe hablar de actuación fiicra de la esfera 
competencial de la Cornunidad Authorna, cuando Bsta  prevé 
consecuencias lógicas que resulbn de Xa declaracibn de coofi- 
cialidad’. Como ya se pus0 de manifiesto en la STC 83/1986, 
de 26 de hinio, por la que se resolvi6 el recIuso de hconstitu- 
cionaliciad promovido contra la Ley de Normalkacih Lingüfs- 
tica en Catalufia, la Generalidad estfi capacitada ‘para ejercer 
acciones políticas’ y toda actividad administrativa que crea 
conveniente en aras de la efwiividad de 10s dereclios de 10s ciu- 
cladanos reconocidos en el art. 3 del Estatuta de Autonornía de 
Cataluñit, entre 10s que e1 derecho a usar la lengua oficial de su 
elecci6n y a ser atendido en ella por 10s poderes públicos ocupa 
un lugar peferente.” 

>>Aquesta cita posa en relleu tres qüestions importants: 
W- l’aplicabilitat del contingut de la S .  82/86 a Catalunya; 
D-- els drets dels ciutadans de Catalunya a ser atesos en la 

llengua oficial per ells escollida per pt: dels poders pfiblics - 
inclosa, per tant, l’Administraci6 de Justicia-, com un dret re- 
conegut i inclbs en l’art. 3 de X’BstatEut c1’Autonomia de 
Catalunya, (dret que tmbk ha subratllat el Tribunal Suprem en 
Sentencia de 16-12-87), i 

B- el carhcter preferent del dret esmentat i, en conseqühcia, 
l’habilitaci6 a la Generalitat per exercir accions polítiques i a& 
ministratives per kr-10 efectiu, 

>>Aquesta carta no tk altre motiu que aclarir alguns dels ex- 
trems que, penso, van quediw poc explicats en la meva anterior. 
En realitat, no m’anima cap esperit de @mica sind clarificar 
la nostra posici6 sobre els drets que puguin tenir els ciutadans 
de Catalunya en escollir l’idioma que prefereixin. 

>>Per part meva i despres de llegir la vostra carta, penso q u e  
da aclarida la voluntat i l’interks de l’Administraci6 de Justicia 
de Catalunya en acceptar el dret del ciutadh a ser atks en la Ilen- 
gua oficial que desitgi. D 

Quant al conseller de Justícia, at&s que malgrat estar d’acord 
amb els riaoilaments exposats, referia la qüestió a l’art. 231 
IDPJ i a les SSTC de 29 i 30 de marG de 1990, li vam adreqar 
la carta que es reprodueix a continuació: 
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<<En relaci6 amb la teva carta de data 6 de novembre de 1990, 
em plau saber que participes dels raonaments continguts a la 
carta que et vam dirigir el proppassat dia 25 d’octubre, i que re- 
produi’a la dirigida en la mateixa data a 1’Excm. Sr. Jod  Ant& 
nio Somalo, president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

>>En aquest sentit, tot i prendre en considemi6 el dret positiu 
i, en concret, el que disposen els desafortunats apartats 1 i 2 de 
l’art. 23 1 de la Llei Orghica del Poder Judicial, l’apartat 3r. en 
particular -que esmenthem a la p2ig. 2 de la carta que et vam 
dirigir-, interpretat de forma sistemhtica i de conformitat amb 
les restants disposicions constitucionals i estatuhies que regu- 
len el marc juridicdingisístic, la Llei de Nomditzacili Lin- 
giiistica a Catalunya i la jurisprudencia constitucional i, en 
especial la sentencia 74/89, de 24 d’abril -malgrat I’atribuci6 a 
1’Estat de la competencia per regular X’iis de les llengües d i f e  
rents del castell& en l’Admhistraci6 de Justícia que efectuen les 
SSTC 56/90, de 29 de mar$, i 62/90, de 30 de maq- pemet 
sostenir la interpretacl6 que a € i i h e m  en la nostra carta, Tam- 
b6 la doctrina ho ha reconegut aixf i, d’acord amb aixb, s’ex- 
pressa la conclusi6 2.1 de les generds del Segon Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana, “Llengua i Dret. Treballs 
de l’kea 5 del Segon ConjgQ Internacional de la Llengua Ca- 
talma. Barcelona-Andorra 1986”, E A ,  1987, i Puig Salellas a 
“La doble oficialitat lingüistica a 1’Estat espanyol”, ob. cit. 
pggs. 58,59  i 60 (...)B. 

Del que s%a exposat es dedueix que cal avan$ar en la noma- 
liFzaci6 lhghistica a l’Administmci6 de Justicia dictant les nor- 
mes corresponents per fer passible i real I’exercici dels drets 
Ihngüistics dels ciutadans, tant reglamentant l’exighncia de fun- 
cionariat bilingüe (o almenys amb coneixements de llengua ca- 
talana) com afirmant el dret d’opci6 lingiiistica de forma clara i 
expressa, així com la titularitat d’aquest dret per part del ciuta- 
dh. 

En aquest sentit, xecordem que el Parlament de Catalunya va 
adoptar la ResoIuci6 153/III (Ple del 27-9-90) sobre I’Orienta- 
ció Politica General del Consell Executiu, que, a1 seu punt 7, 
<<insta e1 Govern de la Generalitat a prendre les mesures neces- 
sMes perque totes les administracions p6bliques a Catalunya 
atenguin els ciutadans i els responguin en catalh, si aquests se’ls 
adrecen de paraula o per escrit en aquesta llengua.>> 

Per tant, el dret d’apci6 lingüística entks, no tan sols COM a 
dret del ciutadh a usar activament el catalii, sin6 també corn a 
dret a rebre notificacions i comunicacions en aquesta llengua 
quan així ho desitgi i solliciti, ha de. ser respectat per totes les 
administracions públiques a Catalunya. 

2, Subvencions, ajudes i beques 

En relaci6 amb les subvencions, ajudes i beques amb c b e c  a 
fons públics, es plantegen dues qiiestions: la discrecionalitat i la 
publicitat, 

Cal tenir en compte que la concessió de subvencions, etc., és 
una mesura de foment i que t6 un component de discrecionalitat 
en la decisi6, perb aixb no s’ha de confondre amb arbitrarietat: 
l’acte administratiu discrecional no pot incórrer en error, illega- 

litat o clesviaci6 de poder, aspectes tots ells fiscalitzables en via 
judicial. 

D’aItra banda, tot acte discrecional te elements reglats que 
s6n igualment fiscalitzables: la compethcia de Z’brgan, el pro- 
cediment seguit, la presa de decisions de conformitat amb les 
nomes que regeixen els actes dels brgans coklegiats, etc. 

Quant a la publicitat, cal tenir en compte que les convocatb- 
ries constitueixen actes administsatius adregats a una pluraíitat 
indeterminada de subjectes, per la qual cosa cal que es publi- 
quin al diari oficial corresponent per tal que produeixin efectes 
jurídics (art. 46.2 Llei de Proceaiment Administratiu), essent la 
resoluci6 l’acte que pasa fi al prucediment iniciat per la convo- 
catntbria, per la qual cosa també en cal la publicació. En cas de 
concessió, estem en el supbsit de l’art. 79.1 Llei de Procedi- 
ment Administratiu, pe’ la qual cosa escau la notificació perm- 
nal. 

Aixi mateix, la pubIicaci6 ha #indicar si l’acte exhaureix la 
via administrativa, les classes de recurs que hi són possibles, els 
terminis corresponents i l’brgan davant el qual interposar-los, 
de manera que el procediment constitueixi una garantia per a 
1 ’administrat, 

Queixa 1751j90 
Denegaci6 dc beques sense publicitat 

Va tenir entrada al registre d’aquesta Xnstituci6 la queixa pre- 
sentada pel senyor A,J. per Ia qual manifesta que ha solWtat 
ajudes a &versos departaments de la Generalitat per perfeccio- 
nar estudis de saxofon a Paris i no li han estat concedides, tot i 
tenir un currículum excellent. 

Fetes les gestions oportunes es van observar algunes irregu- 
laritats en el procediment de tmnitació i resoluci6 de les ajudes 
que concedeix el Departament de Cultura, en tant que, tot i 
tractar-se d’actes administratius de carMer generd adrqats a 
una pluralitat indeterminaáa de subjectes, no es pubIiquen ai 
Diari Oficial de la Generalitat. Eh conseqühcia, es va formu- 
lar una recomanaci6 en els termes segiients: 

<<( ...> Cal tenir en compte que les convocatbries de subven- 
cions, etc., es componen d’aspectes reglats (i, per tant, fiscalit- 
zables judicialment), com la cornpetkncia de l’bxgm, la 
constituci6 de l’brgan seleccionador i l’adopció de les seves de- 
cisions de conformitat amb les normes que regeixen els actes 
dels brgans col.legiats, etc., i aspectes discrecionals, si M no 
s’ha de confondre discrecionaiitat amb arbitrarietat, de manera 
que, fins i tot aquests, són susceptibles de contro1 si s’apmia 
iklegalitat, error o desvia& de poder. 

>>D’altra banda, les convocatbries esmentades són actes ad- 
ministratius dirigits a una pluralitat indeterminada de Subjectes 
i, per tant, és necesshia la seva publicaci6 per tal que produei- 
xin efectes juridics, d’acord amb l’art. 4 6 2  de la Llei de Proce- 
diment Administratiu, essent la resolució l’acte fmai del mateix 
procediment iniciat per la convocatbria, pr la qua1 cosa 6s ne- 
cesshia tamb6 la seva pubiicacid, així COM la notificació perso- 
nal als interessats en cas de concessiú, 

nD’altra banda, la publicaci6 és necessbia per tal de garantir 
el coneixement de la resoluci6 i permetre als interessats que ho 
considerin convenient la intesposici6 dels recu~sos pertinents. 
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>>D’acord amb aixb, us í b r n d e i ~ ~  la següent recamanxi6 en 
el sentit que cs publiquin al Diuri Oficial de la Fencrulitat de 
Catalunya les resolucions sobre conccssíó d’ajucles, subven- 
cions o beques amb chrrec a fons pfiblics, amb expressi6 dels 
recursos pertinents, si s’cscau, el termini i I’brgm davant del 
qual interposar-los, en compliment de requisit de publicitat es- 
tablert r2 l’art. 46.2 LPA. 

>>En conseqühncia, en el supbsit concret plantejat, recorna- 
nem la seva publicaci6 al mks aviat possible.)) 

Atks que la queka es va ~ Q I T ~ U ~ X  el 13.12.90 i que la reco- 
matiació 6s del febrer, encara no s’ha rebut resposta del Depar- 
tament de Cultzira. 

3. Protecci6 dcls animals 

La Llei 3/1988 del Parlament de Catalunya, de 4 de m q ,  de 
Protecció clcls Animals, estableix al seu Titol I les atencions 
minimes que han de rebre els culimals des del punt de vista de 
tracte, higiene i transport, i entre altres coses prohibeix: 

<<a> Maltractar o agredir fisicament els animals o sotmetre’ls 
a qualsevol altra prhct.ica que els irrogui sofriments o danys in- 
justificats,), i 

Mantenir-10s en installacions indegudes des clel punt de 
vista h ig ibn ico - s~~~~tar~~>  (supbsit qualificat corn a jnfraccid greu 
a 1’article 42.2.a}. 

Malgrat &b, en el trhfic tramfronterer d’animals es produei- 
xen situacions de maltractaments dels animals, com Ia denun- 
ciada, per part dels serveis veterinaris dependents clel Ministeri 
d’ Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Queixa 1797190 
‘i’rific transfranterer rl ’animals 

Una empresa dedicada a la Jmportaci6 d’iinirnais es va adre- 
Far a aquesta instituci6 en els termes segiicnts {tradui’m de l’ori- 
ginal en castell&): 

<<Eiis adrecem a la V.I. adjuntant nombrosos escrits, fam, te- 
lexs, dirigits a l’Adrnhistraci6 central, sense que fins avui hagi 
millorat el servei que d6na SOIVM (CITES) i Serveis Veteri- 
naris, que al nostre entendre vulnera la Llei de Protecció de la 
natura aprovada pel Parlament de Catalunya, com tambb Xa 
Convenció de Washington i els drets dels animals aprovats per 
les Nacions Unides. 

>>Rqucsta documentació va ser oporh~nament timnesa a la 
Comissi6 Europea, la qual va requerir les autoritats de 1’Aclrni- 
nistraci6 de Madrid, sense que fins ara hi hagin donat respas- 
tm.  

1,’oscrit anava acompanyat d’uria abiindant drxumentaci6, de 
la qual destaquem l’escrjt segiicnt, aclreGat a la Comissió de Ics 
Csnmnitats Europees (tradui’m CIC I’originnl en cnstellh): 

.(..,) Quant als serveis SONRE, que s6n els cncmegats de 
les comprovacions dels CITES (Conveni de Washington), si els 
animals arriben a l’aeroport de Barceiona més tard de les nou 
del mati -cosa habitud que arribin m6s tard per tal com es trac- 
ta de vols internacionals-, els animais no són inspeccionats pel 
SUXVRE fins a Ics set del vespre; després es despatxen a la 
duma i surten a les deu de la nit, i potser havien arribat a les 
onze del mati, és n dir, TREIZE H O W  a X’aeroport, i s i  v& 
nen d’algun pafs europeu, la durada del vol és de 50 minuts, 
mentre que els trhmits VETERTNAN i ClTES demanen tretze 
hores. 

)>Mentrestant, els animals s’estan amb la mercaderia general, 
i aixb que hi ha un Hotel d’animais, constxu’it no fa gaire, que 
fins avui no s’ha fet servir. 

>>Pel que fa als vols cl’Iberia que fan escala a Madrid (nor- 
malment els de Sud-ambrica), que acostumen a arribar a Ma- 
drid a primera hora del rnatf, sovint no fan trhnsit fins al cap de 
DOTZE hores, amb la qual cosa els animals arriben a Barcelo- 
na després de passar dotze hores a Madrid (m6s el vol de Sud- 
amkrica a Madrid, a la nit), i no es despatxen fins I’endemh al 
mati, la qual cosa 6s efectiva pels volts de les dues del migdia, 
sense posar-10s ni aigua! >>. 

Reproclub també el següent fiagment, tradu‘it de l’original 
castell&, corresponent a un telefax adreqat a la Comissi6 
d’ Agricultura de la Comunitat Europea. 

&is manifestem també que els Serveis Veterinaris de Barce 
lona son els m6s lents i complicats. De vegades.ges formes 
d’interpretar els textos dels certificats, els animals, havent ha- 
gut de passar cinc clies a l’aeroport de Barcelona amb la resta 
de mercaderies, s’han produ‘it nombroses morts. Aixb es podria 
evitar posant els animals en quarantena, corn 6s preceptiu al 
nostre nucli zoolbgic, legalment autoritzat, mentrc es resolen 
els problemes administratius i evitant la mort dels animdw. 

Com que es tracta de mathies sobre les quals lii Generalitat 
de Catalunya no t6 compet5ncies i que depenen de l’aúministra- 
ci6 periGrica de l’Estat, la queixa, amb tota la docurnenhi6 
que s’hi adjuntava, fou derivada al Defensor del Poble, perquh 
decidis sobre aquest cas. 

4. Desplegament de la LOGSI!: 

Amb l’aprovació per les Corts Generals de la Llei Qrghica 
1/90, de 3 d’octnbre, d’Ordenaci6 General del Sistema FXuca- 
tiu, publicada el 4 d’octubrc de 1990, s’inicia un procés de rc- 
forma del servei educatiu públic no universitari que caldrh 
desenvolupar i consolidar mitjanqant nomes estatals i autonb- 
miques per a la seva aplicaci6. 

fis important assenyalar que la llei estableix un marc general, 
juntament amb la Llei Orghnica 8/35, de 3 de juliol, Reguladora 
del Dret a l’Pducaci6, en qui? són possibles diverses opcions 
educatives per part de les comunitats autbnomes que hagin as- 
sumit competh~ies en materia d’ensenyament no universitari. 

En aquest sentit, s’establcixen uns principis bhsics del sistc- 
rna ducatiu (educació pernment) i de l’activitat educativa 
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(fomaci6 personalitzada, participacid i collabraci6 dels pares 
o tutors, efectiva igualtat de drets entre els sexes i respecte a to- 
tes les cultures, desenvolupament de les capacitats creatives i 
de I’esperit crític, foment d’hhbits de comportament demom&- 
tic, autonomia pedagbgica dels centres, atenci6 psicopedagbgi- 
ca i orientació educativa i professional, metodologia activa amb 
participació de l’alme, avduacid dels prmediments d’ensen- 
yament i aprenentatge, relaci6 amb l’entom social, econbmic i 
cultural i la forrnaci6 en el respecte i defensa del medi), 

Pel que fa a la fomació professional, es regula al Capitol 4t. 
del Titol Ir, i s’estnrctura en una formaci6 professional de base 
(que hauran d’adquirir tots els alumnes en l’educació swundh- 
ria) i una d’específica, per a l’aaccks a la qual caldrh haver com- 
pletat 1’EGB i tenir el títol de Graduat en Educaci6 Secundhia, 
identic requisit que per a l’acch al  batxillerat. 

Endemés, la llei inclou una extensa regulaci6 dels ensenya- 
ments de la música i la dansa, l’art drarnhtic, les arts plastiques i 
el disseny, i preveu I’existkncia de mestres especialistes en de- 
terminades bees (música, educaci6 física, idiomes). 

Quant d professorat, s’encomam I’educaci6 primbia als 
mestres (generalistes i especialistes) i la secundkia ser& profes- 
sada per llicenciats, enginyers i arquitectes o els qui tinguin ti- 
tulaci6 equivdent, 

Les disposicions transitbries cinquena i sisena fan referhcia 
a l*sIcc& dels mestres interins a la funci6 pública docent mitjm- 
$ant la valoració amb cadcter preferent dels serveis prestats. 
En relaci6 amb cada un dels aspectes esmentats, s’han pe- 

sentat diverses queixes de les quals hem seleccionat les rn& 
significatives, pel seu nombre o bé per la qüestió exposada. 

Queixes ndms.: 448190; 457/90; 463190 a 532190; 535/90 i 
536/90; 542/90 a 552190; 554/90 a 571190; 577190 a 595190; 
602190 a 625/90; 627190 a 700190; 706190 a 726/90; 727DO a 
743/90; 745/90 a 756190; 757/90 a 759190; 766190 a 803/90; 
805/90 a 871/90; i 877DO. 
Contra la LOGSE 

Els pramotors de les queixes són diversus ciutadans de Cata- 
lunya, molts dels quals estudiants de I’EscoIa Universithria de 
Fomaci6 del Pdessorat d’EGB de la Universitat de BarirceIo- 
na, i es refereixen al projecte de llei abans que no sigui objecte 
de discussió, esmena i aprovaci6 per les Corts generds. 

Els punts denunciats s6n els següents: 

al.- Eis sectors implicats directament en el terna de I’educa- 
ci6 tan sols han estat consultats de manera testimonial, perh en 
cap moment no s’han tingut en compte les seves propostes al- 
ternatives de base i qualificades per la seva experikncia profes- 
sionall; un exemple d’aixb 6s e1 cas omis que s’ha fet dei 
Document de Barcelona realitzat a l’octubre durant les Jornades 
Institucionals de l*EEscoia Universitbia de Fomaci6 del Profes- 
sorat d’EGB (amb representaci6 tant de professors com d’eshr- 
diant s) . 

222.- Considero que la LOGSE no contribueix a la millora de 
l’ensenyament sinó, ben al contrari, a la perpetuació d’errors 
consolidats amb modificacions parcials que no aporten millores 
qualitatives.>) 

En canseqiikncia, els promotors de les queixes proposen: 

(< 1 .- Un cos ~ i c  del pxofessorat que trenqui amb un ensenya- 
ment classista del professorat (de la. 2a. o 3a. categoria). Per 
aixb és evident que el professorat d’hfmtii i Primkria ha de te- 
nir la mateixa timlaci6 que el professorat d’Educstci6 Secunda- 
ria i FP, j a  que des de qualsevol posició psico-sbcio-peda- 
ghgica, tot el sistema eúucatiu té la mateixa importhcia (...) 

w2.- Perpetuar una diferenciaci6 entre Batxillerat (2n. cicIe 
de secundhria) i FP (estudis desprestigiats socialment) és pac 
menys que classificar els futurs ciutadans en titulats i mh d’obra 
no qualificada. 

~ 3 . -  A l’úItim, penso que existeix una gran ambigüitat en as- 
pectes tan importants i puntuals com són ara: l’Educaci6 espe- 
cial (no s’hi determina qui es farb chec  de les aules 
d’Educaci6 Especial i no s’inclouen en I’educaci6 secundhria i 
FP)$ la Pomaci6 d’Adults (que quasi no se’n parla), els ensen- 
yaments de Regim Especial (RO s’hi defineix clarament la dik- 
renciaci6 amb els de regim general, ni se n’assegura la 
universitat), la Formació Permanent (en la societat actual el ter- 
me analfabetisme ha perdut ei seu carhcter tradicional) i els en- 
senyaments infantils de O a 3 anys (que no s’hi concreten).}) 

Les anteriors peticions i propostes €oren transmeses al Depar- 
tament d’Ensenyarnent de la Generalitat perqub en tingués co- 
neixement, si M cal tenir en compte que es tractava d’un 
projecte de llei (no deñnitiu, per tant, i susceptible de ser modi- 
ficat durant I’iter parlamentari), presentat i subjecte a l’oporh- 
na tramitaci6 i apmvacid pels brgans estatals. 

Quant al text defmitivament aprovat, ja hem exposat iurte- 
fioment un resum del seu contingut sobre aquestes qüestions. 

Queixes 293190, 301/90, 396190 a 403190, 959/90, 960190 i 
1744/90 
Omissió de I’educació plhstica 

Llevat de la darrera queixa esmentada, les restants correspo- 
nen a diversos collectius de professors d’lEducaci6 Plhstica que 
denuncien l’oblit en qub van inc6rrer -a parer seu- l’Ordre dei 
Departament d’hsenyarnent de 4 de desembre de 1989 i la re- 
soluci6 del dia 5 mateix mes, sobre regulació de la idomtat i 
capacitaci.6 dels professors d’EGB per a i  professament de di- 
verses mattiries, i demanen el reconeixement de les titulacions 
(ilicenciats en Belies Arts, graduats d’Arts Apiicaáes, cursets 
de l’eespeciditat organitzats per la UNED, etc.), que puguin 
avalar la idoneitat i capacitat al mateix nivell que les altres titu- 
lacions expressades a les disposicions discutides. 

Sollicitat informe ai Departament d’Ensenyament, aquest va 
respondre indicant que l’accks a pIaces docents dels centres pú- 
blics d’EGB 6s regulat pel Reial Decret 895/1989 del Ministeri 
d’Educaci6 i Ciencia, en el qual no s’inclou la pltqa reclamada 
pels interessats. 

Per aquest motiu tant i’ordre del Departament S’hsenya- 
ment de 4 de desembre de 1989 corn la resoluci6 d d  dia 5 del 
mateix mes, reguladores del reconeixement de la capacitació 
idbnia i habilitada deis funcionaris del cos de professors 
d’EGB, no determinen els requisits especfics per al coneixe- 
ment de la capacitació per a places d’Educaci6 Plhstica. 
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]-%I conscqükncia, només es podria accedir a allb que sollicita 
el col.lectin de professors cl’Fiucaci6 Plastica si les administra- 
cions educatives consideressin conveniciit crear places noves, 
la qual cosa nu s’hn considerat de moment necevsarim en funció 
de la programaci6 de I’ensenyament a I’EGB. 

Posteriorment, vil tenir ent.rada la qucka ntím. 1744.190, for- 
mulada pcr la professora R.Ma.G., referent a l’omissió de l’es- 
pciaLitxaci6 en cducaci6 plhstica entre les possibles 
especialitzacions dels mestres d’EGB contingudes R I’articlc 16 
LQGSE. 

La qiiesti6 plantejada fou objecte cl’estucli i s’elabori un in- 
fmnc jurídic a fi d’oferir la mihxitna informaci6 possible als 
pornotors de les queixes. limscriviin l’iinforxrxe juridic esrnen- 
tat. 

>>I.- Situació actual 
>>l. Normativa estatal 
>zEn el sistema vigent (Estatut de Magisteri de 24-1047 i 

modificacions posteriors) pes a la provisi6 de llocs de treball en 
1’ECB no s’exigeix una formacio o preparació especifica per a 
aspirar. a trn lloc docent concret, llevat dels de Pre-escolu i 
FAucaci6 especial. 

nTZ1 Reial Decret 895/89, de 14 clt: juliol, ha modificat la p.ro- 
visi6 de llocs de treball en centres p~blics de Pre-Escolar, Edu- 
caci6 General Bhsica i Educació Especial, recollint la figura del 
prc~i’essor especialista en una Zwea determinada d’acord amb les 
previsions de la Llei General d’Fducaci6 de 44-70. Aquesta 
llei establia que l’EG13 compr2n dues etapes: la primera carac- 
teritzada per la globalitat dels ensenyaments, i la segona, pcr 
una rnoderad;t diversitat d’aquests. 

>>l,’art, 8 del Reial Decret esmentat preveu la provisi6 dels 
següents llocs de treball: 

>+ Ediicaci6 Especial (Pedagogia Tcraphiticca, Audici6 i 
Llenguatge) 

12- Ed41cacló Pre-Escolar 
12- Educacib General Uhsica, Cicles Inicial i Mitjh 
>+ Educa& General Bhsica, Filologia; Llengua Castellana i 

>+ Fxluucaci6 General Bhica, Filologia; Lleiigua Castellana i 

D- Educació General Bhsica, Filologia; Llengua Castellana 
>>- FAucaciTi General Bisica, Filologia; Llengua Catalana 
>F- FAucaci6 Gcneral Bhsicca, Filotogia; Valencia 
1)- Educaci6 General Basica, Filologia; Llengua Catalana, 

B- Mucaci6 General Bhsica, Filologia, Llengua Basca 
>+ Educaci6 General Bhsica, Filologia, Basc, Navarra 
>>- Educació General Bhsica, Filologia, Llengua Gallega 
D- Educació General Bhsica, Matemhtiques i Cihncies de la 

>>- Educaci6 General B hsica, Ciencies Socials 
n- Educació General Rhsica, Educaci6 Física 
>>El d&mer parhgraf del mateix article estableix que el Minis- 

teri d’Sd11cacio i Cikncia o els organs corresponents de les co- 
mullitats autbiiornes amb compet&ncics assumides en rnat2ria 

Angles 

Franchs 

Illes Balears 

Naturalesa 
I 

d’ducació podran inc~rpa~ar, a m&, altres lIms de treball de 
carhcter dment en fwlcid de la programació dels ensenyaments 
que en l ’hb i t  de llurs respectives competencies estableixin, i 
que els requisits específics per al seu desenvolupament es deter- 
minaran a les respectives relacions de llocs de treball. 

vPer ordre de 19 d’abril de 1990, el Ministeri d’Mucaci6 i 
Cikncia ha establert el lloc de treball FAucació Genesd BBsica, 
Educació Musical, a l’ernpara de I’esmentat art. 8 del Reial De- 
cret 895/39, i ha obert el. procediment d’habilitacid per al seu 
desenvolupament. 

>)Aquesta numiativa té cachcter supletori a Catalunya d’acard 
amb l’exposici6 de motius del Reial Decret 89SJ89. 

DA 1’6ltim’ destacar que l’art, 4 del mateix Reial Decret pre 
veu que la provisió d’aquells llocs cle treball docents de carhcter 
singular que hagin de ser coberts de forma permanent i que per 
reunir característiques no estiguin compresos en l’article 8, es 
rcalitxarh per colicurs que ser& objecte de regulació espcciñca 
pel Ministeri d’Educaci6 i Cikncia o pels brgans corresponents 
de les Comunitats autbnomes, i que la disposicib final sisena 
autoritza les comunitats autbnomes amb comlretkncies en mat&- 
ria d’ducaci6 per a desplegar el Reial Decrct 895/89 en el seli 
htnbit territorial. 

~ 2 ,  Cataluiiya 
>>Per ordre del Departament d’Ensenyarnent de 4-12-89, s’ha 

regulat el reconeixement de la capacitat idbnia i habilitada als 
fiincionaris del cos de professors d’EGl3, per accedir a centres 
piiblics de pre-esmlar, EGB i edncaci6 cspcial, i per resoluci6 
del mateix Departament dc 5-12-89, s’ha d e t e d a t  el procés 
d’inscripció en el Registre de personal de la Generalitat de les 
titulacions i especialitats dels professors d’EGB destinats a Ca- 
talunya i el procediment per acreditar la capacita& idbnia i ha- 
bilitada per a l’iiccds a centres públics dc pre-escolar, EGH i 
educació especial, 

>>Els llocs de treball existents per als quals s’exigeixen requi- 
sits espwifics de titulació o coneixements es classifiquen de la 
forma següent: 
P- Pedagogia terap~utica 
D- Educació especial, Audici6 i llenguatge 
12- Mucaci6 Pre-escolar 
P- EGB, Filologia, Llengua castellana i anglhs 
B- EGB, Filologia, Llengua castellana i franc& 
12- EGB Fitologia, Llengua castellana 
D- EGB, Filologia, Llengua catalana 
B-- EGB, Matemhtiques i Ciencies de la naturalesa 
>>En coiiseqiihcia, ni 1% administració educativa estatal ni la 

catalma han previst l’exishcia de llocs de treball docents es- 
pecífics d’expressi6 plastica, perb la normativa ho permet, ja 
que l’art, 8 del Reial Decret 895189 preveu com s’ha vist la pos- 
sibilitat de crear altres liocs de treball. A Catalunya, en tant que 
la Generalitat disposa de cornpetbncia plena en mat&ria d’en- 
senyament (art. 15 EAC), i, a mes, d Reial Decret 895/89 l‘au- 
toritxa expressament arts. (4,8 i disposició final sisena), Sa 
creaci6 d’aquests llocs de treball correspondria a la Generalitat 
de Catalunya. 

>>Pel que fa a l’especialitzaci6 dels mestres d’EGB, la Gene- 
ralitat, per ordre del Departament d’Ensenyament de 27-6-83, 
va regular les convocatbries de cursos d’especialització de pro- 
fessors en diferents kees o nivells d’ensenyament. L’art. 1 
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d’aquesta Ordre estableix que es convocaran cursos per a la for- 
maci6 de professors especialitzats en Pre-escdar i EGB, Peda- 
gogia Terapeutica, Audici6 i Llenguatge. 

>>La programació d’aquests cursos s’haurh d’ajustar al que 
disposi el Ministeri d’Educaci6 i Ciencia a efectes d’hornologa- 
ció i expedici6 dels diplomes corresponents. 

>>Per Ordre del mateix Departament de 30-6-86, es va am- 
pliar l’oferta de cursos d’especialitzaci6 a professors d’FJ3B a: 
a) les especialitzacions ja contemplades en els plans d’estudis 
de les Escoles Universithies de Formacib del Professorat 
d’EGB; b) les especialitzacions contemplades com a cursos de 
post-titulació per a la formaci6 de professorat d’EGB, portades 
a terme per la Universitat mitjanqant les corresponents Escoles 
Universitbies de Pomaci6 del Professorat d’EGB, i c )  les es- 
pecialitzacions de nova creaci6 i amb carhcter experimental, no 
incloses en cap pla d’eshrdis, 

>zL’organitzaci6, realitzaci6, matriculaci6, tit-ulació i profes- 
sorat dels cursos d’especialitzaci6 de l’apartat a) corresponen a 
la Universitat. Els de la modalitat b) s’hauran de sollicitar per 
la Universitat a la Direcci6 General d’Ensenyment Universita- 
ri, la qual fixar& les característiques generals de metodologia, 
professorat i contingut, i el Departament d’Ensenyment prme 
dir& al  reconeixement d’aquests cursos portant a terme els trh- 
mits conduents a la seva homologació. 

>)Els cursos de la modalitat c) s’organitzen a requeriment cle 
X’administraci6 educativa i la seva organització 6s compethcia 
de la Universitat, 

>>D’acord amb el que s’ha exposat, la Generalitat de Cataiun- 
ya seria competent per a regular l’especialitzaci6 en expressió 
plastica, creant els llocs de treball corresponents i establint els 
requisits necessaris per a UCU~X-~OS,  si b6 hauria d’obtenir l’ho- 
mologació pel hiEC en cas que es configurés corn una opci6 de 
pla d’estuclis de les Escoles Ulliversithies de Formació del Pro- 
fessorat d’EGB u COM un curs de post-titulació reconegut. En el 
supbsit c) no es requeriria l’homologaci6. 

>>U.- La LOGSE i la re€orma educativa 
>>1. Previsions legals 
>>La refoma del sistema educatiu d6na una gran hpoxthcia 

als ensenyaments dst ics ;  tant l’educaci6 musical, corn les arts 
pBstiques i el disseny o l’art dramhtic, són objecte d’un tracta- 
ment especific al Títol II de la LOGSE, “Dels ensenyaments de 
rhgim especial”. 

>>Aquests estudis tindran la consideraci6 de grau mitja Q su- 
perior segons s’escaigui, Tamb6 es preveu al batxillerat ia m e  
dalitat arts. (art, 27), i en l’etapa d’educaci6 secundbia, 
s’estableix I’edwaci6 plhstica i visual com una. kea de conei- 
xement obligatori, (art. 20 d). 

$Pel que fa a l’mwyment primari, la LXX;SE preveu com una 
Ama de coneixement obligatari I’Mucaci6 artisEica (art. 14.2 b). 

>>Igualment, disposa que I’educació prirnhria sigui impartida 
per mestres generalistes, és a dir amb compethcia en totes les 
bees d’aquest nivell. 

>)No obstant aixb, l’art. 16 preveu que la miisica, l’educaci6 
física, els idiomes estrangers “o aquells ensenyaments que es 
determinin”, siguin impartides per mestres amb I’especiditza- 
ci6 corresponent. 

>>La relació continguda en aquest article no 6s taxativa sinó 
enunciativa i en virtut d’aixb, es pcdria establir que l’expressi6 

plastica tamM fos impartida per mestres especialistes en l’etapa 
d’educació primkia. 
>>Cd tenir en compte que la disposici6 addicional 14a esta- 

bleix que els funcionaris que imparteixen els ensenyaments de 
les arts plastiques i de disseny hauran de pdmyer al Cos de 
Mestres de Taller d’Ms Plastiques i Disseny o al Cos de Pro- 
€essors d’Arts Plhstiques i Disseny. 

,>Seria conseqiient amb aixb que a I’educació pnimhria tamM 
fos necesshia E’especialitzacM en arts plhstiques per a impartir 
aquesta materia. 

~ 2 .  Administraci6 competent per al seu desplegament 
>>La disposi& h a i  Primera, apartat 2, de la LQGSE, esta- 

bleix que les Comunitats authnomes amb compet&ncies assumi- 
des en materia d’ensenyament, poden desplegar la LOGSE 
llevat del que faci referhcia a les mathies encomanades a 1’Es- 
tat o que per la seva naturaha corresponguin a aquest, de con- 
formitat amb el que disposa la disposicih addicional la. de la 
LODE, 

>>L’;trt. 16 LOESE en virtut de1 qual es podria crear l’espe- 
ciahació d’expressi6 plhstica per als mestres d ” B ,  resul- 
ta afectat per Ia disposició final 3a, (que estableix els articles 
amb rang de llei orghnica), per la qual cosa el seu desenvohpa- 
ment no s’ha reservat al legislador estatal, 

>Xal. tenir en compte, per& que l’art. 149.2.30 CE reserva a 
1’Estat la compethcia exclusiva per a la regdaci6 de les condi- 
cions d’obtenció, expedici6 i homologaci6 de títols acadhmics i 
professionals, i normes bhsiques per al desenvolupament de 
I’art, 27 de la Constitucic), a fi de garantir al compliment de les 
obligacions dels poders públics en aquesta mathria. 
>>En consqühcia, si es valgu6s crear l’opció d’expmsió 

plastica com una especialització dels Diplomats en Educació 
Infantil i Phrnhria, el contingut de la programaci6 s’hauria 
d’ajustar ai que disposes el MEC a efectes d’obtenir la co- 
rresponent homologació i expedició del dipIoma corresp- 
nent. 

>>EE.- Justificaci6 de la proposta 
nLa LOGSE regula de forma extensa l’ensenyament de les 

arts plhstiques i el disseny en I’etapa secundhria, tenint en 
compte el creixent interhs social per a aquestes disciplines, així 
com per la rnfisica, la dansa i l’art dramhtic. 

>>En I’educaci6 primhria, perb, no es preveu que aquesta ma- 
teria sigui impartida pels especialistes corresponents, corn, per 
contra, s í  que es preveu en I’educació secundhria, 

Creiem que la vaioraci6 de la convenihcia de la proposta 
conrespon, en aquest cas als pedagogs, i en aquest sentit, el dos- 
sier elaborat per les escoles universithies del professorat 
d’EGB de Catalunya sobre la formació de professors diplomats 
en educaci6 infantil i primhria: opció educació plhstica, recull 
els següents punts justificatius: 

>>a) D’acord amb les corrents pedagbgiques actuals, el mes* 
generdista ha de rebre un Ensenyament Plhstic corn materia 
troncal, vWida per a la seva fomaci6 professional, perb ente- 
nem que en la funci6 del mestre seria necessLria una formació 
especifica referida en aquesta kea per poder transmetre als 
alumnes d’EGB un ensenyament artístic de quaiitat , 

>>b) Amb la fmaiitat de desenvolupar la disciplina d’Mucaci6 
Plhstica de forma més sblida proposem la formació del Profes- 
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sor-Especialista que sigui capaq de preparar adequadament als 
a l m e s  d’EGH en el in6n de les Arts Plhstiques. 
>x) En LI formacilj que proposariem per l’especialista d’l3du- 

caci6 Hhstica es contempla una sblida formaci6 pedagbgica, 
esthtica i experimental que capaciti ai  mestre a portar a terme, 
amb efichcia la tasca educativa. Per tant en la seva prepara& 
es contemplen dos vessants: el te6rico-cunceptual i el prktic de 
l’art, mM6s interelacionats i complementant-se, possibilitant una 
preparació científm-tebrica i psicopedagbgica que el capacitin tant 
pr una bona taxa educativa com per una actitud investigadora. 

ncl} Seria necessari proporcionar una especiditzaci6 per pos- 
sibilitar que els alumnes d’EGE3 poguessin optar en un futur a 
escollir a partir de diferents ofertes educativa-academiques i 
professionals que demandin criteris artistics. Una eclucaci6 a- 
tistica permetria unificar el vessant t&cnico/funcional amb el 
creatiu/est&ic donant llac a sortides professionals relacionades 
amb el m6n artistic (disseny, grafisme, mitjans de comunicació, 
etc.) contemplades en una escala de valors molt importants en 
un futur prhxim. 

>>e) Uxi altre punt a considerar, que és de vital imparthcia, és 
el que fa referkncia a les noves tecnologies en les A l t s  PlBsti- 
ques com a recurs instrumental didhctic en l’hrea Artistica ja 
que les seves funcions motivadores, informatives i creatives s6n 
de vital imporhcia en el m6n actual i futur. 

d3ls arguments exposats i la tradició d’aquests ensenyaments 
a Catalunya justifiquen que, dins de les possibilitats que ofereix 
el marc jurfdic anteriorment assenyalat, el Departament d’En- 
senyament procedeixi a dictar la normativa corresponent per fer 
possible que a Catalunya, la didhctica de l’educaci6 plhstica en 
I’Ensenyament primari sigui professada per mestres especiaiis- 
tes i tramiti, aixi mateix, l’homologacid dels cursos corxespo- 
nents per part del MEC. 

>zIV.- Conclusions 
>> 1 ,  La normativa vigent en rnathria de classZicaci6 de llocs 

de treball docents i d’eslpecialiitxació de mestres cS’EGB, faculta 
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per a crear llocs de treball en l’especiditat d’expressi6 plhstica 
(RI3 895/89), així com per il establir els requisits per a obtenir 
aquesta especialitzaci6 i convocar els cursos corresponents, 
sens perjudici de la seva homdogacid pel MEC. 

~ 2 . -  L’art. 26 de la LOGSE preveu que determinats ensenya- 
ments, (entre eJs quals es podria incloure l’hea d’arts plhsti- 
ques), siguin impartits per mestres especialistes. 

>>Aquest article no té rang orghnic i per tant podria ser cies- 
plegat per la Generalitat, sens perjudici de la competencia esta- 
tal en matbria d’expedicih i homologaci6 e títols, la qual 
operaria requerint la posterior homologaci6 pel MEC dels cur- 
sos d’espwialitxació establerts per la Generalitat. 

~ 3 . -  La LOGSE atorga tula gran importancia als ensenya- 
ments artístics en l’ensenyament secundari, per la qiial cosa se- 
ria convenient crear l’especidització d’educació pXbstica dels 
mestres d’EGB en l’ensenyament primari, a mks de les especia- 
litzacions d’ensenyament de la mGsica, educaci6 física Q idio- 
mes estrangers, previstes de forma enunciativa a l’art. 16 
LOGSE. D’aquesta manera es donaria la formaci6 adequada i 
amb la suficient qualitat perque els alumnes de psirnhria puguin 
afrontar l’etapa secundhria d’aquests ensenyaments amb la prc- 
paració tecnica i especifica necessbria. 

>>La justificaci6 d’aquesta proposta queda recollida en els 
punts transcrits a l’apartat XXX #aquesta nota.>> 

Al mateix temps que es trametia l’infome transcrit, s’hdica- 
va als collectius interessats que s’adrecessin al Departament 
d’Ensenyament per tal d’hiciar negociacions. Fm data recent 
s’ha rebut resposta d’un interessat assenyalant que aquestes ha- 
vien comeqat i que podiem donar per resolta la queixa formu- 
lada. 

Queixa 930190 
Especialització en cducacilf musical 

En aquest cas, la promotora de la queixa és una mestra que es 
vol especialitzar en Educació Musical a Catalunya i s’adrega al 
Síndic en els termes següents: 

aS6c professora d’EiGB, vaig aprovar les oposicions a aquest 
Cos l’any 1984 a la Comunitat Autbnoma de Catalunya. 

>>A causa de la progressiva aplicació de la LWSE, al llarg 
cl’aquest curs escolar es procedeix a l’habilitació el professorat, 
6s a dir, al reconeixement de les especialitats de cadascun, per- 
quP: sembla que els prbxims concursos de @asilats es faran per 
especialitats, 

>>Jo compleixo tots els requisits, per6 pertanyo a la comunitat 
autbnoma de Catalunya, on sembla que no s’obriran els temi- 
nis d’habilitacid perquh IIQ hi ha previsi6 de creaci8 de llocs de 
treball especifics per a aquesta especialitat. A més a més, en 
aquesta comunitat autbnoma, eis nivells d’exighcia per a esser 
reconegut especialista són diferents: cal aprovar un curs de Pos- 
tgrau en Mucaci6 Musical de 480 hores i haver-nc superat un 
quart d’un Instrument i un cinquh de Solfeig (DOGC del 
20/1/90). 

~ R e a l i t z ~  actualment aquest cus, pe& 6s el primer any que 
s’ofeweix de forma gratu’ita als funcionaris, i no finalitza fins al 
setembre-octubre. 

>)Sembla que solament les habilitacions efectuades amb data 
anterior al juny de 1990 tenen vdidesa per al proper concurs 
general de trasllats. 

>>En aquest concws de trasllats, en el qual jo  tinc dret a parti- 
cipar, voldria accedir a una plaqa mitjanpnt aquesta especiali- 
tat en una localitat de la provincia de Terol, 6s a dir, a una plap 
clins el territori del MEC. 
))Em sento doncs discriminada respecte dels professurs 

d’EGB d’aquest h b i t  territorial a l’hora de triar una plaga, do- 
nat que a mi no se’m reconeix l’especialitat tenint els mateixos 
estudis, malgrat que la meva aspiració 6s una plaqa dins el temi- 
tori del Ministeri d’Educaci6 i Ciencia. )) 

Ens vam adrepr al Departament en els 

<<Hem pogut constatar, mitjanqant CI  

ermes següents: 

nverses tdefbniques 
amb funcionaris del vostre Departament, que la normativa cata- 
lana que haur& de regular aquestes habilitacions es troba en fase 
d’elaboraci6 i que I’Ordre estatal no s’aplica, de manera que hi 
ha un buit nomatiu. 

>>En consqühcia, ates que els mestres &EGB dependents 
del Departament d’Ensenyament no poden obtenir aquella habi- 
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litació malgrat reunir d s  requisits exigits per ía noma estatal, 
no poden participar en concursos per a optar a places de l’espe 
cialitzacih en Mucaci6 Musical, de manera que es produeix 
ulna situaci6 de discriminació en relaci6 amb els mestres d’EGB 
dependents del MEC. 

>>Corn a solucitj per superar aquesta situaci6 discriminatbria, 
us recomana que procediu a dictar la normativa sobre habilita- 
ció dels mestres d’EGB per a impartir l’Ekiucaci6 Musical a Ca- 
talunya, tenint en compte els requisits previstos per l’Ordre 
estatal així corn els mecanismes d’homologaci6 necessaris per- 
qui3 aquestes habilitacions siguin reconegudes pel MEC (tal 
com preveu, per al supbsit contrari, l’article segon punt 1.3, de 
1 ’ Ordre estatal). )> 

Fins avui, perb, no s’ha publicat cap disposici6 en aquest res- 
pecte. Subratllem que la LOGSE preveu la figura dels mestres 
especialistes per impartir determinats ensenyaments, entre els 
quals hi ha l’Fducaci6 Musical. 

Queixa 1769190 
Mestres interins i substituts 

El 12-12-90 va compadixer a la nostra Instituci6 el cornit& 
de vaga dels mestres interins i substituts, e2 qual fou rebut per- 
sonalment pel Sindic. EI dit cornit& li l h r h  un f d l  que recollia 
les seves reivindicacions. La transcripci6 literal de la comunica- 
ci6 rebuda 6s la següent: 

<<Et professorat interí i substitut de Catalunya estem en vaga 
els dies 12 i 13 de desembre, Des de fa deu anys estern sotme 
sos a un treball precari, sense possibilitats d’accedir a les places 
que ocupem: nom& es guanyen un 15% de les places que SUT- 
ten a concurs. Actualment som 5.000 a Catalunya i 35.000 a tot 
I’Estat, L’aparici6 de la LOGSE ha obert I’expectativa d’absor- 
ci6 del cul4ectiu per part de I’administració. Wm estat necessh- 
ries dues jornades de vaga (28 i 29 de novembre) per 
aconseguir que el Departament d’Ensenyament ens comuniqui 
la seva resposta sobre el tema de l’accés. 

nEs rebutja e1 plantejament del Departament ja que no supo- 
sa un ACCI% Dll?“CUT i les vacants que es preveuen 
treure a CQI~CWS no cobreixen les necessitats reds dels centres. 

>>Continuem la lluita per assolir els nostres objectius: 
>+ ACCfiS DEEFüWCIAT: 
>>Exigim Ia negociació del procediment d’accks de la Dispo- 

sici6 Transitbria Sa. de la LOGSE a Catalunya, i en qualsevol 
cas que aquest sigui equivalent, com a minitn, al del coklectiu 
d’interins del CEPEPC. 

>>La Llei de Cossos Docents de Catalunya ha de recollir un 
accks diferenciat generalitzat i a l’abast de tothom. 

>>La Generalitat ha de fer seva la problernhtica i les reivindi- 
cacions del professorat interi i substitut davant la propera reu- 
ni6 entre el MEC i les COMUNTATS autbnomes els dies 12 i 
13 de desembre. 
D- ESTARILlTAT: 
>)En qualsevol cas s’ha de garantir I’estabilitat per a tothom. 
>>Cal evitar possibles discriminacions a causa de la Reforma, 

que no ha de ser una xeconversi6 encoberta. X també, evitar p s -  
sibles serrells: per títols, mat&ries impartides, Q per qualsevol 

motiu (adscripci6 ens EGB, &ins en Mitges, supressió d’au- 
les. * .) 
>h TRIENNIS: 
>>Reivindiquem el seu cobrament immediat durant el pedode 

>>El dia 13 de desembre del 90 es mobilitza TOT EL PRO- 

>AUGMENT DE PLANTILLES 
d ” S A  DE TOTS ELS LLOCS DE TREBALL 
>CAP ACOMIAD- 
>>NO AL TREBALL PRECARI.>> 

d’interinatge, com ja es fa a Euskadi. 

FESSORATPER: 

Posats en contacte amb el Departament d’Ensenyament, 
se’ns va indicar que les negociacions encara estaven obertes. 
Estudiades les qüestions plantejades, es va elaborar l’informe 
següent: 

uEn relació amb I’escrit presentat pels mestres interins i 
substituts mitjanpnt el comit& de vaga i que reculi les seves 
reivindicacions, cal tenir en compte el següent: 

~ 1 . -  En primer lloc, les converses entre el Departament d’En- 
senyament i el coklectiu indicat encara estan obertes per tal 
d’mibar a un acord, ra6 per la qual no escau la intervenció 
d ’ aquesta Instituci6, 

>>U.- Quant als 3 punts continguts a l’escrit, considerem que 
des del punt de vista juridic no hi ha fonament suficient per les 
següents consideracions: 

>+ AccCs diferenciat: la LOGSE diferencia entre dos coklec- 
tius d’interins: els mestres interins i substituts (disposici6 tran- 
sitbria sa.), als quals es valoraran els serveis prestats en 
l’ensenyament públic com a m&it preferent durant les tres pd- 
meres convocatbries d’jngrés a partir de l’entrada en vigor de la 
LOGSE, i aquells que, en virtut del p r d s  previst a la Llei ca- 
talana 14/83, de 14 de juliol, s’han integrat o s’integraran, en la 
xarxa de centres públics dependent de l’administració educati- 
va, (disposici6 Wansitbria 6a.1, eIs quals tindran dret a proves 
selectives especifiques, previs regul aci6 del Parlament de Cata- 
lunya, 

>>La diferenciacih entre un i altre cotlectiu resulta justificada 
pel diferent procés d’integracib del centre on presten els seus 
serveis els mestres afectats. Els centres adscrits al C E P E  
provenen d’un procés especialment previst per la Llei 14/83, de 
14 de juliol, corn a reconeixement a la tasca de catalanització i 
de renovaci6 pedagbgica d’aquests centres, 3 per la seva actua- 
ci6 amb carhcter supletori davant la insuficikncia d’escola pi- 
bhca catalana. 

>}La Llei 14/83 va reconkixer al professorat que prestava els 
seus serveis en aquests centres el dret a romandre en el seu lloc 
de treball i els va atorgar un termini per tal d’accedir a la h c i b  
pública docent. 

es 
pot aplicar a tots els interins i substituts, j a  que aleshores es vul- 
neraria el sistema normal d’ingrés a la €unció pública docent, 
constituint una discriminacid i un frau a la Uei per a les perso- 
nes que hi han accedit mitjangant el procediment legalment pre- 
vist, que és el concurs oposició. 

>>En aquest sentit, cal tenir present i’rtrt. 103.3 de la Constitu- 
cio (l’accés a la fimció pública s’haurh de regular per liei, 
d’acord amb els principis del mhit i la capacitat) i ei dret fona- 

),Tanmateix aquesta situaci6 excepcional i transitbria 



16820 BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 250 / 22 de marq de 1992. 

mental de l’art. 23.2 de la mateixa Constitució, dret dels ciuta- 
dans a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i checs  
públics). 

>+ Estabilitat: la prbpia naturalesa de la situacid d’iinterhitat 
és transitbria i així, d’acord amb l’art. de la Llei 17/85 (aplica- 
Me al personal docent amb carhcter supletori) és personal interí 
el format pels qui, en virtut de nomenament, presten serveis 
amb carhcter transitori i ocupen places reservades a funcionaris 
de carrera i dotades per les plantilles pressuposthies, mentre 
aquests no les ocupen. 

>>El personal interí, per prbpia definicci6, no pat tenir mai una 
garantia d’estabilitat en el treball, sens perjudici que el temps 
de serveis prestats li sigui valorat com il tnkrit en la C O H ~ S ~ O -  

xieiit convocatbria. 
>+- Triennis: per la mateixa naturdesa tcansitbria de la interi- 

nitat, IIQ pot donar lloc al cobrament de triennis, ja que no hau- 
ria de superar els tres anys. 

>>En cap acIministraci6 prlrblica catalana est& prevista aquesta 
possibilitat , 

>>El. fet que al País Basc es cobrin triennis es deu a acords de 
c d c t e r  sindical i no s’abonen per aquest concepte, sin6 sota al- 
tres denominacions. No hi ha cap normatha que ho reguli, sh6 
que es tracta de convenis o acords amb efectes exclusivament 
entre les parts i sense suport legal>>. 

Actualment les converses continuen obertes entre I’ adminis- 
tració i els mestres interins i contractats, De tota manera, el de- 
cret de desplegament de la LOGSE en aquest punt correspon de 
dictar-lo a l  Ministeri d’FAucaci6 i Ciencia, 

5. Mal cstat i construcci6 
dels centrcs docents 

El mal estat dels centres docents per demora en l’execuci6 
paralització d’obres ha estat també objecte de queixa, junta- 
ment amb la reivindicaci6 de coiistrucció de nous centres do- 
cents, Aquests aspectes repercuteixen directament en d servei 
públic docent no universitari i, en especial, sobre l’almmnat, En 
són exponents ben clars les tres queixes segiients. 

Queixa 763~90 
Retard en tines obres de reparació 

L’associació de pares d’alumnes del coklegi públic Salvador 
Lluch, de Gav&, es va adrqar a aquesta Instituci6 rnitjanpnt el 
següent escrit: 

({Els paires i mares que signem la present carta, vehs tots de 
Gavh i en ser pares d’dumnes que pertanyen al Collegi Pliblic 
Salvador Lluch, el volem informar del següent: 

B-- La nostra escola, amb dos edificis de 1933 (pavellons que 
contenen les aules) no es poden utilitzar des de l’inici del curs 
1989: primer va ser un edifici i després tots dos -donats de bai- 
xa- per problemes d’cstructures greus. Els alumnes han perdut 
dues setmanes d’escolarització; al mateix temps no es van tro- 
bar locals adequats per instal-lar els 600 n e n ~  i nenes; arran 

d’una fissura en una paret de chrrega per efecte de les pheres  
calors a mig mes de febrer. Darrera una reparaci6 de sostres. 

>+ Fins el passat divendres dia 4 (de maig) no hem tingut co- 
neixement formal que la Generalitat i I’Ajuntament s’havien 
posat d’acord per solucionar el problema de cara d proper curs. 
Actudment el collectiu del centre esta dividit en tres grups 
d’aules alternatives, el 60% realha torn continuat amb impor- 
tants dcficihcies en tots els aspectes, Doncs bé, aquesta tarda, 
en assemblea informativa, es va parlar de les esperances que 
han dipositat (les Autoritats Educatives) per setembre fitis i tot 
que el curs 91 la nostra escola comptaria amb mks i millors ins- 
tal.lacions. Per recuperar l’horari nomal (de 9 a 12 i de 3 a 5) 
inici del curs 2990-199f, encara que en dos grups diferents -10- 
cals distants i diversos- sense determinar. 

>+ Nosaltres creiem en el comprods que van donar el sen- 
yor Degh d’Ensenyament així com el senyor Alcalde, i si hem 
de ser €rancs ho fem amb reserves. 

)+ Carn que aquest greu aqsurnpte no ens inspira mi% que un 
gran interks en defensar els drets dels nostres f%s i filles i h i -  
tar per una millora en la qualitat de l’ensenyament per aquesta 
generaci6 del €utur, emparant-nos en la legislació vigent sollicitem: 

>>A.- Que es rehabiliti immediatament la nostra escala. 
>>B.- Evitar fer mohties innecesshries al collectiu de perso- 

nes afectades mentre durin les obres. 
DC.- Dotar el Centre d’EGB Salvador Lluch de Gavh de les 

instalacions i serveis que contempla el “Programa de necessi- 
tats relatiu als centres d’Educaci6 General Bhsica” aprovat pel 
Ministeri d’Educaci6 i Ciencia el 14 d’agost de 1975, que va 
ser publicat en el BOE i recull com a exemple per a un centre 
de 16 unitats (similar al nostre): 

>>Suposa disposar de: 
)+ Laboratori de 90 m2, he-tecnologia (9Om2), Biblioteca 

>+ Galeries cobertes (ARA NO N’M HA) de 240 m2 de su- 

12- Dues pistes polisportivcs de 36x1 8 metres. 
>>Realitzades algunes gestions i després que es reunís el. 

collectiu amb representants del Departament d’Ensenyament 
constituint una Comissi6 de Seguiment de les obres, el mateix 
collectiu ens va dirigir un segon escrit en el qual manifestava 
que s’havia dissolt et grup de treball per part de l’íidministració 
i que les aules substitutbries havien sofert inundacions per les 
intenses pluges caigudes (mar$ 1990), i ens feia arribar el seu 
temor que no s’acabessin les obres. 

>>Recentment, el Qepartainent d’Ensenyament ens ha trames 
un informe pel qual s’assenyala que les obres previstes consten 
de tres fases. 

(60m2), dependhcies auxiliars diverses, gimnhs, etc, 

pe$ íce. 

>>La primera, consistent en la consolidació i reforma de l’es- 
tmctura i de les instal-lacions de l ’df ic i  nord, que va finalitzar 
la primera setmana de setembre, ha permes disposar de I’edifici 
per a l’inici del cucs i990-1991. 

>>La segona, que t6 per objecte l’edifici sud del centre, es va 
iniciar el mes de setembre amb la redaccih del projecte i la pre- 
paraci6 de l’obra, i té un termini d’acabament previst per al pri- 
mer trimestre de 1991. 

>>La tercera i tíltirna fase, consisteix en l’ampliaci6 dels mb 
duls de serveis. Es preveu que el projecte executiu corresponent 
s’acabi el proper mes de gener i les obres s’iniciin el mes de 
maig de l’my vinent. 
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Queixa 1378190 
ParalitacM de les obres per dirnissi6 del consistori 

Amb motiu de la visita al Síndic dels representants dels 
grups antiabocadors de Tarragona, un dels presents va f ~ m ~ l ~  
una queixa contra l’estat del C.P. Axce Qchotorena, de Mont- 
blanc. El nostre comunicant ens 12iurh el següent escrit: 

<<Com a President de l’Associaci6 de Pares d’Alumnes del 
Collegi Riblic de Montblanc, adjhta us trameto una cbpia 
emesa pel cap local de Sanitat referent a l’estat actual dels ser- 
veis sanitaris del nostre collegi, 

>>Aquest centre té un total de 525 alumnes matriculats, repar- 
tits en 20 cEasses (m6s una d’lbsenyanga Especial) i 23 prafessm. 

>>E11 I’Assemblea de l’Associaci6 que va tenir lloc ahir es va 
tractar l’estat del Collegi i el perill que suposa pels infants el fet 
de conviure amb les obres d’mpliaci6 que s’estan realitzant en 
el Centre (material pels patis, portes i finestres tancades, parets 
enderrocades i altres de mig constru’ides, forjats d’escales exte- 
riors a mig installar, etc.). Aquestes obres porten rnes de sis me 
sos paralitzades i desprbs d’haver intentat dialogar amb totes les 
administracions corresponents perqub es busqubs una solució 
en previsi6 del problema que suposaria l’inici del curs en 
aquestes condicions, IIQ ha estat possible trobar-la. Ara s’ha 
d’inniciar el curs i, no havent-hi espai suficient, les aules que 
l’any passat van haver d’anar a un altre centre, enguany s’hau- 
ran d’installar als corredors. 

)>Corn podeu veure, la situació 6s greu, per la qual cosa, des- 
prés d’haver-se tractat el mal estat del centre, el perill que supo- 
sen les obres i la reaiirat de la manca d’aules, es va acordar: 

>>“- Que, tot i que els alumnes vagin a escola e1 dia 17, i pot- 
ser els segiients, no entrin ai Centre. Que restin les hores lecti- 
ves al pati.” 

>>Aprofitant aquesta carta voldrkm demanar-vos si V6s ens 
podeu trobar una soluci6 a aquest problema que fa més de deu 
anys que dura>>. 

L’infome al qual es fa referhncia és el següent: 

dontestant la seva petici6 de procedir a realitzar una visita 
d’inspecci6 sanitbia al grup escolar Arce Ochotarena, inspec- 
ci6 a la vegada sollicitada per E’associaci6 de pares d’alumnes 
d’aquest centre, us haig d’infomar del següent: 

>>Que l’edifici antic, quasi la totalitat del complex escolar, es 
troba en un estat d’abandonament causant una impressi6 depri- 
ment pel seu deteriorament i brutícia, com a mínim en totes 
aquelles dependbcies a qub he tingut accés. 

>>No he pogut visitar ni el menjador escolar ni la cuina 
>>Els serveis sanitaris tant de la primera C Q ~  de la segona 

planta es troben en un deplorable estat de consewaci6 i hncia- 
nment. Orinals per a nens, obstmlts i antihigienics; conductes 
eferents de les bescambres al descobert i traspuats; part dels 
jocs d*aixetes trencat; rentamans trencats; enrajolat incomplet i 
aixecat; falta de saboneres i elements per rentar-se o per eixu- 
gar-se les mans, etc. 

>>Conduccions elhctriques amb punts clars de curt circuit; pa- 
rets a la planta baixa amb taques de salobre i a Ia superior sen- 
yals de goteres i pintura antiga escantonada. 

>Que les obres d’ampliació estan interrompudes -primera 

planta apuntalada- en una fase perillosa per a la població scolar 
pel fet que el seu acc& és ficil. 

>>Que l’annex dedicat a pre-eescolar és insuficient j a  que els 
nens d’educació especial han de rebre I’ensenyament en el ves- 
t h l .  Observo que ei paviment 6s de lloseta de ciment acanalat, 
semblant a la de les voreres, que si bé 6s antillisquent, demana 
una neteja difícil. 

>>En resum, que d’aquesta inspeccib es dedueixen clares i 
greus deficiencies sanithries que haurien de ser resoltes amb ur- 
gbncia o notificades a qui correspongu&s.>> 

Sollicitat informe al Departmcnt d’Ensenyament, ens va 
respondre en el sentit que s’havia signat un conveni amb 
1’Ajuntament de Montblanc per a l’ampliaci6 i millora del cen- 
tre, que recollia I’arranjament dels aspectes denunciats per l’as- 
sociaci6 de pares d’alumnes. La dimissi6 del consistori en 
protesta pel Pla de Residus de la Generalitat va provocar, perb, 
la paralitzaci6 de les obres. Per garantir el funcionament del 
centre per al curs 1990-1991, el Departament va instaihr un 
mbdul prefabricat de dues aules. 

Queixa 1166DO 
Rehindicaci6 d’un nou centre 

L’associació de pares d’alumnes del C.P. Santa Maria de 
Cervelló ens va fer arribar un dossier en relació amb Ies prome- 
ses fetes pel Departament d’Ensenyament sobre la construcci6 
d’un centre de secundhia nou que es destinaria als termes mu- 
nicipals de Cervell6, Vallirana i Corbera. Aquesta associació 
denunciava l’jncomplhent de les promeses del dit Dqmtament. 

Fetes les indagacions oportunes, ens hem assabentat que 
I’Ajuntament de Cervell6 cedeix uns terrenys a la zona anome- 
nada Can Mascar6; tanmateix, l’elaboració del projecte encara 
no ha finalitzat i IYínica dada significativa de que es disposa és 
que l’adjudicaci6 de les obres de construcci6 estil proposada per 
a l’exercici de 1991, 

Cal, per tant, un seguiment de la redacci6 del projecte i de la 
seva execució per assegurar que es compleixin els terminis fi- 
xats. 

6. Coiicursos i oposicions 

Aquest afer planteja una gran diversitat de qüestions: discre- 
phncia amb la titulació exigida per accedir a deteminades pla- 
ces, interpretació de bases ambigües, exclusions, etc. 

A tot aixb cal afegir, durant l’any 1990, la publicaci6 de 
l’Ordre de 223.90, per la quai es regula el procés d’adscripci6 
dels professors de pre-escolar, EGB i educaci6 especial que 
presten servei amb carhcter definitiu als centres docents públics 
de Catalunya i I’aprovaci6 del cat&@ de llocs de tseball del 
personal docent dels centres p6blics d’EGB, pre-escolar i e h -  
caci6 especial (resolució 1.630), desprds d’haver procedit a ini- 
ciar el proc6s de capacitació durant l’any 1989 (Reial Dwret 
895/89, 14-7; ordre del Departament d’hsenyament 4.12,89 i 
resoIuci6 5.12.89). 

Es completa aquesta regulacih amb les resolucions de 9.4.90 
i 2210.90, del Departament d’Ensenyament, la primera sobre el 
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procediment per acreditar la capacitaci6 per accedir als llocs de 
trebaII dels centres pfiblics de pre-escolar, EGB i educació es- 
peciaI i detalla la titulació, especialitats i certificacions que en 
pemeten el reconeixement; la segona, de canvocatbria de con- 
curs de trasllats per proveir llocs de treball en centres p~blics de 
pre-escolar EGB i edrcaci6 especial en el cos de professors 
d’EGB, anuncia convocatbria per exercir el dret preferent a 10- 
calitat i obre nou termini per a la sollicitud de reconeixement de 
capacitacions. 

Queixa 1100/90 
La seu dels tribunals d’oposici6 

El senyor R.G. va acudir al Síndic de Greuges per formular 
una queixa contra l’arbiaarietat que segons ell es va prduir en 
situar a Tarragona rm dels tribunals de les oposicions a profes- 
sors agregats de batxillerat -ernplaqament nom& atribuible ai 
president del tribunal en qÜesti6, ja que la majoria dels oposi- 
tors prove de Barcelona, El senyor R,G, és membre del tribu- 
nal, 

Ens v a m  adrqar al Departament d’bsenyament en els ter- 
mes següents: 

<<Ha tingut entrada en aquesta Institució la queixa presentada 
pel senyor R.G., que ha quedat registrada amb el núm. d’expe- 
dient IlOQJSO. 

nSubstancialment, la queixa fa referencia il I’xbitrarietat de 
situar a Tarragona Ia seu d’m dels Tribrmais de les oposicions a 
professors agregats de batxillerat (assignatura d’histbria), per 
decisi6 unilateral del seu President, sense tenir en compte la 
procedencia Q la facilitat d’acch dels opositors i restants mern- 
bres del Tribunal. 

>>Aquest fet ha posat en relleu la manca de normativa sobre 
aquesta qüestió, de manera que els Presidents dels Tribunals 
Qualificadors poden fixar de forma totalment arbitrhria i discre- 
cional la seu d’aquests Tribunals. 

>>En conseqükncia atesa la seva necessitat, us suggereixo que 
procediu a dictar la normativa corresponent per tal que la seu 
d’aquests Tribunais es fixi segons criteris objectius, sens perju- 
dici, si s’escau, d’establir Tribunals descentralitzats si hi ha m6s 
d’rrn Tribunal per a la mateixa assignatura i per al cas que hi 
hagi una majoria d’opsitors de fora de Barcelona, de manera 
que es tinguin en compte també els interessos d’aquests per tai 
d’evitar que sc’ls imposi, a mks, la chega d’haver-se de tras- 
lladar lluny de la seva residencia habitual.>> 

En resposta al nostre suggeriment el Departament ens va hi- 
dicar que 1’autarit;r;acili de futures constitucions de tribunals 
d’oposiciuns quedarh supeditada al ket que es basin en criteris 
objectius i que considerin els intemsos de la majoria dels OP- 
sitors i d’altres membres del tribuai. 

Queixa 1574190 
Que 4s primer: la preferencisl o ia prioritat? 

La senyora 1.S. es va adrqar a aquesta Instituci6 manifestant 
que dtirmt quatre curscrs escolars seguits (del 1984 al 1987- 

1988) va professar l’ensenyament de Música en catal&, perb no 
va poder demanar la idoneytat al seu moment perqui3 aquell any 
ensenyava h g I % s  i Castella. Des #deshores i fms al c m  
1989-1990 va continuar ensenyant A n g h  i Castell& ds nivells 
de &,, 7& i 8& de 1’EGB i segui tot el reciclatge en llengua an- 
glesa a chrec seu. 

Per ordre de 22-5-90, es va regular el pruc6s d’adscripió 
dels professors de pre-escolrrr, EGB i educació espia l  que 
presten serveis amb carhcter definitiu als centres docents pÚ- 
blics de Catalunya, d’acord amb la qual cosa la senyora S. va 
adrqar la seva insthncia de sollicitud d’adscripci6 a la plaga 
que ocupava en el centre on estava adscrita amb cdcter defini- 
tiu. 

No obstant aixb, per resoluci6 provisionai de 31-7-90 ha es- 
tat adscrita al cicle inicial i mitja d’EGB, que s’ensenya en lien- 
gua catalana, en lloc dels niveus 6&., 7&. i 8 h  i de les as- 
signatures d’Anglhs i Matemhtiques i etica en llengna castella- 
na, que eila havia sollicitat, per rad, paradoxalment, de no tenir 
reconeguda la idoneitat en Llengua catalana. 

En daci6 amb la qüesti6 plantejada, cal subratllar que la 
senyora S. ,  malgrat no tenir reconeguda la idoneltat, t6 coneixe- 
ments de catal& escrits i or& suficients per impartir l’ensenya- 
ment en aquesta llengua, perb ha fet un esforq per 
especialitzar-se en Llengua anglesa, i aquest esfoq no li ha es- 
tat reconegut per l’administsació educativa, mentre que una al- 
tra persona amb titulaci6 de Catal& perb amb coneixements 
inferiors de Llengua anglesa ocupa la pIqa que ella ha desen- 
volupat aquests darrers cursos. 

Entenem que aquesta situaci6 és conseqühcia de la interpre 
tació que ha fet el Departament d%nsenyarnent de X’article 5 de 
l’Ordre de 22-5-90, el contingut del qual 6s certament ambigu. 

L’esmentat article estableix (apartat 1 punt a) que entre els 
professors que tinguin la capacitat reconeguda exigida (en 
aquest cas, la capacitat per ensenyar AngEs) tindran Spr‘eferb 
cia sempre que tinguin algun dels certificats que es determinen 
sobre coneixements en Llengua catalana, <<sense que aquesta 
preferhcia d i u  I’articIe- a efectes de I’adscripci6, suposi cap 
variació en l’antiguitat que correspongui a cadascun dels pro- 
fessors del centse>>. 

L’apartat 2 del mateix article estableix que l’ordre de priori- 
tat en l’adscripció dels professors serh donat per la major anti- 
guitat com a funcionaris de carrera amb destinació definitiva en 
el centre, clins cada nivell de llocs de trebdl. 

La interpretació dels termes <<prioritat>> i <cprefer&ncian en el 
context exposat creiem que s’ha de fer, primer, tenint en comp- 
te la major antiguitat per determina la prioritat i, en segon iioc, 
tenint en compte el requisit de titulacib de Catal& amb carhcter 
preferent en relació amb la igual o menor antiguitat, per6 tai 
com prescriu l’art. 5.2 a), aquesta titulació no pot fer variar 
I’antiguitat, de manera que, en el cas que ens ocupa, tenint la 
senyora Shchez més antiguitat que la persona que ha ocupat el 
seu iloc, a mes de titulaci6 i coneixements superiors per profes- 
sar l’ensenyament de l’hglks, ii correspondria continuar en la 
plaq que j a  ocupava. D’altra banda és un fet de relleu a tenir 
present que la senyora S., malgrat no tenir el document acredi- 
tatiu qne li reconegui la idoneYtat en Llengua catalana, estb en 
condicions d’obtenir-lo pels seus coneixements. 

En aquest sentit s’ha recomanat al Departament d’Ensenya- 
ment que tingui en compte l’anteriior interpretaci6 de 1”. 5 de 
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I’Orclre de 22-5-90 a l s  efectes de resoldre favorablement el re 
ciirs de reposi&, interposat per la scnyora S. contra la resolu- 
ció definitiva de la convocatbria. 

Aths que tant la queixa com la recomanació són recents (rm 
vembre 1990, gener 1991), fins al moment de tancar aquest ln- 
forme no se n’ha obtingut resposta. 

Queixa 1076/90 
L’exighncia de titulació en llengua catalana als mestres 
d’EGB 

El senyor J L S .  es va adreqar a la Instituci6 en eIs temes se 
güents: 

<<( ...) 
>d!W?OSA: 
>>Primer: Havent-se convocat cursos d’especialització i con- 

curs de rnerits per la seieccib de 280 professors d’EGB de cen- 
tres docents p6blics i privats per a l’accés a cursos 
d’Especialitzaci6 en Educació Fisica 

>>Segon: A les dates establertes en la convocatbria, he presen- 
tat la documentaci6 que tenia en el meu poder i que podia justi- 
ficar documentalment en els SSTT de Sant Feliu de Llobregat. 

>>Tercer: He estat exclbs per no tenir el certificat de capacita- 
ció o idondtat en llengua i cultura catalana i que era, segons 
l’wticle 8 apartat 8.1, requisit indispensable per I’admissi6 en el 
mencionat pre-concurs i posterior inclusió en les llistes sempre 
que la puntuació que tingués fas la necessha. 

~rsUIL.ILIcIT0: 
>>Primer: hformaci6 de la V.I. de la legalitat o no del men- 

cionat apartat i passos a seguis per impugnar Q reclamar la revi- 
si6 de la convocatbria. 

>)Segon: Demanar el dret al propi perfeccionament establert 
en la legislació bhsica i en el qual tot funcionari en actiu pugui 
accedir sense entrebancs idiomhtics o d’una altra indole. 

))Tercer: Que el mencionat article de la convocatbria hauria 
de ser, mes que un requisit indispensable, un atiu als barems de 
puntuació i, guardant la corresponent mesura per no caure en el 
mateix error i donar una puntua& excessiva que seguiria dis- 
criminat , 

>>Quart: Qui? puc fer per exercir un dret de perfeccionament 
en la meva professi6, si es vulnera d’antuvi aquest dret?>> 

Estudiada Ia qiiestió plantejada, es va acordar no admetre la 
queixa pels raonaments que a continuació s’exposen: 

<<En el vostre escrit qüestioneu la legalitat de l’apartat 8.1. de 
l*artide 8 de la resolució del Departament d’Ensenyament de 
24 de maig dc 1990, per la qual es convoquen cursos d’especia- 
litzaci6 i concu~sos de rnkrits per a la selecci6 de 280 professors 
d’educaci6 general bhsica de centres docents ptiblics i privats 
en regim de concert, per a l’acc6s a cursos d’especialització en 
Ilducaci6 Física. 

>>Us hem d’informar que l’apartat 8.1 de l’article 8 de l’ex- 
pressada resolució, en la mesura que estableix que els partici- 
pants hauran de disposar en el moment de Ia presentacili de la 
sotlicitud, del certsicat de capacitació o d’idone’itat en llengua i 
cultura catalanes, s’ajusta a la legalitat j a  que l’article 28.1 de la 

LIei 7/1983, de 18 d’abril, de NormaJitzaci6 Lingüfstica a Cau- 
lunya, disposa que els professors han de conhixer les dues Ilen- 
gües oficials, i l’article 18.2 estableix que els plans d’estudis 
per a l s  cursos i els centres de formaci6 del professorat han de 
ser elaborats de manera que els alumnes assolerxin la plena ca- 
pacitaci6 en llengua catalana i en llengua castellana, d’acord 
amb les exighcies de cada especialitat docent. 

>>MBs recentment, el Reial Decret 895/89, de 14 de juliol, es- 
tableix ai seu article 6&, que les comunitats autbnomes amb 
competkncies en materia educativa podran establir determinats 
requeriments per ra6 de la cooficialitat lingiifstica i, així, la re- 
soluci6 d’l de juny de 1990 del Departament d’Ensenyament, 
per ia qual s’aprova el cat&@ de llocs de treball del personal 
docent, classifica totes les places de bilingües. 

>>L’exigbncia del certificat de capacititci6 o d’idme’itat en 
llengua i cultura catalanes 6s consqiibncia, per tant, de la nor- 
mativ a esmentada. 

>>D’altra banda, aquesta exighcia no resulta discriminatbria, 
atks que respon a una finalitat legalment emparada, com és la 
normalitzaci6 lingiiística, i 6s una mesura proporcionada a 
aquella finalitat. Aird, el Tribunal Suprem, a la senthncia de 10- 
12-1985, en relaci6 a m b  l’article 4 de l’ordre del Departament 
d’Ensenyarnent de la Generalitat de 18-12-1984, la qual, en 
1’2lmbit de l’educaeió pre-escolar i de la primera etapa d’EGB, 
exigeix als participants en e1 concurs convocat el compromís de 
posseir algun dels titols que acrediten la capacitació per a l’en- 
senyament del catal& o d’obtenir-lo en e1 termini mZlxirn de 
quatre cursos, disposa que, si bé aquesta exigkncia implica “di- 
ferenciación de las exigencias impuestas a 10s mismos profeso- 
res en las provincias ... no bilingiies, no infringe el principio 
constitucional de igualdad &do que ese diferente tram no es 
descriminatorio y caprichoso, sino que es reconocimiento moti- 
vado y proporcionado a la fxnción de docencia que están llama- 
das a desarrollar 10s destinatarios.” 

>>Cal tenir en compte igualment que eI dret prioritari 6s el 
dels infants, en relació amb la possibilitat de rebre I’ensenya- 
ment en la seva llengua materna (catal8 o castell&) (article 14.2 
Llei 7/1983) quan aitres drets puguin enmar en cdlisió amb 
aquest, i justifica en darrer terme la mesura establerta per 
I’apartat 8.1 de I’article 8 de la resolucib de referhcia. Aquest 
dret no quedaria suficientment protegit si I’exigplncirt de capaci- 
tació per a l’ensenyament del catdh fos un mer document o mb- 
rit m h ,  COM proposeu a la vostra carta. 

>>Hem de fer-vos avinent que el conehment d’un idioma (en 
aquest cas el catal&) no pot constituir una “~ava” per al propi 
perfemionment, sinó més aviat un element m6s d’aquest per- 
feccionament, el dret al qual demaneu. 

)>A IWtirn, respecte a la informaci6 que sol*liciteu sobre els 
passos a seguir per impugnar o reclamar la revisi6 de la convo- 
catbria, disposeu dels recursos administratius previstos a la Llei 
de Procediment Administratiu, (en aquest cas, de reposicib), ai- 
xí COM del recurs contenci6s administratiu previst a la llei regu- 
ladora d’aquesta jurisdicció, si bé heu de saber que aquests 
recursos s’han d’exercir de la forma i dins dels terminis previs- 
tos per I’ordenament juddic. 

>>No ens informeu de si heu interposat algun tipus de recurs 
contra I’acte administratiu esmentat, de data 24-5-90, perb 
pel contingut del vostre escrit cleduirm que no n’heu formulat 
cap. 
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>>Heu de tenir en compte que, per imperatiu de l’article 27 de 
Ja Llei 14/1984, el Sindic de Greuges no pot modificar ni 
anullar les resolucions i actes administratius, ja que aquesta 
compethncia correspn als mateixos brgans de l’administraci6 i 
als tribunals jurisdicciands, tal com us hem indicat, als quals 
s’ha de dirigir el ciutadh si no esta conforme amb aquelles reso- 
lucions.>> 

7. L’accés a la universitat 

En í’infonne de l’any 89 vam posar en relleu una skrie de 
problemes que afecten p.1 sistema universitari a Catalunya, corn 
s6n la massifiicació, el dbficit de places i la manca d’uns estudis 
de furmació professional adequats a les necessitats socials i que 
constitueixin una alternativa als estudis universitaris. En aquest 
sentit, 1’Estat espanyol, a diferbncia dels pdisos del seu entorn, 
corn Franp, Anglaterra o Alemanya, no disposa d’uns estudis 
post-secundaris alternatius a la Universistat. 

La creació de la Universitat Pompeu Fabra ha palliat, en part, 
el dkficit de places miversithies (l’oferta se situa actudment 
en 37.161 places de primer curs als 150 centres existents), perb 
el problema subsisteix, cal tenir en compte que la demanda 
universithria se centra en detemhilades carreres. 

Pel que fa al tipus de carrera demanatla, carrera curta o carre- 
ra llarga, l’any 1990-1991 les xifres se situen en 21.692 peti- 
cions de carrera llarga7 i 19.660 de carrera curta, memtre que el 
curs 1985-1986 les xifres eren de 21.968 i 10.700, respectiva- 
ment. 

Per tant, actualment hi ha un equilibri entre les dues opcions 
i aixb 6s un factor positiu. 

Pel que fa a les kees de coneixements, tarnbk s’observa una 
evoluci6; la petició d’entrar a humanitats ha disminu’it gairebé 
la meitat; Ics peticions Centrar a cihcies s’hm incrementat 
prop d’un 20%; les d’entrar a cihncies de Ja salut s’hm estabi- 
litzat, i les relatives a cihncies socials s’han incrementat d’un 
73%. Les peticions d’entrm a la Polithica s’han multiplicat 
per 2,5, les de Belles Arts passen de 387 a 579, i lyJN3F s’ha 
estabilitzat. D’aquestes dades es dedueix que la demanda es va 
adaptant a la demanda social de diplomats i llicenciats. 

Es destaquen, perb, dos grups de demandes: Enginyeria i Ar- 
quitectura, que representen el 26% de les demandes, i Dret i 
Cihncies Econbmiques, que se sitclen en el 20%. 

Centriant-nos en les queixes relmdes, f a n  referkncia a la 
pre-inscripció, ja que considerem que el seu funcionament 
s’hauria de perfeccionar per evitar situacions corn les denuncia- 
des. 

Queixa 1617190 
hcc6s a Empresariais: problemcs generats per la Uiversitat 
de centres 

Va tenir entrada a la Institució la queixa presentada per la 
senyora M.G., en la qual exposa que: 

<<Tenint el COU, opi6 “A”, i la PAAU aprovats del juny 
amb una qualificació de 5,46 em van ser denegades les opcions 

del maig (Econdrniques a Barcelona i Bellaterra, també Empre- 
sarials a Barcelona). Llavors vaig fer la pre-h~r@ci6 a Empre- 
sarials a Vic (Osona). L’1 d’octubre em demanaven una 
qualifica& 5,24 baixant-la a 5,OO (sent la meva de 5,46), En 
els resultats de 24 d’octubre aquest centre va pujar la nota de 
5,OO a 5,6J. Aquesta 6s la saó que rn’han donat per no concedir- 
me l’opci6 a matricular-me.Er 

La senyora M.G va recórrer contra la denegat56 davant del 
rector de la Universitat de Barcelona. Des d’aquesta Instituci6 
es van fer diverses gestions i es va arribar a la conclusió que 
s’havia produit una disfuncionaliíat, probablement pel fet que el 
Centre d’EmpresariaZs de Vic, de carhcter privat, si b6 d e p h  de 
la Universitat de Barcelona, a efectes de pre-inscripci6 és con- 
siderat un centre independent, de manera que la prc-inscripció 
feta ai juny a Empresarials de la Universitat Central de Barcelo- 
na no l’inclou. 

Aquesta conclusi6, que al nostre entendrc no és correcta, va 
portar a desestimar el recurs de la senyora M G ,  ra6 per la 
qual ens vam dirigir al rector de la Universitat fent-li avinent 
que: 

<<Davant dels fets exposats i un cop estudiada la qüestió plan- 
tejada per la senyora E. i la resoluci6 del seu recurs així corn 
les observacions sobre aquest expedient que ens ha fet arribar el 
Vice-rectorat d’Estrrdiants, observem, en primer lloc, que el re- 
sultat obtingut 6s contrari al que disposa l’art, 51 del Reial De- 
cret 943/86, de 9 de maig, sobre procediments per a l’ingrtfs en 
els centres universitaris, ja que estableix COM a primer criteri de 
valora& la qualificació definitiva obtínguda a les proves d’ac- 
cés a la Universitat (en el cas de la senyora G. un 5,46, mentre 
que altres alumnes hi han accedit amb un 5).  

>>En segon llac, volem posar en relleu que aquest fet és con- 
seqüencia, segons la resolució denegatbria del recurs, de la con- 
sideraci6 que la senyora G. no es va pre-inscriure a 
Empresarials de Vic el mes de juny. 

))Aquest argument entenem que no és acceptable per dues 
raons: 1) la senyora G. va sol.licitar cursar estudis a la Facultat 
d’Empesarials de la Universitat de Barcelona, a la seva pre- 
inscripci6 del juny, amb independhcia que aquesta facultat tin- 
gui dos cenwes: un a Barcelona i un altre a Vic, per la qual cosa 
la pre-inscripció ha de ser vMida per a tots dos centres, i 2) la 
Universitat de Barcelona, d’ofici, ha de procedir a corregir 
aquells errors que li siguin imputables per manca d’infomaci6 
als administrats, de manera que, a la vista de la preinscripció 
de la senyora G. i de les opcions efectuades, si consídemva que 
mancava una menci6 expressa del Centre de Vic, li ho havia 
d’haver indicat o ix5 la hi havia d’afegir d’ofici. 

>>En tercer lloc, observem que hi ha una total independhcia 
entre les pre-inscripcions del juny i el setembre, sense tenir en 
compte que es tmcta d’una sola inscripci6 per a un mateix curs. 
En contradiccid amb aixb, el mes de juny IIQ s’obre un nou ter- 
mini per a reclamacions sinó que aquest termini és cornlj a la 
pre-inscripció de setembre, amb la qual cosa un alumne (com la 
senyora G-1, pre-inscrit aI juny, i havent-se iniciat e1 curs el mes 
d’octubre, no t6 resolta la seva situacih fms al gener de l’any 
seguen t. 

>>Finalment, en el cas concret que ens ocupa, no padem dei- 
xar d’esmentar que la senyora G. ha estat assistint a classe des 
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del mes d’octubre corn a oient, atks que l’oficina de pre-inscrip 
ció li va indicar que el seu cas era consqiihcia d’un error ad- 
ministratiu i li va aconsellar que present& una reclamació, amb 
I’esperanGa que fos resolta favorablement. 

>>Aquest fet posa en relleu que el Centre de Vic no ofereix 
problemes de capacitat, per la qual cosa cal descartar la capaci- 
tat com a raonament per desestimar el seu recurs. 

>>At&s que la queixa de la senyora G. compleix eh requisits 
establerts per la Llei de Catalunya 14/84, de 20 de mar$, ha es- 
tat admesa a irhmit, i per totes les raons exposades us dirigekxo 
la present recomanaci6 en el sentit que la pre-inscripcid feta al 
juny a una determinada facultat s’entengui feta a tots els centres 
que en depenen, que si es detecten errors O omissions per man- 
ca d’informaci6 es faciliti la mhirna arientaci6 i Informaci6 als 
administrats i es conegejxjn d’ofici aquells errors que siguin 
imputables a l’admhistració, i que es tingui en compte l’ober- 
tura de terminis de reclamaci6 i esmena tant al juny corn al se- 
tembre, benentés que es tracta & dues pre-inscripcions que 
corresponen a una mateixa inscripció final. 

>>Per ab,  quant a la queixa de la senyora C., recomanem 
l’estimació del seu recurs pels €anaments juridics anteriorment 
exposats i de confonnitat amb d criteri primer de 1“X. 5.1 del 
Reial Decret 943186, de 9 de maig,>> 

Tanmateix, recentment (gener 91) s’han rebut unes obsewa- 
cims del Vice-rectorat d’Estudiants que ratifiquen la desesti- 
ma& del recurs interposat i que s6n del tenor següent: 

<<l. La senyora M.G. no va sdicitar Empresarials de Vic en 
la pre-inscfipció de juny. Si ho hagués fet, hauria accedit a 
aquesta carrera sense cap problema, ja que la seva nota és supe- 
rior a la de I’alumne amb nota més baixa que ha entrat (5). 
n2. En la pre-inscripció de setembre, a l’igual que en la de 

juny, es van aplicar els criteris de vaIoraci6 que estableix l’arti- 
cle 2.2 del RD 943/1986, de 9 de maig. En aquesta convacatb- 
ria, independent de la del juny, la nota mínima per a accedir, 
que es fixa en h c i 6  del nombre de places disponibles i de les 
notes dels soklicitants, va ser de 5 3 5 ,  nota superior a la de la re- 
curren t * 

n3. Des d’aquest Rectorat s’ha comprovat de manera exhaus- 
tiva Ea correcció de tot el procds i en virtut d’aixb he f u m e n -  
tat la resoluci6 del recurs que s’adjunta. 

~ 4 .  Per tíltim, el possible error que hagi pogut sorgir en la in- 
formació facilitada a la recurrent és quelcom que en cap mo- 
ment pot ser invocat perqub es modifiqui l’aplicaci6 de la 
normativa vigent.,, 

El cas, doncs, encara no s’ha resolt. 
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MENORS 

Dins d’aquesta sec& ens referim a les queixes que els ciuta- 
dans ens han plantejat en relaci6 amb les disfuncions i les irre- 
gularitats de l’Administraci6 Judicial, Tamb6 tractem les 
qüestions que afectcn els menors i Ies relacionades amh l ’hbit  
penitemi ari. 

En relaci6 amb la problemhtica estpictament judicial, d Sín- 
dic de Greuges ha continwat rebent durant l’any 1990 un volum 
consideridbh de consukes i queixes que f4m referhcia al funcio- 
nament judicial, a les seves mancances i deficihcies. 

En definitiva, el ciutadh compareix davant nostre reclamant 
una justicia hgit i eficq. 

Pel que fa. als M ~ O X S ,  enguany, a diferhcia del que exposh- 
vern en informes precedents i en atenció al temps transcorregut 
des de la reassignaci6 de competkncies en aquesta materia als 
Departaments de Justicia i de Benestar Social (sens perjudici 
del carhctcr globai i unitari que ha de caracteritzar tota mena 
d’intervenci6 administrativa en l ’hbi t  dels menors i de l’exis- 
thncia d’imgoaants elements comuns), en aquesta seccilj tracta- 
rem nom& la problemhtica dels menors infractors, (tasca 
correctora), deixant per a la secci6 de Benestar Social. els me- 
nors necessitats de qualsevol assistemia social (tasca de protec- 
ci6). 

Finalment tractarem, igual corn altres anys, la problemAtica 
que envolta el m6n penitenciari, concretant aspectes parcials en 
funció del nombre de queixes que els mateixos interns o els 
seus familiars ens exposen. 

Il. TIPOLOGIA DIS LES QUEIXES 

ADILZINISTRACI6 
DE JUST~CIA - Registre Civil 

- Lentituds diverses: trarriitaci6 
de recursos, executbries 
-Jutjats vacants 
- Situacions suh iudice 
- Desacord amb sentencies 
i resolucions 
- Revisi6 dc senthcies 
- Afers privats i sollicitud 
d ’ assessorament 
- Presumptes indefensions 
- Collegis professi on als : 
advocats, notaris, procuradors, 
perits indusirials 
- Associacions, hndacioris 
i entitats jurldiques de dret 

-Justícia juvenil 
(tractament en els centres) 

INSTITLJCIONS 
” E N C I k R E S  - Revisió de sentencies 

- Sol4icitud d’indult 
- Qiiestions relatives a 
class *caci6 penitencihia 
- Interposici6 i aplicaci6 
de l’article 60 del Reglament 
Penitenciari 
- Treball penitenciari 
- Problemhttica general de 
~ S O S  preventius 
- Manca de mesures alternatives 
a la pres6 
- Trasllats 

111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES 
ILLUSTKATIVES 

1. Lentituds judicials 

Pel que fa a la I’Administració de Justicia, Ia nostra Institució 
ha rebut una gran quantitat de queixes en relació amb el funcio- 
nament dels brgans judicials: una vegada més, aquestes queixes 
demostren la frustració dels ciutadans davant la dificultat a po- 
der obtenir una justicia eficaG, rhpida i sobretot efectiva. 

Igual com vam denunciar a i’lnfome anterior, constatem que 
els ciutadans senten gran desconfianp per I’Ahinistració de 
Justícia, ja que veuen corn les oficines judicials es troben des- 
bordades per l’acumulació d’assumptes pendents, les mancm- 
ces de mitjans materials i personals que es continuen prdnint, 
les vacants ... 

Totes aquestes circumsthcies que alenteixen i demoren el 
servei públic judicial fan que es qüestioni la vaIidesa de1 siste- 
ma. No n’hi ha prou de crear més oficines judicids si no són 
oportunament dotades dels mitjans materials minims necessaris. 

Ens consta el gran esforq que ja fan la majoria de jutges i ma- 
gistrats per tirar endavant les dilighncies judicials, perb insistim 
que si aquesta tasca no va acompanyada d’una correcta provisi6 
Re mitjans, se’n seguiran retards dels plets i acumulació d’as- 
surnptes i, el que és pitjor, la Justícia ser& gaireM impossible de 
realitzar, 

D’altra banda, l’últim trimestre de l’any es publich l’avant- 
projecte de Codi Penal, que estableix una s M e  d’innovacions; 
aixb demanar& dels jutges un perfode d’adaptnció, la qual cosa 
probablement accentuarh. el retard judicial que ja s’arrossega. 
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Queixa 197190 
El qui espera, desespera 

El senyor S,G.P. compareix davant la nostra Institució mit- 
janpnt escrit de queixa pel qual comunica que el mes de maig 
de 1988 va instar davant del Jutjat de Primera Xnsthcia de Gi- 
rona expedient d’alliberament de chrregues i gxavhens, sense 
haver-ne obtingut cap resohci6, malgrat el transcilrs de dos 
anys i les pertinents diligbncies. 

En hnci6 de la petici6 del particular, vm donar trasllat 
d’aquesta queixa a la Presidhcia del Tribunal Superior de Jus- 
ticia de Catalunya, a fi que es pogu6s accelerar el procediment. 

Posteriorment, ha comparegut l’interessat davant la nostra 
Instihrci6, comunicant que j a  s’havia dictat sentkncia, i per tant 
que quedava resolta la seva queixa. 

Queixa 936190 
Qii& hi puc fer més? 

EI senyor A.M. exposh que havia sollicitat de1 Jutjat de M- 
mera hsthncia, rnitjaqant la seva representa56 processal en 
actuacions de judici executiu, la cancellació de l’emlxwgament 
decretat sobre una detemzinada finca, ja que havia abonat tant 
el principal com els interessos i els costos produ‘its. 

La sol-licitud, presentada l’my 1984, encara estava pendent 
de resoluci6 un any després. 

Per aquesta ra6 ens vam adrepr a la Presiúhcia del Tribunal 
Superior de Justícia. de Catalunya a fi de que es poguessin acce 
lerar les dilighcies judicids interessades. 

Posteriorment, vern rebre un informe en el qual s’adjuntava 
un ofici del jutjat interessat, pel qual se’ns comunicava que ja 
s’havia provelt el manament de cancel*lació de l’embargarnent, 
per la gual casa, un cop informat d’aquesta resposta I’hteressat, 
procedirem a amivar la queixa. 

2. Xnexecuci6 de scnthncics 

Destaquem que els ciutadans exposen davant la Instituci6, 
dos tipus principals de queixes: la lentimd amb que es proveei- 
xen ells procediments i la manca d’execuci6 de les senthncies ja 
dictades. 

Aquest últim any hem rebut tamb6 diverses queixes d’adve 
cats que ens comuniquen les situacions que passen determinats 
jutjats, mancats dels mitjans personals i materials imprescindi- 
bles per exercir eficaGment les seves tasques. Aquestes mancan- 
ces expliquen, encara que justifiquen, les extraordinkes 
lentituds que es produeixin tant en el pro& corn en I’execuci6 
de les sentencies, fks  al punt que s’arriba a extrems de verita- 
ble indefensió. 

Com a exemple d’aquestes qiiestions, lentituds i inexecu- 
cions, recordem la queixa d’un ciutadh que I’any 1989 va instar 
la corresponent demanda en resolució d’mendament d’un local 
de negoci. Cap a la tardor de 1990, es va donar per tancat el 
plet i es dicth sentkncia. Doncs be: en el moment de redactar 
aquest Informe (febrer de 1991), ha tingut entrada a la nostra 
Instituci6 un altre escrit de l’interessat, suplicant I’execució de 

la senthcia, per tal de pder disposar del seu local, d’una vega- 
da. (Queixa 1018/90). 

Altre tipus de queixes relatives a execucions de sentencies 
són les derivades de procediments sobre accidents de circula- 
ci6, en les quals moltes vegades els ciutadans triguen un, dos o 
més anys a cobrar les indemnitzacions acordades. 

Queixa 81DQ 
La indemnització que no arriba 

El promotor d’aquesta queixa, F.C., va presentar escrit da- 
vant la nostra Institució, en el qual exposava que, havent sofert 
un accident de circulaci6 a l’octubre de 1985 i havent estat dic- 
tada sentkncia un any més tard decretant una índemnitzaci6 a 
favor seu, encara no li havia estat liquidada la quantitat que per 
senthncia li corresponia, malgrat les diverses gestions que havia 
fet davant el jutjat. 

Admesa a t r h i t  la queixa, en viun donar trasllat a la Presi- 
d8ncia del Tribunal Superior de Justicia a fi d’interessar-ne 
l’execuci6, 

Posteriorment vam rebre l’infome notificant-nos que ja s’ha- 
via procedit a realitzar la indemnitzaci6, amb el pagament dels 
corresponents interessos legals a l’actor, per la qual cosa proce- 
direm a arxivar la queixa. 

Queixa 1405190 
No sd si ho veur6 

El senyor P.R.M. va presentar escrit de queixa, pel qual ma- 
nifestava que, havent patit un accident de circulacili l’any 1979, 
del gual es deriva el pertinent judici de faltes, i havent-se dictat 
sentencia l’any 1985 per Ia qual es resolia una indemnitzacilj a 
favor seu, la sentencia en qüestió encara no havia estat executa- 
da. Cal destacar que el promotor d’aquesta queixa 6s una perso- 
na de vuitanta anys. 

Per aquests motius vam donar trasllat d*aquesta queixa a la 
Presidhcia de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

A l’informe s’assenyalaven les particulars circumsthncies 
que envoltaven aquesta execuci6, ja que, en primer lloc, havia 
estat infructu6s procedir contra la persana que va resultar con- 
demnada, i posteriorment cal@ acirqar-se contra el responsa- 
ble civil subsidiai. De tot plegat deriva una skie d’incidhcies 
que dificultaven l’esmentada execuci6 de senthncia. 

Malgrat aquestes dificultats, vam constatar que el jutjat feia 
totes les actuacions necesshries perque l’interessat pogut% co- 
brar la indemnització assenyalada, considerant aquest cas en 
vies de soluci6. 

Cal esmentar que a l’infome tramles pel jutjat respecte a 
aquesta qüestió es fa referhcia directa (en explicació de la len- 
titud produkia) a la prechria situaci6 en que es troba I’aficina 
judicial, que disposa de secretari titular ni de prous mitjans 
materials que permetin fer realitat I’esfoq, que ens consta que 
es fa, per tirar endavant la gran acumulaci6 d’asmmptes pdents .  7 

Maigrat aixb i les especials incidhcies que van concbrrer en 
aquesta execuci6, no podem oblidar el temps transcomegut en 
aquest procediment, ni el dret d’aquest ciutadh a veure realitza- 
da aquesta execució de senthcia. 



16828 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Ndm, 250 / 22 de maq de 1991 

3. Situacions dels jutjats 

Les oficines judicials es troben realment en moments molt 
dificils, ja que, a m6s d’amossegar un gran endarreriment de 
causes judicials, continuen tenint problemes quant a mitjans 
materials i personals, 

Sovint els ciutadans, tant en les consultes que ens formulen 
com en les seves queixes, ens coinuniquer? les mancance~ que 
hi ha en els jutjats, 

D’especial gravetat va ser la situació que van passar els de 
Barcelona durant l’últim periude de l’any: la manca de submi- 
nistrament elktri: va ocasionar una paraiització de les oficines 
judicials fins a l’extrem que només es mantenien la cclebració 
de judicis j a  assenyalats i les causes urgents amb presos. 
Aquestes deficiencies de subministrament, manca de llum i ca- 
lefacci6, de funcionament d’ordinadors i fotocopiadores i altres 
mbyuines que depenen del subministrament elkctric, van cam- 
portar que finalment la Junta de Jutges de Barcelona acurdks de 
suspendre les activitats i garantis tan sols serveis mínims, 

Aquest moment dificil que viu l’administració de justicia i 
que ja denuncihem en Infomes anteriors, amb situncions real- 
ment ahmants cuni l’esmentada & Barcelona, fa que tanquem 
el balanq de 1990 amb una gran prcocrrpíici6. 

Amb tot, hi ha motius que permeten ser optimistes, fonamen- 
talment derivats de les tsansfe&ncies de serveis quant a mitjans 
rnateskals, de I’Administració de Justicia a fa Generalitat. 

L’assumpció d’aquests serveis comprtarh la crcaciQ de di- 
verses gerhcies per la Conselleria de Justicia, que permetran 
que l’administració catalana conegui i controli les necessitats 
dels jutjats de Catalunya des d’mia bpeica molt més prbxirna a 
la rcdlitat. Confiem que la nova estructura que es crear& pugui 
clonar una soluci6 millor i m6s eficaG als problemes endEmics 
cle les oficines judicials, i que en definitiva el servei pdblic de la 
justicia a Cataluriya millorarh. 

Es tracta, evidentment, d’una grm tasca qrie compromet I’ad- 
ministració de justícia, en un servei p6blic que 6s un dels pililrs 
basics d’un Estat de Dret, perb que en tot cas constituir& mat&- 
ria a analitza en informes posteriors. 

Queixa 1273190 
Scnse mitjans, pom cosa puc fer 

Aquesta queixa, tramesa pel jutge de primera Insthcia i hs-  
trucci6 d’una poblaci6 de la rodalia de Barcelona, ens exposava 
la situació que travessava aquella oficina judicial: el jutge havia 
estat nomenat no feia gaire en r&gm de provisió temporal i la 
plaga que ocupava previsiblement seria proveyda aviat a favor 
cl’un jutge titular, d’acord amb el que preceptua la Llei Orghi- 
ca del Poder Judicial. 

A aixb s’havia d’afegir la prcchria situaci6 del personal 
ú’aquella oficina: necessitat d’ampliaci6 de la plantilla, conti- 
rius moviments d’interjrins i inestabilitat dels funcionaris titulars, 
que es trobaven pendents de trasllats en altres llocs, a peti& 
prbpia. 

Pel que fa a la situaci6 del jutge, poc després el Consel1 Ge- 
neral del Poder Judicial va prendre l’acord de nomenar-lo subs- 
titut per l’any segiimt i en el mateix Jutjat, la qual cosa 
permetia la seva continuitat. 

En tot cas, aquesta mena de situacions ens fan considerar que 
l’esforg que es fa en molts jutjats, si no va acompanyat de mit- 
jans personals i materials, gairebé no comporta u11 avanq quant 
a l’endarrerirnent de causes judicials. 

Queixa 1441190 
Advocats: entre l’cspasa i la paret 

Els promotors d’aquesta queixa, advocats en exercici al partit 
judicial de Rubf, exposen la prec&ria situacid en que es troba el 
Jutjat de Primesa Xnsthncia i Instrucció d’aquella pobla&. 

A m6s de la gran acumulació d’assumptes pendents, la plan- 
tilla 6s insuficient, cosa que es veu agreujada per la gran mobi- 
litat dels funcionaris, que fa que es generin encara m6s vacants. 

Quant a les installacions, no hi ha cap sala a disposició d’ad- 
vocats i procuradors, ni per al fiscal; tampoc per al forense, EI 
jutjat no disposa d’ordinador. 

Les conseqihcies de tot akxb, les patir& el ciutad8, que no 
sabrh quan s’executarh la senthcia que li reconeix la indemnit- 
zaci6 d’un accident de circulaci6, o quan es dictara sentencia 
sabre el seu plet. 

4. JustCcia i menors 

Malgrat la prhctica inexistbcia de queixes relatives als me- 
nors infractors (derivada de la seva mateixa condicid), la Insti- 
tució del Síndic va tenir des dels seus inicis una preocupaci6 
especial per aquest coMectiu, ben demostrada en les mdtiples 
visites als centres de menors del Departament de 3usticia i en 
les diverses entrevistes tingudes amb el titular i els t&cnics de la 
Dirwci6 General de Justícia Juvenil i abes professionals que 
treballen en aquest camp. 

Fruit d’aquests contactes i de les investigacions d’ofici han 
estat les reflexions que s’apunten seguidament amb la pretensi6 
d’apuntar idees en la cerca de solucions de futur als greus pro- 
blemes que envolten el món del menor delinqüent. 

Entenem que tota actuació priblica en aquest camp ha de t e  
nir presents, almenys, els tres Arnbits següents: 
- l’hmbit familiar i social de J’infant 
- l’hmbit policiac i jurisdiccional. 
- l’hmbit educatiu i corrector 
Examinarem tot seguit cada una d’aquestes: hees: 

a} L ’ h b i t  familiar i social 
A la secció dedicada als  serveis socials (Secció 06), en el te- 

rna relatiu als menors ja  es tracta en profunditat aquest aspecte, 
la qual cosa faria reiteratiu de presentar-ne un nou estudi en 
aquest apartat. Cal recordar, per& que les mesures que es pu- 
guin adoptar en qualsevol dels altres htnbits abans indicats, per 
vhlides que siguin, diñcilment compliran l’objectiu de reinser- 
ci6 del menor delinqüent si, un cop complerta la mesura judi- 
cial, ha de tornar al mateix ambient que caus8 la seva conducta 
punible. 

bbviament, aquest 6s l’hmbit per excel4bncia per al desplega- 
ment de totes les mesures de prevenció. En aquest h b i t ,  tot i 
reconkixer els esforgos que es fan, 6s obligat de constatar que 
encara S Q ~  molt lluny d’un rnfnnim acceptable: ni la coordinació 
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entre administracions és la desitjable ni existeixen projectes 
conjunts per a la infhncia amb risc, ni tampoc s’incrementen i 
s’especialiizen en menors les xarxes d’rttenci6 social (en espe 
cid els equips municipals de base), ni les administracions pe 
mouen la necesshia implicaci6 de la societat civil en el 
problema. 

La mmca d’actuacions eficaces en aquest h b i t  genera un 
cercle vici&, clarament imaginable: Ia pressi6 de i’mbient afa- 
voreix la delinqiihcia dels menors; el menor 6s detingut, jutjat 
i <<re-educat>> en el centre; finalment, toma al mateix ambient i 
el procés recomeya. 

b) L ’hb i t  policiac i jurisdiccional 
Volem assenyalar el desfasament existent entre el nombre de 

menors infractors ingressats en un centre de justicia juvenil i la 
realitat social. h a n  de les visites que hem efectuat als diversos 
centres de la Direcci6 General de Justícia Juvenil hem pogut 
constatar que la majoria estan prhcticament buits. D’una banda 
aixb comporta que evidentment es pugui treballar millor amb 
aquests menors, en tots els aspectes, gerb d’altra banda aquest 
fet evidencia una manca d’estmctures, d’orgmització, etc. I per 
part dels estaments implicats en la materia: policia, mossos 
d’esquadra, jutges, etc. 

Ningtí no pot creure que el fet que als centres de menors no 
hi hagi una massificaci6 sigui un reflex de la societat, en el sen- 
tit que a Catalunya no tenim delinqiikncia. 

Des del moment que un menor carnet uns determinats fets, 
considerats objectivament infraccions juridico-penals, fins que 
arsiba el moment que compareix davant el jutge, que li ha pas- 
sat? Normalment, el menor arriba a presencia del jutge per con- 
ducte de la policia, entre la qual els mossos d’esquaclra; on es 
trenca, el circuit? 

Creiem que és de cabdai importhcia que aquest circuit fm- 
cioni, per@ si, com sol passar, el menor arriba per primera ve- 
gada al centre desprbs de deu detencions sense haver-se posat a 
disposició judicial i de diverses pres&ncks davant el jutge sense 
que li hagi estat acordada una ordre d’ingrés, quan finalment 
entra en el centre est& tan desestructurat, que és molt m6s diffcil 
poder iniciar i seguir amb ell un p r d s  educatiu eficaq. 

Quant a l’hrnbit jurisdiccionai, liem de reiterar les considera- 
cions fetes als nostres informes anteriors, en els quals denunci&- 
vein d’obsolesckncia i fragmentacili de la legislació en materia 
de menors, que encara es regeix per una llei de 1948)). 

La jurisdicci6 de menors al nostre pais ha estat ancorada en 
criteris tutelars i patemaiistes que no poúen conjuminar-se amb 
els principis i llibertats i drets de la Constituci6 i dels convenis 
internacionals en aquesta materia. 

Creiem que s’hauria de fer un esfoq per adequar aquesta le- 
gislaci6 a l s  principis establerts a la Constitució i als convenis 
internacional s. 

Les línies a seguir ja estan apuntades en la Convenci6 dels 
Drets del Menor, de 20 de novembre de 1989, recentment ra- 
tificada per 1’Estat espanyol. L’article 40 de la dita conven- 
ci6 diu: 

~ 1 .  Els Estats membres reconeixen el dret de tot infant de qui 
s’dlegui que ha infringit la llei penal, o del qui en sigui acusat 
o declarat culpable, de ser tractat d’una manera que promogui 
el seu sentit de dignitat i vhlua, i que reforci el seu respecte pels 

drets humans i les llibertats fonamentals dels altres; i tenint en 
compte la seva edat i la importbcia de promoure que l’infant 
es reinsereixi en la societat i que hi assumeixi una funció cons- 
tructiva. 

>>2. Amb aquesta finalitat, i tenint en compte les disposicions 
pertinents de les normatives internacionals, els Estats membres 
han d’assegurar especialment: 

wa) Que no s’al-legui que cap infant ha infringit la llei penal, 
ni se l’acusi o se’l declari culpable per actes o omissions que no 
eren prohibits a la Iegishci6 nacional o internacional quan van 
ser comesos; 

nb) Que tot infant de qui s’al4egui que ha infringit la llei pe- 
nal o sigui acusat d’haver-ho fet tingui almenys les següents ga- 
ranties: 

)>I) Que ser& considerat innocent men@e no se’n provi la cul- 
pabilitat d’acord amb la llei; 

n1[1) Que serh infonnat amb promptitud dels chms que se li 
imputen, directament u a tritv6s dels seus pares o tutor legal, i 
tindrA l’assisthcia legal o alira d’apropiada en la preparacib i 
en la presentaci6 de la seva defensa; 

Que la causa ser& dirimida sense demora per una autori- 
tat competent, independent i imparcial, o per un cos judicial en 
una audiencia equitativa d’acord amb la llei i en preshncia d’un 
assessor jurídic o d’altre d’adequat, tret que es cans idds  nega- 
tiu per als interessos primordials de l’infant, tenint en compte 
especiaiment la seva edat i situaci6 i la dels seus pares O tutors 
kgals; 
>dV) Qrie no serh obligat a donar testimoni o a confessar-se 

culpable; que podrh interrogar o fer que s’intemgui els testi- 
monis contraris i obtenir la participaci6 i l’interrogatori de testi- 
monis de desckec en condicions d’igualtat; 
BV) En el cas que es consideri que ha infringit efectivament 

la llei penal, que aquesta decisi6 i qualsevol mesura imposada 
en conseqühcia sigui revisada per una autoritat o un brgan ju- 
dicial superior competent, independent i imparcial segons la 
llei. 

wVI) Que tindrh assisthcia gratuyta d’un intbrpret si l’infmt 
no comprkn o no parla I’idioma utilitzat; 

>>VII) Que la seva vida privada ser& respectada plenament en 
totes les fases del procediment. 

w3. Els Estats membres prendran totes les mesures apropia- 
des per promoure I’estabIirnent de lleis, procediments, auton- 
tats i institucions especffiqws per als infants de qui s’alkgui 
que han jnf-ringit Xa llei penal a que siguin acusats dedarats cul- 
pables d’haver infringit aquel tes lleis i en particular: 

>>a> L’establiment d’una edat mínima per sota la qual es pxe- 
sumirh que els infants no tenen capacitat per infringir les lleis 
penals. 

>>b) Sempre que sigui apropiat i desitjable, l’adopcib de me- 
sures per tractar aquests infants sense recórrer a procediments 
judicials, entenent que es respectaran pienament els drets hu- 
mans i les garanties legals. 

~ 4 .  Es disposarh de diverses mesures, tals com la cura, les or- 
dres de protecci6, d’orientaci6 í supervisió, l’assessorament, la 
llibertat a prova, l’acolliment familiar, els programes educatius 
i de formació professional i d’altres alternatives a I’intemarnent 
en institucions per assegurar que eis infants s6n tractats de ma- 
nera apropiada al seu benestar tant en les seves circumsthcies 
C Q ~  en la infracció penal.)> 
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Quant al proceúiment judicial, j a  s’ha dit des de tots els esta- 
ments i professionals que treballen en aquest Arnbit que m hi ha 
una hamnonitnici6 amb els preceptes i principis recollits a la 
Constitució: en el moment de jutja el jove i en el de la deten- 
ció, no es preveuen una sbrie de garanties, que si que es consi- 
deren en la legislació penal dels majors d’dat. 

Concretant, doncs: el que c d  per tal que la defensa del menor 
sigui real i efectiva 6s l’adequaci6 de les nomes processals pe- 
nals, que han de tenir com a finalitat la rigorosa aplicaci6 al 
menor de les garanties i drets jurisdiccionals que es preveuen 
en l’article 24 de la Constitucit5 Espanyola i pressuposen en 
conseqiihncia: principi de legalitat, dret a l’assisthncia i defensa 
d’advocat, l’eventual divisió en fases processals, i la rigorosa 
observqa dels principis que impliquen la restricció de llibertat 
en el marc cl’actuaci6 d’un procds penal constitucionalment res- 

La pretesa. finalitat educativa i no sancionadora del text ref6s 
no pot justificar la total abshcia de garanties que avui caracte- 
ritza l’actuaci6 dels jutjats de menors, en la seva exclusiva acti- 
vitat reformadora. 

Quant a les mesures que s’iimpsen als menors, cal partir del 
seu contingut educat.iu i regenerador. Bs in~t i l  que s’irnposin 
unes deteminades mesures que es consideren educatives, si els 
menors sobre els quals recauen les veuen coactives. 

El principi d’indetenninacki de la mesura a imposar pel jutge 
al menor 6s recollit a I’article 18 de la Llei del Tribunii Tutelar 
de Menors, i ha estat molt criticat per tal corn crea inseguretat 
jurídica, Perb si M es ccrt que aquesta indetenninacjd crea inse- 
guretat juridica, també ho és que en un sentit pdagbgic no 6s 
p s i b k  detemitlar concretament la duració d’un p c k s  educa- 
tiu, en el moment d’iniciar-10. S’hawia de buscar un equilibri 
entre la seguretat jurídica i les necessitats i exighncies d’una au- 
thntica atenci6 educativa aI menor. 

D’altra banda, en visites efectuades als centres, hem pogut 
sentir diverses vegades a l s  professionals qtile hi estan adscrits 
que els arriben nois amb una mesura de sis mesos, quan aquests 
menors necessitarien com a minirn un any d’estada per fer una 
feina educativa eficq. 

P6ra molt convenient, doncs, que el jutge, en imposar la me- 
sura, comptés amb un equip interdisciplinari que coltabor&, 
amb ell, per a l’estudi individual i social del menor i la proposta 
de mesures considerades més idbnies al cas concret. 

pctU6s. 

c) L’hb i t  educatiu i corrector 
Et tractament de la delinqüencia infantil i juvenil té un carhc- 

tcr fonamentalment educatiu i d’atencid als inenors infractors, 
en execuci6 d’un mandat de l’autoritat judicial (art. 24. Llei 
1 1/1.985). 

Una de les formes de tractament 6s la institucional, que con- 
sisteix a separar el menor del medi habitual i atentlre’l en un 
centre destinat a la reeducació. 

Dins de tots els h b i t s  que hem analitzat fins ara, el tracta- 
ment institucional és el que es troba dins d h a  mes clara linia 
d’aveq i de progrks. Hem d’assenyalat I’esfoq de l’adminis- 
traci6 catalana en aquest sentit, d’acord amb el que hem pogut 
constatar en les visites efectuades als centres dependents de ta 
Direcció de Justicia Juvenil del Departament de Justicia. 

Tot i i x i ,  hi ha aspectes que es poden millorar, corn per 
exemple els relatius a la infrastmctura dels ceiitrcs: caldria tenir 

en compte l’experihcia dels educadors a l’hora de construir, 
decorar, rehabilitar centres, etc. 

Quant a l’actuació judicial, cal que quan un menor ingressa 
al centre ja s’hi tingui consancia de les causes de l’ingrés de- 
cretat. 

T w b é  seria necesshia una major relació amb els jutges per 
fer una valoracid dels processos educatius així corn tmb5 que 
aquests visitessin els centres per conMxer la seva realitat educa- 
tiva. 

Cal doncs seguir en la Ihia cl’actuació ja iniciada, a fi de re- 
alitzar les intexvencions educatives adequades a les necessitats 
dels menors, i ens congratulem que Catalunya, en relaci6 amb 
la resta de I’Estat, sigui capdavantera en aquest Bmbit, perb sen- 
se oblidar la tasca a fer. 

Per acabar, creiem que, en el camp del ixactaínent d’aquests 
menors, és una necessitat inajornable de canviar d’una vegada 
els marcs juridics vigents. Aquest canvi s’hauria de concretar 
en una llei basica del menor que considerés no sols els aspectes 
penals de seguretat, etc., sin6 tambd, en primer lloc, els preven- 
tius, educatius. 

Tot sistema legal per resoldre els problemes del menor s’ha 
de basar en una atenci6 espi f ica  d’aquest menor i l’entorn en 
que es produeix la seva existhcia, afavorint i potenciant actua- 
cions i tasques conjuntes i simulthies en tot dos nivells. 
Aquestes actuacions han de ser a c h e c  d’equips interdiscipii- 
naris coordinats d’una manera racional. 
Com a punt finaly cal assenyalar la urghcia d’una clarifica- 

ci6 legislativa, amb visi6 unitxa del problema, que determini 
amb precisió la cornpetencia dels brgans jurisdiccionals i admi- 
nistratius, i al mateix temps que s’arbitrin formes de coordina- 
ció i cooperació de les diferents funcions que en matkria de 
menors tenen repartides aquests organismes. 

En el moment de finalitzar la rdacci6 d’aquest Informe, hem 
tingut noticia de la Senthcia de 14 de febrer riltim, del Tribu- 
nai Constitucional, en la qual es declara inconstitucional I’arti- 
de 15 de la Llei del Tribunal Tutelar de Menors, Aquest article 
establia que des sessions que se cdebrin als Tribunals Tutelars 
de Menors no seran piibliques i el Tribunal no estar& subjecte a 
les regles processals vigents en les altres jurisdiccions>>. Precep- 
te totalment contradictori amb l’article 24 de la Constitu- 
ció, que estableix el dret de <<totes les persones>> a taXs 
garanties. 

A la vista del pacte internacional de Drets Civils i Polítics i 
la Convenci6 de Ies Nacions Unides sobre els Drets del Nen, 
l’alt tribunal fa ressaltar que el procediment de menors 6s <<una 
variant del procés penat, els principis bhsics del qual han de 
respect ar-sen. 

El mateix Tribunal reconeix que, amb aquesta decisi6, es 
crea wna situaci6 normativa fosca i fins i tot un buit normatiu, 
que únicament l’activitat del Iegislador pot omplir de manera 
definitiva),. D’aqd que assenyali <<la imperiosa necessitat que, 
d’acord amb el que preveu In disposició addicional primera de 
la llei orgbica del poder judicial, el Parlament procedeixi a re- 
formar la legislacili de menors>>. Mentrestant, weran els matei- 
XQS jutges els qui hauran d’ompíir el buit produYt>>. 

A la vista d’aquesta sentencia, celebrem que el Tribunal 
Constitucional s’uneixi a les institucions i organismes que, com 
el Síndic, reclamen de fa anys la necessitat de reforniar la vi- 
gent legislaci6 de menors. 
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5. M6n penitenciari: Insuficient informaci6 
als interns dels centres penitenciaris. 

Massihació. 

Pels darrers informes del Sindic de Greuges, aquest Parla- 
ment ja t6 consthtcia de la posici6 d’aquesta Instituci6 davant 
la problemhtica que envolta el món penitenciari. 

Aquest Parlament ja ha pogut comprovar que un dels aspec- 
tes que preocupen el Sindic, dins el marc de com@ncies que 
té atribuydes, és precisament el control i la supervisi6 de I’admi- 
nistraci6 penitencihria, tenint en compte que la tasca desplega- 
da per l’aadministraci6 penitenciaria s’adrega a uft grup de 
ciutadans privats de llibertat a causa d’una resoluci6 judicial, 
pexb que malgrat aquesta firnitaci6 continuen gaudint, en gene 
ral, de la resta de drets fonamentals, 

El Síndic, com els anys anteriors, ha aths les queixes i con- 
sultes que li han adreqat directament els ciutadans interns als 
centres penitenciaris o bé els seus familiars o advocats. 

Les queixes rebudes fan referimcia als punts segiients: 
- Revisi6 de sentencia 
- Manca de mesures alternatives a la pres6 
- Article 60 del Reglament Penitenciari 
- Sollicitud de cancessi6 d’indult 
- Trasllat a altres centres penitenciaris 
- Qüestions relatives a classificació penitencihia 
- Treball penitenciari 
- Situaci6 dels presos preventius 
El contingut d’un gran nombre de les queixes rebudes denota 

una insuficient infomach5 per part del ciutadh internat en un 
centre penitenciari, 

Moltes vegades el Síndic, en fumi6 del contingut d’aquestes 
queixes, ha de limitar la seva h c i 6  a orientar els interns, és a 
dir, es converteix en un assessor que informa dels drets que t6 
l’lntem i les vies que tB per exercir-los, 

El ciutadh intern en un centre penitenciari es troba canf~s i 
no sap gu& ha de fer ni a qui es pot dirigir davant les possibles 
actuacions irregulars o situacions que poden atemptar contra els 
seus drets. Cal tenir en compte tamb6 e1 tipus de població que 
tractem, perque la majoria pxovk dels nuclis més marginats de 
la societat. Akb comporta una situació d’indefensió, 

Volem assenyalar dues qüestions que afecten l’intern, quant 
a la insuficient informaci6: la seva situació processal i la seva 
situaci6 penitencihria, 

Creiem que quant a la insuficient informaciii que té l’intern 
respecte a la seva situaci6 processal, es podria resoldre amb una 
major dac i6  amb l’advocat defensor, i també tenir en compte 
tota la problernhtica que afecta els advocats d’ofici. 

L’advocacia encara no ha pres plena cunscikncia de la pre- 
skncia de la jurisdicció en l’estricte camp de l’execució de les 
penes privatives de llibertat. 

Es necessari i urgent comprometre’s en aquesta tasca, conti- 
nuant la defensa més enllh d’una senhcia ferma. Nom& un 
compliment estricte de1 dret a la defensa, d’en~8 que el procks 
penal s’inicia fins al comphmt definitiu de la pena, evitaria la 
falta cl’infomació dels presos sobre la seva situaci6 processal. 

L’altre aspecte que volem remarcar és el relatiu a la insufi- 
cient informació de quP. pateixen els interns pel que fa als seus 
drets penitenciaris i a les mesures existents per exercir-10s. 
Aquesta situació podria superar-se si s’intensikava la fumi6 

pedagbgica i l’atenci6 a l’intem, tal com preveu la nostra legis- 
laci6 penitencihria. Aixb 6s tasca fonamental dels equips de 
tractament i d’observaci6, dels educadors i els funcionaris ads- 
crits als centres penitenciaris. 

La desinfonnaci6 a que ens referim continua essent una 
constant en el nostre món penitenciari, malgrat els esforqos de 
l’administració perqu5 els principis constitucionals i legals si- 
guin una realitat dins les presons. 

Davant aquestes mancances concretes, cal pedaciona els 
conductes existents, que de manera ordinkia han de proprcio- 
nar la deguda infomaci6 a l’intern, i cal  també implicar en 
aquesta tasca els advocats defensors dels interns, els organis- 
mes responsables de les diferents mathies, els equips de tracta- 
ment i observació, els educadors i en general els funcionaris de 
cada centre penitenciari. 

Dins aquest epigraf sobre ei món penitenciari, interessa fer 
un breu comentari sobre la massificaci6 dels cenixees penitencia- 
ris: 

Aquest any hem prosseguit les nostres visites als diversos 
centres penitenciaris de Catalunya, i hi hem pogut observar el 
gran volum d’obra que el Departament de Justfcia hi promou en 
quasi tots: aixi, la reforma de la infermeria de la pres6 Model, 
la posada en funcionament del departament de dones del centre 
penitenciari de Lleida, les obres de construcci6 del Centre de 
Can Brians i altres obres de remdelatge i rnodiCicaci6. Amb 
tot, s’observa un increment de la pobIaci6 penitencihria que 
continua produint seriosos problemes de massificaci6 en alguns 
centres, carn Wad-Ras a la ModeI. 

Les conseqiihcies d’aquesta massificaci6 s6n tan greus com 
evidents: empitjorament de les condicions de vida, desborda- 
ment funcional de gairebé tots als serveis, agreujament de Ia si- 
tuació penitencibia i de les condicions sanitbies i d’higieno, 
deteriorament dels edificis, increment d’agressivitat i perillosi- 
tat, dificultat en el control de la pblació reclusa, etc. 

TamM comporta, pel que fa als drets dels interns, una obsta- 
culització en la prqyamaci6 i execuci6 del tractament peniten- 
ciari, en dificultar I’aplicació eficient dels criteris legals i 
cientfics de classificació. 

Tot i reconbixer els esforg;os de l’administració penitenciAria 
en Xa creació de nous centres i en el remodelatge dels ja exis- 
tents, considerem que cal continuar i aprofundir els canvis, in- 
crementant les inversions econbmiques i humanes, perqui$ si b6 
hi ha canvis positius, encara perduren situacions greus de mas- 
sificaci6, generadora, per si sola, d’importants concdcacions 
dels drets fonamentals, 

Queixa 1756/90 
Rodes de reconeixement 

EI dia 26.1 1.90, un equip d’assessors d’aquesta Institució van 
donar una con ferhcia aI Centre Penitenciari de Wad-Ras dins 
el programa <<Mes del dret>>. En el col*loqui que va tenir lloc 
despres, una de les internes suscith una qüestió que fins alesho- 
res no havia estat advertida pel Shdic. Es referia a la impsici6 
de l’assisthcia de les internes -com a comparses- a les rodes 
de reconeixement pels jutges, situació que es pr0dUi;a sense de- 
manar la seva autorització i sense explicar-10s ni tan sals el mo- 
tiu ni el lloc on eren condUides. 
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Atks que el  fet de na informar les internes sobre el motiu de 
la conducci6 provocava una situació d’indefensió greu, i que la 
pdicipaci6 no vobntbria i com a comparses en les esmentades 
rodes de reconeixement nu resultava pas legitima, i considerant 
també que aquest fet es podia produir a tots els centres peniten- 
ciaris, el Shdic acorda d’iniciar una actuaci6 d’ofici. 

La consegiient tramitació va comportar la sol~licitud d’infor- 
me al Department de Justicia, que va respondre en els tennes 
següents: 

<<<D’;icord amb la inEormaci6 que ha trames la directora del 
Centre Penitenciari Re Dones de Barcelona es desprh que el 
proppassat mes de novembre en aquell Centre Penitenciari es 
va rebre del Jutjat d’Insimcci6 n6m. 29 de Barcelona un ofici 
rnitjmpnt el qual es requereix la Direcci6 del Cent.rc per pro- 
cedir al traslht a roda de reconeixement de quatre internes 
cl’unes determinades característiques. La directora del Centre 
va sdkitar autorhaci6 al jutge dc Vigilhcia Penitencihria 
nkn. 2 de Barcelona per tal de poder realitzar aquest trasllat. El 
traslliit va ser autoritzat, per la qual cosa, en compliment de les 
resolucions judicials, la Direcci6 del Centre el va portar a ter- 
me, 

>>En data 5 de desembre de 1990 el Jutjat d’Instmcci6 nhn, 
21 de Barcelona vit tramctre telegrama al Centre Penitenciari de 
Doncs de Biircelona sollicitant un nou trasllat de quatre internes 
per a una roda de reconeixement. En aquest cas es va se@ el 
mateix procediment, sollicitant autoritzaci6 al jutge de Vigi1B.n- 
cia Penitencikia, autorització que es va concedir. 

>>Ei1 data 12 de desembre del mateix my el Jutjat d’InstrUc- 
ció núm. 21 va trametre un nou telegrama. sallicitant el trasllat 
de quatre internes a una roda de reconeixement, perb aquesta 
vegada hi afegia que les internes fossin informades del motiu 
del trasllat i que, en tot cas, no fossin traslladades si no hi esta- 
ven d’acord. Per la qual cosa, no s’hi van traslladar, ,ja que les 
internes no hi van donar el seu consentiment. 

>>Es donaran instnzccims als centres penitenciaris per tal que 
en el futur no es procedeixi al trasllat de cap intern per aquests 
motius sense la seva conformitat. Tot i comptar amb la con- 
formitat de l’intem, es demanar& ordre judicial de trasllat amb 
la identificació completa dels reclusos>>. 

El Shdic, en constatar que a partir d’ara es donaran instruc- 
cions als centres penitenciaris perquk en el futur no es procedei- 
xi al. trasllat de cap intern sense la seva confonnitat, va donar 
per acabada la seva actua& i vil demanar al Departament de 
Justícia que el mantingués al corrent de les instruccions que es 
donin als centres penitenciaris en aquest respecte, 

6. Manca de mcsirres alternatives a la presó 

La probiemhtica que presenta aquest @graf es repeteix 
anualment. 

131 fet que el Síndic hagi de denunciar, un any i un altre a 
conseqihcia de ies queixes que rep, que hi ha ciutadans que 
són citats a complir sentbcies al cap de vuit anys u més des del 
moment de l’acte punit, denota que la situaci6 continua essent 
greu. 

L*aaugment del nombre de queixes d’aquest tipus rehudes 
l’any 1990 ens obliga a reiterar aquesta probiemhtica del ciuta- 
dh que ha delinquit fa temps i que, despds d’haver-se reintegrat 
plenament a la societat, haver format una família digna i tenir 
una feina estable, es troba que, al cap de molts anys, és obligat 
a complir una condemna que, en ta ls condicions, bbviament, no 
te res d’integradora, 

La privaci6 de llibertat en que es basa principalment el nostre 
sistema punitiu no té sentit en determinades clrcumshcies. Na 
té sentit que sigui l ’hica solució, quan hauria de ser l’últirn re- 

En la legislació espanyola vigent, partim d’una mancanga 
quasi absoluta de des mesures alternatives a la presb, que tan 
sols preveu els recursos m6s tradicionals per disminuir en deter- 
minats supbsits els efectes d’una condemna a pena privativa de 
llibertat, com ara <<la remissi6 condicional>> i la <<llibertat condi- 
cional>>. El projecte de llei orghnica del Codi Penal ha fet un 
considerable esfoq tractant de donar resposta a les exigbncies 
constitucionals. No obstant aixb, cal constatar que en aquesta 
futura Iegislaci6 penal no es preveu la totalitat de les mesures 
alternatives a la pres6 que trobem en el dret comparat o que han 
estat proposades per la doctrina. 

Dins les situacions que reclamen mesures alternatives a la 
presó es destaquen les relatives als ciutadans que van delinquir 
quan estaven sotmesos a drogaaddicci6 i que, al cap d’anys, ja 
plenament desintoxicats, han de complir una condemna a pena 
privativa de llibertat, posant-se en perill l’estabilitat personal i 
professional tan di€icilmmt aconseguida. 

És, doncs, necessari que, al marge d’adoptar les mesures n e  
cesshries per desbloquejar la situa& de lentitud de la jurisdic- 
ci6 penal, es produeixi una millora del nostre sistema punitiu en 
la linia seguida per altres paTsos del nostre entorn, per tal de ga- 
rantir un dels fins clhssics de la pena i que j a  reconeix X’article 
25 de la Constituci6, com 6s la reinserció social del. delinqüent. 

CUTS, 

Queixa 913190 
Citat per complir senthcia 

El senyor G.S. s’adreGa a l  Sindic pler plantejar que ha estat 
condemnat a deu anys i set mesos de pres6 per uns fets de false- 
dat i estafa succeiits fa vuit anys. 

Ens expusa el problema de la situació familiar en qub es tre 
ba: la seva dona va abandonar el domicili conjugal l’any 1986; 
es va signar un conveni de separaci6 l’any 1987 i des de llavors 
no en sap res; les filles del matrimoni, de 13,12 i 8 anys estan a 
chrcc seli i a hores d’ara no té cap familiar amb qui deixar-les. 
L’interessat treballa en una companyia d’assegurances. 

Per complir l’esmentada condemna es va presentar voluntari 
al C.P. de Quatre Camins. 

L’interessat demanava complir condemna de la manera rnds 
atenuada possible, per p l e r  atendre les seves filles, que auto- 
rnhticament -ens deia- es convertien en víctimes innocents del 
seu passat, i també per poder continuar íxebdlant. 

Estudiat aquest assumpte, el Síndic va recomanar que, ateses 
les circumsthncies de l’intern, es considerés Sa convenihcia de 
classificar-lo en tercer grau (regim obert), i que la proposta de 
classificacid no es demorés m6s que el que regula la normativa 
penitencibia. 



BUTLLETf OFICIAL DEiL PARIAMENT DE CATALUNYA / Núm. 250 / 22 de maq de 1991 i6833 

La resoluci6 de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i 
Rehabilitació va ser positiva quant a l’obtmci6 del tercer grau. 

Queixa 1582/90 
Tornar a comenpr 

La senyora E.B. es va adregar a la hstituci6 per exposar la 
situa& que akctava el seu marit. 

La interessada ens expsh que el seu marit, J.S., és una per- 
sona amb un fort desequilibri emocional que el va portar al con- 
sum d’hhero‘ina i, per derivació, a la delinqiihncia. Havia estat 
condemnat a complir 61 dies de pres6, s e n t h i a  contra la qual 
havia apellat davant I’audihcia. 

L’interessat, perb, en el moment de dictar-se tal sentkncia, es 
trobava prhcticament rehabilitat i tenia una feina estable. 

No se li pot aplicar Xa redempci6 condicional, perque és rein- 
cident. 

La interessada sol.licitava la intewenci6 del Sindic perque, si 
I ’Audihncia no revocava la sentencia, gestianks I’aplicaci6 de 
mesures alternatives amb la finalitat d’evitar l’ingrbs a la pres& 

Estudiat el cas i constatat que al senyor J.S. no €i era aplica- 
ble la redempció condicional pel fet de ser reincident, el Shdic 
s’ha hagut de limitar a atendre la interessada i informar-la de 
les competencies de la Institucih i de la situació de la legislació 
penal vigent. 

7. No per haver-ho dit cal no repetir-ho 

En 1’Infome que vm presentar l’any passat dedichvem un 
epígraf a l’article 60 del Reglament Penitenciari i un altre a 
l’aplicaci6 de l’article 70 del Codi Penal. 

Lamentablement aquest any s’han plantejat davant el S h h c  i 
davant l’opinió p~blica situacions, queixes i veritables lamenta- 
cions no solament per part #interns o familiars d’intems, sinó 
per metges, funcionaris, periodistes, articulistes i pensadors, ju- 
ristes, advocats, jutges i fiscals. 

Aquest fet demostra -al nostre entendre que per una banda 
s’ha avanGat molt poc en relaci6 amb el que denuncihem l’any 
passat i, de I’aItra, que l’opini6 p6blica s’ha sensibilitzat pro- 
fundament, la qual cosa constitueix una esperanp de canvi i 
d’aprofundiment en la interpretació dels principis &tics i morats 
que inspiren la redacció de la norma i que advochvem en el 
nostre anterior Informe. 

En les queixes i actuacions en que hem intervingut per raó de 
problemes derivats de l’aplicacid de l’article 60 del Reglament 
Penitenciari (en el cas de ranalalts molt greus, amb sofriments 
inguaribles})), els interessats han estat sempre persones afecta- 
des per la SJDA o bé per malalties concomitants, I sovint la si- 
tuació jurídica de l’iintem era de les previstes i estudiades per 
l’article 70 del Codi Penal (compliment successiu de condem- 
nes i establiment de nomes per a la seva aplicacid]. 

En totes les actuacions hem pogut observar que els proble- 
mes que exposhvem l’any passat, en epigrafs concordants, 
substancialment es mantenen i en algun cas s’han agreujat. 

Aixi com I’my passat deiem que <<hem pogut observar els es- 
foqos que han hagut de fer i fan, tant els responsables tknics 

COM els juridics per buscar cabuda, dins I’expressió de X’article 
60, a situacions que humanament són absolutament justificades 
mentre que el seu suport tknic i jurídic esdevenia feble>>, i, c<en 
altres casos, els esforgos integratius i la gesti6 burocrhtica no 
han pern& --per la urgkncia del tempF que algun malalt afec- 
tat per la SEDA o maialties concornitants no hagi pogut morir 
acompanyat dels seus i en un ambient m6s dignificant que el 
d’un cenfm penitenciari o hospital penitenciari>>, aquest any 
hem d’afegir-hi una nova refiexi6. 

Hem observat que, quan per aplicació de l’article 60 del Re- 
glament Penitenciari, un intern (penat) és Iliurat a la fmflia, és 
la mateixa famitia que no pot fer-se’n o haver-se’n fet chrrec, al 
cap d’un temps no pot <<dominar>> el malalt, que, hgint de la tu- 
tela familiar torna a delinquir tot buscant la droga que l’ha por- 
tat a la Seva situació. 

S i  hem recorregut a l’expressi6 <<no pot dominar el malab 
6s perqu& ens volem valer de les paraules de la mare d’un dels 
interns que aquest estiu, a la pres6 Model de Barcelona, moguts 
per la desesperaci6, van protagonitzar uns fets que tothom va 
lamentar (exp. 1224/90 en relaci6 al 1223-1225- i 1232/90). 

Aquesta mare explicava que uns dels dies que va anar a visi- 
tar el seu ñil a la presó Lleida Tí ii van comunicar que quest, 
l’endemh, sortia de la pres6 en aplicaci6 de 1’acticSe 60. 

Aquesta mare va tenir el fill a casa uns 20 dies, al cap dels 
quals, en una revifalla, es va escapar unes hores de casa. 
Aquesta estona li servi per delinquir i poder comprar-se droga. 
Detingut posteriorment, tornava a ser, en qualitat de preventiu, 
intern a la Model, 

Situacions corn aquesta van fer que haguéssim de prosseguir 
la tasca de refiexi6, de tenir converses amb metges i docurnen- 
tar-nos científicament i tmb6 jurfdicament. Una vegada estu- 
diada aquesta documentació, continuem constatant les 
dificultats que hi ha a l’hora de prendre la decisió d’aplicnr i’es- 
menwt article 60, 

Amb tot, hem de dir que, de fet, aquest article no pretén un 
alliberament sense condici6 del pres malalt inguarible, sinó que 
representa una authtica alternativa a la pres6, específica per a 
aquest malalt, i per tant cal preveure, en I’acte judicial aplicato- 
ri  d’aquest article, la veritable mesura alternativa. 

La norma no ho regula ben bé aixi, perb entenem que en la 
interpretació s’ha de tenir en compte l’esperit que va moure el 
legislador a redactar-la, que no és altre que el d’una mort digna. 

Queixa 568/89 en relaci6 al 716/85 i 582/86. 
Una mort digna 

O.V. va ser noticia als &aris l’agost passat, 
L’Q. havia entrat, per primera vegada a la presó quan tenia 

16 anys. Ara en tenia 27 i feia tres mesos que estava intern a 
1’Hospital Clínic de Barcelona ocupant un dels llits reservats als 
interns a la pres6 Model de Barcelona, afectat greument de dl- 
verses malalties concomitants amb la SIDA, 

L’O. fou un dels primers interns que v m  conZ5xer quan 
l’any 1984 vam iniciar la nostra tasca, 

Per 1’0. s’havien interessat molts professionals del dret, del 
treball social i especialment la seva mare, una dona procedent 
de l’hdaiusia rural, amb poca fomaci6, perb dotada d’una in- 
telligencia intuitiva extraordinhria. 
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Ara fa un any 1 ’ 0 ,  gaudint d’un permls penitenciari, va venir 
a la seu del Síndic per agrair Ics gestions i I’interks que ens pre- 
niem per ell. Era un home --fio un ncn, corn l’any 1984- dv 1,90 
rn, prim, ;unple d’esptlles, ros, d’ulls blaus penetrants, i ka seva 
imatge era més la d’un actor de cinema que no la d’un drogaad- 
dicte, mddt i abocat a la marginació i la delinqühcia. 

Cinc mesos després, la malaltia -1’únic que regala la droga- 
l’hwia anat consumint i, ja seme forces, cra ingressat primer a 
la infermeria del centre penitenciari, i després a l’hospital. Els 
metges no pcxiien fer-li res, i com que l’hospital no em per it 
malalts terminals, s’imposava donar-li l’alta. 

GrAcies a la informaci6 mbuda per la premsa i la fiilmlia, el 
Síndic féu gestions per saber si 11 1’0. se li podia aplicar l’artick 
60 R.P. Les autoritats peiiitencihries ens van indicas que tot es- 
tava preparat per a Ia cmcessi6 del tercer grau penitenciari - 
requisit necessari per ii I’aphcacid de I’mticle esmentat- i la 
sollicitud d’aplicacib de l’artide 60 j a  s’havia comengat a tra- 
mitar; perb, pels acostumats problemes dc rclaci6 amb I’Admi- 
nistració de Justicia, la tramita& semblava que s’allargaria. 

Superades les lentituds que eri aquell moment agreujaven les 
vacances, a 1’0. sc li va concedir la llibertat desitjada, pcrb la 
seva situaci6 mhdica no li permetia d’arrar a casa. 

La mare, intiiitiva, s’hiivia mogut prop de les autoritats mE&- 
qies, Creu Roja, assistents socials del barri i l ’ m ;  era plena- 
ment conscient que no podia portar el fill amb ella. 

La Direcció Generd de Serveis Ihitenciaris va obtenirr, amb 
l’ajuda de tots, que 1’0. €QS ingressat en un hospital dedicat als 
malalts terminals, per6 a Vic, just a TO km de Barcelona, lloc de 
lresidkncia de la hnília. Més a prop liavia estat impossible tro- 
bar un llit on morir dignament. 

La professionalitat i la bona disposició de tots els professio- 
nals del centre hospitalari va permetre que 1’0. pogu6s ingres- 
sar des del mes d’agost en aqiell Ihl3itd i estar-hi en 
condicions molt positives per u t i  malalt tcrminiil com aquell. 

El Síndic el va visitar tant a 1’T-Iospital Clinic de Barcelona 
corn al cap d’un mes a I’Hospital de Vic, Ayuell home alt i fort 
arnli imatge d’actor de cinema, s’havia corivertit, en un esquelet 
vestit de pergami, les cames parditxades, el p u s  en fama de 
pinya, els brqos i les  nans llargues, gaire& inertes acabaven 
en cinc dits torts i guerxos que no erm gai&& c q ~ a p s  de sos- 
tenir una cullera o un got. 

111 calvari de I’O., de la marc, i dels professionals de 1’Bospi- 
tal de Vic acabava una matinada del passat mes de gener, tot 
justa iniciada la redacci6 d’aquest Informe. 

Encara ressonen a les nostres orelles les convcrses tingudes 
amb 1’0. en les que dem,ulava justicia pels qui l’havicn indult i 
proporcionat la primera droga i demanava als metges que apru- 
fitessin per investiga1 amb ell per poder sdvar a altres. 

8. Complir la pc~ia de pres6 el mks a prop 
possihlc ctcl tlornicili familiar 

El problemes relatius al m6n penal i penitenciari cpc es pre- 
senten davant la Institució se solen repetir un any darrere l’al- 
tre. 

Per aixb no és estrany que en d s  siiccessius informes que e1 
Sindic presenta ,al Parlament haguem d’insisi ir en exposicions 
fetes i reflexions reiteratives. 

La reiteració i repetició d’exposicioons, fets i argument ens ha 
de fer adonar que els problemes segueixen essent substancial- 
ment els mateixos, tant perque són de dificll solució quant per- 
qu& i’inici de solucions donaran fruit a llarg termini. 

Les constatacions de les defici&ncies, per reiterades que si- 
guin, han de quedar incloses en el nostre informe car l’haver-ho 
dit ja, no ens exonera de I’obligació mord i legal, per ra6 de1 
mandat, de cercar solucions. 

La Llei Orghnica General Penitencihia (art. 12) i el seu re- 
glament (art. 9) estableixen, entre altres coses, que en cada 
<&rea territorial que es designb que tant com sigui possible han 
de coincidir amb els que constitueixen 1’Estat de les Autono- 
mies, es procurar& que hi hagi el nombre suficient d’establi- 
ments, per <<satisfer les necessitats penitencikies i evitar el 
des arrelament social dels penats D. 

Malgrat I’increment de phces penitencikies a Catalunya en 
els liltims anys i Ia previsiti de noves places amb Xa propera 
inauguració de2 nou centre penitenciari de Can Brians, al Raix 
Llobregat, el nostre pals 6s i ser& wicara deficitari en nombre de 
places penitencihries. 

Aixb fa que segueixin arribant queixes i peticions de trasllat 
d’interns des de centres penitenciaris d’arreu de I’Estat cap a 
centres de Catalunya perquh els interessats han iniciat els trhn- 
sits fa molt de temps, inclbs anys, o no han tingut resposta o ex- 
cepcionalment aquesta ha sigut negativa. 

Aquest any el nombre de queixes no ha sigut inferior als anys 
anteriors, si be de les dades que tenim, el nombre d’interns en 
centres no catalans ha minvat en relaci6 a les dades qw, fadia-  
vern i comenthvem en els nostres informes dels anys i987 i 
1988. 

De tota manera una situacili ocorreguda durant aquest any 
posa de manifest que les dificultats per complir amb aquest 
principi que comentem no v6nen donades solament per la man- 
ca de places penitencihies, sin6 tamb6 per raons legals. 

La norma continguda en la Llei Orghnica General Peniten- 
cihria va dirigida als penatts, o sia als presos sobre els que recau 
sentencia ferma, i no a l s  presos preventius, o sia els que preven- 
tivament estan privats de llibertat. 

Així doncs, un grup cf’jjxlterns sobre els que requeia acte de 
presó, inculpats de comissió de diversos delictes que per Ilei 
han de ser jutjats per 1’Audihcia Nacional amb seu a Madrid, i 
-malgrat que els actes eren conlesos a Catalunya-, han hagut 
de restar interns en centres prbxirns a la capital cfe 1’Estat essent 
inlitits totes les gestions fetes pels fmiIiartrs i la bona disposici6 
mostrada pel Departament de Justícia, perque els interessats 
fossin traslladats a Catalunya. 

Una vegada més cal que insistim en la necessitat dt: seguir en 
la política de construcci6 de noves places penitencihries i en la 
petici6 d’agilitació dels procediments judicials de caire penal i 
l’aplicacili humanitzadom de les normes processals. 

Cal recordar, finahnent, que el Reial Decret nrSm. 14-36/84 de 
20 de juny (BOE no 181 de 30 de juliol del 1984 rectificat BOE 
de 9 d’agost del mateix any) fa espedícitat de la normativa 
qrovisionab de coordinació de Ies administracions penitencih- 
ries i que en concret l’mick 4.3 preveu que: 

<<Si un establechiento, por clasificacidn o destino peniten- 
ciarios, prupone traslado de un interno a un h b i t o  territorial de 
Q W ~  Administsación, tramitar8 la propuesta a EU propia Admi- 
nistracih, guien podrá resolver con destino a un estalrlecimicn- 
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to de su competencia o, en su caso, dirigirla a la otra Adminis- 
tracih, quim s610 p d h  oponerse a ella por considerada im- 
procedente o por carencia de plazas, seg6n las capacidades 
mihimas previamente establecidas>>. 

Entenem que les peticions de trasllat que siguin denegatbries 
s’hm de comunicar a l’interessat i no com en repetides oca- 
sions succeeix que l’intern no té coneixement de la fi de la seva 
suklicitd, agreujant, d’ aquesta manera l’angoixa penitencihria 
de I’intem i de la seva família. 

Queixa 300190 i 791/89 
Tcnir el fill empresonat a Alcalá-Meco 

Un grup de paes que tenen els fills empresonats, pendents de 
judici, al centre penitenciari d’Alcatá-Meco, a pari de POSX en 
coneixement del Síndic diverses sihiitcions que, al  seu entendre, 
contravenien la Llei Orghnica General Penitencibia (LOGP) i 
les m6s elementals normes relatives aIs drets fonamentals de les 
persones, exposaven l’angoixa permanent en que viuen a causa 
de la dificultat de concretar si ei dia en que tenen concedida una 
visita colkctivva o de tipus <<vis a vis>> aquesta es podrh dur a 
terme. 

Amb independhcia de la concessi6 de la visita, s’han trobat 
sovint amb canvis d’última hora que han deixat sense efecte la 
possibihtat de la visita, amb la qual cosa han fet el viatge en va. 

Aquests fets, que es van produir el 9 de mar$, segon ells no 
eren dlats ,  sin6 que sovintejaven durant l’my. 

El Sindic va trmeím la queixa al Defensor del Poble, el qual 
la tramith. Tot i aixi, volem deixar consthcia en aquest Infor- 
me i explicar amb tota la concreci6 possible <d’aventuran que 
significa tenir un fill en aquesta situaci6. 

Per poder anar al C.P. d’Alcal&Meco i comunicar amb el 
fill, la famt’lia que viu a Barcelona, ha de fer l’itinerari i les des- 
peses següents: 

S’ha de poder aprotltar els beneficis dels dies qualificats 
<<blaus>) per la RENFE per beneficiar-se del descompte. Podem 
comenpr el viatje amb e1 tren Costa Brava Express a l’estaci6 
de Sants, 

Si bé a AlcdB el tren hi para, per poder tenir el descompte, 
s ’ha de comprar bitllet d’anada i tomada fins a Madrid. 

El preu del bitllet fmaq 1990) era de 8,900 pessetes. 
El tren surt de Barcelona a les 9.20 del vespre del divendres i 

D’Alcalá surt un autobus: el bitllet costa 55 pessetes. 
Aixl‘ es pot arribar al Centre penitenciari entre les set i dos 

quarts de vuit del matí dei dissabte. 
Per tornar, cal fer-ho amb Talgo, que surt de Madrid el dis- 

sabte a un quart de quatre de la tarda, i com que no t6 parada a 
Alcal& cal anar-lo a agafar a Madrid. 

Per aixb, primer c d  agafar un taxi des del Centre Penitenciari 
(en aquella hora no hi ha autobús, perque les comunicacions 
acaben tard) fins a l’estació d’Alcdh: 700 pessetes. 

arriba a Alcal6 l’endemg, dissabte, a dos quarts de 7 del matí. 

Desprbs, agafar d tren fins a Madrid: 180 pessetes. 
Finalment el tren arriba a Barcelona a les 10,lO del vespre i 

cal tornar a casa amb metro o autob6s: 55 pessetes. 
En total, hem pagat 9,890 pessetes solament per un viatge 

que ha durat 25 hores com a mínim, per poder veure el fill du- 
rant UIIS vint minuts. 

9.IBs dipbsits municipals dc detinguts 

El dia i9  de desembre de 1990, vam presentar al registre del 
Pariament el primer informe especial em& pel Síndic en mhit 
del que preveu l’article 30.4 de la Llei 14/84 de 20 de maq, re- 
guladora de la nostra Instituci6 complint així el compromís pres 
amb aquest Parlament tant en I’Tnforme de fa dos anys com en 
la nostra darrera compareixenqa davant la Comissi6 del Sfndic 
de Greuges, el dia 6 de juny de 1990. 

L’informe ha estat publicat en el ButUeti del Parlament del 
dia 31 de gener de 1991 (BOPC no 233 - III kgislatura, perlo- 
de intermedi) i a l’hora de redactar aquest Informe resta pen- 
dent de ser debatut. També ha estat publicat, per la Institució, 
com a llibre, amb el qual iniciem la collecci6 Alexandre Gall. 

En aquesta col.lecci6, el Síndic pretén publicar informes mo- 
nogdfics dedicats a temes estudiats per la Xnstituci6. 

Amb el nom d’Alexandre GalC adoptat per a la coklecci6, no 
pretenem tan sols recordar i honorar el gran pedagog, sin6, 
l’emdit, investigador i historiador de les institucions catala- 
nes. 

L’infome consta de dos llibres i vuit annexos. 
El llibre primer comprhn un estudi jurídic que tracta els ante- 

cedents histbrics, fa una anzilisi jurídica de la reglamentaci6 
dels dipbsits municipals de detinguts i n’exposa la situació ac- 
tual a Catalunya, per acabar amb unes conclusions i recomana- 
cions. 

El llibre segon compren un estudi dels quaranta-nou distric- 
tes judicials de Catalunya amb indicació dels que estan obligats 
a disposar de dipbsit municipal de detinguts seguint l’ordre es- 
tablert per la Llei 38/1988 de 28 de desembre, de Demarcació i 
Planta. Cadascun dels districtes estudiats conté un mapa de si- 
tua& del districte, un apartat amb les dades objectives de capi- 
talitat, nombre d’habitants, nombre de municipis que agrupa i la 
suprfície del districte; el segon epigraf 6s dedicat a l’estudi del 
districte, amb indicaci6 de modificacions sofertes en relaci6 
amb l’antiga regulació i les característiques concretes del dis- 
tricte; el tercer apartat descriu el dipbsit de detinguts; en el 
quart, tractem com s’utilitza la úependhcia municipal, i al cin- 
quh es recull l’opini6 de l’ajuntament relativa a la compethcia 
i els problemes que aquest exercici comporta. 

Els annexos són un conjunt de les dades que van servir per a 
la confeccilj dels dos llibres de l’informe. 

Diversos expedients d’ofici 
Anhlisi de la realitat dels dipbsits de detinguts a travCs del 
treball de mmp 

Vistos un per un i recollides les dades de tots els dipbsits mu- 
nicipals de detinguts, hi poguérem constatar les mancances i les 
deficikncies de tota mena que presenten els locals i el servei de 
dipbsit. 

Incloem aquí I’anhlisi dels problemes detectats, agrupats per 
llurs característiques comunes i que forma part de l’epfgraf IV 
del llibre segon de l’infome a que fem referhcia. 

a) Els districtes judicials i els dipbsits de detinguts 
A Catalunya hi ha 49 districtes judicials i tots tenen capitali- 

tat assignada. 



i6836 B Ul’I,LErf OFICIAL DEL PARLAMbW DE CATALUNYA / XViim. 250 / 22 de mul; de 1991 
- 

D’aquests 49 districtes, 25 s6n de 1’Auclikncia de 13arcelona, 
9 de Girona, 7 de Lleida i 8 de Tarragona. 

Amb X’centrada e11 vigor de la Llei de Rases de Rhgirn Local, 
dels 49 municipis cap de partit judicial, cinc (Barcelona, Tma- 
gona, Lleida, Girona i Figueres) foren exclosos de l’obligació 
de tenir dipbsit municipal dc detinguts, per tat com ja tenien 
centre penitenciari en el seu terme municipal. 

En aquestes ciutats, els detinguts sbn ingressats a les carnis- 
saries de la policia nacional o a centres de la guarclia civil i pre- 
sentats davant cl jutge de guhrdia. 

Un sis& municipi, Granollers, amb la inauguració del centre 
penitenciari de Quatre Camins, situat en d seu districte judicial, 
va ciausurar el dipbsit que tenia perquh coiisiderb que li era 
d’aplicaci6 el rkgim especial cle les altres ciutats ja esmentades, 
Aquesta situaci6 és estudiada a l’epígraf 11-2 lletra cl) del llibre 
1 d’aquest mateix Informe. 

AixÍ, doncs, si acceptem el plantejament cle Granollers, s6n 
43 els ajuntaments obligats a tenir dipbsit de detinguts. 

D’aqtiests 43, hi ha 31 municipis cap de partit que tenen cli- 
@sit i 12 que no en tenen. Així doncs, Martorell, Sant Boi de 
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vall&, 
Cornell8 de Lhbregat, Gavh, Mollct del Vall&, Esplugues de 
LLobregat, El Prat de Llobregat, Sant IWiu de Guixols, Gmde- 
sa i Fdset no disposen d’aquest sewei. 

Cal fer notar que, Ilcvat de Santa Coloma de Gramenet, tots 
els altres municipis shn capital de districte, en mhit de la Llei 
de Demarcaci6 i Planta, amb efectes de 28 de desembre de 
2984, i que, corn consta en el resum de l’expedicnt 1433189 
(vegeu annex mimero 1) amb anterioritat a l’entrada en vigor 
de Ia delegació de la cornpetkncia no van ser advertits de 
l’obligaci6 de disposar de dipbsit de detinguts; no van ser 
tampoc informats de cap característica d’aquest sei-vei ni els 
fou ofcrt cap criteri sobre l’exercici de la cornpethcia dele- 
gada. 

En resum, de les 49 capitals de districte de Catalunya, n’hi ha 
43 que indiscutiblement tenen l’obligació de disposar de dipbsit 
de detinguts. Dels municipis afectats per aquesta situacid, no- 
més 31 compleixen el precepte de la XIei. 

b} L’emplapment dels dipbsits 
Hem localitzat tretze cliphits a les casernes de la policia 10- 

cal: Manresa, Arenys de Mar, Igualada, Berga, Vilafranca del 
Pendks, Sabadell, Temiissa, Sant Feliu de Llobregat, 1’Hospita- 
lct de Llobregat, Rubi, Olot, Blanes i Reus. ”hi ha vuit tl’ins- 
tallats a l’edifici que ocupen els jutjats: Vic, Santa Coloma de 
Farners, Ccrveta, La Seu d’Urge11, Vielha e Mijacan, Solsona, 
El Vendrell i Tortosa; tres mes s6n al mateix edifici de I’ajjunta- 
ment: Ripil ,  Amposta i Valls; set el tenen en un edifici que no 
correspon ni al jutjat, ni a l*ajuntament ni a la policia local: Ha- 
d a h a ,  Vilanova i la Geltrli, La Bisbal d’Ernpordh, Puigcerdh, 
Tremp, Balaguer i Matarh. 

c) Disponibilitat de places 
A Cataltinya els 31 dipbsits de detinguts existents tenen un 

total de 251. places tebriques, amb les quals s’ha d’ateiiclrc un 
cens de 2,692,088 habitants: Xa relació 6s doncs rl’una plaga per 
cada 10.725 habitants. 

Pcr audihcies provincials, les capitals dels districtes de Bar- 
celona que tenen dipbsit tenen una pXaqa per cada 11.957 habi- 

tants; les de Girona, una per cada 6.577; Lleida, una per cada 
5.923, i Tarragona, una per cada 14.179. 

Aquestes ratio s6n calculades, com hem dit, sobre el cais 
dels districtes que tenen capitd amb dipbsit; se n’hm exclbs, 
per tant, els districtes que no en tenen, 

De tota manera, hem observat que en certs dipbsits, corn el 
de La BisbaI d’Emprd8, en dues celles s’habiliten nou mata- 
lassos (no hi ha liits), per6 l’ajuntament reconeix que en detcr- 
minats moments s’hi han fet <<domim dotze o tretze detinguts. 
En aItres dipbsits, com 6s ara Vicc, en una cella de cinc metres 
quadrats hi ha sis llits; a Matar6, la mida de les celies ha per- 
m&s posar fins a nou llits en lina mateixa cella. 

Cal aquí també fer esment del comentari que ens va fer la 
jutgessa de Santa Coloma de Famers (on el &@sit no tt5 sin6 
una cel.la amb tu1 sol liit), que, en una actuaci6 de l’estiu de 
1989, va haver d’habiritar la sala de vistes com a dipbsit de de- 
tinguts (es va produir una detenci6 de 15 o 17 prsones). Un 
dcls advocats que intervingueren en els sumaris subsegüents 
ens admeté que els interrogatoris d’aquells detinguts van cons- 
tituir un vertader fiacils en la investigaci6. La seva frase, lapi- 
dgria, s’ha de reproduir: &s obvi que amb Ies hores que van 
tenir els detinguts per posar-se d’acord, al final ho van tenir tan 
clar, que ni j o  mateix no vaig poder saber mai la veritat. Amb 
ai& ai l’acusaci6 ni la defensa no serveixen de resn. 

Si la detenció preventiva t6 diverses finalitats (des de la pri- 
mera mesura -perseguir el clelict- fins a la protemi6 de l’acu- 
sat), amb aquesta oferta de places no es p d r h  atribiv mai a una 
investigacid precisa del passible delicte. 

d) El concepte fisic o arquitectbnic del dipbsit 
No s’ha establert cap norma que determini COM ha de ser un 

dipbsit municipal de detinguts. Exceptuant les directrius contin- 
gudes al pla d’obres de 1851, al qual es fa referEncia en l’epf- 
graf I d’aquest informe, mai no s’han especificat les 
característiques arquitectbniques o físiques de les Installacions 
on s’ha de prestar aquest servei. Aixl hem localitzat alguns di- 
pbsits que, ja en el moment de ser construils, foren concebuts 
amb departaments separats d’homes i de dunes. Com (va el de 
Matar6 -repetim que l’edifici va ser pensat com R pres6 i sota 
uns criteris que responien a les anomenades idees qanopti- 
com, inspirades per Jcremy Benthart- i Tortosa -a L’hora de 
construir l’edifici dels jutjats, s’hi va preveure una zona per a 
detinguts que, com a an&dota, tenia fins i tot cornunicaci6 es- 
pecial amb la capella on cada diumenge es deia missa, i el re- 
cinte presentava les. caracteristiques d’un petit centre 
penitenciari. Tamb6 respecten el criteri de separació alguns di- 
pbsits de nova constnrcció, corn ara, de Mmress -constru’iE el 
i990 i pensat amb aquest criteri. Altres dipbsits han perdut 
aquesta característica carn, el de Vic -011 el consistori, desprks 
d’un incendi provocat fa uns anys, va tancar el departament de 
dones-, o el d’henys de Mar -on es produi un accident sem- 
blant. 

Els aims vint-i-sis dipbsits 110 responen a cap concepte concret. 
En general, les instabcions són un conjunt de cel-les de ve3 

gades situades en un soterrani (com a Amposta o Terrassa) on, 
110 essent possible saber si ks de nit o de dia, la il.lurninltci6 ha 
de ser sempre artificial; n’hi ha, així mateix, de situats en plm- 
tes semisubterrhnies on amb prou feines arriba la claror naturd 
(com per exemple a Blanes, Tremp o Vielha). 
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En alguns casos, aquestes celles són individuals {corn per 
exemple a Ripoll o Solsona); tamb6 n’hi ha de dobles (Manresa 
o Vilafranca del Penedhs) i, en certs clipbsits, alhora en trobem 
d’individuds, de dobles o de plurals (com a Tortosa o Tremp). 

Tampoc l’ocupaci6 d’una cella no respon a la superficie o 
volum necessaris. Hem trobat celles (com a Vic) que en un es- 
paí de cinc metres quadrats s ’ ha encabit sis lliteres. 

No hi ha tampoc cap criteri unificat sobre els elements sani- 
taris de la cella. A vegades el WC i el lavabo són a l’interior de 
la cella, perb no s6n infreqüents els casos en quk aquestes ins- 
tallacions sanithies se situen a l’exterior. 

Com aquests exemples, podríem exposar molts mhs, que ex- 
plicarien prou corn cada ajuntament ha creat un &@sit segons 
criteris de possibilitat més que no pas seguint una idea o un 
concepte arquitectbnics que resolguin les necessitats reals. 

En alguns dipbsits tambt5 s’hi troben altres dependhcies, 
corn sales de visites o de reconeixement, sales de vigilhncia, ad- 
ministratives O d’dtres usos, ger6, no responen mai a un clar 
criteri d’unificaci6 de serveis judicials. 

d-1) Els senreis sanitaris: WC, lavabos i dutxes 
Dinou dipbsits tenen la instaklaci6 de WC a l’interior mateix 

de la cekla, en la majoria de casos separada per un envh de la 
mida d’una persona. Altres dipbsits tenen e1 WC a l’exterior, 
normalment en una habita& o departament especial. Així de 
Vic, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí o Tort* 
sa, 

Pel que fa a l  lavabo o rentamans, de vegades és a l’interior 
de la cella, de vegades a l’exterior, en el qual cas trobariem la 
m6s gran quantitat de dipbsits. 

Pel que fa a dutxes, solament en tenen setze dipbsits, mentre 
que en certes poblacions com Arenys de Mar, Matac6, La Bis- 
bal d’Empord8, Santa Coloma de Farners, Tremp, Balaguer, 
Cesvera, Vielha o Amposta, o b6 no n’hi ha o b6 no n’hi ha per 
a tothom. 

Q’aquests setze dipbsits, nom& n’hem trobat deu que hagin 
previst installar aigua calenta, En malts casos, o se’ns ha reco- 
negut que el sistema d’escalfament d’aigua no fimionava o bé 
que era insuficient. En les nostres visites ha resultat dificil de 
constatar fins a quin punt et servei funcionava i si en tot cas erra 
eficaq o suficient. Als expedients que indiquem consta que se’n 
va poder comprovar el funcionament a Manresa (la darrera visi- 
ta coincidí amb el dia que els t&cnics revisaven el funcionament 
de la instaklaci6), Solsona i Puigcerdh. 

EI material i el tipus de sanitaris utilitzat 6s molt divers: des 
de les tasses de WC i plats de dutxa d’acer inoxidable installats 
a OIot u Sant Feliu de Llobregat, fins als WC de tipus turc i 
dutxes de ciment, passant pels tradicionals elements de porce 
llana, 

Els clipbsits de descbrega d’aigua tarnbd presenten la mes 
amplia varietat, igual com els elements auxiliars o complemen- 
taris, com és ara aixetes, Eiradors o tubs d’instal.lacions de con- 
ducció d’aigua. 

d-2) Llits, matalassos i flassades 
La major part de llits s6n d’obra (a 19 dipbsits). Consistekaen 

en una bancada sobre la qual hi ha UII matalh. A la resta de di- 
pbsits hem trobat llits methllics, collats a terra o no, que de ve- 
gades no s6n sin6 el tradicional somier i altres vegades una 

simple planxa clavada en un suport met3Hic (en la majoria de 
casos, els llits en fís S&I resultat d’opmcions successives cle “para- 
ci6 o madjficaci6). En un dipbsit (la Bisbal), ni tan sols hi ha llits. 

Els matalassos solen ser d’escuma de ni16, gairebé sempre 
sense funda. Pocs dipbsits hem trobat on s’hagin instdlat mata- 
lassos no inflamabIes. Aquestes excepcions es donen en els de 
nova consmcci6. 

La flassada és X’element d’abric general i, depenent de I’kpo- 
ca de l’any i el nombre de detinguts, se’n facilita més d’una. 

d-3) La calefacció 
Solament set dipbsíts (Manresa, Igualada, Sant Feliu de Llo- 

bregat, Ripoll, Blanes, La Seu d’Urgell i Solsona) tenen ins- 
tal-laci6 de caiefacci6. El sistema més emprat 6s el de plaques 
elhctriques, perb en algun cas, com ara a Blanes, n’hi ha per ai- 
re. En algun dipbsit, com a Vic, si la temperatura és molt baixa, 
s’hi installa una estufa de gas buth. 

En la majoria de dipbsits, pera, el fred i la humitat no es po- 
den combatre. 

En algun dipbsit hem constatat una bona disposici6 per ins- 
talkr estufes o calefactors elktrics, si bé la conclusi6 és sern- 
pre la mateixa: la potbncia de la instatlaci6 elkctrica és 
insuficient i el preu per fer-la nova (ha de ser encastada per evi- 
tar <<accidents>>), massa elevat, 

6-4) L’estat del material 
En general, I’estat del material a que hem fet referhcia 6s la- 

mentable. 
La manca d’un concepte arquitectbnic ha fet que cada ajunta- 

ment hagi resoh el problema amb una dosi important de volun- 
tarisme, per6 aixb no ha d’amagar que la majoria de vegades 
els resultats no han estat els desitjats. 

En la major part de casos, la manca mateix de pressupost fa 
que l’estat del material sigui de rebuig, per vell i inservible. 

En molts dipbsits els WC s6n rbnecs, vells i bruts, i la realitat 
es fa dificil de descriure. Els sistemes de desguh, tant C Q ~  les 
clavegueres, s6n vells i s’embussen sovint: per exemple, a Tor- 
tosa, el dia de la nostra visita la pudor de claveguera era evi- 
dent. De problemes de clavegueres, desguassos i, en general, 
d’embussos, tamb6 n’hi ha a Matar6, on ni tan sols es pot pen- 
sar de fer obres d’adequació, perqub l’edifici del dipbsit és es- 
pecialrnent protegit. Els exemples serien tan nombrosos, que 
aquests dos ja resulten prou illustratius de la realitat que prete- 
nem descriure. 

Les dutxes, en general, presenten els mateixos problemes. 
Les de Turtosa, per exemple, no s6n més que un raig d’aigua 
que cau sobre el WC turc; a Vilanova i la Geltrii, el plat origi- 
nari era ple d’incrustacions, trencat i mal apedapt. 

Eis matdassos i les flassades també són, per norma general, 
velis i esparracats, i els liits methllics, trencats o amb prou fei- 
nes aguantats amb cordills i filferros. 

La pintura de les parets és quasi invariablement vela, trona- 
da i escrostonada. Les guixades -escrites o dibuixades-, són al- 
tament significatives. 

Les incrustacions i restes orghniques, taques de sang i de 
menjar constitueixen una tbnica general. “han de ser exclosos, 
com 6s Ihgic, els dipbsifs de nova construcció (Manresa, Solso- 
na, Rubi o Sabadell). De tota manera, cal considerar que si les 
parets no s h  elements fhcils de netejar, rentar o desinktar, 
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com que no s’ha previst d’intervenir-hi amb repassos peribdics 
de manteniment, pcr a la qual cosa tampoc no hi ha partida 
pressupsthria, al cap de poc ci’entrar en servei la degradació 
avaya rhpidament, de manera que la inversió feta resulta per- 
duda o malaguanyada. 

En totes les dades econbmiques relatives a costos reals facili- 
tades pels ajuntaments és acil  de veure la dificultat pressupas- 
tbia i l’esfoq que cal per mantenir les installacions. 

Solament una orgmitzaci6 regimentada del funcionament 
del servei permet.rh evitar que amb les mantes s’obturi volunth- 
riament els whters; que els matalassos i les fundes s’esquincin 
pel sol gust de la venjanp contra la detenci6 i les condicions de 
vida del dipbsit, o bd que els estris de menjar serveixin d’armes 
d’atac o autolesili. 

d-5) El pati i l’esbarjo 
Solament cinc dipbsits tenen un pati o recinte on pocler pas- 

sejar. N’hi ha un de proveyt d’una cambra pensada com a zona 
o espai d’esbarjo. 

Aquests dipbsits són els de Mat&, Arenys de Mar, Berga, 
Terrassa, Tortosa i Manresa. 

A Mataró, Berga i Tortosa, els &@sits disposen d’una zona 
que l’arquitecte, a l’horri de la construccid, va preveure corn a 
veritable pati. Ara bd, amb el pas dels anys i la falta d’adequa- 
ci6, la realitat ha esdevingut tota una altra. 

L’mtiga pres6 de Matarh, plani€icada en planta semicircular, 
te les celles en cl que és prbpiarnent el semicercle. A l’espai 
restant, els interns <<vaguen>> pr2cticament tot el dia. En aquest 
espai, voltat d’edificacions, hi ha diverses dependkncies i, a 
mnh, unes piques d’aigua, sempre bruta pels problemes de des- 
guhs enunciats, iinic punt on es poden refresca o rentar. 

A Arenys de Mar tarnbt5 ili ha una zona {lloc de pas per arri- 
b i ~  a les celles) on s’estan o es passegen els interns. Aquest es- 
pai, presidit pcr un safareig sempre ple d’aigua bruta i que és 
l’dnic punt on poder-se rentar, és un celobert vuht  de cases, 
per on, des de les finestres, es pot llaxlpr tota mena d’objectes 
al centre de reclusió. 

A Berga i Tortosa, els paEis no es poden fer servir per maiica 
de mesures de seguretat. Per exemple, a Tortosa, el píiti, de for- 
ma rectangular i que a primer cop d’ull es podria trobar ample i 
suficient, czfronta per un costat amb un carrer mitjmpnt una pa- 
ret cfe mes de quatre metres d’algada, i pels altres tres, arnb zo- 
na edificada (clos costats pertanyen a l’eediñci del jutjat, i el 
tercerr, 6s una paret mitgera), Per la banda del carrer 6s molt fi- 
cil de Ilmpr-hi paquets i en ocasions s’hi han fet entrar dro- 
gues o armes blanques. Per les altres tres bandes hi ha uns 
baixants de claveguera que constitueixen extraordinkrics vies 
de fuga. 

Pel que fa a les zones d’esbario de Terrassa i Manresa, cal. re- 
conkixer que en el primer cas no s6n altra cosa que I’espai que 
queda entre les celks (el dipbsit consisteix en un conjunt de 
cekles-ghbia situades als costats d’una zona rectangular soterra- 
da) i que serveix tant de menjador corn de sala d’esbarjo. A 
Manresa trobem una cambra d’uns 18 m2 on 6s previst de p a r  
televisi6, llibres, revistes i jocs de taula per a entreteniment dels 
detingut s. 

Tot aixb fa que a la taula en quE resumim les caracterktiques 
dels dipbsits solament constin patis i zones d’esbirjo als centres 
de Matar6 i d’henys de Mar. 

e)  El menjar 
Els ajuntaments han resolt el problema de l’dimentacid dels 

detinguts per tres sistemes diferents, perb cceStanhditzatw, se- 
gons la nostra experihcia. 

Als dipbsits de Manresa, Matar6, Vic, Igualada, Badalona, 
Sabadell, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Rubí, Ripoll, Olot, 
La Seu d’Urgell, El Vendrell o Valls, el menjar se serveix ca- 
lent grhcies a un conveni entre I’ajuntament i l’hospital comar- 
cal corresponent o b6 amb una entitat benefica dedicada a servis 
menj a s .  

En aquests llocs, quan la nostra visita ha coincidit amb l’hora 
d’algun hpat, hern pogut constatar que la quantitat, la qualitat i 
la presentació (tant del menjar com dels atuells i els estris) era 
correcta. D ’altra banda, les nostres experiencies s6n avalades 
per cartes i converses tingudes amb interns. 

Aquest sistema, perh, provoca un greu inconvenient a l’hora 
de les gestions que la policia local ha de fer per encomanar el 
menjar, transportar-10 i servir-la tres vegades ei dia. Hmperb, si 
el detingut ha ingressat o ha estat conduit al jutjat i torna 
quan j a  no hi ha temps material de fer l’enchrrec i el trans- 
port corresponent, el menjar ha de ser substitui‘t per un ame- 
nú>> d’urgkncia: aixb vol dir que se ri servir& un entreph. 
Aquest fet es dóna amb excessiva freqühcia, fonament& 
ment a causa de la manca de coordinació entre el jutjat i la 
policia local. 

El segon sistema és el que s’iiplica en municipis com Arenys 
de Mar, Vilafranca del Pened&s, Badalona, L d  Bisbal #Empor- 
dh, Santa Coloma de Farners, Blanes, Tremp o Vielha. En 
aquestes poblacions hi ha un acord amb un bar o restaurant prh- 
xim al dipbsit. 

Aquest sistema, a part els inconvenients ja vistos en el ca8 
anterior, en tt5 uns quants d’addicionals. Per un cant6,ds diffcil 
concertar o subscriure un acord amb l’establiment: el fet que els 
ajuntaments no puguin preveure els serveis (nu saben mai quan 
ni en quina quantitat) i que el pagament es retardi pels motius ja 
suposables, justi€ica que l’establiment no s’avingui de bon grat 
a establir un camprornfs. A més a més, cal sempre tenir en 
compte el dia de festa setmanal, les vacances anuals, etc., de 
l’establiment. 

En la prhctica, doncs, l’intern acaba menjant panets cada dia, 
mentre dura la detenci6, i cal recordar que moltes vegades 
aquesta sittraci6 ultrapassa Jes 72 hores. 

El tercer sistema 6s el que hern vist a .higcercih o Balaguer, 
en les quals poblacions, pel fet d’estar el dipbsit en un edifici 
on viu la fmíiia d’un policia local o d g m a  persona vinculada 
arnb funcions municipals, aquestes persones s’encmeguen de 
proporcionar i’alirnentaci6 al detingut. Les expressions gairebé 
maternals O sirnpIement familiars d’aquestes persones referides 
als detinguts en fan un cas realment paradoxal i, d’entrada, no 
gens previsible en el camp de I’administraci6 de justícia. Illus- 
trem la nostra observació amb algunes frases referides als bene- 
ficiaris de la raci6 aliment8rh: c<Pobrissons ... El mateh que 
poso a l’olla pels de casa, ha poso pels detinguts>> o bd <<Des de 
I’any i957 que és com si fossin fills meusn. 

Na cal dir que el primer sistema, que en principi sembla el 
m6s correcte, fracassa sovint pels problemes ja indicats. La 
practica del segon no ens pot semblar acceptable. Pel que fa al 
tercer, que tampoc no haudem d’avalar, resulta de fet el mQ 
acceptat i agrdit pels detinguts. 
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f) L’assistkncia m&dica al detingut 
Molts ajuntaments informen que tenen greus problemes amb 

l’assisthcia rnMica dels detingut s. Aquesta deficibcia es fa 
m6s palesa quan el detingut és un toxicbman, amb les situa- 
cions inherents a la síndrome d’absthencia, o un malalt men- 
tal. 

Per norma general, els ajuntaments es queixen de les dificul- 
tats que tenen perquk el metge forense es desplaci amb celeritat 
a visitar i assistir el detingut. 

Aquesta dificultat és donada, d’una banda, per la manca de 
metges adscrits ds  jutjats i, de l’altra, perquh n’hi ha molts que 
viuen fora del municipi cap de partit judicial. 

E1 metge forense prescriu les medicacions corresponents, i 
s6n els agents de policia els qui les han &administrar, arnb to- 
tes les responsabilitats i problemes que ah6 comporta. 

En cas de manca de metge, situacions urgents o extremes, cal 
conduir el detingut a l’hospital corresponent. 

La manca de departaments o cambres d’aassisthcia fa que el 
metge hagi de visitar el detingut a la cella mateix o que, en ca- 
sos d’autolesió, pluralitat de detinguts o altres, les visites s’ha- 
gin de fer en les condicions i els llocs mds inversemblants. 

g) La seguretat del dipbsit 
Quan parlem de seguretat del &$sit ens referim a un con- 

junt de mesures que, a parer nostre, fan que el detingut no pu- 
gui prendre mal volunthiament, per accident o imprevisió, ni 
evadir-se o fugir, i que l’agent que el custodia no pugni ser vic- 
tima d’agessions, accidents o contagis. 

En ei quadre ja esmentat, distingim entre dipbsit‘s on s’han 
pres un nombre important de mesures, dipbsits on n’hi ha algu- 
na i dipbsits on na n’hi ha cap o bé les que hi ha resulten hefi- 

Del primer grup en formen part nou dipbsits: Manresa, Saba- 
deu, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Ripoll, Blanes, Olot, 
Solsona i La Seu d’Urgeli. 
En aquests hi ha mesures diverses COM portes de cella amb 

portella, cancell o algun altre element per evitar punts cecs a la 
cella, panys de porta protegits, llits d’obra sense angIes, evita- 
ci6 de punts susceptibles de produir penjaments a l’interior de 
la cella, aixetes amb polsador que evitin autolesions, installa- 
cims i canonades d’aigua encastades, garites, departaments, 
llocs de gubrdia per als policies de vigilhcia, control per circuit 
tancat de televisi6, audífons, detectors de h m s  o altres. 

Així i tot, treballar en la custbdia sense violar els drets a la 
intimitat del detingut no 6s tasca fic& i sovint, dipbsits estu- 
diats amb molta cura tamb6 s6n susceptibles d’actes de diversa 
índole. 

Per exemple, l’agost passat es va inaugurar el dipbsit de Sol- 
sona, j a  constniit pensant en els &ets de l’intern i els dels 
agents de custbdia: la nostra inspecci6 hi fou positiva. Perb wi 
dels primers ingressats vil fugir aprofitant el moment en quk li 
era entrat el menjar, i sembla que, desprks d’agredir un dels vi- 
gilants, a peu, conf6s entre la gent, va desapdixer tranquilla- 

caces. 

ment. No pogué tornar a ser detingut fins al cap de m6s d’un 
mes. 

Situacions com aquestes demostren que cada &a 6s més ne- 
cesshria I’existhncia d’unes directrius tkniques a les quals l’ar- 
quitecte es pugui ajustar per aplicar-les al dipbsit evitant 
improvisacions i iniciatives que, per mes que puguin ser imagi- 
natives, no sempre resulten eficaces. 

Del segon grup -els dipbsits en que ja s’aplica alguna mesu- 
ra-, cal remarcar que s’hi acostumen a introduir innovacions i 
reformes m m  de problemes ocorreguts. €51 expressi6 planera, 
diríem que la norma es pensa i s’aplica, pe& després del fet. 
Al tercer grup, és a dir, als &@sits on no hi ha cap mena de 

meswa de seguretat, hi ha ben bd més d’wa dotzena. 
En aquests dipbsits, ni la mateíxa detenci6 té cap significat, 

no tan sols per a la rehabilitaci6 i seguretat del detingut, sh6 
que és un perill constant, tant per al detingut C Q ~  per al vigi- 
lant. 

La manca de tota mena de mesures, com a Arenys de Mar, la 
Risbat, Santa CoIorna de Farners o Vielha, per citar-ne uns 
quants C~UQS, ha provocat fugues, autolesions amb resultat dc 
mort, lesions, infeccions o malalties als agents de la policia. 
Aquestes situacions han hagut de ser denunciades pels mitjans 
de comunicació. 

h) El control dels dipbsits i la €ormació de la policia local 
Un aspecte que no podem deixar de considerar en aquesta 

anhlisi de la realitat dels nostres dipbsits és el relatiu al control i 
la capacitaci6 dels agents de la policia local. 

Als dipbsits COM el de la Bisbal d’Ernpord8, Santa Coloma 
de Farners, Tremp, Balaguer o Vielha no 6s previst de tenir-hi 
vigilllncia permanent mentre hi ha un detingut. 

En algun cas -com a Vielha, on a camenprnent d’estiu de 
19W, quan hi vam ser, només es disposava d’un palicia local 
contractat; o a Tremp, que en la mateixa &poca, sense policia 
local, no tenia sh6 un sol aspirant, que seguia els cursos a I’Es- 
cola de Policia de Mollet del Valles- 6s obvi entendre que du- 
rant moltes hores, especialment a la nit, el detingut s’esth sal, 
sense possibilitat de rebre ajuda rnkdica i amb el perill d’autoie- 
siunar-se o evadir-se. 

En altres casos -La Bisbal o Santa Coloma de Farners- les li- 
mitacions de plantilla i la manca d’instaktacions adequades 
de cos de guhrdia fan que I’intern estigui sovint sense vigi- 
lhncia. 

Les condicions de vigihcia dels detinguts j a  són exposades 
en els informes enviats pels ajuntaments i reprodult en aquests 
anteriors, que descriuen sense retbrica ni concessions aquestes 
condicions de control i vigilhcia. 

TamM és greu que molts ajuntaments s’hagin vist obligats a 
infomar-nos en ei sentit que la manca de preparació dels 
agents de la policia local constitueix un factor determinant del 
fracas de l’exercici de la compethcia, No es pot de cap manera 
exercir cap compethcia si no es disposa deis elements humans 
i materials necessaris. 
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SECCId 9: QUEIXES PRIVADES 110 INCONCRETES 

S6n nombrosos els ciutadans que s’adrecen a la nostra Insti- 
tució cercant solucions a problemes o conflictes sorgits en 
l ’ h b i t  de les seves relacions privades. Aquestes queixes, atks 
el seu contigut, no poden ser admeses a trhmit, ja que el Síndic 
de Greuges, segons es despren de I’article 1 de la Llei 14/1984 
de 20 de mar$, solament esta legitimat per supervisar l’acbiaci6 
de l’Administraci6 Pública de la Generalitat i de les auto&& i 
del personal que en depenen, quan d’aquesta actuaci6 se’n des- 
prengui alguna wlneraci6 dels drets fonamentals Q de les zliber- 
tats públiques dels ciutadans. 

Així doncs, davant d’aquest precepte, queda perfectament 
clar que el Shdic de Greuges, en funci6 de les seves competb 
cies, s’ha d’abstenir d’entrar en el fons d’aquestes qüestions es- 
trictament privades. 

Un segon p p  de qrieixes el constitueixen aquells escrits 
dels ciutadans que volen palesar la seva opini6 o punt de vista 
personal sobre qüestions, generalment: de caire social, per les 
quals es consideren agreujats. 

En aquests casos, els compareixents, malgrat no coni5xer els 
lhits  competemials del Sindic, s6n conscients que diflcilment 
se% podrh oferir una solució. 

Finalment, un tercer grup de queixes el constitueixen eis es- 
crits dels ciutadans que mostren la seva disconformitat amb els 
pronunciaments desfavorables d’una sentbncia judicial, o bé 
presenten queixa contra actuacions de l’administmció que estan 
sub-iudice. En aquests supbsits, resulta d’aplicació 1’articIe 
16.2 de la llei esmentada, que estableix: <<EI Síndic de Greuges 
no pot investigar les queixes l’objecte de les quals es troba pen- 
dent d’una resohció judicial, i pot suspendre la seva actuaci6 
si, havent-la iniciada, la persona interessada interposa demanda 
o recurs davant els tribunals...>). 

En conseqiikncia, davant el precepte esmentat, el Síndic de 
Greuges s’ha de limitar forpament a comunicar als interessats 
l’abdst de les seves cornpetkncies, aconsellant, en tot cas, la 
conveniencia d’acudir al despatx d’un professional per tai d’ob- 
tenir assessorament O intentar presenta el correponent recurs, si 
la sentbncia no ha adquirit fermesa. 

11. mms SELECCIONATS I QUEIXES 
mL u s TR A rr IV E s 

1. Qüestions privades 

En aquesta subsecció, tal com hem anunciat, englobem aque- 
lles peticions que pretenen l’obtmci6 d’un consell juridic. Nor- 
malment els interessats solen justificar la seva petici6 en la seva 
manca de reecursos econbmics, o be en la desconfianqa que els 
mereix el funcionamcnt del sistema judicial. 

Tamb6 tenen la consideraci6 de privades aquelles queixes 
que mostren Ia seva disconformitat amb certs preceptes n o m -  
tim que malts ciutadans consideren perjudicials als seus inte- 
ressos. En aquest sentit cal €er esment del Reial Decret Llei 
2/1985 de 30 d’abril, conegut per <<Decret h y e m  a hores d ’ m  
i malgmt la seva antiguitat, encara s6n majoria els llogaters que 
s’assabenten de la seva existhcia quan reben del seu admi- 
nistrador la notificació recordant-10s la fmaiització el termini 
con tractual i l’obligatoriet at d’abandonar l’habitatge que 
ocupen. 

Un cinquanta per cent de les queixes que classifiquem com a 
privades es fonamenten en els conflictes que solen sorgir en les 
comunitats de propietaris, bé entre els mateixos propietaris Q 

entre aquests i el seu administrador. Normalment en aquestes 
qüestions remetem els afectats a la consulta &un professional 
del dret, que podril assessorar-10s degudament i defensar les se- 
ves pretencioons davant els tribunals. 

Una altra temhtica que ens plantegen per alguns pares de fa- 
maia continua essent la captacib dels geus fills per part de sec- 
tes i la impotkncia dels interessats i de la mateixa admiriistraci6 
per donar solució a aquesta qüesti6, que afecta nombroses fmi- 
lies. 

Fins ara, totes les queixes que ens han arribat en aquest sentit 
afectaven nois majors d‘edat per la qud cosa no hem pogut aju- 
dar els angoixats pares que ens ho han sollicitat. 

1X”inalment i a titd d’erremple, han estat presentades queixes 
coma el contingut de certs programes emem per alguna cade- 
na de televisió, per considerar-los immords o a m b  una fort 
component de violkncia i agressivitat; queixes contra l’actuaci6 
d’entitats bancfies, en veure denegada la petici6 de préstecs, i 
tot un seguit de queixes que no s6n susceptibles de la nostra ac- 
tua& per tal com pertanyen a I’hbit totalment privat. 

Queixa 1494190 
Fa anys que no s6 res del meu marit 

La senyora RD. va compadixer davant el Sfndic de &uges 
i li exposa que des de l’any 1981 estava separada legalment del 
seu marit. No obstant, arran de les visites que aquest feia espo- 
r&dicament als quatre fills comuns, Ia senyora R,D. coneixia el 
domicili de l’espbs. Des de feia tres anys, el marit no havia do- 
nat senyals de vida, i la compareixent sol4icitava al Sfndic in- 
formació sobre els passos a seguir per intentar localitzar-10, o 
subsidihiament, que li indiqués la forma d’instar una eventual 
declaraci6 d’abshncia legal. 

El Síndic de Greuges la va informar en el sentit que acudís a 
la Cornissaria per tal de denunciar l’abshncia de l’espbs, i li 
suggerf paralklament la convenihcia de fer aclariments 1~ 
l’dltirn lloc de treball del marit o bé al darrer domicili on va 
viure. 

Quant al procediment a seguir per una declaració d’abshncia 
legal, es va informar la senyora R.D. de la necessitat de compa- 
rkixer al Jutjat de Guhrdia i presentar-hi la corresponent denún- 



BtTTLLETf ORCIIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 250 / 22 de m a q  de 1991 16841 

cia o M acudir a la Fiscalia i p a r  els fets en coneixement del 
Ministeri Fiscal, ja que, d’acord amb l’article 182 del Codi Ci- 
vil, tk l’obligaci6 d’instar Ia declaraci6 d’abs?mcia legal, atks 
que es considera absent, segons l’article 183. lr. del Codi Civil, 
la persona desapareguda del seu domicili o residkncia transco- 
rregut un any des de les darreres noticies o des de la seva desa- 
parició, si no hagués deixat apoderat amb fimiltat per 
administrar els seus b h s ,  
Aixi mateix, fou recordat a la interessada que, un cop instada 

la sollicitud de declaració d’abshcia legal, el jutge esth plena- 
ment facultat a adoptar d’ofici totes les mesures d’investigaci6 
que consideri procedents, segons preceptua l’article 2031 de Ia 
Llei d’Enjudiciament Civil. 

2. Qüestions inconcretes 

Sota aquesta denominació incloem els escrits de queixa qLre 
els ciutadans ens adrecen per deixar consthncia de la seva opi- 
ni6 respecte a situacions que consideren que els afecten, perb 
contra les quals, malauradament, no podem fer res. General- 
ment, es tracta de demanar suport per a alguna iniciativa de cai- 
re hummitari o b6 mostrar rebuig a certes actuacions que tenen 
lloc en l ’ h b i t  pljblic o privat. Així, darrerament i davant de 
l’esclat bWic que s’ha produ’it a l’Orient Mitja, han estat nom- 
broses les queixes presentades en les quals es reclama la neces- 
sitat que els governs de les nacions i de les entitats civiques, 
abonin i fomentin iniciatives que permetin iissolir la pau a la 
zona del conflicte. 

També a títol d’cxemple podem fer esment d’algun escrit de 
queixa en que es critica la forma de recapta els impostos o 1’6s 
indegut que, a judici del compareixent, es fa dels diners pliblics. 

Davant d’aqwstes queixes, el Sindic sol respondre en ftmció 
de la normativa reguladora de la materia objecte de queixa, pro- 
curant fer entendre al reclamant que les actuacions publiques 
criticades s’inscriuen -en el seu cas- e11 l’hmbit de la discrecie 
nalitat politica en qu& les &€erbmies de criteri han de ser accep 
tades. 

3. Qiiestions jutjades 

Dins d’aquest apartat incloem tutes aquelles queixes de ciu- 
taclans que mostren la seva disconfonnht amb resducions ju- 
dicials i acudeixen a la nostra hstituci6 amb el desig que siguin 
revisades. 

Ehaminada la queixa corresponent, en el cas de que la resolu- 
ci6 judicid sigui susceptible de recurs n’informcm immedi- 
atament el ciutadh. En cas contrari, es comuniquen a l’interessat 
les raons de la inadmissiii de la queixa i igualment se li  recoma- 
na l’acatament de la sentkncia. 

En aquells casos en quh s’ha guanyat el plet en primera ins- 
thcia, i en l’apellació s’ha revocat la senthcia, aquest desig de 
revisi6 del procediment va acompanyat d’un sentiment de des- 
confianqa amb 1’Adrninistrlició de Justicia i fins i tot algunes 
vegades amb els mateixas advocats. 

Constatem que aquestes queixes sovint tracten de qüestions 
derivades de procediments penals, de judicis sobre accidents de 
circdaci6 i tambd de conflictes privats d’hbi t  civil, especiai- 
ment en resolucions de contractes arrendaticis; d’altres es refc- 
reixen a plets de la jurisdic& sociai. 

Queixa 200/90 
Vtill quc m’cscoltin 

Com a exemple, podem citar aquesta queixa, la qual verd 
sobre LUI conflicte privat de tipus social. El seu promotor es 
mostra disconforme amb la sentbcia dictada. Un cop examina- 
da cornprovilrem que el treballador hi havia estat objecte d’una 
sanci6 de l’ernpresa, i hi havia interposat la corresponent recla- 
ma& judicial. En aquest cas, es va estimar i’excepció de cadu- 
citat de I’acci6 aklegada per la demandada, per la qual cosa no 
es va entrar al fons de la qiiesti6 i es dicth senthncia absoluthria, 
no susceptible de recurs de cap mena. En consqükncia, Mor- 
milrem el ciutadh que la nostra hstituci6 no pot investigar uns 
fets que versen sobre un conflicte privat i que, j a  sotmesos a la 
jurisdicci6 ordinhria, constitueixen qiiestid ja jutjada. 
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L A  CONSUETA DIARIA 

Com a resultat dei nostre servei diari d’attenció i informaci6 
al ciutadh, aquest 61th any hem comptabilitzat un total de 
2012 visites, de les quals 1442 han estat meres consu’ltes, és a 
dir, qiiestions sobre les quals la Instituci6 no té compet&ncies en 
tractar-se normalment d’assumptes privats, resolts directament 
donant orientaci6 i informació immediata al ciutadh sobre la. 
problem3tica plantejada. En altres casos, per constituis motiu de 
queixa, s’ha procedit a analitzar la docuxnentaci6 presentada 
per tal d’ajudar a definir al propi Interessat la qiiesti6 debatuda. 

Destaqucm que tina gran quantitat de les consultes que es 
plantegen fan referhcia principalment a qüestions relatives als 
ajuntaments, com s6n les derivades cl’in€raccions wbmlstiques, 
activitats classificades i d’altres qüestions generals municipals. 
Altres fan referkncia a I’adrninistraci6 de justicia (des:tccords 
amb senthncies, dilaci6 de procediments o de les execucions, 
problemes amb advocats nomenats d’ofici, etc). Una especial 
transcendkncia la tenen les consultes que afecten les relacions 
de treball (sancions, acomiadaments), les referides a habitatges 
(desnonaments, lloguers, etc.), i les relatives a procediments pe- 
nals j a  sentenciats, que comporten condemnes desprBs de molt 
de temps d’haver-se esdevingut els fets. 

TmnbB, com indichvem, contiriuen presentant-se davant la 
Institució persones que plantegen assumptes de tipus estricta- 
ment privatat, demanant la nostra intervenció pes a la sduci6 dels 
seus problemes. En aquests casos s’orienta el ciutadh #Ot indi- 
cant-li la canvenibncia de cercar l’assisthncia d’un advocat; així 
mateix, quan escau, se li indica el que ha de fer perque se li’n 
nomeni un d’ofici. Algunes d’aquestes consultes motiven la de- 
manda de la nostra httervenci6, p que demostra una total des- 

canfianga dels ciutadans en la justfcia, considerant que si acu- 
deixen als  tribunals, trigaran molt de temps a veure resolt el seu 
problema. 

Cal indicar que hem rebut diverses consuItes de persones 
que, trobant-se en situacions extremes, derivades de manca de 
feina o escassetat de recursos, compareixen a la Institució com 
a última esperanp, demanant ajuda. En aquests casos, en els 
quals Iamentablernent poc podem fer, procurem connectar 
aquestes persones iunb les assistents socials corresponents, i 
fins i tot es procedeix en ocasions a establir una collaboraci6 
directa amb aquelles professionals per tal que puguin solucio- 
nar el seu problema o puguin acollix-se a alguna dc les ajudes 
socials establertes. 

Aixi mateix, voiem destacar que en determinades &poques de 
l’any es plantegen certes problemhtiques, com la derivada iilti- 
mament de l’augment i revisi6 del cadastre, o I’originada pels 
familiars dels mossos embarcats cap al gdf Phsic que es quei- 
xaven de manca d’informaci6. 

Continuem constatant que molts dels ciutadans que acudei- 
xen a la hstituci6 ho fan per una falta d’informaci.6 suficient 
per part de I’administracid, com per exemple s’esdevd en qües- 
tions derivades del consum. 

Per Ú l t i m  també han comparegut a la nostra Instituci6 perso- 
nes que exposen problemhtiques de tipus general, a que patei- 
xen pertorbacions psfquiques i que, sense formular prbpiament 
una queixa, volen deixar constbcia de la seva situació personal 
i en definitiva volen que aigd les escolti. 

Per a una miilisi més detallada, remetem a les diverses sec- 
cions d’aquest Informe. 
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SEGONA PART 

CONCLUSIONS 

- La regdaci6 de la fumi6 pfiblica, encara que no varil’ de 
model, no 6s a hores d’am un camp esgotat, Conjuminar la rapi- 
desa i el respecte als principis de rnkrit i capacitat en la selecci6 
del personal interí al servei de l’Administraci6 de la Generalitat 
i fer possible la mobilitat del personal dels ens locals corn a ei- 
na per assoh un iis m6s racional dels recursos disponibles re- 
quereix solucions imaginatives. 
- La gesti6 de la Seguretat Social dels funcionaris locals ha 

de millorar, per tal que la liquidació i el pagament de les pen- 
sions d’aquest collectiu sigui immediat a l  fet que les motiva. 
- L’exigkncia al ciutadh del compliment de les seves obliga- 

cions amb l’admhistracid en els terminis prefmtts ha d’mar 
aparellada amb el rigor d’aquesta a respectar els terminis que 
l’ordenament li autoimposa i a evitar-li chrregues innecessh- 
ries, 
- La competkncia és un valor essencial del nostre sistema 

econbmic: tats els poders pdblics han de fomentar-la i, quan la 
restringeixin en mkrit d’una habilitaci6 legal, corn ara en deci- 
dir la prestacid d’un servei ptíblic essencial en r k g h  de rnonop 
oli, han d’acreditar expressament la convenihicia i oportunitat 
de la mesura, 
- El dret a participar en els afers pfiblics csta i necessbia- 

ment ha d’estar sotmhs a condicions legals, les quals, perb, 
s’han d’interpretar restrictivament corn a límits que s6n d’un 
dret fonamental, Tant se val que es tracti dels requisits que ha 
de reunir una associaci6 de ve’ins pec rebre cbpia de ies CQI~VO- 

catbries del ple municipal quan hi han assumptes que l’afecten 
com del dret d’un regidor a sanciunar amb el seu vot la censura 
d’un govern municipal. 
- S ‘ha d’eradicar la idea, estesa entre alguns sectors socials, 

d’equiparar immigrant estranger amb delinqiient. 
- Considerem urgent i prioritari establir programes d’ajut 

econbmic als paYii’sos pobres per aconseguir el desenvolupament 
de Z Q X ~ ~ S  deprimides amb l’objecte de minvar les onades migra- 
thries que solen generar. 
- F6ra necessari tornar H. obrir u n  termini amb l’objecte de 

regularitzar la situaci6 dels immigrants estrangers que puguin 
demostrar un temps d’estada a l  territori espanyol. 
- F6ra convenient unificar en una sola oficina administrativa 

la gestkS de la documentació que els estrangers es veuen obli- 
gats a tramitar. 
- Fomentar una politica d’iinserci6 social i cultural dels im- 

migrants que conviuen amb nosaltres continua essent ulla tasca 
pendent. 
- Cal establir una politica coherent en rnatkria d’habitatge, en 

funci6 de las necessitats reals, amb una dotació prcssupstitria 
que permeti atendre els sectors socials mds desafavorits. 
- S’hauria d’incentivar fiscalment l’habitatge i establir con- 

vcnis amb institucions financeres, putenciant l’estalvi destinat r2 

l’adquisició de vivenda. 

- Cal preveure la possibilitat d’utilitzar habitatges buits o 
abandonats, establint els mecanismes legals necessark a aquest 
efecte. 
- S’ha de fomentar E’habitatge de Uoguer, per tal de facilitar 

que les persones necessitades tinguin accés a una casa digna. 
- Els gestors pdblics de I’urbanisme no han de perdre de vis- 

ta quan utilitzen tkniques convencionals, que han de prioritzar 
l’interbs general per sobre de l’interks particular. 
- La poca efichcia prhctica de les ordres d’execuci6 o sus- 

pensió d’obres o altres USQS imposa que els poders piblics com- 
petents en materia de protecció de la legalitat urbdstica 
reflexionin sobre les causes sociais i organitzatives d’ aquesta 
situació. Nosaltres ens permetem apuntar, entre altres, Xa p a  o 
nulla rendibilitat ecanbmica dels edificis amb lloguers conge- 
lats i la insuficient dotaci6 de recursos humans, particularment 
tknics, de molts ajuntaments. 
- En materia de medi ambient cal una política global que 

prengui en consideraci6 tots els sectors que s’hi integren i que 
tingui en compte les implicacions territorials, econbmiques i so- 
cials que se’n deriven, com també Ea necesshria mrdinaci6 en- 
tre les administracions piibliques amb competencies sobre la 
mathria. 
- Des del punt de vista social, la planficació requereix un es- 

tudi t h i c  previ i la corresponent infomaci6 pública, que ga- 
ranteixin l’objectivitat dels criteris que finalment s’adoptaran i 
el respecte als drets de participaci6 dels ciutadans. 
- Quant a les activitats classificades, reiterem la necessitat 

que e1 Parlament de Catalunya dicti una noma eficaq per a l’cís 
de les administracions, i que aquestes vetllin pel seu correcte 
compliment: inspeccions peribdiques , clmsura efectiva d ’ acti- 
vitats sense liichcia, etc. 
- Si es responsabilitza el contribuent de Ia declaraci6 i quan- 

tificaci6 de determinats deutes tributaris, caI clarificar i explici- 
tar mbs els textos normatius i les corresponents taules de 
vighncia. Xpalment, cal regular amb més concreció la seva re- 
laci6 amb I’administracid tributhria, fins a configurar un estatut 
del coiitribuent, 
- L’administració ha de complir el deure establert per la llei, 

de resoldre motivadament les reclamacions presentades pels ad- 
ministrats, desterrant la prhctica generalitzada d’acrrdir sisternh- 
ticament a Ia figura del silenci administxatiir negatiu. 
- Cal que l’admirristració tributhria, quan resolgui els recur- 

sos dels administrats, ac td  amb imparcialitat, no corn a part in- 
teressada, interpretant amb objectivitat ies lleis. 
- Amb una coklaboraci6 eficaq de l’adniinistnci6 tributhria, 

respectant el t c d n i  establert a l’article del reglament regulador 
dei procecliment cconbmiaxdministmthi, es contribm a agditíu 
la trarnitaci6 de les reclamacims ~onrimicn-administratives. 
- Cal aplicar els esforps necessaris a l’cradicació de la pro- 

blernhtica de les llistes d’espera en els serveis sanitaris, sobrctot 
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en les malalties amb index de mortalitat elevats com les chrdio- 
vasculars i el chncer. La priorització d’iquests casos, perb, no 
ha de minvar l’atenció de?s altres malalts. 
- Cal continuar en Xa linia de millorar I’atenció al malalt, les 

prestacions, la qualitat dels serveis i les relacions entm nialalt i 
facultatiu per tal d’humanikar la sailitat pfiblica del nostre país. 
- S’han d’adoptar les mesures convenients per evitar la mar- 

ginació i el rebuig a I’amci6 sanitkria dels malalts & la sida. 
- Cal potenciar la creaci6 de naus equips d’atenci6 primbia, 

per tal que la reforma smithrkt a Catalunya no quedi estroncada 
i es puguin desplegar eficagment els programes, funcions i acti- 
vitats del Servei Catal& de la Salut. 
- Per garantir reatnient l’assistkncia i les prestacions socials 

previstes en 1%. 41 de la Constituci6, cal continuar amb l’ac- 
ci6 d’hoinogerieYtxaci6 dels rbgims del sistema de Sewretat So- 
cial. 
- Cal revisar la normativa pre-constitucional en rnatbriia de 

Seguretat Social per tal d’adquar-la a la realitat i necessitats 
del mornent. 
- Cal que l’adrninlstraci6 apliqui la normativa vigent d’acord 

m b  els principis constitucionals i criteris del Tribunal Consti- 
t ucioizal. 

-I Car adoptar les mesures necesshies per tal de gamtir el 
dret al treball dels empresonats, a fi d’ubtenir la seva 1egÍt.ha 
reinserci6 laboral i social. 
- Cal un desplegament eficag d’accions preventives, globals i 

puntuals, en relaci6 amb eIs infants en situaci6 de risc, Aquesta 
efichcia demana obligatbriament la coordinació de tots els re- 
ciirsos -personals i materials- utilitzables d’acord arnb phns i 
prograncs concrets. 
- f i s  necessari implicar la societat en la tasca deis serveis so- 

cials. Hi manca una veritable palitica de foment de X’asswia- 
cionisrne que, a trav6s de programes ediicatius i mesures 
cconbmiques cl’estimd, pornogui la creaci6 del necessari su- 
port comunitari en aquest camp 
- Cal equiparar quant a prestacions socials, els col.lectius de 

malalts mentals i de disrninuits psíquics, tant pel que fa a la p- 
litica de subvencions i ajuts com -especialment- a la creaci6 de 
residhcies especifiques. 
- Subscrivim l’apruvació d’una llei sobre barseres arquitectb- 

r iques que posi fi a la situaci6 de pemissivitat i incompliments 
nomatius actual. 
- hixi mateix, abonem la línia seguida en la llui’ta contra la 

marginació i la pobresa amb la crea& del Programa Interde- 
partamental de la Renda Mhima d’Inscrci6. Aixb no obstant, 
cntenem que cal arbitrar mesures complernenthries que donin 
soluci6 il aquelles pcrsoncs que, trobant-se en la rn6s extrema 

marginació, ni coneixen X’esmentat programa ni hi tenen cap im 
teres. 
- En el desplegament de la LOGSE a Ciitdunya caidrh tenir 

presents els coElectirxs afectats i les caracteristiques prbpies del 
sistema educatiu catal8 (tradicib i actualitat de les arts plhsti- 
ques, re€orma i qualitat de Xa fomació professional, etc.). 
- Cal millorar els sistemes de pe-hnscripci6 a les universitats 

catalanes. 
- Cal millorar la dotaci6 i les infrastructures dels centrcs d e  

cents, 
- En mathria de normalitzaci6 linghistica, es constata la ne- 

cessitat d’un impuls normalitzador en l’hrnbit de I’Adminisúa- 
ció de Justícia mitjanqant la proclamaci6 expressa del dret 
d’opció lingülstica dels ciutadans i la regdaci6 de l’exighcia 
de coneixements de llengua catalana per ocupar places d’hrgans 
judicials situats a Catalunya, com a mesures encaminades a fer 
reat el dret del ciutadh a l’ús del catala en aquest Arnbit, 
- Cal recordar que el ciutadh té dret a obtenir la tutela efecti- 

va dels jutges i tribunals en l’exercici dels selis drets i interes- 
sos en un procés pliblic sense dilacions, fins a I’execuci6 de 
senthcia, 
- Cal dotar les oficines judici& de tots els eiements mate- 

rials que necessitin. Igualment quant als  mitjans personals per 
tal d’evitar o palqiar situacions de vacants, continues mobilitats 
de funcionaris etc. 
- Cal que es perfeccionin els conductes existents per tal de 

proporcionar de manera ordinhia la deguda infomwi6 a l’im 
tern en rm centre penitenciari. 
- hs necessari que, al marge d’adoptar les mesures necesdi- 

ries per desbioquejar la situació de lentitud de la jurisdicció pe- 
nal, es produeixi una millora del nostre sistema punitiu, en la 
línia seguida per aitres paYsoz; del nostre entorn. 
- Cal tomar a insistir en la conveniencia que el reclds com- 

pleixi condemna al més a prop possible del 1Ioc on viri la seva 
fmíiia. 
- Cal continuar aprofundint la creaci6 de nous centres peni- 

tenciaris i remodelatge dels ja existents incrementant les inver- 
sions econbmiques en aquest respecte, 
- fis una necessitat urgent en el camp del menor millorar els 

marcs jurfdics i socials vigents per mitjtjn d’una llei bhsica del 
menor que prevegi no sols els aspectes socials, sin6 tamb6, en 
primer UQC, els preventius i educatius. 
- Cal senyallar la urghcia d’una clarificaci6 legislativa quant 

al tractament dels menors, arnb visi6 unithria del problema, que 
assenyali amb precisi6 la comp&ncia dels brgans jurisdiccio- 
nals i administratius, i al mateix temps s’abirrin formes de 
coordinitci6 i cuoperaci6 entre aquests organismes. 
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1’F:RCERA PART 

ANNEX 1 

DADES GENERALS DE LES ACTUACIONS DEL S h D I C  DE GREUGES 

AICTUACIONS GLOBALS DEL SÍNDIC DE GREUGES - 1990 

Queixes resoltes directament en el moment de la 
consulta pel <<Servei d’Tnformaci6 al Ciutadh 
(no registrades com a expedient de queixa) 

Expedients de queixa: 
(queixes dels ciutadans presentades per escrit) 

Expedients d’actuacions d’ofici: 
(expedients iniciats a instbcia del Sindic) 

1.442 

i .76O 

41 

TOTAL ACTUACIONS: 3.243 
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REGISTRE B'ENTRADA DESCRITS - 1990 

Total : 4,557 

28,94 

38,62% 

o % 

Expedients de queixa 
( 1 . 7 6 0 )  

Expedients dactuacib 
d'ofici (41) 

Escrits 
complementaris de 
queixes (I ,437) 

Altres escrits 
( 1 . 3 1 9 )  

ENTRADA MENSUAL D'EXPEDIENTS - 1990 
Exp. de queixes i exp. d'actuacions d'ofici 

Total : 1.801 

5 8 7  

I31  1 4 4  1 3 6  
1 5 1  

C&n Feb Mar Abr Mai Jun Jul  p93 Set Qd Nov Des 
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ENTRADA MENSUAL - C O M P A R A C I ~  ANYS ANTERIORS 

T B 

Elm Feb Mar Abr Mai Jun JuS &I Set Oct Nov Des 
t 7 I H I 9 9 0  0 1 9 8 9  1 9 8 7  n 1 9 8 S  E h 9 8 5  [ m 1 9 8 4  I 
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REGI$TRE DE SORTIDA D'ESCRITS - 1990 

Total : 5.172 

34,03% 0 
58,24% 

Escrits de tramitació 
(3.012) 

Justificants de 
recepci6 de les 
queixes (1.760) 

Altres escrits (400) 

DESGLOSSAMENT SORTIDA D'ESCRITS DE TRAMITACI~ 

Total : 3.012 

61,95% 

Dirigits a 
I'adrninis t raci6 
( 1 . 1 4 6 )  

U Dirigits als 
interessats (1.866) 
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EXPEDIENTS DE QüEIXA IMD1VIDUALS I 
Total : 1,760 

COL,tECTIIUS 

8 8% 

1 

SEXE DELS RECLAMANTS 
Totat : 1,375 

53,82% I 

Col,lectius (385) 
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EDAT DELS RECLAMANTS 
Total : 1.375 

57,60% 

:9,75% Fins a 30 anys (409) 

De 31 a 55 anys 
( 1 7 4 )  

Més de 55 anys 

NIVELL CULTURAL DELS RECLAMANTS 
Totat : 1,375 

44,2970 

50,62% 

Estudis secundaris 
( 6 0 9 )  

13 Estudis superiors 1 (55) 
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LLENGUA EMPRAQA EN LES QUEIXES 

Total : 1,760 

o, 1 7% 

34,72% 

6 5 , l  1 %  

I CasteM (611) 

FORMA EMPRADA EN LES QUEIXES 

Totat 1.760 

1 Escrites a maquina 

I 1 
1 I TT] Manuscrites (338) 
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TIPUS DE RECLAMANTS 
(profes;si(,, ocupacib, activitat) 

Sense especificar i no deduible 
Funcionaris de la Generalitat 
Funcionaris del Poder Judicial 
Funcionaris d ’ ajuntaments 
Aitres funcionaris 
Prde ssors d ’universitats 
Mestres d’escoles públiques 
Pares d’alumnes 
Centres escolars 
Estudiants 
Colkgis Oficials Professionals 
Advocats 
Arquitectes 
Metges 
A.T.S 
Altres professions 
Militars i funcionaris republicans 
Soldats 
Objectors cle conscihcia 
R e  so s 
Ajuntaments 
Membres electius d’institucions pGbliques 
Em prc s e s mcrc an t i1 s 
* [feballadors 
Jubilats, pensionis tes, rninusviilids, aturats 
Col-lectius socials 
Associacions de vehs 
Associacions en general 

1 .o02 
8 
2 
3 
6 
6 

23 
1 
8 

321 
6 

23 
10 
5 
2 
5 
1 
3 
4 

55 
14 
2 
5 
2 

95 
128 

17 
3 

T CITA L 1.760 
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CLASSIFICACI~ TERRITORIAL DE LES QUEIXES 
Procedkncia deis reciamants 

Total expedients : 1.760 

97,95% 

5, 

1.25% 

0,80% 

CATALUNYA - PROVíNClES 
Total : 1.724 

Catalunya (1 -724) 

0 Resta de i'esiat (22) 

Estranger (1 4) 

Barcelona (1.466) 

Girona (90) 

E Lleicia (55) 

Tarragona (1 13) 

Fascicle quart 
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PROVíNCIA DE BAARCLQMA 

Total : L466 
Vallks Oriental 

Vall& Occidental 
Alt Penedes 

QYma 

Maresme 

Baix Llobregat 

Garraf 

Barcelon& 

Anoia 

BerguedA 

Pla de Estany 

Cerdanya 

154  

c 

970 

'ti 2 4  
"I 

4- 

Selva 1 4  

2 1  Baix erripordh 

Alt Emporcla 

1 0  15 2Q 25 o 5 
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PROVíNClA DE LLEIDA 
Total : 55 

Vall d'AAran 

Pla d'Urgel6 

Urgell 

Alt Urgell 

SolWlbS 

Segrih 

Segarra 

Pallars SubirA 

Pallars JussA 
Noguera 

Garrigues 

7 

2 1  

5 

2 

7 

2 

Terra Alta 

Tarragonbs 

Priorat 

Baix Penedes 

MontsiA 

Ribera d'Ebre 

Baix Ebre 

Conca de Barber& 

Baix Camp 

Alt Camp 

I 
1 
1 

I 
1; 

I 
I 

I 
I -I 

O 5 1 0  1 5  20 25 

PROVíNCfA DE TARRAGONA 
Total : 113 

33 

1 1  

2 

6 

1 3  

15  

1 9  

1 0  
I 
I 

I 
1 

I 
I 

I 
1 

1 
1 I 

0 5 70 1 5  20 2 5  30 35 
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COMARCA Poblaei6 

Cornelih de Llobregat 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Esparreguera 
Gavh 
Martorell 
Molins de Rei 
Oiesa de Montserrat 
Palleja 
St. Andreu de la Barca 
St. Boi de Llobregat 
St. Esteve Sesrovires 
St. Feliu de Llobregat 
St. JoanDespí 
St. Vicenq dels Horts 
Sta. Coloma de Ccrvelld 
Torrelles de LIobregat 
Viladecans 

Maresme 
Alella 
Arenys de Mar 
Argentona 
Calda 
Cambrils 
El Masnou 
Malgrat de Mar 
Matar6 
Montgat 
Pineda de Mar 
Premi& de Dalt 
Premia de Mar 
St. Viceng de Montalt 
Sta. Susanna 
Teia 
Vilassar de Dalt 
Vilassar de Mar 

Osona 
Centelles 
Gurb 
Malleu 
Mont esquiu 
Sobremunt 
St. Hippblit de Voltrega 
Taradell 
Torelló 
Vic 

Alt Penedes 
Castellvi de la Marca 

Gelida 
St. Martí Sarroca 
St . Pere de Riudebitlles 

Font-Rubí 

Nre. Queixes 

31 
1 
6 
4 
8 
7 
4 
4 
2 
2 

14 
2 

18 
8 
9 
1 
2 

16 

74 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
2 

22 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
17 
4 

14 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

22 
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COMARCA Publuciú Nre. Queixes 
-- -- 

St. Quinti de Mediona 
S t. S aclurní d’ Anoia 
Subirats - St. Pau d’Ordal 
Torrelavit 
Torrelles de Foix 
Vilafranca del Penedes 

Vallles Occidental 
Barber& del Vall& 
Cdldes de Montbui 
Castellar del Vall& 
Castellbisbal 
Cerdanyola del VdEs 
Matadepera 
Montcada i Reixac 
Palau de Plegamans 
’Ripollet 
Rubi 
Sabadell 
St. Cugat del Valles 
St. Quirze del Vall& 
Sta. Perpktua de Mogoda 
Terrassa 
Valldoreix 
Vil ad ec avall s 

Vallhs Oriental 
Aiguafreda 
Bigues i Riells 
Canavelles 
Castellterpl 
Granollers 
L’AmetIla del Vallks 
La G‘zrriga 
L;r Roca del Vall& 
1,linars del Vallés 
Lli@ d’Amunt 
Mollet del Vall& 
M ontme16 
Montornks de1 Vall& 
SE. Celoni 
St. Feliu de Codines 
St. Fost de Campsentelles 
S t, Pere de Vilamajor 
Sta. Maria de Palautordera 

108 
4 
2 
1 
1 

20 
2 
2 
7 
3 
7 

24 
6 
3 
4 

28 
2 
2 

59 
1 
1 
2 
2 

16 
1 
3 

15 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
I 
2 

TOTAL 13hRCI~LONA - Provincia 1.466 
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GIRONA I Província 

Nre. Queixes COMARCA Poblucid 
- 

Alt Empordh 
Cadaqubs 
Castell6 d’Empuries 
Espolla 
Figueres 
Garrighs 
Garrighs (Arenys dBnpordh) 
Llayh 
Roses 
St. Climent Sescebes 
Torroella de Fluvih 
Viladamat 

Begur 

Cas tell-Platja d’ Aro 
Palafrugell 
Palam6s 
St. Feliu de Graixols 
Torroella de Montgrí 

Calonge 

Garrotxa 
Argelaguer 
La V d I  de Bianya 
Olot 
St. Jaume de Llierca 
Sta. Pau 

Girones 
Cervih de Ter 
Girona 
Llagost era 
St. Andreu Salou 

Ripoll& 
Campdevhnol 
Ripoli 

Sdva 
Arbiicies 
Blales 
Breda 
La Cellera de Ter 
Lloret de Mar 
Riells i Viabrea 
Riudellots de la Selva 
St. Feliu de Buixalleu 
St. Juli2 de1 Llor i Bonrnatí 

2 
I 
I 
6 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
I 
8 
S 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
14 
1 
1 

1 
2 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

22 

21 

6 

17 

3 

14 



COMARCA Pobiadb Nre. Queixes 
-_ 

Sta. Coloma de Farners 1 
Tossa de Mar 1 
Vilobi &Onyar 1 

3 
1 
2 

Pla de I ’ I M m y  4 
R anyoles 3 
Comellh üd Terri 1 

, ~ 

TOT A I, GIRONA Provincia 90 

I.,X,ICII)A - Província 

Garrigues 
JUIlfXh 

Les Borges Blanques 

Nogir era 

Segarra 
(:em era 
Guissona 
St. Rarnon 

Segria 
Almacelles 
Al picat 
1,Xeida 

solsonils 
!3 ol s on a 

2 
1 
1 

4 
3 
1 

T 
7 

2 
1 
1 

5 
2 
2 
1 

4 
1 

14. 

1 
1 
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COMARCA Poblacid; Nre, Queixes 

Alt Urgell 
La Seu d’Urgell 

Urgell 
Agramunt 
La Fuliola 
T k e g a  
Vilagrassa 

Vall d’rlran 
Es Bordes 
Naut Aran 

Pla d’Urgell 
Ivars d’Urgel1 
Mollerussa 

1 
1 

7 
1 
1 
4 
1 

2 
1 
1 

3 
a 
2 

TOTAL LLEXDA - Provincia 55 

COMARCA Poblucid Nre. Queixes 

A h  Camp 10 
Aiguamúrcia I 
Brifim 1 
El Pla de Sta. Maria 1 
El Pont d ’ h e n t e r a  1 
Puigpelat 1 
Valls 4 
Vila-rodona 1 

Baix Camp 19 
Cambrils 2 
Rars 15 
Riudoms 1 
Vandellhs (Hosp. de l’hfmt) 1 

Conca de Barbera 
Barberh de la Conca 
B lu1cafort 
k r k s  
L’Espluga de Francolí 
Les Piles 
Montblanc 
Pira 
Rocafort de Querdt 

15 
I 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
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COMARCA Poblaci6 Nre. Queixes 

Senan 
Solivella 
Sta, Coloma de Queralt 
VaUfogona de Riucorb 

Baix Ebre 
Camarles 
Deltebre 
L’AmetlIa de Mar 
El Pere116 (Ampolla) 
Tortosa 

Asc6 
B eni s s me t 
Flix 
M6ra #]Ebre 
M6ra la Nova 

MontsiA 

Priorat 

Tarragnncs 

Arnposta 
Ulldecona 

Banyeres del Penedhs 
Bellvei 
Cala€eU 
Calafell (Segur de Calafell) 
El Venclsell 
El Vendreli (St, Salvador) 
La Bisbal del Peneclbs 
St. Jaume dels Domenys 
St. Salvador 

c abac é s 

Altafulla 
Constanti 
La Secuita 
s alou 
Tarragona 
Vila-seca 
Vilallonga del Camp 

Batea 
Horta de St. Joan 
La Fatarrella 

13 

6 

1 
1 

1 

1 
2 
1 
3 

22 
3 
1 

2 

11 

1 

33 

3 
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PROCEDENTS DE LA RESTA DR L'IBTAT 
Classificacid per províncies 

Alava 
Aiicate 
Castell6n 
Ciudad Real 
C6rdoba 
Huelva 
h e  sc a 
Le6n 
Madrid 
MAlaga 
Sta. Cniz de Tenerife 
Sevilla 
Vizcaya 
Zaragoza 

TOTAL 22 

PROCEIIENTS DE LYESTRANCiER 
Classificació per pai'sos 

Alemanya 
Colombia 
E E W  
Equador 
Fmqa 
Sui'ssa 
Xile 

-- -- 

TOTAL 14 
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ANNEX 2 

CONSUL'r'ES A1'F:SES PEL SERVEI IYIXNFORMACI6 AL CIUTADA DEL Si N D K  DE GREIJGES 
- Quadre cornparritiir - 

c V 
_- 

v 
~. ~. ... . - -- ~ 

m 1989 1990 1989 1990 1989 1990 

Gener 
Pebrer 
M w  
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 

TOTAL 

3 4 
54 
62 
49 
60 
68 
53 
28 
53 
47 
SI 
37 

596 
., _ _ ~  

64 
54 
57 
51 
50 
42 
26 
29 
31 
61 
63 
42 

158 
160 
119 
162 
139 
I15 
I 09 
53 

110 
160 
158 
119 

138 
126 
144 
97 

153 
131 
112 
83 
97 

i31 
144 

86 

192 
214 
181 
21 1 
3 99 
223 
i62 
81 

163 
207 
209 
i56 

202 
180 
201 
148 
203 
173 
138 
112 
128 
192 
207 
128 

570 
~ ~ ~~ 

1.602 1 A42 2, i98 2.012 

Q =: EXPEDIENTS DE QUETXA (iniciats arran de les visites) 

C = CONSULTES O QUEIXES RESOLTES AL .MOMENT DE LA VISITA O EN HORES POSTERIORS 
(no registrades com a expedicnt de queixa) 

V = TOTAL VISITES 
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ANNEX 3 

DADES DE TRAMITAC16 DELS EXPEDIENTS 

RESUM D'EXERCICIS ANTERIORS (*) 

(de 1984 - 1985 - I986 - 1987 - I988 - 1989) 

Total expedients : 7.326 

Arxivats (6.759) 

I Resten en tramitació 1 
( 4 6 1  1 

w Resten en tramitaci6 
al Defensor dei Puebb 
C l W  

26,26 

T R A M I T A C I ~  DELS EXPEDIENTS REGIS= 
TRATS DURANT L'ANY I990 (*) 

QUEIXES ADMESES, NO ADMESES I EN ESTUDI 
Exp. de queixes i exp. d'actuacions d'ofici 

Total : 1 A01 

&JE Ad meses (1  .O321 

En Estudi (473) 
57,30% 

Inadmeses (296) 

(*) Dades a 31 de gener de 1991 
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QESGLOSSAMENT QUEIXES ADMESES 
Total : 1,032 

17, 

' O  ,93% 

Resoltes i arxivades 
(7321 I n En tramitacib ai 
[3t?f8nSQí del Pueblo 

En Iramitació amb 
I'Adrninistració 
( 1  85) 

DESGLOSSAMENT QUEIXES NO ADMESES 

Total : 296 
(Causes d'inadrnisi6) 

14 ,19% 

27 

1 1  ,82% 
% 

30,4 1 % 

No s'han dirigit 
prkvianient a 
E'Administracló (10) 

No han osgotat via de 
recurs (9) 

Sol.liciten revlsló do 
sentbncles (29) 

Manca de fonament (90) 

a Actuació corracta de 
I'Adminlstracló (81 1 

Qüestions privades (42) 

- Subiudice E351 
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SEGUIMENT DE QUEIXES RECOLLIDES EN INFORMES ANTERIORS 

El seguiment es refereix a qüestions substancialment altera- 
des per actuacions administratives ulteriors, aixi corn a aquelles 
ahes exposades en Informes precedents i encara no resoltes, 
Les referencies al Butlletí Oficial del ParIament s’han d’enten- 
&e efectuades al nirmero 149, de 29 de maq de 1990. 

Queixa 452188 (phg. 4506 del Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya) 
Ocupació de terrenys sense expedient d’expropiació 

En data 23.11.90 1’AjjUntament de Sdt va trametre ai Jurat 
Provincial d’bpropiacib &pia de I’expedient d*apreuament de 
la pep de terreny de 30 m2. de superfície. 

Queixa 347/88 (phg. 9512 del Butlletí Oficiat del Parlament) 
Trepitjats per Pautopista 

El 08.05.90. Autema i un dels reclamants van mibar a un 
acord d’indernnitzaci6 pels danys i perjudicis soferts. 

Ates que l’altre afectat i la cuncessionhria no havien arribat a 
cap acord, es va reiterar a la Direcció General de Carreteres, Za 
recomanació relativa a la necessitat de dictar una resoiució ex- 
pressa susceptible de recurs en via jurisdiccimal. 

Queixa mím. 272J89 (phg. 9513 del ButUeti Oficial del Parla- 
ment) 
Les dilacions indegudes generen responsabiiitat patrimonial 
dc l’hdrninistraci6 

No consta que el Deputment de Política Territorial hagi se 
guit la recornanaci6 d’indemnitzar el promotor de la queixa. 

Queixa nfirn. 1398/89 @hg+ 9523 del Butlletí Oficiat del Parla- 
ment de Catalunya) 
Fets declarats provats per sentimcia: valor probatori 

El Shdic va reitera aquest assumpte a I’Ajuntament de Bar- 
celona en diverses ocasions durant l’any 1990. La posici6 mu- 
nicipd, que no ha variat, sost6 que de la senthcia es dedueix 
que l’interessat pretenia fer les obres en data 2.02.1981; perb 
que no demostra en quin moment de l’any es van realitzar efec- 
t ivament. 

q/0.476/88 (p2ig.9614 del Butlletí Oficial del Parlament). 
El pla d’emerghcia nuclear de Tarragona, una seguretat 
ajornada. 

EI 19.07.90 es va signar el conveni entre els Ministeris 
d’Obres Plibliques i Urbanisme, de l’hterior i per a les Admi- 
nistracions Públiques, la Generalitat de Catalunya i la Diputa- 

ci6 Provincial de Tarragona, que estableix d finanprnent i em- 
cuci6 d’obres a la xarxa vihria de la província de Tarragona 
compresa en I ’hb i t  d’actuaci6 del PEIVTA. 

Totes les obres s’han d’executar en el trienni 1990-1992. 
Confiem que en aquesta ocasid es compleixin els terminis pre- 
vistos. 

Queha n6m. 729/88 (phg. 9615 de2 Butlletí Oficial del Parla- 
ment) 
A casa: visites si, baixes no 

EI mes de juny de 1989, s’acceptava la recomanació feta pel 
Sindic a la Conselleria de Sanitat en relaci6 amb I’assistkncia 
medica domicilifia. En aquesta modalitat d’assistkncia, d s  fa- 
cultatius no estenien la baixa laborai en el mateix domicili del 
malalt on s’efectuava e1 reconeixement mhdic. 

La recomanació del Shdic, acceptada pel conseller fou que 
la baixa laboral fos estesa i datada pel metge el mateix dia i al 
mateix lloc de sol.licitar i prestar l’assisthcia. 

Malgrat l’acceptaci6 de la recomanaci6 i l’inter5s de la con- 
selleria en donar-hi la mhxima &si6 entre els metges afectats, 
hem continuat rebent queixes que denuncien l’hcompliment 
d’aqueIla recomanació. Per aixb, hem de continuar reiterant que 
es compleixi el reglament objecte d’aquelh recomanaci6, 

Queixa nrjm. 1 193/87, enee d’altres (p@ 9615 del Butlleti Ofi- 
cial del Parlament) 
Buidar voldria et veire de les iHusions 

Finalment, les recomanacions fetes al conseller de Governa- 
ci6 sobre la necessitat de modificar la Llei 13/84, de 20 de 
maq,  pel que fa a les exigkncies legals que s%hi fan sobre resi- 
dkncia i incompatibilitat de la pensió, foren acceptades i mate- 
riafikades en la LIei Catalana 9/90, del 16 de maig, de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la qual regula en 
les disposicions addicionals setzena i dissetena la modifica- 
ció dels articles 4 i 5.1.a) de l’esmentada Llei 18/84, de 20 
de mar$. 

Queixa 1278189 (phg. 9532 del Butlletí Oficial del Parlament) 
Eis ajuntaments i I’assist&ncia sanithria 

Amb l’entrada en vigor del RI3 1088/89, de 8 de setembre, el 
qual fa extensiva la prestaci6 de i’assistkncia sanithia a les per- 
sones sense recursos econbmics suficients, es preveu Ia integra- 
ci6 d’ofici, mitjanqant conveni, de les persones incloses en 
l’assishcia sanithia benefica. 

Ates que els ve’rils de les corporacions i o d s  que hagin esta- 
blert conveni d’integració i que estiguin incloses en i’assisth- 
cia sanithia benefica no hauran de sollicitar el reconeixement 
del dret a l*aassist&ncia sanitka, vam sollicitar a i  Departament 
de Sanitat que es procds  a negociar els esmentats convenis 
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d’integraclh, a fi que, nn cop reconegut el dret, s’eestengui el da- 
ctrment acreditatiu d’assistbncia sanitbia amb validesa a tot 

En l’actuditat es continuen subscrivint convenis entre diver- 
ses corporacions locals i d Departament de Sanitat i esperem 
que es compleixi la total integració, a fi d’optimitzar la univer- 
salització de l’assistbncia sanithria. 

l%Stdt. 

Queixa 910/89 i 201/89, entre moltes altres (phg. 9546 del But- 
lleti Oficial del Parlament) 
X-Iati pagat i no els Ito tenen en compte 

El Sindic, en caordinacid amb el Defensor del Poble, ha de 
continuar reiterant al Ministeri de Treball i S,S. un canvi en la 
nortnativa reguladora del Rhglm Especial de Treballadors per 
compte propi o autbnoms, cdectiu, entre d’altres rkgims espe- 
cials de la S.S., que s’ha vist contimament discriminat quant a 
l’acció protectora, 

Es continua sense reconhixer valitlesa, r? efectes de la pensió 
de jubilaci6, a les cotitzacions coxrespoirents a pcriodes nnte- 
riors a l’altu, les quals van ser abonades m b  rechrrec i a reque- 
riment de X’entitat gestora. 

Queixa 1179/89 (pgg. 9549 del Butlletf Oficial del Parlament) 
Opci6 entre ,jubilació anticipada o morir-sc de gana 

Lcs persones majors de 52 anys que perceben el subsidi de 
desocupaci6, fins que l’edat els pemeti accedir a qualseval MO- 
dal itat de jubilacid, continrrarm difermciades en dues catego- 
ries: la primera, la dels desocupats que poden jubilar-se a 60 
anys, i Xa segona, la dels igualment cleswupats que han d’eespe- 
rar a complir-ne 65. 

La nostra proposta d’allargar l’esmentat subsidi a tots els be- 
neficiaris, fins que compkixh 65 anys, no fou acccptada pel 
minist.re de Treball i Seguretat Social, el qual preferi beneficiar 
els treballadors rnds joves. Per tant, hem de continuar reitemni 
el perjudici i possible discriminacl6 dels treballadors que poden 

jubilar-se a 60 anys respecte als que no ho poden fer fins a te- 
nir-ne 65. 

Queha 388/&9 (phg. 9552 del Butlletí Oficial del Parlament) 
DiferPncia de tracte entrc parelles casades i amistansades 

Es continua diferenciant el vincle familiar o matrimonial que 
uneix la parella, de la relació afectiva o de fet, a efectes de de- 
terminades prestacions de 1st Seguretat Sociai. 

Per aixb, cal reiterar als poders p~blics I’adequació de la le- 
gislació, sobretot pel que fa al dret laboral i de la Seguretat So- 
cial, a fi de protegit leu parelles de fet. 

Queixes relatives al subsEdi de garantia d’ingrcssos minirns i 
altres ajudes socials (pag. 9554 a 9559 del Butlletf Oficial del 
Parlament). 

En l’actualitat, malgrat les modificacions normatives prdu‘i- 
des, continuen pendents de soluci6 els problemes basics eviden- 
ciats en l’hforme de 1989 respecte a les ajudes socials. 
Concret ament: 
- l’escassetat de la quantia 
- els amplis mages de discrecionaZitat amb gu& compta l’a& 

- la inracionalitat dels barem establerts per avaluix l’oportu- 

- Ia illegalitat de la denegació justiñcada en la presumpciú 

ministració per denegar-ne 

nitat de la prestació 

d’existhcia de familiars obligats a la prestació ti’atiments. 

Queixes relatives a les residkncies per a gent gran @ag. 9559 
a 9561 del Butlletí Oficial del Parlament) 

Com es pot veure en el present Informe, el dkficit de re:sid&n- 
cies per a la tercera edat tendeix a esdevenir endhrnic. Continua 
doncs sense donar-se resposta a les necessitats residencials de 
la gent gran. 
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ANNEX 4 

CLASSIIWACI6 GENERAL DELS EXPEDIENTS 

CLASSIFICXCK~ DELS EXPEDIENTS 
PER SECCIONS 

Total : 1.801 

500 

4 5 0  

4 0 0  

350 

300 

2 5 0  

200 

1 5 0  

1 O0 

5 0  

O 

307 

236 

83 

t 

9 1  

155 

-#- 

4 7 6  

2 4 8  

1 4 4  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 

I .  Administraci6 General (1 7,06%) 
2. Ordenaci6 del Territori (I 3,? 1 ?io) 
3. Tributaria (4,61”/.) 
4. Sanitat i Consum (S,OS%) 
5. Treball E Pensions (461 %) 
6. Serveis Socials (3,38%) 
7. Ensenyament i Cultura (26,41%) 
8, Justicia (1 3,76Y0) 
9. Queixes privades ilo inconcretes (8%) 
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199Q 

Q 1 9 8 9  

1988  

GLASSIFICACI~ DELS EXPEDIENTS PER SECCIONS 

Comparació amb anys anteriors 

5QB 

4 5 0  

400 

350 

300 

250 

200  

1 5 0  

1 O0 

50 

o i 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 

1. Administraci6 General 
2. ürdenaci6 del Testitori 
3. PributZlria 
4 Sanitat i Consum 
5. Treball i Pensions 
6. Serveis Socials 
7. Ensenyament i Cultura 
8. J u st iei a 
9. Queixes privades ilo inconcretes 
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ANNEX 5 

CLASSWICACIb DELS EXPEDIENTS PER LA TEMhTICh QUE PLANTEGEN 

Temdlicn P iuntejada Núm Exp. Seccib 

1. Administraci6 general 
- Personal 
- Prestacions de carhcter personal 
- Contmctaci6 administrativa 
- Coacci6 administrativa 
- Estrangeria i situa& d’apatridia 
- Prestacions patrimonials no tributhies 
- Responsabilitat patrimonial de l’adminiStraci6 
- El procediment com a garantia de l’administrat 
- Manca de coordinació entre administracions 
- Actuaci6 forces de seguretat 

61 
41 
25 
6 

52 
21 
12 
79 

1 
9 

Total: 307 

2. Ordcnacib del territori 
- Habitatge 
- Urbanisme 
- Medi ambient i qualitat de vida 

48 
79 
109 

236 TOM: 
- 

3. Tributhria 
- Tributs 
- Altres ingressos p6blics 
- Gestió tributbia 

29 
3 

51 
- 

83 Total: 

4. Sanitat i Consum 
- Salut pública 
- Deficiencies sanitbies 
- Personal sanitari 
- Consum 

14 
23 
12 
42 

- 
31 Total: 

5. Trcball i pensions 
54 
73 
28 

- Pensions i beneficis derivats de la II Repiiblica Espanyola 

-Treball 
-Seguretat social 

Total: 15s 
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Term3ticu Pluntejdu Nhm, Exp. Seccid 

6. Serveis socials 
-- --- -- -- -. 

- Deficients Msics 9 
- Deficients psiqirics 18 
- Gent gran 23 
-Nens 1 
- Dones 
- Grups marginats 6 

- 

--Borses de pobresa 4 
I 

7'0 tal: 61 

7. Ensenyament i Cultura 

Enseny arnen t 
- Rlumnes 
- Professors 
- Pares d'alurrmes 
- Centres docents 
- Gesti6 acadhmica 
- D'alms aspectes educatius 

- Normaiització lingiilstica 
- D'altres temes culturals no relatius a la llengua 

20 
22 
I 

5 
18 

386 

19 
6 

Tolat: 476 

8. Justícia 
- Administració de justícia 
- Institucimes penitencikies 
- Menors 

119 
106 
23 

~~ 

Total: 248 

9, Queixes privades ilu inconcrctes 
- Privades 
-- Inconcretes 
-Cosa jutjada 

92 
24 
28 

Total: 144 

TQTAX, EXPEDXNW" 1.801 



BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Wrn. 250 / 22 de mar$ de 1991 16873 

ANNEX 6 

CLASSIFICACX6 DE LES ACTUACIONS D’OFICX 

ACTUACIONS D’QFICI 

Seccib Temdtica 

i. Administraci6 gcncrslt 
- Investigaci6 de les amenaces a una menor per part d’agents de les forces de 
seguretat. 
- hvestigaci6 sobre ei capteniment de membres deIs mossos d’esquadra el 
25.04,90 amb motiu de l’eentrega de Ia bandera del Parlament de Catalunya 
per part de la Crida a la Solidaritat. 
- hvestigaci6 relativa a la mmca de collabraci6 de I’Administració Tribut&- 
ria de 1’Estat amb UII ajuntament, en relaci6 amb la situaci6 tributhia d’un 
concessionari d’un servei públic municipal. 
- Estudi sobre la no percepci6 del complement de productivitat per part del 
personal al servei de 1’Admhistmció de la Generalitat que realitza jornada 
continuada. 
- Estudi de la particular situací6 en qu& es troben alguns menors estrangers 
ingressats en Centres de Menors, per or& judicial, que per manca de docu- 
ments o com a conseqühcia de la irregular situaci6 jurldica no poden reinse- 
rir-se en la societat un cop han complert ei temps d’intemament. 

5. Seguretat Social, 
pensions i treball 

- Estudi, en coI*laboració amb ei Defensor del Poble, sobre les indemnitza- 
cions a favor de les persones que sofrir ei^ presó com a conseqijencia deis su- 
pbsits previstos en la Llei 46/77, del i5 d’wtubre, d’Amnistia. lia decisi6 del 
Defensor del Poble de no interposar recurs d’inconstitucionalitat conira l’es- 
mentada noma en consolida l*aplicació en els temes que s’hi preveuen i va- 
lida ies limitacions i exclusions dels possibles beneficiaris, les quals exposem 
en el tema dmnistia i pensions. Presó i indemikaci6>>. 
- Anhlisi de l’aplicacii de la normativa que regula el cNcu1 de la base regula- 
dora de la pensi6 de viduitat, quan el causant ha susp&s la seva pensió de jubi- 
laci6 per tomar a treballar. La nostra an&Iisi ha estat tramesa al Defensor del 
Poble, per tal que l’estuaii’ i resolgui de conformitat amb allb que consideri 
oportli. La problemiitica de l’esmentada nomativa pre-constitucional s’andit- 
za a la queixa 274/90 N O .  

6. Serveis Socials 
- Estudi i seguiment de la problemhtica prostituci6/sida, des de I’bptica dels 
serveis socials* 
- Collaboraci6 amb ei gremi de centres d’assistencia a la tercera edat, en l’es- 
tudi de les mancaices existents quant R residkncies i de les perspectives exis- 
tents al respecte. 
- Visites als centres de menors de Benestar Sociai <<Els Llimoners>>, de Rarce- 
lona, <tLlar el Gran Amic>> i <<Residencia Rubbz, de Rubí i al centre <<El Serra- 
deli>>, de la Diputaci6 de Barcelona. 
- Seguiment d’actuacions concretes de la Direcció General d’Atenci6 a ia In- 
fincia. 
- Mediació entre veIns i administracions, en el conflicte de1 barri dei Besós. 
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Secci6 Terndtica 

7. Ensenyament i Cultura 
- Estudi dels problemes detectats en el centre d’autistes <<Can Cottetn quant a 
l’existencia ci’acccssos directes a la via del tren i dbficits existents en la nor- 
mativa sobre centres teraphtics ocupacionals. Actuacions al respecte. 

8. Justícia 
- Estudi i seguiment de l’experihncia, pel que fa a la defensa i assistbncia 
d’ofici als interns en establiments penitenciaris i especialment als penats, que 
ha fet el grup Salhaketa del Collegi d’Aclvocats de Bilbao en coWabraci6 
amb el de Sant Sebastia i Vitbria, i aixi mateix de la documentació facilitada 
pel grup d’advwats del collegi de Barcelona que preparaven una expribnciit 
semblant. 
- Estudi i seguiment de les sectes existents a Catalunya. 
- hvestigaci6 del sui’cidi d’un pres, pages d’Osor, davant la decepi6 per la 
no concessi6 d’im perds per Nadal. 
- Visites a diversos centres de la Direcci6 General de Justícia Juvenil. 
- Visita i avduaci6 de les condicions en que es troben els dipbsits municipals 
de detinguts de Vielliri Mijaran, Reus, Vic, 1’Haspitalet de Llobregat, Puigcer- 
dh, Balaguer i &altres. 
- Visites a diversos centres penitenciaris de Catalunya. 
- Estudi i seguiment de la situació penal i penitencihia de cadascun dels cinc 
interns, que es van amotinar el juliol passat a la pres6 Mudel. 
- Investigació davant l’ingrés a la presó de Tarragona d’una dona de vuitanta 
anys. 
- Investigació sobre la imposició d’assisthcia a les internes de la presó de 
Wad-Ras com a comparses a les r d e s  de reconeixement acordades pels jut- 
ges; situaci6 prodLiida sense demanar la seva autoritzaci6 i sense explicar-10s 
tan sols ni la ra6 ni el iloc on eren conduides. 
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9 gener 

11 gener 

12 gener 

25 gener 

17 gener 

18 gener 

19 gener 

24 gener 

29 gener 

30 gener 

31 gener 

2 febrer 

5 febrer 

8 febrer 

14 febrer 

16 febrer 

~ ~ ~~ -~ -~ 

ANNEX 7 

ACTIVITATS DEL SINDIC DE GREUGES 

ALTRES ACTIVITATS DE LA INSTl3‘UCId DEL SiNDTC DE GREUGES - 

-Entrevista per a Radio Llagosta. 
- Entrevista amb el Conseller d’Ensenyment. 

- Fntrevisb a m b  el President de la Generniitat, 
- Entrevista per al programa de Rhdio Barcelona d h o  al díaa. A/Gent 
grmlgerihtrics. 

- Sdutaci6 per Antena 3. 

- Entrevista amb estudiants de Periodisme de la Universitat Autanoma. A/Si- 
tuaci6 laboral africans Maresme. 

- Visita de 1’Adjunt i dos assessors de 1’Ararteko a la seu del Sindic de Greu- 
ges, 

- Entrevista per a Rhdio Barcelona sobre Ies residhcies geriAtriques. 
- Visita als centres de menors l’Alzina i Pedragosa. 

- Entrevista per a la revista Xarxa sobre consum, 

- Assisthcia a l’acte de presa de possessi6 dei Defensor del Pueblo hddw 
(Sevilla). 

- Classe del professor Rafael Ribó als alumnes de 58. curs de la Facdtat de 
Cihcies Fxonbmíques, a la seu del Sfndic de Greuges. 
- Visita del Justicia de Arag6n a la sen del Shdic de Greuges. 

- Classe als alumnes del professor Rafael RiM. 

- Entrevista amb el Cap del Sector Naval de Cadunya. 

- Entrevista per a Rhdio Sant Boi. 

- Participaciú en el curs &l Sfndic de Greuges. Ombudsman de Catirlunym, 
organitzat per l’hstitut de Cihcies Politiques i Socials. 
7 febrer- DespIapnent del Sr’ndic a I’Institut de Batxillerat de Sant Andreu 
per donar tuia conferhcia sobre drets humans. 
- Dinar de treball amb el regidor de Presid&ncia de I’Ajuntament de Barcelo- 
na. 

- Visita de l’hstitut de Formaci6 Professional d’Olot a la seu del Sfndic de 
Greuges. 

- Visita a la Pres6 de Quatre Camins. 

- Entrevista per a Rhdio Nacional de Tarragona sobre drets humans, 
- Entrevista amb el Defensor del Pueblo i el conseller de Benestar Social. 
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19 febrer 

20 febrer 

21 febrer 

- Participació en el c u s  <<El Sindic de Greuges. Ombudsrnan de Catalunya%, 
organitzat per l’hstitut de Cikncies Politiques i Socials. 

- Entrevista, acompanyant al Defensor del Pueblo, amb el President de la Ge- 
neralitat. 

-- Entrevista amb el conseller d’Agriicultuxa, Ramaderia i Pesca, 
- Visita a I’Ajuntarnent de Sant Adrih de Besbs. 

26 febrer 
- Participació en el curs &I Síndic de Greuges. Ombudsrnan de Catalunyan, 
organitzat per l’hstitut de Cihcies Polftiques i Socials. 

28 febrer 
1 mar% 

6 m a y  

7 mar$ 

26 i n q  

27 mar$ 

29 mart; 

3 abril 

4-6 íibd 

10 abril 

18 abril 

20 abril 

- Entrevista per a Rhdia Rato sobre prostitucid, 

- Entrevista amb el conseller de Benestiu Social. 

- Entrevista amb el Fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Cata- 
lunya. 

- Informe dc S989: prcsentacih al Registrc Gencral de la Prcsidhcia del 
Par larnen t 
- Memhria de Liquidaci6 del Pressupost de 2989: present46 al Registre 
Gcneral de In PrcsEd6ncia dcl Parlatnent. 
- lhtrcvish amb el President del Parlament de Cahlunya: prcsentacih 
tic 1 9 r m r n ~  1989. 

- Reuni6 arnh el fiscal senyor Victor Alegret, 

- Entrevista per a Catalunya Rhdio sobre la Institució del Shdic de Greuges. 

- Ccmfedmcia del Sindic dins el curs de Drets Humans organitzat per 1’Ensti- 
tut de I h t s  Humans de Catalunya. 

- Visita al. Centre de Rectirsos Educatius de 1’0NCE. 

- Entrevista amb el 11ou cap del Sector Naval de Catalunya. 
-’ Visita deel Curs d’Adults de Pomaci6 Professional-Capacitaci6 Agrhria de 
Ics Borges Blariques a la seu del Síndic de Greuges. 

- Pmentaci6 del llibre de Pepe Rodríguez <<<Et poder de las sectaw. 

-. Visita dei Degh i membres de la Junta del Calqegi d’Advocats de Barcelona 
a la seii del Slindic de Greuges. 

- Pxticipaci6 en el collqui sobre <<El Projecte de Llei de prestacions no can- 
tributives>>, organitzat pel Collegi de Diplomats Socials i Assistents Socials 
de Catalunya, la Federació ECOM i la Fundaci6 Institut Guttman. 

- Conkrkncia sobre la Institucic) del Síndic de Greuges a 1’Bscola de Policies 
de Catalunya (Mollet). 

I- Joniades a Saragossa. Assisthcia i participació a les sisenes jornades d’es- 
tudi, col-l;ibboració i cooperacb5 dels Ombudsmen de 1’Estat. 

- Vlsita als iijimtamnents de Tortosa i Arnpta. A/Qi$sits municipals de dbguts. 

-- Visita a I’Ajuntamcnt de Mataró. NDipbsits municipals de detinguts. 

- Assisthcia als actes organitzats amb motiu de la visita del Phcep d’Ashiries. 
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26 abril 

4 maig 

10 maig 

11 maig 

12 maig 

14 maig 

17 maig 

I& maig 

20 maig 

23 maig 

24 maig 

25 maig 

29maig 

30 maig 

11 juny 

i 3  juny 

- Participaci6 en la taula d o n a  <<Nacionalitat espanyola i treballador h i -  
grant>>, organitzada per la Fundaci6 Paulino Torras Doménech. 

- Desplaqament a Vilafranca del Penedes. Visita al centre de Can Co- 
guls. 

- Participació en Ia taula rodona cal desenvolupament de Xa Llei d’Estrange- 
ria i la seva incidhcia social>>, organitzada per la Fundació Paulino Torras 
Domhech. 

- Participació en el seminari <@rotmi6 jurídica de les persones amb autisme 
a Europa i la situaci6 a Catalunya)) organitzada per la Caixa de Barcelona. 

- Assistimcia a b inauguració de les installacions de la Residkncia Teraphti- 
ca Llar Cottet i del Centre Terapkutic Ocupacional Terlab+ 

- Entrevista amb el conseller de Política Territorial i Obres Wbliques pel te- 
rna dels abocadors. 
- Visita a la pres6 de la Roca. 

- Nova entrevista amb el conseller de Politica Territorial i Obres fibliques. 

- Phcipaci6 en el curs d’Aprofundiment per al personal de les UAAU a 
I’APS, organitzat per 1’Institut á’P,studis de la Salut. 

- Assistbncia als actes organitzats amb motiu de la IX Diada del mutilat i la 
vídua de guerra. 

- DesplaGament a Madrid. Reunió amb el Defensor del Pueblo, 

- Assishcia a l’acte de lliurament del Premi Minuto de Oro de liadio Minuto. 

-Entrevista per a Antena 3 TV. 

- Entrevista per a la Facultat de Cihncies de la Informació de la Universitat 
Autbnoma sobre l’aaugrnent del racisme a Cataiunya. 

- Visita al centre de menors Els Tiklers. 
- Entrevista dels a i m e s  de 2n. de BUP de l’hstitut de Batxillerat La Gui- 
neueta. 

- Entrevista per al programa <<El mati de Josep Cuni>> de Catalunya RMio. 
AIpresentaci6 Informe 1989. 

- Assistkncia a la inauguraci6 dels Serveis d’Urg&ncia de I’Hospital del Mar. 
- Participació en el programa <<Mar i Cel>> de Rhdio Sitges, A/Presentaci6 In- 
forme 1989. 

- Compareixenqa del Síndic de Greuges davant la Comissi6 ParlamentA- 
ria: presentació de VInforrne 1989. 
-Entrevista per a Radio Nacional Rhdio 4. m s e n t a c i 6  Informe 1989. 
- Entrevista per Radio Miramar. A/Presentacili Informe 1989. 

- Desplagament a Smtiage per assistir a l’acte de presa de pssessi6 del Vale- 
dor de Pobo Galega 

- Assisthcia a l’acte inaugural de la 3%. remi6 d’UNICEF. 

- Participació en el programa t<TeIduesn de TVE. PJPresentaci6 Informe 1989. 
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- Participaci6 cn la taula rodona ccks unitats d’aclmissid i atencid a l’usuari 
vers un maiel de relació entre l’usuari i el sistema sanitarin organitzada per 
I’Institut d’Estudis de la Sahit. 

15 juny 

16 juny 

18 juny 

19 juny 

21 juny 

22 juny 

26 juny 

27 jrmy 

28 juny 

29 juny 

3 juliol 

4 j d i d  

5 juliol 

6 juliol 

11 juliol 

13 juliol 

2 agost 

3 agost 

10 setembre 

11 setembre 

- Entrevista per al programa de Cadena Catalana {{Perqu& així 6s la vidaw. 
Afliiforme 1989 i Llei d’Estrangeia. 
- Entrevista per a El Pds. 

-- Assistkncia a la haupaci6 del Parc del Litoral de Sant Adrih de Besbs. 

- Con€&ncia en el Club d’Amics de la UNESCO. A/hforme 1989, 
- Visita a I’Ajuntament de Manresa. A/Di@sit municipal de detinguts. 

- Entrevista per a la revista Catalunya Municipal. 

- Participi6 en cl programa <<El mati de Josep Cunb de Catalunya Rhdio, 
sobre tes pensions de jubilaci6 i d’invalidesa del SOVI. 

- Desplagament a Madrid per participar en el programa <<La claveD d’Antena 
3. Tema: neoracisme. 

- Entrevista pes a Catalunya Rhcüo sobre 1’Informe 1989 i el racisme. 
- Participa& en les jornades <{Programes d’atmció especialitzada a toxiccb- 
I I I ~ S  que es desenvolupen ah centres penitenciaris>> organitzades pel Depar- 
tament de Jnsticia de la Generalitat. 

- Cornpareixenqa rlcl Síndic CIC Greuges davant el Ple del Parlament: pre- 
sentaci6 de I ’ I I I ~ O ~ ~ C  1989. 

- Visita del Síndic als centres de menors de 1’Esperanga i 1’Alzina. 

- Dinar de tseball amb el Fiscal senyor Alegret. 

- Entrevista per a la revista El Triangle. 
- Visita a It’Ajimtament de ITkemp. ADiphsit municipal de detinguts. 

- Visita a ]’Ajuntament de Vielha e Mijaran. m i p h s i t  municipal cle detin- 
guts. 

-. Assisthcia a I’acte acadkrnic en homenatge al senyar Ramon Trias Fargas. 
- Participaci6 en el programa escons>> de TVE sobre l’lnfame 1989. 

-.Entrcvist;~ per a. la revista El Temps. 

- Assistbncia a f’acte de cloenda del C u r s  de Formació Bhsica per it Policies 
1989-90 de 1’Escoh de Policia de Catalunya. 

- Entrevista per al dominical PresEncia de Punt Diari. 
-Entrevista per a lihdio Castell6 d’Emp<iies. 

- Entrevista per a Rhclio Nacimal. NSituaci6 presons. 
-Entrevista per a Eiiropa Press. AISituació presons. 

- Entrevista per it RAc$io Calafell sobre el Resident Companys, 
-- Entrevista per a l’hformatiu de Catalunya Rlldio sobre la Institrrci6. 

- Inriugrrraci6 de la plqa  Lluis Companys de Tordera. 
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27 setembre 

4 octubre 

5 octubre 

8 octubre 

9 octubre 

11 octubre 

14 octubre 

15 octubre 

15-16 Wtubre 

17 octubre 

I8 octubre 

20 octubre 

23 octubre 

25 octubre 

26 octubre 

27 octubre 

29 octubre 

30 octubre 

1 novembre 

2 novembre 

7 novembre 

9-10 nov. 

- Participaci6 a Ird taula rodona organitzada per I’Ajuntament de I’Hospitdet 
de Llobregat en homenatge al President C Q ~ P ~ I I Y S .  

- Visita a la seu del Sl‘ndic de Greuges de tres assessors del Valedor de Pobo 
G aleg o. 
- Confehcia sobre el Resident Companys en el Club d’Amics de la l..NEScO, 

- Entrevistes per a Rhdio Nacional, TW, Antena 3, Diari de Barcelona, EUO- 
pa Press, Cadena Rato, Rhdio Popular de Barcelona, Rhdio Barcelona i TV3. 
A/Soldats Golf Phsic. 

- Article sobre el President Companys per a la revista La Fura. 

- Jornada de treball a Madrid amb el Defensar del heblo. 

- Visita ai conseller de Justicia acompanyant al Defensor del Pueblo, 
- btrevista per a El PeriMico sobre el President Companys. 

- ParticipaciS en ell progama a30 minuts>> de TV3 sobre el Isresident Companys. 

- Assisthcia a l’acte organitxat per la Generalitat en homenatge al President 
companys. 

- Curs sobre Dret Adminisíratiu a Inspectors d’hsenyament. 

- Assistkncia a la conferhcia cd3s drets dels detinguts i empresonats>>, orga- 
nitzada per 1’Escola de Policia de Catalunya a Mollet del VallEs. 

- Asdsthcia al sopar-homenatge ai President Companys organitzat per la 
Penya Joan Santamaria. 

- Participaci6 en la Jornada de (<Reflexi6 i Assemblea General Ordinkia 
1 9 9 0 ~  organitzada per la Federació ECOM. 

- Entrevista per a Manlleu Publicacions sobre el President Companys. 

- Entrevista per telbfon per a EL Corre0 Espaiid - El .hebla Vasco sobre la fi- 
gura del Síndic. 

- Participació a la taula rodona organitzada per 1’Ajuntament i la Diputació de 
Lleida en homenatge a1 President Companys. 

- Entrevista per a Catalunya R&dio. 

- Assisthncia a l’acte d’inauguracid de la Universitat Pompeu Fabra. 

- Participació en el debat <<La presó reedrrcm de Catalunya Radio. 
- Declaracions a Radio Nacional d’Espanya, Cadena Rato i Cataiunya Rhdio. 
A/Barri del Be&, 

- Visita dei Sindic de Greuges al barri del Besbs. 

- Entrevista per al El Pds sobre el barri del Besh.  

- Conferhncia sobre muginacib organitzada per l’Associaci6 d’ Amics de Ia 
UNESCO de Manresa. 

- Participació en les I1 Jornades Catalanes sobre l’hfant organitzades p r  la 
Coordinadora Catalana al Servei de l’hfant. 
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14 novembre 

19 novembre 

20 novembre 

2 1 novembre 

22 novembre 

23 novembre 

26 novernhre 

27 novembrc 

4 desembre 

5 desembre 

10 desembre 

11 desembre 

12 desembre 

18 desembre 

19 desembre 

20 desembre 

- Visita als centres de menors Llar el Gran Amic, El Castell i Residhcia Ru- 
bi. 

- Visita del Sindic al Casal dels Infants del Kavd. 

- Entrevista per d programa <<Informe sernanab de TWi. M a r r i  del Besbs, 
- FAtrevista per al {liliari Avui. M e s b s .  
- Declaracions a Catalunya Rhdio, Antena 3, ’punt Diari i RAdio 4. Mani del 
13 esbs . 

- Entrevista per a La Vangtmdia. A/Barri del Besbs. 

- Reunió amb la Federació de Municipis de Catalunya A/Centres de menors. 

- Entrevistes per a Rhdio Barcelona i Cadena Rato. muri del Besbs. 
- Reuni6 amb representants de l’hrea de Serveis Socials de la Diputa& de 
Barcelona. 

- Confexkncia sobre la Instituci6 del Sindic de Greuges a la pres6 de Wad- 
KU. 
- Participació a la taula rodona <&@sits de violacions dels drets fonamen- 
tals: detencions il-legals, autoritzacions d’intemament indiscriminades. Vulne- 
ració de garanties>>, organitzada pel Col.legi d’Advocats de Barcelona. 

- Entrevista per a La Vanguardin. m a r r i  Rel Besbs. 

- Entrevista amb el President de la Generalitat de Catalunya. 
- Reuni6 amb l’Associaci6 de Municipis de Catalunya. 

-- Nova entrevista per a La Vaiguardia. A/ Barri del Besbs i dipbsits munici- 
p i s  de detinguts. 
- Entrevista per a El Observador. 

- Participació en cl debat organitzat per l’Associaci6 per a les Nacions Unides 
;i Espanya amb motiu del XLIlh Aniversat-i de la DeclmcM Universal dels 
Drets Humans. Tema: La Llei d’Estrangeria a debat. 

- Entrevista amb el Sindic de Greuges de La Paeria (Lleida), 

- Declaracions a Enropa Press i Televisió de Manresa. A/Vaga professors in- 
terins. 
- Visita al centre de menors Ma, Assumpta. 

- Remi6 de la Fundaci6 Tutelar: Aspanias a la seli del Sfndk de Greuges. 

- <<Informe sobre els dipbsits tnunicipals de detinguts a Catalunya): pre- 
sentació a1 Refiistre Gcneral de la PresidEncia del Parlament. 

- Rocla de premsa a la seu del Síndic. Alkesentaci6 de I’Infome sobre els di- 
yhsits municipals de detinguts a Catalunya. 
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ANNEX 8 

S h I C  DE GREXJGES 
Frederic RAHOLA 1 D’KSIWNA 

Secrethia 
Carme CAfiAD1LJ.A I ESTRADA 

CAP DP, GABINET 
Rufo DEkGUEZ I VILLAR 

SecreMa 
Mhnica MART~NEZ I RIM? 

SECREThIA GENERAL 
Maria J.ARNAU 1 SALA 

Secrethria 
Ribiana BOFXLL I PRIM 

ASSESSORS D’AECEA 
Joaquim SOLER I PONT 

Enric RARTLETT I C A S T U L A  
Anna FAYOS T MOLET 

M. Josep JUAN-TORRES I CARCE1,LER 
Josep Ramon AKBIOL 1 ALSO 

MescE CORRETJA 1 TORRENS 

ASSESSORS ThCMCS 
IMuard PERXkS I COMPTE 
Pitar J3USQUiHL I SORIANO 

ASSESSORD’INFOWTXCA 
Ramon BORDA I CALDERO 

ADMI”WT1US 
Ihiors MOLINA I COSIALLS (Registre) 

Nativitat MOLINA I TERRfi;N 
Montserrat AMAT I NOVES 

AUXILIARS ADMINSTEZATIUS 
Mitria A N D R ~ S  I RAROT 

Antoni MANCRbN 1 PARKERAS (Documentacih) 
Rosa AVILA 1 CASAS 

XOFER. 
J O S C ~  MARTÍNEZ I CAVA 

CENTRALETA 
Montserrat MARQUhS I RonRIGUEZ 

UIXERS 
Antoni Salvadar GARCIA I MARIN 

Fermin C A M ~ N  I BÁXQUEZ 

* En el moment de finalitzar la redacci6 de l’informe 
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ET, PERSC)NAL DEL SiNllIC DE GREUGES 

La plantilla del personal dei Sindic de Greuges nom& ha ex- 
perimentat l’increment de dues places durant I’any 19W, con- 
cretament un assessor d’hrea i un auxiliar aclministmtiu. 

El 15 de mar$ de 1990 es nomena Cap de Gabinet el senyar 
Rufo Diéguez i Villar, fins llavors assessor d’&m de la Institu- 
ci6. Aixb vit comportar que x’haguks de proveir el chrrec va- 
cant, nomenant-se un assessor d’krea el mateix dia. El fet de 
recaure aquest últim nomenament en un assessor tEcnic de la 
Institució, va produir el posterior nomenament d’una assessora. 
tbcnica el 14 de maig. 

Així mateix, el cessament d’ii~iii assessora (l’hrea 1’1 de marg 
va produir que qnedks vacant aquesta plaqa, donat que no es va 
poder nomenar una nova asscssora d ’ h a  fins 1’1 d’octubre de 
1990. 

La p l q a  d’auxiliar administratiu es vil proveir mitjanpnt 
convocat6rita de concurs de mhits i capacilat (Resolucid de 
1 1.5.90)5 nomenant-se el 15 de juny, 

Així doncs, el personal en actiu a la Jnstituci6 del Shclic de 
Greuges, el 31 de desembre de 1990, era de 22 persones: 

- cap de gabinet 
- secretaria general 
- 6 assessors d’hrea 
- 2 assessors tknics 
- secrethria particular del Shdic 
- 4 administratives 
- 3 auxiliars-administratius 

- 1 telefonista 
- 2 uixers 
Durant aquest any 1990 hem comptat amb la collaboració 

d’una biblioteckria per tal de pades endegar el suport informhtic 
de la biblioteca i dacumentaci6 de la Institució. 

Aixi mateix, i en materia d’assistbncia social, les prhctiques 
que realitza l’estudiant que designa 1’Escola d’ Assistents So- 
cials de Barcelona, en cokiatsoraci6 amb el Collegi Oficial de 
Diplomats en Treball Scxial i Assistents Socials de Catalunya, 
constitueix una emiquidora i valuosa ajuda pels assessors i la 
oficina cl’iinformaci6 al ciutadh de Xa Institució. 

- 3 Xofer 
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ANNEX 9 

ELS INFORMES AL PARLAMENT EMESOS PEL SfNDXC DE GREUGES 

PUBLICACIONS OFICIALS DELS INFORMES AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EMESOS PEL SINDIC DE GREUGES 

INFORME 1984 INFORME 1987 

- Butlleti Oficial del Parlament: núm. 56, de 17 d’abril de 
1985. 1988. 
- Diari de Sessions serie C: n6m. 30, de 30 d’abrii de 1985. 

Presentaci6 de l’informe davant la Comissió parlamentaria del 
Síndic de Greuges. 
- Diari de Sessions shrie P. niErn. 28, de 28 de maig Re 1985. 

Presentacid de I’Informe davant el Ple del Parlament. 

- Butlleti Oficial del Parlament: num. 252, de 11 de mar$ de 

- Diari de Sessions shrie C: núm, í9, de i5 de novembre de 
1988, Presentació de l’informe davant la Comissi4 parlamenta- 
ria del Sindic de Greuges. 
- Diari de Sessions shie P. n h .  15, de 27 de desembre de 

1988. Presenta& de l’hforme davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1985 INFORME 1988 

- Butlleti Oficial del Parlament: nfim. 120, de 19 de marg de 
1986. 1989. 
- Diari de Sessions sbie C: nrjm. 92, de 25 d’abril de 1986, 

Presentació de l’informe davant la Comissió parlamentaria del 
Sindic de Greuges. 
- Diari de Sessions s h i e  P. nt5rn. 60, de 7 de maig de 1986. 

Presentació de l’hforme davant el Ple del Parlament, 

- Butlletí Oficial del Parlament: mim. 54, de 31 de maq de 

-Diari de Sessions shie C: nlim, 67, de 16 de maig de 1989. 
Presentació de l’informe davant la Comissió parlamentaria del 
Sindic de Greuges. 
- Diari de Sessions shrie P. ntim. 33, de 24 de maig de 1989. 

Presentaci6 de l’lnforme davant el Ple del Parlament. 

INFORME 1986 XNFORME 1989 

- Butlkti Oficial del Parlament: núm. 197, de 16 d’abril de 
1987. 1990. 

-Diari de Sessions shie C: ndm. 145, de 16 de juny de 1987, 
Presentació de I’informe davant la Comissi6 parlamentaria del 
Sl’ndic de Greuges. 
- Diari de Sessions s&rie P. nftm. 99, de 25 de juny de 1987. 

Presentaci6 de l’hforme davant el. Ple del Parlament. 

- Butlletí Oficial del Parlament: núm. 149, de 29 de mar$ de 

- Diari de Sessions sbrie C: n6m. 152, de 6 de juny de 1990. 
Presentaci6 de l’hforme davant la Comissi6 parlamentbia del 
Shdk de Geuges. 
- Diari de Sessions sbrie P: niim. 70, de 27 de juny de 1990. 

F’resentacid de l’hforme davant el Ple del Parlament. 
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1. Introducció 

Entre les diverses tasques que porta a teme el Síndic de 
Greuges com a comissionat parlamentari cal destacar-ne una de 
p c  conegudn: J’exercici de l’accih medial. 

Una interpretació lata de la feina del Sindic ens autoritza (z 

afirmar que, en l’exercici dc la seva competbncia, actua sempre 
corn a mitjancer cntre l’acIministraci6 i els acirninistrats, entre 
cls diversos interessos en contlicte. 

El sol fet que les recomanacions i els suggeriments, sense 
f o r p  executiva o d’obligar, siguin l’cina de treball de la Institu- 
ció és el primer indici que abona l’asscveracció que acabem de 
fer. 

La rccomanaci6 esdev6 aixi fbimula conciliatbria que defen- 
sa, cl’unx banda, els legitirns interessos dels ciutadans pel que fit 
als setis drets fonamentals consagrats a la Constituc% i, de l’d- 
tra, possibilita la reflexi6 a 1’ administraci6 per tal que reconsi- 
deri els seus actes en el cas que s’hagin produil actiracjons 
irreguliirs o siivlplement injustes. 

Cal remarcar que la intervenci6 del Sinciic tendeix. sernprc ii 

la simplificació de trhmits i il l’eliminaci6 d’entrcbamcs pxoce- 
dirnentals; a la supressi6 de c&rrcgues oneroses als ciutadans; a 
no estalviu esforqos per   con seguir alliberar els particulars dc 
la commoció cluc els representa cls recursos als isibunals de jus- 
tícia. 

Hem afirmat i reiterat que I’wcés a la via contenciosa repre- 
senta una c h e g a  desigual pcr ii adirninistraci6 i administrats i 
que constitueix gaire. un ab6s de poder per piut de la primera 
la llcugeresa amb que remet els segons a la via judicial. En 
efwtc, la indicaci6 de recursos, tiri cap exhaurida la via ailmi- 
mistrativa, s’rrtilitm de vegades COM a element de dissuasió. 

La interpretaci6 Amplia de XEL feina del Sindic ena porta, 
doncs, a concloure que sempre actua a mode de rnitjmcer. No 
obstant aixb, en algunes ocasions les seves gestions porten 
aquesta rribrica d’ma milHerii explícita i acceptada per les parts 
litigants: 6s llavors quan exerceix l’accih medial en sentit es- 
tricte. 

EE Srkdic com íi mitjancer reuneix aleshores tots els compo- 
nents de la figura de d’horne bon o de d’amigahle cornpone- 
dom i proposa fórmules conciliatbries tant en aplicació de la 
llei (secundum legern) com de l’epiqueia (quasi contra legern) 
eri aquells supbsits en qui?, de l’aplicaci6 estricta o literal tle la 
norma, se’n derivaria una situaci6 de flagrant ítijustícia per als 
ciutadans. 

Naturalment, l’exercici tic l> acci6 medial no constitueix una 
panacea per ii totes les injustícies i se’ii fa un 6 s  cautel6s. Hem 
de reconkixer que 110 totes les mediacions intentades hm obtin- 
gut el resultat dcsitjat i que, cn algunes ocasions, una de les 
parts l’ha rebutjada. 

L’ooportuxiitat d’aquesta monografia neix de la constatació 
(enguany amb més €crmesa) del gran desconeixement d’aquesta 

figura per part de l’administraci6, dels administrats i dels mem- 
bres del Parlament, (Zixí com de la seva hprtthc ia  dins les tas- 
ques de la hstituci6, 

En conseqiiencia, a continuació figura unit mostva de les ac- 
cions medials efectrrades per la Institucih, sense hnim exhaus- 
tiu> sinó mes aviat exemplificador; aquesta mostra ha estat 
triada per reflectir tant el volum de gestions dutes a terme, com 
la desigual fortuna del seu dt:senllaG malgrat l’esforg estnerqat, 

2, Sclecció d’accions medials 

Els assumptes que figuren en aquest apartat constitueixen 
uila mostra succinta emperb representativa de €es actuitcions 
m d a l s  de la hstituci6. 

Urbanisme i rcspomabilitat patrimonial 

La tramitació d’aquest expedient es pot considera el para- 
digma de l’cxercici de l’acci6 medial, des del punt de vista del 
Sindic de Greuges. 

El cas que plantejarem pertany al grup dc Ics queixes que 
més ainunt qualifichvem de secunllum kgem en el sentit que el 
seu objecte constitiiia una reclamació d’iindemiiitzacili per res- 
ponsabilitat patrimonial de l’adrninistrwici i que dels fets se’n 
derivava amb prou claredat aquesta responsabilitat, d’;icord 
amb la Llei de Rkgirn Juridic de l’Aciministmci6 de 1’EJstat 
(LWAE)’ amb la doctxina i ]La jurisprudhncia. 

L’exercici de l’acció medial en aquest cas signifiich per a 
l’administrat veure reconegut el seu dret, sense haver de rec& 
r im als tribunals de justícia. 

Concretament, el motiu de la queixa va ser el següent: 
L’Ajuntament d’Olat, el 2 de juny clc 1980, va concedir una 

Ilickncia d’obres als senyors C. i P., per a la construcció d’rm 
edifici de planta baixa i quatre pisos amb una fondhria mMma 
a la planta baixa de 20 m. 

Dos anys després les obres eren acabades, segons es desprhn 
de l’hforme municipal, atEs que es va fer la inspci6  de final 
d’obres el 28 de juny de 1982. Uns dies abans, perh, el f i a  17 
del mateix mes, l’ajuntament va suspendre les obres per infrac- 
ci6 urbanistica, vist que no s’ajustaven a la Ilichncia concedida 
en ultrapassar en 8,20 rn la fondbia de 20 m en planta baixa. 

Entretant, el 18 de febrer de 1982, la Comissi6 Provincial 
d’Urbanisme de Girona aprovava definitivament la revisi6 del 
Pla General d’Ordenaci6 Urbana d’ Olot. Segons l’informe mu- 
nicipal les modificacions introduYdes mitjwqant la revisi6 del 
pla impossibilitaven la lcgalitxaci6 de la part de l’obra constnii- 
da en desacord amb la Ilichncia. 

El constructor de l’edifici va recbrrer contra l’acte de paralit- 
zaci6 de les obres el 7 de juliol de 1982. Aquest rec;urs va scr 
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contestat cinc mesos més tard mitjrtnqmt un Decret de 1’Alcal- 
dia de 2 de desembre de 1982 donant vuit dies per legalitzar les 
obres no emparades per la llicbncia; en cas c~ntri-i~i, anunciava 
que procediria a l’endenroc o execució subsidifia per part de 
f ’ajuntament. 

El mes d’agost de 1982 els senyors C. i F, realitzen la venda 
d’un local comercial situat als baixos de I’edifici als senyors S. 
i B., sense advertir-los que existeix una infracció urbanística i 
que hi ha un procediment sancionador en curs. 

Els compradors solliciten i obtenen de l’rijuntament d’Olot 
Ilickncia d’obertura de l’establiment el 16 de juny de 1983. No 
obstant aixb, el mes de setembre del mateix any I’ajuntament 
els adverteix de I’existhncia de l’expdent sancionador amb or- 
dre d’enderrocament i els comunica que no poden obrir el local. 
El 20 de setembre de 1983, els senyors S, i B. sol+licikn un h- 
fome municipal sobre la possibilitat de legalitzaci6 de les 
obres. L’ajuntament hi respon amb l’acord de la Comissi6 Per- 
niment de 17 d’octubre de 1983 en el sentit de continuar amb 
1 ’expedient s ancionaclor i 1’ ordre d’enderroc,ment, Aquest 
acord es basa en els informes de l’arquitectc thcnic municipal, 
de 27 de setembre de 1983, i del secretari de I’zijuntarnent, de 
data 3 d’octubre de 1983. Tats dos informes estableixen la irn- 
possibilitat de legalitzar les obres. 

Els senyors S. i 13.’ decideixen llavors demanar que els sigui 
retornat I’impoxt de la taxa de la I l i ch~ ia  d’obertura i, per tal 
de poder recuperar quelcom de Ia inversió efectuada al local, el 
venen als propietaris anteriors, senyors C ,  i F., amb pacte de pa- 
gament ajornat, 

Eis compradors no han fet efectiu a hores d’ara el preu de la 
c omprtz-venc1 a. 

El 15 de novembre de 1984 es dicta un decret: de I’alcaIdia 
que resol l’expdent sancionador amb la irnposici6 d’ima mul- 
ta de 100.000 pessetes o, en cas d’irnpagarnent, ordenant I’en- 
derroc de la part d’obra illegal. Aquest decret es reitera a 15 de 
gener de 1985. 

L’any 1985 els senyors C. i F. venen el local de rcferkiicia a 
terceres persones , que obtenen la Ilichncia d’obertura d’establi- 
ment el mes d’agost del mateix any. Actualment l’establiment 
6s obert a i  públic. 

El 14 de setembre de 1987 els senyors S ,  i B. solliciten expli- 
cacions, per escrit, a I’Ajuntament d’Oiot per tal que els infor- 
min de la legalitzacid de les obres, i l’ajuntament contesta, en 
data 2 d’octubre de 1987, que les obres han cstat legalitzades 
pel pagament de la sanci6 imposada, per valor de 100.000 pes- 
setes, pel Decret d’ Alcaldia de 15 de novembre de 1984. 
E1 18 de gener de 1990 els senyors S .  i B. presenten escrit de 

queixa davant aquesta Institució pel tracte desigual que 1’Ajm- 
tament d’Olot els ha dispensat respecte als segons adquirents 
del local. 

El Sindic va admetre la queixa i va redactar un informe a&+ 
gat a I’Ajuntament d’Olot amb les consideracions i les conch- 
sions segijents: 

Eis fets exposats a X’epígraf rl’antecedents fan pdks que, al 
llarg del temps @,anscorregut, s’ha produ’it: un canvi de posició 
per part de I’Ajuntament d’Qlot respecte a la infracci6 urbmís- 
tica comesa pels senyors C. i F. 

En efecte, els informes tknics i juridics del setembre i 3’oc- 
tubre de 1983 arribaven a la conclusi6 que l’exc6s de volum de 
l’obra no era legalitzable i I’infome tratnbs a aquesta Tnstizuci6 

el mes de juny d’engumy considera que el pagament de la mul- 
ta imposada pel Decret d’Alcaldia de 15 de novembre de 1984 
sanciona suficientment la infraccili urbanlstica, legalitza les 
obres i, per tant, que ja no és procedent de fer l’endemc. 

L’article 184 de la Llei del Sbl i els articles 29 i 52 del Re- 
glament de Disciplina Urbmistica (”) s6n taxatius quant a 
l’obligaci6 de procedir al restabliment de I’orcienament jurídic 
pertorbat. A tal efecte s’rirbitren una s&ie de procediments que 
culminen amb Ja desaparicid mamiai d’allb que s ’ h  fet inde- 
gudament. La manca de llichcia o la realitzaci6 d’obres que no 
s ’ajustin a l’atorgada no comporta ineludiblement la demolici6 
de Ia constnrccib, en el cas que sigui legalitzable per ajustar-se 
ai planejament, i constitueix, per tant, una mera infracció a W -  
nistrativ a. 

Perh si, al contrari, les obres fora de llichcia són il.legalitza- 
bles per contrhies al planejament i, en conseqükncin, no 6s pos- 
sible d’atoxgar la llichcia, s’haurA d’imposar el cessament 
definitiu de l’activitat i I’endesrocment de les obres realitza- 
des, per tal cte restaurar els béns afectats a l’estat anterior a la 
producci6 de la situaci6 illegal. 

És abundant la jurisprudhncist que, sobre aquesta qiiesti6, de- 
clara la ineludible obligaci6 deis municipis d’achiar per resta- 
blir la legalitat urbanística mitjmpnt la riernolici6 & les obres 
iElegalitzables, tot i que el Tribunal. Suprem s’ha pronunciat rei- 
teradament en el sentit d’interpretar restrictivament l’obligaci6 
de dictar ordres d’enderrocament. Amb tot, la jurispmdkncia 
tant COM la doctrina accepten unhnimement la necessitat d’en- 
derrocar aquella part de les obres que no s’ajusti a la llichcia 
en el cas que no siguin iegalitzables (sentkncies del Tribunal 
Suprem 17-04-80; 5-04-80; 8-05-30 i 15-M-80 entre d’dtres). 

<<Entenem 48iem en la nostra carta a l’alcallds- que 1’Ajun- 
tament d’Olot no pot sustentar amb arguments legals que ha 
“castigat” amb una multa una infraccid urbanística en tractar-se 
d’unes obres realitzades extra-llichia i que són illegalitzables 
per no ajustar-se al Ha General d’Orclenaci6 Urbana d’Olat, la 
revisi6 del qual va ser aprovada definitivament per la Comissió 
Provincial d’Urbmisme de Girona el 15 de febrer de 1982. 

>)L’informe juridic presentat per l’ajuntarnent a aquesta Insti- 
tució pretén que la corporaci6 podia optar entre la imposició de 
la multa o X’enderroc per tal de sancionar la infracció quan, 
d’acord amb la normativa vigent, tenia l’obligació d’enderxocar 
(en el cas de no fer-ho el mateix interessat) i d’irnposa una 
multa d’acord amb els preceptes abans citats del RDU. 

>>En tot cas, creiem que la corporaci6 no pot argumentar que 
el local no era apte per estar obert al priblic el mes de setembre 
de 1983 i que ho era el mes d’agost de 1985, sense haver-se 
produit cap modificació de les obres ni del planejament. 

>)Aquesta actuaci6 ha causat un perjudici cert i avaluable 
econbinicament als promotors de la queixa, essent l’actuaci6 
municipal la causant de les pWues que han sofert sense tenir 
l’obligaci6 legal de suportar-les, en no poder obrir aZ públic un 
establiment emparat per una llicencia d’obertura en el qual ha- 
vien invertit, a m&, un capital, realitzant obres d’adaptaci6. 

>L’article 40 de la Llei de Regim Jurídic de l’Administraci6 
de 1’Estat (LRJAE), estableix clarament la responsabilitat patri- 
monial de l’adrninistraci6 pels perjudicis causats ais particulars 
que es derivin del funcionament noma1 o anormal dels serveis 
pliblics. Les condicions que s’han de donar per@ hi hagi lloc 



16886 B ~ L L E T f  OFICIAL DEL PARLAMENT’ DE CATALUNYA / NGm. 250 / 22 de mar$ de 1991 
---I__ -. 

a aquesta responsabilitat s6n: la producci6 certa d’m dany als 
particulars que no tinguin el deure legal de suportar-lo i l’exis- 
thcia d’un nexe causal entre í’actuaci6 de l’adrninistraeiú i el 
dany ocasionat. El dany allegat pels particulars haurh de ser 
efectiu, avaluable econbmicament i inclividxaditxat. En el pre- 
sent suphsit el nexe causal 6s evident, atltes que I’Ajuntament 
d’Olot no va advcrtir els senyors S. i B., de l’existkncia de la In- 
fracció urbanisticca i del comsponent expedient sancionador en 
el rnoinent que aquests van sol4icitar la lliekncia d’obertura de 
l’establiinent i ho va fer mks tard, per tal d’impedir qualsevol 
ús del local. Qu‘vlt al dany ocasionat per I’activitat municipal, 
s’ajusta als requisits mks amunt esmentats per ser exigible. 

DES pot concloure, doncs, que: 
D 1. La infracció mrb;inislica consistent a ultrapassar el m,hirn 

de fonclhia edificable en I’immuble, constitueix una transgres- 
sió del planejíimcnt vigent i, per tant, el volum disconforme no 
6s leg ali tzable. 

~ 2 .  I,’aclrninktr,zci6 110 pot obviar l’adopció de les mesures 
adients per tai de restablir la legalitat urbanistim, és a dir, r e p -  
sar els bkns afectats il la situaci6 (anterior a ka producció de la 
ilkg dit al. 

)>3. L’acorcl municipal @ecret d’htcddia de 15 de novembre 
cle 1984) que permetia als infractors I’opci6 entre I’enderroc de 
la part d’obra il-legal i el pagnrncnt d’una sanció ecunbmica no 
6s ajustat a dret, en tractar-se ti’obrcs contriiries al Ph General 
d’Ordenaci6 Urbana d’OXot. 

~ 4 .  La concessió de les dues Ilicbncies d’obertura d’establi- 
ment (la la. el 16 juny de 1983 i la 2a. el 13 d’agost de 19#5) 
constitueix una acte nul de ple dret d’acoxd amb l’article 
47.1.b) de la Llei de Prcrccdimmt Administratiu &PA), en rela- 
ei6 amb els articles 51 i 52 del KDU. 

>>5. L’actuaci6 de I’Ajuntament d’Olot ha causat un perjudici 
efectiu, avaluable econbmicament i individualitzable, als sen- 
yors S. i B. i, en conseqiibncia, Xa corporació hauria de respon- 
dre pels danys causats d’acord amb l’article 40 de la LWMi>> 

L’ Ajuntament Q’Olot va cuntestiu amb un contrainforme tec- 
nic ou s’invocava, entre d’altres argumentacions, que els for- 
mulants de la queixa tenien expedita la via jurisdiccional, 

Com hem dit en diverses ocasions l’accds ais tribamds repre- 
senta -una chrrega desigual per als partieulius i per a l’adminis- 
traci6, que, en definitiva, pledeja amb c h e c  a fons p6Mics. En 
conseqükncia, vam proposar n les parts l’exercici de l’acció me- 
dial. Afortunadament les dues parts van acceptar i van demanar, 
hcihuc, que fos Xa mateixa Institucili que fes la valoraci6 de la 
indemnitza& a percebre. 

Malgrat que la Institució no te clarament encomanada aques- 
ta hnci6, el Sinclic va fer la reflexió que si no entrava en la va- 
loració que se li demanava i realitzava de fet, UI arbitratge, Ia 
soluci6 del problema s’allutiyava i abocava els p“rticu1ms a l  re- 
c i m  als tribimals. Val a. dir que va pesa en la seva decisi6 l’cs- 
tudi del dret comparat: diversos Ombuclsrnen d’hmpa, entre 
altres, per exemple, el del Pds de Galles, kati portat a ternie 
mediacions que iricloyen valoracions de danys i perjudicis. 

Seguint, doncs, aquesta linia, es va emetre la següent valorxió, 
segoris les consideracions juridiqrres que figuren a continuaci6: 

<d%l que fa  a l’argurnentació que sustenta la prtinhnciu que 
l’ALjuntamerit cl’Olot xespongtii dels danys causats als formu- 

lants de la queixa, ens remetem al nostre informe de 30 d’agost 
de 1988. En aquest sentit volem afegir que la línia d’actuaci6 
d’aaquesta Instituci6 s’orienta cap a la consecució que l’aclrni- 
nistrat no hagi de patir, en forma de dilacions o de multiplicaciti 
de ch~cgues processals, les conseqÜ5ncks de l’activitat o de la 
gest3 administrativa. 

>>Quant al procediment per establir cfiteris de valoració de la 
responsabilitat pawimonial de 1’ administració, sobre la basc de 
l’article 40 de la Llei de R@im Jurídic de I’Adminisúaci6 de 
I’Estat, de la jurisprudkncia i úe la doctrina consultada, hem ex- 
tret diverses conclusions que enunciem a continuaci6: 

D- No multa procedent la rígida i excloent aplicació de ba- 
rems o la utílkició de referhcies procedents d’altres sectors 
de l’ordenament jurídic, encara que es puguin tenir presents i 
ser poiidemt s. 

n- La remissió a les regles que estableix la Llci d’Expropia- 
ció Furgosa (XEF) quant a l’ocupaci6 temporal ha d’entrendre’s 
referida al procediment, perb no als criteris materials de valora- 
ci6, 

>+ Cal evitar els excessos de rutina, amb una especial sensi- 
bilitat vers i’apreciaci6 de les circumsthncies concretes de cada 
cas i les de carhcter general. (corn pot ser l’erosi6 del signe mo- 
netíui); i cal atendre l’evolucih els criteris jurisprudencials que, 
de vegades, han posat de manifest graus de flexibilitat realment 
molt superiors a aquells que lian estat acreditats en la tramhci6 
administrativa (Membria del Consell d’Estat 1984), Aqnest 6r- 
gan consuItiu advoca tambd per una interpretaci6 h p l i a  de 
l’article 1 JO6 del Codi Civil a I’hora cle quantificar “la gmm- 
cia que haya dejado de obtenerse” i enth que, a fidia de prova, 
el concepte pot ser substituit per l’interks del capitai immobi- 
litzat. 

>>Per tal d’efectuar aquesta valoració s’han tingut en compte 
els conceptes següents: 

Preu d’adquisició del local 
>>-Materials i obres d’lnstdlaci6 i d’adequaci6 
B- Despeses de propaganda 
>+ Llichcia fiscal 
D- Connexió a la xarxa de subministrament i serveis 
M- Sous del personal 
12- Lucre cessant 
>>‘El primer concepte no 6s computable atEs que els senyors S. 

i B. van vendre el local als primers propietaris, dels quals l’ha- 
vien adquirit. El fet que aquests no efectuessin els pagaments 
pactats queda fora d’aquesta vdoraci6. 

>>Pel que fa al darrcr concepte, lucre cessant, en tractar-se 
d’un local que no es trobava en funcionament, hem optat pel 
criteri establert pel Consell d’Estat (Dictamen de 20 de febrer 
de 1975) i hem substituit la valoració objectiva, que esdevenia 
impossible, per l’intexhs del capital immobilitzat durant el pe- 
riode que va des de la concessió de la IIic&ncia d’obertara de 
l’cstabliment fins a la notificaci6 de l’acord de la Comissi6 Per- 
manent en el sentit de continuar amb l’expedient sancionucior ja 
que les obres no eren legalitzables. 

>>Aquest mateix període 6s el que s’ha pres com a base per 
calcular els sous pagats a dues persones que havien estat con- 
tractades per atendre Ja botiga. 

>>Lii resta dels conceptes han estat admesos pels imparta dec 
larats pels formulants de la queixa. Les dades utilitzadcs s6n, 
itixí mateix, les extretes de la reclamació dels particulars, ates 
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que l’ajuntment no ha desglossat ert partides les quantitats 
ofertes. 

nUn cop sumats els imports dels conceptes abans esmentats 
hem aplicat un tipus d’interks que 6s el bhsic del Banc d’Espan- 
ya sobre les qwmtitats acumulades fins al 1985, A partir 
d’aquell any fins al 1989 s’ha aplicat I’interks legal estabkrt a 
les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de 1’Estat. 

))La nomativa aplicada ha estat I’Ordre de 23 de juliol de 
1977 del Ministeri d’&Economia que establia l’interhs basc del 
Banc d’Espanya en un 8%. Aquesta ordre s’ha d’entendre vi- 
gent fins a la publicació de la Llei 24/1984, de 29 de juny, que 
va establlir la possibilitat que les lleis de pressupostos generals 
de 1’Estat determinessin el tipus de I’interbs legal, la qual cosa 
s’ha anat aprovant des del 1985 fins a la llei de pressupostos 
d’enguany.>> 

Per aquest sistema vam obtenir una xifra concreta en concep- 
te d’indemiitzaci6 per danys i perjudicis que, va ser acceptada 
per ambdues parta 

Segons les darreres notícies que hem rebut, e1 pressupost mu- 
nicipal per al 1 9 0  va incloure una partida per al pagament de 
la quantitat establerta a la vatoraci6. 

Conflictes entre veins 

L’acció medial efectuada en la tramitació d’aqriesta queixa 
es podria considerar <<de poca entitat)}, atenent a criteris econb 
mim. No obstant aixb, el Slndic no aplica aquests criteris de va- 
loraci6 i enth que el fet d’entrar x resoldre les queixes dels 
ciutadans que se senten menystinguts pel seu ajuntament en ets 
problemes que els afecten personalment no suposa irifiavaiorar 
la seva tasca. 

Entrem, doncs, a exposar el motiu $’aquesta queixa: ui ciu- 
tadB de Rubi va denunciar a I’ajuntament una infracci6 urbanís- 
eica d’un veí, consistent, entre cl’altres irregularitats, en la 
ccmstmccid d’una tanca d’una alpda que ultrapassava les pre- 
visions del planejament urbanistic. El ciutadi va acudir al Sr’n- 
dic per fer pales que I’ajuntament havia iniciat un procediment 
sancionador contra el denunciat, perb que no executava e1 d e  
met d’alcaldia que ordenava l’endmocament de l’excés d’alp- 
da edificat, 

Cal remarcar que el fornulant de la queixa s k v i a  adrqat 
sovint a il’administraci6 per demanar expiicacions i fets i que nu 
hi havia trobat el ressb que esperava. Corn sol passar, el ciutadh 
havia arribat a enemistar-se amb el consistori i amb el veí. 

Ates que a la Institució es rebien contínuament infamacions 
contra.aclictbries del fornulant de la queixa i de l’ajuntament, el 
Sindic va decidir que es realitzks una inspecci6 in situ i va d& 
nar instruccions per tal p e  s’arriMs a la mediaci6 en una reu- 
ni6 amb les parts implicades. 

El mes de gener del 2990 se signava a 1’Ajuntament de Rubl 
l’acta que transcrivim a contimaci6: 

<<Que respecte a la paret tanca que serveix de partió entre les 
finques, es procedirh, per part del senyor J.T. i P. a adequa-la a 
la situació oxiginhria, 6s a dir, a conservar la part inassissa en 
unit alpcls de 40 cin sobre el sostre de la coberta del pati inte- 
ric t- d’illa i, pe1 que fa a la rcsta, firis a una alqada d’1,10, a 

construir-hi una tanca calada o rnet&Ilica en el termini rnhxim 
d’un mes. 

>>Que respecte a la installaci6 del mnuntachregues existent en 
el mateix pati interior, l’ajuntament procedirh, en ei t e m i  de 
15 dies, a informar sobre la seva Iegalitat o iklegalitat i, en el 
seu cas, a indicar les mesures correctores que, per evitar mol&s- 
ties als vens, s’hauran de prendre en el termini mhxim d’un 
Illes.>> 

Un cop tinguda la reuni6, els assistents es van traslladar a 
l’edifici objecte del litigi per dialogar amb el veí denunciat, el 
qual va fixilitar l’accés al local en qüestió i en el mateix acte, 
es va marcar la part de la tanca que s’havia d’endersocar amb 
l’aquieschncia de totes dues parts. El formulant de la queixa, 
doncs, va veure atesa la seva sollicitud, respectat el seu dret, va 
poder restablir unes bones relacions de ve‘inatge i va renovar la 
seva confianqa en l’ajuntment 

Valem remarw que 1’Ajuntament de Rubi va mostrar, d 
llarg de tota la nepiaci6, un tarama conciliador i coi.labom- 
dur. 

Titiilaritat dhn carni: pública o privada? 

Es tracta en aquest cas d’una mediació que encara no es pot 
donar per finalitzada, malgrat que hi ha un conveni signat entre 
les parts en conflicte. No obstant aixb, el Síndic tamb6 hi inter- 
vé en la fase d’execuci6, que ha plantejat algunes diverghcies 
de criteri d’interpretacid. 

Els fets s6n els següents: 
La senyora A. C. presenta queixa davant el Sindk de Greu- 

ges per l’actuació de 1’Ajuntament de Rupia en el conflicte que 
tenen plantejat sobre la tituhitat d’uns camins que transcorren 
per la seva propietat. 

El carni que discorre per davant de la masia de la senyora C. 
va ser utilitzat durant un temps pel senyor M., amb autorització 
de la propietat. Fins i tot s’hi va autoritzar el pas de camions 
per efectuar unes obres, amb la qual cosa s’estahiava una con- 
siderable marrada als constructors. 

Finalitzades les obres, el senyor M. va demanar autorització 
a la propietat per t5.xarnpIar i asfaltar el carni. L’autoritzacid fou 
denegada per la propietat, que temia un ús intensiu del pas per 
davant de casa seva. 

L’Ajuntament de Rupih, perh, va obviar í’autoritzaci6 i CQ- 

les obres. La senyora C. va interposar un interdicte de 
retenir i recobrar la possessi6, que va guanyar en primera ins- 
tsncia i apel.laci6. 

Posteriorment, preveient un conflicte sobre la propietat, la 
fornulant de la queixa va interposar demanda a l’empara de 
l’article 41 de la Llei Ilipotechia, que va guanyar en primera 
insthcia i apl.laci6. 

Ates que aquest tipus de proc6s deixa expedita la via per pra- 
moure judici ordinitri, I’ajuntment va presentar demanda de ju- 
dici declaratiu, encara pendent de sentkncia. 

La propietat, no obstant haver aconseguit senthies favora- 
bles en els plets que va promoure, es va avenir a subscriure un 
conveni, el marq de l’any 1988, rnitjarqant el qual autoritzava 
la consinicci6 d’un nou cami d’ds públic, que transcorreria per 
les seves propietats, ja que apreciava molt la convivhcia pa& 
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fica i havia estat victirna de continues agressions a la seva pro- 
pietat per part &alguns vehs del poble, 

Cal remarcar que, moltes vegades, la intervenci6 del Síndic 
té com a missió d’apaivagar els ?mims, corn en aquest sapbsit, 
encara que la intervenci6 judicial semblaria, a primera vista, su- 
ficient. 

Quant al contingut de l’acorcl, COM es vcirr2, conte una f6r- 
mula netament transaccional, en els termes següents: 

<<I. Que com a conseqühncia d’una queixa formulada per la 
senyora A.C. davant el Sipldic de Greuges de Catalunya, aques- 
ta Xnstituci6 va oferir a les parts la seva mediaci6 en el. conflicte 
plan tcjat. 

>>H. Que el motiu de la queixa de la senyora C. va ser la he- 
xecucih per 1’Ajuntment de Rupih de ducs resolucions judi- 
cials femes, dictades en sengles plets possessoris instats per la 
senyora G. contra detecminades actuacions municipals en rela- 
ci6 amb uns camins que travessen la seva finca. 

>>HI. Que posteriorment el motiu inicial de la queixa ha esde- 
vingut un conflicte sobre la titularitat d’aquells cunins, cluc 
1’Ajuntammt de RupiR reclama com a pfíblics i la senyoxa C .  
defensa corn :i pivats. 
>)N. Que 1’Ajuntment de Rupih va interposar una deinancia 

jrrdicial perqui? sigui declarat el cxhcter priblic dels repetits ca- 
mins, la qual es tramita amb el numero d’achracions ... en el 
Jutjat de la Primera hs thc ia  n h .  1 de La Bisbal. Actualment 
aquest procediment es troba suspEs per acord de les parts, amb 
l’objecte d’intentar una avinenqa en el m a c  de la mediaci6 
oferta pel Síndic de Greuges. 

>>ACORDEN: 
>>Prirncr: La senyora A. C. s’obliga rz constituir, en els termes 

que més endavant es diran, una servitud de pas voluntkia i gra- 
tu‘ita sobre la seva fhca del municipi, denominada X, a favor 
del niunicipi de Rupia i dels veins, a perpetuytat. 

>>El pas que es cedeix seguirh el traGat que es grafia en C O ~ O ~  

vcrmell en el p h o l  que s’adjnnta a cadascun dels exemplars 
d’aqmst document. L’amplada del pas h d r h  un mhxirn de 4 
metres. 

)>El cost econbrnic que comportin les obres d’okriura i nde- 
quaci6 del pas, aixi corn les despeses de constitucih de ka servi- 
tud, ser& exclusivament a c b e c  de 1’Ajuntament de Rupih. 

)>Segon: L’Ajuntament de Rupii, en virtut de l’acord mte- 
rim, rcconeix el cadcter dc domini d’6s privat dels camins dels 
Morts i de la Talaia en aquells t r a m  que discorren per l’interior 
de la finca. L’Ajuntment de Rupih, representat pel seu alcalde, 
manifesta que l’ínterks públic del municipi queda plenament 
salvaguardat amb la constituci6 de ia scrvilud a qu& s’ha obligat 
la scnyora C. 

>>Tercer: Ambdues parts s’obliguen a fomalitxar davant del 
jutge de La Bisbal els presents acords, mitjarqant la comparei- 
xenp  prevista en els articles 691 i 692 de Ja Llei d’Enjudicia- 
ment Civil, amb la voluntat de dotw-los deis efectes de la cosa 
jutjada, obligant-se aixi matelx a subscriure tota mena CIC: docu- 
ments ptiiblics o privats que siguin necessaris per rlonac plena 
efectivitat a allh que acorden i a apartar-se de la prossecuci6 del 
plet al qual s’ha fet esment cn l’exponerit 1V. 

>>Quart: La senyora AC.  manifesta la seva ren6ncia a exigir 
de f’ajuntament cap mena de cornpensíd en conceptc de 
danys i perjudicis corn a conseqiihcia dels plets  osse ses sor is als 

quals s’ha fet re€er&ncia en l’exponent Ií llevat de les costes 
‘processals meritades ep1 aquests plets, que s6n a c9mc de 
Il’Ajuntament de Rupih. 

>>El senyor alcalde manifesta el seu reconeixement il la sen- 
yora C. 

>>Cinqu&: Corn sigui que ]Fer part de terceres prsones ha es- 
tat interposat davant del Jutjat de F’rimera Insthcia niErn. 2 de 
La Bisbal un judici declaratiu de menor quantia contra la sen- 
yora A.C. i les seves gemmes interessant que sigui declara- 
t l’bs públic dels camins dels Morts i de la Talala i subsidi&- 
riament E’existhcia d’una servitud de pas sabre aquests camins, 
totes dues par& acorden vincular els presents acords al resultat 
que pugui obtenir-se d’aquest prmedimmt judicial, de manera 
que els presents acords no resultessin contradictoris amb la sen- 
tencia que en el seu dia es dicti>>. 

Actualment el conveni es troba en fase d’execuci6; s*ha pro- 
du’it I’aprovació definitiva de les Normes Subsidibries de Plane- 
jament, pendent de publicació en el DOGC. 

Confiem que la mediació arsibah a bon terme, desprbs ciel 
temps transcorregut i els esfoqos esmeqats. 

El Gran Teatre del Liceu 

La problcm&tica que exposarem a continuació fa referhcia a 
un edifici característic de la ciutat de Barcelona, corn 6s el Gran 
Teatre del Liceu. 

EI projecte de reforma del Licat, tan controvertit, ha donat 
lloc a la queixa dels afectats per les possibles obres de reforma, 
que comportarien diverses expropiacions forpxes d’habitatges 
i cainerps a l’illa de cases que ocupa actualment l’eclifici. 

L’any 1989, I’Ajuntament de Barcelona, en aplicacid dc l’ar- 
ticle 125 del Reglament de Planejament Urbmfstic, va treure a 
infomaci6 piiblica el H a  Especial de Reforma Interior (PER9 
del Gran Teatre del Liceu. Des del primer moment, s’hi va pro- 
duir una unanime opsici6 dels veins. 

En efecte, els afectats per les possibles obres van acudir a to- 
tes les insthcies, entre d’díres al mateix Ajuntament de Barce- 
lona, i també al Sindic de Greuges. 

En aquesta primera fase, d Sindic es va mantenir en un com- 
pas d’espera, fent algunes gestions amb membres del consistori 
perb sempre amb I’espesanFa posada en la possibilitat de nego- 
ciaci6 directa de l’administracid i els ciutadans. 

D’altra banda, en tractar-se cl’una fase de tramitació del PI5 
RI de simple informació, sense subjectar-se a cap procediment 
concret, des de la Instituci6 no es veia gaire el carni a seguir, 
at&s que no existia cap acte administratiu formal. 

Transcorregut rn temps prudencial des de la informaci6 pli- 
blica sense que es produis cap acte clefmitirr, el Sfnndic va posar- 
se en contacte amb I’Ajuntament de Barcelona, en els termes 
següents: 

<<Un collectiu de persones representades pel senyor J.P.M. 
ens han presentat un escrit de queixa contra I’ajuntament pel fet 
que no han pogut obtenir innfomaci6 sobre la imnitaci6 del PE- 
RI ciel Liceu. 

>>Aquestes persones s’han entrevistat amb el regidor del nis- 
tricte de Ciutat Vella, i jo personalment també hi he tingut con- 
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verses sobre aquesta qiiesti6, perb el resultat no ha estat la in- 
formació desitjada, aths que es tracta d’un pla en fase d’exposi- 
ci6 al pliblic, d’acord amb l’xticle 125 del Reglment de 
Planejament, 

)>Aquesta situaci6, que m n c a  del mes d’agost de 1988, cau- 
sa una gran inquietud a les persones que podrien resultar afecta- 
des per l’execuci6 del pla de referencia. Ektivament, es troben 
en una situació prbxima a la indefensió, perquk no saben a qui? 
s’han d’atenir i, per tant, amb la impossibilitat d’oposar-se a 
allb qize podria resultar-los lesiu i d’interposar els recursos le- 
gals oportuns. 

>>fis clar que si no poden accionar UIZ dret és perqui? no exis- 
teix cap acte definitu que sigui recmible, perb volem recollir la 
queixa d’aquests ciutadans que justament denuncien que la fase 
de trarnitaci6 del pla eis causa un estat d’incertesa que no tenen 
obligació de suportar, 

>>Us agrairé, doncs, que ens faciliteu informació sobre les 
previsions que I’AjWztament de Barcelona ha fet per a la trami- 
tacid o la retirada del PERI del Liceu, per tal de poder transrne- 
tre-la als fornulants de la queixa>>. 

L’ajuntament va contestar que es portaven a terme negocia- 
cions amb els vei’ns i que e1 problema es trobava en vies de saluci6. 

No obstant aixb, els afectats van demanar ser rebuts pel Sín- 
dic. Exposem a continuació el contingut del resum de l’acta que 
es va estendre de Sa reuni6: 

<<La comissi6 d’afectats exposa la seva disconformitat amb el 
procediment que esth. seguint 1’Ajuntament de Barcelona per 
aprovar la reforma del Gran Teatre del Liceu. 

>>En shtesi, la queixa es fonamenta en l’incomphent dels 
acords a qu& havien arribat els ve’ins amb el consistori, per ta1 
de rebutjar l’actuai projecte de PEN i de redactar-ne un de nou 
que impliquks unes afeccions minimes per a l s  ve’ins. 

>>No obstant aixb, I’Ajuntament de Barcelona ha aprovat ini- 
cialment el PERI controvertit per acord del Ple de 20 de juliol 
de 1990. Ek el debat sobre aquest punt, d s  responsables d’urba- 
nisme van manifestar que existia un acord previ i amistds, amb 
el 80% dels propietaris afectats. Els representants assistents a la 
reuni6 mantenen, en canvi, que només s’ha pactat amb un pro- 
pietari, 

>>La conclasi6 final de Ia remi6 és que el senyor Rahola de 
mana als assistents que presentin un escrit succint exposant els 
fets debatuts i que s’acompanyi de la documentació existent 
que aboni les manifestacions que s’han efectuat. Una vegada la 
Institució disposi d’aquesta informació s’stdrqarh a 1’Ajwnta- 
ment de Barcelona per contrasta opinions i per oferir l*acció 
medial per establir una via de dihieg.>> 

Ens trobem, en conseqühcia, a l’espera de la ceiebració 
efectiva de la reunió tripartida amb les parts afectades, 

Emplacament dels abocadors de residus 

Aquest assumpte, malauradament, va fer tant de  SO^, que 
6s conegut arreu de Catalunya. L’objecte cl’aquesta queixa era 
l’emplapment d’un abocador de residus industrials al terme 
municipal de For&, a la Conca de Barber&. 

El mes d’abril de 1990, el Síndic va adrqar un escrlE al can- 
seller de Polftica Territorial i Obres Púbíiques que centrava la 
qiiestid de la forma següent: 

<<Hem de posar en el vostre coneixement que hem rebut tres 
queixes dels colkctius que enumerarem més endavant sabre el 
procediment seguit per decidir sobre la ubicaci6 dels abocadors 
de residus. Els formuhts de les queixes s6n els segiients: 
Ajuntament de Sant Feliu de Boixadeu, Ajuntament de Valls i 
l’anomenada Plataforma d’Fx-alcaldes de la Conca de Rarberh 
i Coordinadora antiakadors, 

A’objecte d’aquestes queixes es pot resumir en eis termes 
segiient s: 

>+Manca d’hformaci6 sobre la tramitació del procedi- 
ment. 

>+Manca d’esbdis tknics sabre la proposta, 
-Manca d’estudis d’impacte sbcio-ambiental 
+Manca d’estudis d’impacte sbcio-ecbnomics. 
>>Malgrat que tota aquesta problemhtica hagi estat actualment 

traslladada al Parlament de Catalunya, us prego que ens infor- 
meu sobre la &mitació que es va seguir en aquest expedient, 
aixi COM sobre el fonament que puguin tenir les asseveracions 
dels formulants de les queixes. Entenem que caldria obrir noves 
vies de dihleg i que la intervenci6 d’aquesta Instituci6 podria 
ser d i d a  per aconsegujr-ho.n 

Abans d’obtenis resposta a l’escrit anterior es va rebre a la 
Institució una sollicitud d’audihcia del colkctiu constituiit pels 
alcaldes dimissionaris de la cornarca de la Conca de Barberh. 
La reunit5 va tenir lloc el mateix mes d’abril i se’n va aixecar 
l’acta que transcrivim tot seguit: 

<<At&s que els coklectius abans esmentats presenten una afe- 
rrissada oposici6 a la ubicació d’un abocador al terme rnunici- 
pal de For&, el Shdic de Greuges ofereix d’exercir ]’acci6 
medial entre la Generalitat i aquests col.lectius, 

>)El senyor Rahola demana als interessats que manifestin si 
estan disposats a establir un dihleg amb l’administració a canvi 
d’algmes compensacions a determinar, 

>>Els representants municipals neguen la possibilitat de dihleg 
mentre es mantingui l’achial previsió d’ubicacid. 

>>Després d’un llarg canvi d’impressions, el Síndic sollicita Ia 
presentaci6 de propostes alternatives que puguin constituir una 
base de dihleg. 

>>Els fosmulants de la queixa manifesten haver efectuat la 
proposta d’ubicaci6 d’un abocador a la zona de CastiUejas per a 
recollir residus de la zona inclosa en el triangle fornat per 
Reus, Valls i Tarragona. 

>)El Síndic de Greuges accepta el suggeriment de 6ransmetre 
aquesta proposta al conseller Molins i d’informar-las del resui- 
tat de la seva gestió.>> 

La mediació va ser acceptada per totes dues parts, 6s a dir, 
per la Plataiforma d’Ex-alcaldes de la Conca i pel titular del De- 
partament de Política Temitoriai i Obres Plibiques, senyor Joa- 
quim Molins. 

En conseqühcia, va tenir lloc una seunió amb les parts irn- 
plicades, presidida pel Síndic, l’acta de la qual seprodu’im a 
continuaci6: 



16890 BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAME” DE CATALUNYA / Núm. 250 / 22 dc mar% de 1991 

<<La remi6 s’inicia a les 11,35 h. i pren la paraula, cn primer 
lloc, el Síndic de Greuges, que fa una introducció de la qüesti6 
a debat tractant els punts segijents: 

D-- Necessitat de l’existkncia d’abocadors a Catalunya. 
>+- Necessitat d’establiment de garanties pcr tal qut: els abo- 

cadurs no causin perjudicis, 
>+ Punts principals en qui? es basa la queixa de la Plata€orrna 

i que es troben recollits a l’acta de la reunió de 27 cL’abSi1 de 
1990. 
>* Actuacions portades a terme per la Conselleria de Politica 

Territorial i Obres Públiques: 
n- Aprovaci6 del Pla de Residus pel Consell Executiu, que 

inclda la sihraci6 dels abocadors. 
>+- Retirada del Pla esmentat i anunci de la prescntacid al 

Parlament de Catalmya d’un Projecte de Llei que no contempla 
les ubicacions. 
>2- Acord del Consell Executiu aprovant S’avmt-projecte de 

referhncia i presentaci6 al Prtrlament. 
>>El Síndic acaba la seva Intervenci6 rigraint al conseller 

Molins i als representants de la Plataforma i 1;i Coordinadora 
la seva assistkncia i indica que la premissa del dihleg ha de 
ser el reconeixement de la necessitat de l’existhncia d’abwa- 
dors. 

>>Prenen la paraula successivament els representats de la pla- 
taforma i, en e s s h i a ,  manifesten que: 

12- La comarca de la Conca de narberh manca de molts ser- 
veis necessaris i només s’hi ha pensat en el moment de situar 
els abocadors industrials, tot i que a l’esrnentada comarca no hi 
ha ind6strics. 

>>- La informació prkvia a la tramitacih del Pla de residus 
s’ha considerat insuficient i nom& n’han rebut d’extraoficial. 
Es demana obtenir tota la informaci6 que reculli la Conselleria. 
Aixi mateix, es demana un estudi d’impacte ambiental i social. 

)F- S’expressa el temor que la construccid d’un abocador de 
residus industrials a For&s perjudiqui la imatge de la denomina- 
ció d’oorlgen dels sem vim. 

>>-- Existeix un estudi gmkgic que acredita que Ia ubicació a 
FO& no és la millor. 

>+ Es demana si la Conselleria té pensat de buscar altemati- 
ves d’ubicaci6. 

B- Es demcula si els alcaldes no dimissionaris han ofert alter- 
natives d’ubicacid als seus temes municipals. 

>+ Es formula la queixxa quc hagin de ser els afectats qui ha- 
gin de demostrar que la ubicaci6 assenyalada no 6s la millor i 
que siguin ells qui llagin de presentar les alternatives. 

12- Els representats de la Plataforma actuen amb mandat im- 
peratiu de les respectives assembiees poputars. 

>+ Finalment es formula la pregunta de si esta previst el no- 
menament d’una Junta Gestora per administrar els ajuntímcnts 
dels alcaldes dimissionaris. 

>>El Conseller Molins fa intervencions, tarnbb successives, de 
vegades contestant preguntes fonnulades a rebutjant argmnen- 
tacions que cal puntualitzar i, en esshcia, manifesta que: 

B-- La ubicació dels iibocadors encara no esta decidida. El 
projecte de llei només assenyala tres grans zones a Catalunya, 
determinades per la generació de residus. 

B- Els estudis geolbgics efectuats fitis al moment s6n super- 
ficials i pec apro€uridjr-los cal prendre alguna decisi6 prkvia so- 
bre situacions, ja que tenen un alt cost econbmic. TAC?; decisions 

previes es prendran tenint en compte la constituci6 geolb- 
gica del terreny, ja coneguda, atbs que cal que els terrenys 
on es construeixi l’abocador seran al mks impermeables 
possible. 

B- És possible que els estudis que es realitzin resultin favora- 
bles a la ubicaci6 de l’abocador industriai a Fores, j a  que de 
moment no s ’ha eobat una situació més idbnia. 

12- Qferiment de sufragar un estudi geolbgic seri6s a efectuar 
per un equip elegit pels representants de la Plataforma. Si el. re- 
sultat d’aquest estudi c, d’dtres que s’efectuih demostra que la 
situació de I’abocador de For& no és adient es rebutja& aquest 
empl a$ ment a 

D- Cornpromis de facilitar m&s exemplars del projecte de 
llei, ja que en el moment de la reuni6 només se’n pot facilitar 

12- No es tramitar& l’expedient que assenyali les ubicacions 
sense un estudi d’irnpacte ambiental previ. 

>>Les conclusions de la remi6 mantinguda es poden resumir 
de la manera següent: 
>* Eh tant es mantingui k ubicaci6 a Fm&s de l’abocador de 

residus industrials, la Platdoma i la Coordinadora no poden 
respondre del control de la poblacib, quant a les protestes i ma- 
nifestacions que es puguin realitzar, 
+ El collectiu “antiabcíidors” entbn que no poden nego- 

ciar sobre la base d’obtenir contraprestacions, en el moment 
actual 

>+ Totes dues parts convenen que seria Interessat efectuar 
una campanya que demostrés la no idone‘itat d’altres llocs per 
situar l’abwador i, alhora, la irmocultat &un abocador ben 
consEniit 

12- Si s’aprova el projecte de llei presentat caldrh buscar els 
llocs adients per situar els abocadors, partint de zero. Cal&& 
analitzar tots els terrenys on fóra possible d’ubicar-las. 
+ Possibilitat d’obrir un dihleg en el cas que s’e€ectuiI un 

oferiment per acceptar l’abocador en algun municipi de la Con- 
ca. 
+ Qfeeriment del Síndic de Greuges per a continuar exercint 

l’acci6 medial en el cas que les parts ho considerin convenient, 
dins la via del dihlileg.>> 

un. 

Per a la Instituci6 va constituir una gran satisfacci6 poder 
constatar que la seva mediaci6 havia con~buyt, una vegada 
mds, a calmar els hnims exaltats, i que potser s’havien estalviat 
enfrontaments i accions que podien haver trencat Xa via oberta 
de dihleg. 

Cal remarcar aqui l’actitud conciliadora que va tenir el De 
partament de Política Territorial i Obres Pribliques al llarg de 
tota la negociaci6 i el capteniment dels representants de la pa- 
bla& de la Conca de Barbers, que, si bé pel mandat imperatiu 
amb qub actuaven, no tenien gaire marge de negociaciú, van 
respectar en tot moment les regles del joc que el Síndic havia 
establert. 

A hores d’ara, COM 6s sabut, la temi6 ha minvat i es pot par- 
lar de nomalitat. CaIdrA restar a l’espera de l’aprovació de la 
llei sabre mesures urgents de gestió dels residus industrials a 
Catalunya i, més endavant, de l’aprovació pel Consell Executiu 
dels emplagaments dels abocadors, la necessitat dels quals nin- 
gú no qüestiona. Sobre aquest punt, ens remetem a allb que ha 
quedat exposat en la Semi6 2 del Llibre I d’aquest Informe. 
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ProblemAtica d’una emprcsa mixta 

La rnediacid que exposwem a contintraci6 ja ha estat tractada 
en la Sec& 2 del Llibre Psimer X d’aquest Informe, perb la re- 
produirem tot seguit, atesa la seva importbcia. 

En efecte, es tracta d’una queixa presentada per un particular, 
en la seva qualitat de representant cl’una empresa en qu& parti- 
cipa al 49% un ajuntament. 

El conseller delegat d’una companyia mercantil que gestio- 
nava una esta& d’esqui a la Vall d’Aran, va demmar la inter- 
venció del Síndic davant la negativa de 1’Ajuntament de Vielha 
e Mijaran -soci minoritari de la companyia- a concedir Ilichn- 
cia per construk habitatges en un terreny propietat de I’estacM, 
cIassificat de sbl urbh susceptible d’aprofitament residencial se- 
gons les Nomes Subsidihies de la Vall d’han,  que es destina- 
va a phrking. 

En ei curs de les investigacions dutes cz tenne pel Shnclic, es 
va palesar que I’administració municipal considerava que un 
bon Cuncionament de l’estaci6 d’esqui era molt important per a 
l’economia de la comarca, i que el terreny edificable en qiiesti6 
era u11 dels millors actius de I’empresa, la realització del valor 
de1 quai havia de scrvir per assegurar-ne la viabilitat, i que la 
garantia que s’utiiitzaria d’aquesta manera comportava una arn- 
pliaci6 de capitat de ka societat. 

El soci majoritari argumentava que la concessió de llicencies 
urbanístiques és una potestat reglada, corn és efectivament, i 
que l’ampli&5 de capital no era possible sense altres compen- 
sacions urbanístiques. 

La consideració dels interessos piibiics comarcals en prespln- 
cia va moure el S M i c  a proposar una mediaci6, que va ser ac- 
ceptada per totes dues parts i que va conduir aIs pactes que tot 
seguit es resumeixen: 

<tL’ajuntarnent autoritzaria sobre el terreny en qiiestió la 
constmcci6 d’hhabitatges d’acord amb les normes urbanistiques 
vigents. 

>>La societat gestora aplicaria el producte de la venda de 
l’edificabilitat esmentada al parhgraf precedent al pagament de 
tots els seus deutes, i la quantitat romanent la invertiria en la 
millora de ies installacions de I’estaci6 d’esqui. 

>>S’acr>rdaria utia ampliaci6 de capital de la societat, que es 
quantificaria abans de 1’ i ,O1 .PI ~ 

>>Per faciiitar I’ampliaci6 de capital, 1’Ajuntament de Vielha- 
Mijaran atorgaria compensacions urbanistiques a la societat 
gestora a concretar dins d’un ventall d’edificabilitat minima i 
miutimit que es deteminava.>> 

L’acció medial es va donar per finditzada i esperem que eis 
acords assoiits seran respectats per totes dues parts. 

Malentes CII un procediment expropiatori 

Per conservar la unitat de criteri seguit en la redacci6 
d’aquest Llibre Segon, s’inclou tot seguit i’exposici6 de la me- 
diació portada a terme entre un particular i un ajuntament, mal- 
grat figurar inclosa a la Secció 1 del Llibre Primer de I’Informe. 

Una pagesa de Sant Feliu de Llobregat, propiethria d’un petit 
camp de fruiters la collita del qual comercialitza i constitueix el 

seu mitjh de vida, es va queixar d Síndic per l’actuaci6 de 
I’Ajuntament de Sant Feliu en l’expropiaci6 d’una part d’aquest 
camp per a la cons~ee i6  d’un collector d’a@ies pluvials. 

La relaci6 entre 1’administració i la reclamant estava forp 
deteriorada. Aquesta havia interposat UIS contenciós administra- 
tiu i I’ajuntament I’havia denunciada perqu& la interessada, ha- 
vent-se plantat dues vegades sobre la pala d’una mhquha 
excavadora, obstruYa les obres per fory;iu que es deturessin. 
’ El Sindic va investigar l’actuació municipal i va concloure 
que s’havia cornks una irregularitat que consistia a ocupar el te- 
rreny abans que fos ferm en via administrativa el <<preu just>> O 

indemnitza& 
Aquesta infracci6 del procediment havia estat indu’ida per un 

error dei Jurat Provincial d’Expropiaci6, que havia notificat a 
una acúqa equivocada la seva resolució inicial, de tai manera 
que hagut5 de tornar a ser nutiñcada de bell nou a la interessada 
i la fermesa del preu just es va endarrerir fins al mes de juny, 
mentre que, per l’ajuntament, l’assenyalament del dit preu just 
tenia tota l’aparenga d’haver guanyat fermesa el 19.1.90, 

Atks que, quan la interessada va comparhixer davant el Sh- 
dic, el preu just ja era fem en via administrativa, vam conside- 
rar que mullar I’ocupació per tornar-la a efectuar tot seguit era 
contrari als principis de celeritat i d’economia processal i que 
en conseqühcia, era procedent Ia conservaci6 de l’acte d’ucu- 
paci6. Així mateix oferírem la nostra rnediaci6 per assolir una 
resoluci6 positiva i rhpida de l’assumpte. 

Una vegada totes dues parts hagueren acceptat la rndiaci6, 
el Sindic va presentar una proposta de concitiaci6, en la nego- 
cia& de la qual I’ajuntament va palesar un tarannh dialogant i 
veritablement preocupat per assoiir una soluci6 justa. 

Es va aconseguir un acord sobre tots els punts en litigi que 
per part de I’ajuntment va consistir en el pagament d’una in- 
demniizaci6 en rnetUic, la cessi6 d’un camp conf-rontant apte 
per al conreu i la rwonstmcci6 de les installacions destruldes 
durant les obres; la promotora de la queixa es va donar per res- 
cabalada de li expropiació, I’ocupaciii temporal i els perjudicis 
soferts i va desistir del procés contenciós. 

Podem dir que aquest va ser un afer que el Sindic va abordar 
quan les relacions entre les parts estaven wxverinades>> i que, 
grhcies als esforqos continuats perque no es trenqués la via de 
dihleg, ha tingut la satisfacció de veure’] clos a gmt dels liti- 
gants. Una vegada mds s’ha pogut estalviar al particular l’one- 
rosa ckega dhn recurs contencids administratiu. 

Conflicte dc funció publica 

Per les mateixes raons adduides més munt, s’inclou en 
aquest Llibre Segon la referencia a una acci6 medial, ja tractada 
a la primera part de l’hforme, en tractar-se d’una queixa que es 
considera important i que ha estat tramitada diuant I’my 1990. 

El 9 de febrer de 1990, una funcionhria de I’Ajuntament de 
Batberh del VaU&s que, des de 1’1 de gener de 1989 i durant di- 
versos períodes successius, havia estat en situaci6 de comissi6 
de serveis a I’Ajuntament de Molins de Rei, va compx&ixer da- 
vant el Síndic queixant-se que tal ajuntament havia donat per 
acabada la seva relació de treball amb efecte de 1’1 de febrer de 
I990 1 que l’administracid d’origen no acceptava el seu reingrés 
fins al mes de juliol. 
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La ra6 allegada per demorar el reingrés era que firis ai 35 de 
juliol no vencia el termini que s’havia pactat expressament de 
prbrroga de la seva comissió de serveis i, que fins aquella data 
tenia contracte la persona que la substitu’ia. 

La queixa va ser admesa a tsarnit i en el curs de les investiga- 
cions es va suggerir al Síndic que mitjancés per assolir una so- 
lució rhpída del problema suscitat, cosa que va ser acceptada. 

E 3  Sindic va arribar a les conc[iusions que; succintament s’exposen: 

<<La instrurnentaci6 de la comissi6 de serveis mitjm5;ant una 
interpretacid amplia de les possibilitats de la cooperació exigeix 
distingir dos Zirnbits de relaci6: els efectes del conveni entre els 
ajjuntmients i els efectes de la comissi6 de serveis per al fmcio- 
nari, 

>>En 1’8mbit del conveni, atks que les chcurnsthcies sabre- 
vingudes que determinaven el final de la comissi6 de serveis 
eren imputabks a 1’Ajuntarnent de Molins de Rei, aquest em 
responsable dels eventuals perjudicis que se’n seguissin per al 
de Barber& del Vdlhs. 

>>Si 1’Ajuntament de Barberh clel Vall&s hagut% contractat al- 
gú per substituir la promotora de la queixa tenint present les 
singulatitats de la comissi6 de serveis com a tecnica de provisió 
de llocs de treball, els perjudicis haurien estat minirns. 

>>Tot aixb dibuixa un supbsit de corresponsabilitat en els p j u -  
áicis originats i la necessitat de buscar d seu equitatiu repartiment. 

>>En l ’ h b i t  dels efectes de la comissió de serveis, era proce- 
dent el reingrés immediat de la reclamant en la seva administra- 
ci6 d’origen, m b  efecte del primer úe febrer, en el lloc que 
havia de tenir reservat.>> 

El 30 de rnaq de 1990 totes les parts van convenir a acceptar 
la proposta form~ilada pel Síndic, els trets essencials de la qual 
van ser: 

<<La reclamant reingressava a 1’Ajuntment de Barbera del 
VdIBs 1’1 &abril i els efectes del dit reingrks es retrotreien a 1’1 
de febrer, fent-se chrec l’ajuntament del pagament de les seves 
retribucions p l s  mesos de febrer i marq aixi com de les quotes 
de corporaci6 a la ” P A L .  

>>L’Ajuntament de Molins de Rei es feia cbrec del cost eco- 
nbmic, que es quantificava, de I’acomiadarnent anticipat del 
treballador contractat per substituir-la fins el 15 de juliol de 
1990. 
BEL Síndic es feia garant del desistiment de la reclamant en 

els recursos que havia iniciat.>> 

L’acord es va executar en tots els temes i és de justicia des- 
tacar la bona disposicib dels governs de tots dos ajuntaments 
per cercar una solució, la qual cosa va hcilitar molt la tasca del 
Síndic. 

El Besos i la Mina 

Aquesta és una mostra d’acció medial realitzada a petició de 
la part m6s &bil -la dels ve’i~is- i que va tenir l’efecte immediat 
qirc cessessin les hostilitats del barri amb la forqa prlrbiica. 

Els fets vim ser els següents: el Shdic va rebre durant tot un 
dia trucades telefbniques angoixades de ve’ins del barri del Be- 

sbs, demanant-li la seva intervenció davant els esdeveniments 
violents que es produien al barri com a consqii&ncia de l’en- 
frontament amb la policia amb motiu de la forta oposició vc’inal 
al cornenqament d’unes obres. 

Naturalment, el Síndic, un cop constaiada la veracitat dels 
fets, va concertar una entrevista amb els representants dels 
veiins per conkjixer mbs a fons el problema. 

La primera rermi6 que va tenir lloc en aquesta Institució, va 
fer palesa l’opsició dels representants dels veins a la constsuc- 
ci6 d’un grup d’habitatges en un solar anornenat la Palmera, 
que tradicionalment reivindicaven COM a zona d’equipaments 
per a un barri ja  molt dens. T m M  es plantejava d problema de 
rebuig als destinataris dels blocs projectats, que segons els as- 
sistents a la reunió eren mtjoritAriarnent famílies de r a p  gitana, 
procedents del barri de la Mina, La creenqa generalitzada era 
que la presencia d’aquestes famílies incrementaria la insegure- 
tat al barri del Besbs. 

El Sindic va ser pregat d’actuar de mitjancer entre I’Assmia- 
ci6 de Vei’ns i les administracions afectades, 6s a dir el Depaxta- 
ment de Política Territorial i Obres Piibliques, el Departament 
de Benestar Social i 1’Ajuntament de Sant Adri& de Besbs. FA 
compliment ri’aquest prec el Shdic envia a tots els afecQts la 
segiient carta, que porta data de 30 d’octubre de 1990: 

<<Em permeto posar en el vostre coneixement les propostes 
acordades amb una representació de la comissió de veiW del 
barri del Besbs (Ajuntament de Sant Adri& de Be&) per tai de 
posar fi als fets lamentables ocorreguts els dies passats i propi- 
ciar un dikleg obert entre les parts implicades i, a travds d’eii, 
una soluci6 ai confiicte. 

>>Les propostes esmentades van ser convingucles en la reunió 
celebrada ahir a la tarda a la seu de Sa instituci6, prkvia conver- 
sa sobre els greus successos ocorreguts al barri com a conse- 
qiihncia de l’oposiei6 dels veins a la construcció d’uns blocs de 
vivendes de protecei6 oficial. 

Atenent els arguments dels representants dels ve’ins i la gra- 
vetat de la situaci6, vaig acceptar fer de mitjancer entre les 
parts sempre que s’acceptessin les següents propostes: 

>>a) Cessament dels actes de vio15ncia. 
A) Suspensió de les obres motiu del conflicte. 
zrc) Retirada del barri dels IIIOSSQS d’esquadra, que haurien de 

limitar la seva proteEci6 a la zona de les obres. 
>>d) Obertura immediata de converses entre els implicats: 

Ve‘ins, Ajuntament i Departaments de Política Territorial i 
Obres plibiiques, Benestar Social i Governació. 

>)Per tal que el dihleg s’impsi a la violhcia i es posi fi a la 
situaci6 actual, 6s de tot punt necessari que les diverses parts 
afectades adoptin les mesures necesshries per al compliment 
d’aquestes propostes, En conseqühcia us prego que acordeu 
allb que sigui procedent per garantir -en la part que us corres- 
pongui- la seva observanp, 

>>Per altra banda i davant la urgkncia del cas, em permeto 
proposar A n s  la meva tasca de mitjancer- la cekbrací6 d’una 
primera reunit5 entre els implicats, a la seu de la Instituci6 (30- 
sep Anseim Clavé, 31, Barcelona) demA dia 31, (z les 17.00 ho- 
res. Igualment em permeto plantejar-vos la conveniencia que 
els representats de les parts en la indicada reunió gaudeixin de 
la representativitat suficient per adoptar acords per si matei- 
xos. 
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>zFinahnent, crec recomanable que aquests representants 
aportin a la remi6 propostes obertes, susceptibles d’acords pas- 
sibilistees i solucions acceptables per tots, 

>>Agrainnt-vos per endavant la vostra collabraci6 i a i’espera 
de les vostres noticies, us saluda atentament.>) 

Acceptats els termes de, la mediació pels diferents implicats, 
es van efectuar les gestions nmessfies per seure a la mateixa 
taula les parts en conflicte i van tenir lloc diverses reunions en 
les qwals, amb taranna negociador, es va tractar del possible 
nou emplagament dels habitatges i es van clarificar conceptes 
sobre llurs futurs ocupants. 

Per fi, eI dia 14 de novembre en una reunió bilateral entre el 
Sindic i els representants dels vehs s’albirh una possible solu- 
ció. La nota-resum de tal remi6 6s la següent: 

<<El Sfndic exposa que, desprks de les diverses reunions sos- 
tingudes fins ara, és l’hora de concretar, si es possible, acords 
en un termini breu i manifesta la seva cunvicció que la dita p s -  
sibilitat existeix. En aquest sentit manifesta que el barri del Be 
sbs t6 en aquests moments una bona oportunitat de millorar 
notablement els seus equipaments. 

>>El Síndic pregunta d s  representants dels vehs si estan &lis- 

posats a comprometre’s a defensar davant l’assemblea, d’una 
manera activa, l’aprovaci6 dhun projecte de construcci6 d’habi- 
tatges socials al barri en un indret diferent del terreny origen del 
litigi, junt naturalment a la construcció d’equipaments. 

>)En les successives intervencions dels ve‘ins es fa pdks que 
el barri est& en una situaci6 de tranqufiliitat tensa i que hi ha una 
predisposici6 molt acusada a impedir la canstmccid de nous ha- 
bitatges, es facin on es facin. 

>>El Síndic demana a l s  veim que no tinguin por d’un eventual 
incompliment dels compromisos que es puguin assolir quant a 
la dotaci6 d’equipaments, sin6 que demanin les oportunes ga- 
ranties, i manifesta que el Sindic mateix pot actuar de garant 
d’aquests acords. 

>>Els veks fan diverses conjectures sobre el possible lloc al- 
ternatiu de construcció dels habitatges en el barri i assenyalen 
que pensen que s’acceptaria la utilitzacid de la llenca de terreny 
situada termejant amb la reserva d’equipament de 2000 m2 i els 
carrers Jaume Huguet, Ronda Sant Raimon de Penyafort i Cris- 
t6bal de Moura, així com 1’6s dels terrenys situats a l’aitre cos- 
tat d’aquest iiltinl carrer (Crisdbal de Moura). 

>)La remi6 es dóna per finalitzada tot recordant la convocatb- 
ria d’una nova trobada a celebrar el proper divendres 16 a les 
1 8.30. >> 

Malauradament, en la següent reuni6 general que va tenir 
lloc el dia 16, els vehs es van retractar de les seves manifesta- 
cions i van qüestionar fins i tot la veracitat de la nota-resum 
abans transcrita. El desencís del Sindic es manifest8 clarament 
en la carta que -el 21 de novembre va enviar a totes les parts 
en conflicte: 

<<Em permeto enviar-te la nata-resum de ia reunió celebrada 
el passat dia 14 a m b  la Comissi6 de Veins del barri del Besbs, 
la qual reflecteix la possible acceptaciij d’una alternativa de no- 
va ubicaci6 per a la construcció dels habitatges en litigi. Com 

es pot comprovar, coincideix amb la proposta feta durant la reu- 
nió general del dia 16 per les conselleries de Benestar Social, 
Politica Territorial i Obres Públiques i I’Ajuntament de Sant 
Adri& de Besbs. 

wMalauradarnent , en aquesta Última reunió l’actitud dels 
ve’ins va canviar radicalment, oposant-se a tot plantejament que 
supos6s l’edihcaci6 dels habitatges dins el seu barri ... 

>)Ha& de lamentar que aquesta sorpresiva interferkncin sigui 
un dels motius que hagi fet canviar el curs de les negociacions 
que, al meu entendre, seguien amb un ritme espermqador que 
permetia preveure que molt probablement a hores d’ara el pro- 
blema s’hauria resolt o estaria en vies de soluci6.n 

A partir d’aquest moment, el Síndic va donar per finalitzada 
la seva acci6 medial, en entendre que t~tst possible opció can- 
sensuada, valida per a tots els implicats, quedava tancada. 

Corn és sabut, 1’Ajuntament de Sant Adri& del Besbs va reti- 
rar eI projecte d’edificaci6 i va manifestar la seva intenció d’en- 
carregar la redacció d’un PERT que considerar& l’ordenació 
urbanistica global de la zona. Ens G Q I I S ~ ~  que s’ha iniciat la se- 
dacció de I’esmentat instrument de phnejament; l’ajuntament 
de referhncia mant6 contactes peribdics amb el Sindic i el t6 al 
corrent de les vicissituds d’aquesta qüesti6, ja que el problema 
presenta un doble aspecte, perque tamb6 afecta els vehs del ba- 
rri de la Mina, possibhs beneficiaris dels habitatges, que tmM 
van presentar queixa en defensa dels seus legftims interessos. 

3. Conclusions 

Acaba aquí l’exposici6 de les accions medials que hem con- 
siderat representatives. 

A manera de coroklari, sintetitzem les reflexions que ens sug- 
gereix aquesta rmopilaci6. 
- La major part de les queixes relatades tenen un denomina- 

dor comi: la possibilitat d’accés als tribunais de justícia. 
- El recurs a la via judicial constitueix una cbega  desigual 

per a l’administració i per als particulars. EI retard a aconseguir 
un pronunciament judicial, encara que sigui favorable, desvir- 
tua, en moltes ocasions, el mandat constitucional recollit a l’ar- 
ticIe 24 de la Constitució. 
- L’aplicació estricta de la llei no sempre és justa. Seria de- 

sitjable que l’administració es fes seu el principi consagrat pel 
Tribunal Constitucional segons el qual cal {dractar desigual- 
ment els desigualsfi. 
- L*administració dicta ordres d’execuci6 que, de vegades, 

no s’arriben a perfeccionar; aquesta prhctica fomenta la descon- 
fianqa dels ciutadans envers els poders públics. La manca de 
credióilitat no afavoreix ningú. 
- Seria desitjable que les administracions recondu’issin iiur 

actuació cap a posicions més dialogants i negociadores. Els ciu- 
tadans se senten desvalguts i indefensos davant certes actua- 
cions administratives que, sovint per manca d’informació, 
interpreten COM a arbitrhies i prepotents. 
- Adoptada per les administracions una Unia d’actuació ober- 

ta a les aportacions ciutadanes, trobaria un suport. legítim I’exi- 
ghncia als particulars per tal que adaptessin llurs reivin- 
dicacions a l’interhs generai. 
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ANNEX 

LLEI 1411984, DE 20 DE MARC, DEL SiIVPlC DE GREUGES 

N de la R.: El texrt de la Llei es pot consultar al BU?C, 18711, del 7 de marG de 1984, i 
al DOGC, 421, del 30 de rnuq de 1984, i la modificacid feta per la Llei 1211989, de Mo- 
d$caciú de la Llei 1411984, del Síndic de Greuges, es pot consultar al BOPC, 117, de2 13 
de desembre de 1989, i a2 DOGC, 1234, del 22 de desembre de 1989, i 1243, &117 de 
gener de 1990. 

Aquest Informe de les actuacions de la hstimci6 del Síndic de Greuges, durant l’any 
1990, s’ha acabat de redactar el dia 28 de febrer de 1991 

Frederic Rahola i d’Espona 
Síndic de Greuges 




