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Ordre del dia 

La Sra. PKESIIIENTA : Anem a donar comcnqarnent a la 
sessib informativa dc 1’1-Ianorablc Sí riciic de Greuges; tenim 
un  Zjnic punt de I’ordre del dia, com vostcs ja han rebut per la 
convocatoria, que es el debat de I’lnformc presentat pel Síndic 
de Greuges iil Parlament, d’acord amb all6 que establcix l’arti- 
cle 30 de la Llei 1411984, del 20 de marc. 

Si vostks hi estan d’acord, la sessió es desenvoluparia de la 
manera següent : cn primer lloc, el Síndic de Greuges far8 el 
seu informe, que tots vostks haurm tingut oportunitat de 
llegir, perquc ha eslat publicat en un dels Últims butlletins del 
Parlament. Poslcriornient, seguidament, els Grups podran fer 
les preguntes que creguin adients. Donarem cinc o deu minuts 
al Síndic de Greuges perque cs pugui ordenar les respostes, i 
reprendrem la sessió. 

Dono la paraula, doncs? al scnyor Frcdcric Iiahola. 
El Sr. PUJOL FOLCRA : Un moment, senyora Prcsidenta. 
La Sra. PRESIDENTA : Si, digui’m. 
El Sr. PUJOL FOLCRA : Diem substitucions, o no? 
La Sra. PKESIDENTA : Sí, si us plau. Les volen passar per 

escrit ? 
El Sr. PUJOL FOIACICA : Ah, pcr cscrit? 
La Sra. PKESIDIiNTA : Per escril, o b6 ... Sí, és millor que 

Ics passin en un papcrct, per escrit, i així wancem, Grlicies. 
~i Sr. símc DE GREUGES : Ti-iuslres senyors, senyora 

Prcsidcn tc?, senyores i senyors Diputats, permeteu- tm, abans 
de tot, d’agrair LITI cop tnés el ~ l a l  i constant ajut i cl suport 
rcbut del Parlament de Catalunya, i concreiament, d’aquesta 
Comissió parlainen tBria, cn l’important tasca d’organ itzar UIIU 

institucih qslc té una niissib bBsica --en un Estat social i derno- 
criitic, de drct-, corn és dc coklaborar amb les altres instiluci- 
OIIS cn defensa dels drets fonamentals i les llibertals piibtiqucs 
dels ciutadans CIC Catalunya. A fi que cls valurs superiors que 
propugna la Constitució, i als quals també fa referkncia l’art iclc 
8 dc I’Estatut de Catalunya, com són la llibertat, la justicia, la 
igualtat, el pluralisme, puguin &ser realmeni cfectius en el 
nostre pais. 

El nostre agra’iment, doncs, per la confianqa dipositada en 
tots els membres de la nostra institució, ja que és gricies al 
suport que, cies del primer moment, tots els Scrveis del Parla- 
ment ens van donar, que avui puc presentar en aquesta Comis- 
sió el primer Informe del Síndic de Cireugcs, corrcsponent a 
I’any 1984, amb la qual cosa es d6na compliment al prcccpte 
establert en els articles 2, 4 i 30 de la Llei que regula la institu- 
cib. 

Ja en la presentacih de 1’Informe que han rebut tots els mem- 
bres d’aqucsta Comissió, s’indicava que, si bk la Llei fa referkn- 
cia a un informe anual, aquest document es limitaria a explicar 
les actuacions realitzades per la institucib a partir del moment 
en quk es va comptar amb cls mitjans personals i materials im- 
prescindibles per poder cornentpr a complir les funcions i ;1 

aconseguir els objectius de la Llei. 
IIan estat uns primers mesos en que s’hha hagut de cnrnpagi- 

nar I’esforq cl’organitzacib de la novu institució amb la necessi- 
tat d’anar estudiant, tramitant i resolent les peticions i queixes 
presentades pels ciutadans, i voldria, aquí, subratllar la compc- 
tcncia, la dediwció i i’csperit d’cquip d’un grup rcdLiit de vuit 
persones, de les qiials solamcnt I’acljunt i dos assessors eren cn- 
carregats d’ajudur-mc cn l’estudi, qualificació i Iramitació de 
les queixes rebudes, ja que els altres col.laboraclors exerceixen 
tasques administratives i auxiliars. 

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



No voldria repetir el que ja ha quedat recollit en l’hformc, 
pero sí recordar que la nostra instilució ha cregut convenient 
que alguns capítols de la primera part de I’Informe fossin dedi- 
cats a explicar quins són els origens de la institucib, quines són 
les funcions del Síndic, i, encara, voldria fer una breu síntesi 
del procediment intern de tractament de les queixes. Amb 
aquesta explicació es pretén ofcrir als ciutadans i també a 1’Ad- 
niinistracib -i als funcionaris, en particular- un breu comen- 
tari doctrinal i prhctic a la vegada sobre els aspectes mbs impor- 
tants de la Llei del Síndic, i, d’aquesta manera, donar informa- 
ció sobre una institució quc vol fer un paper de pont cntre cl 
ciutaclh i l’hdministració. No s’ha d’ohlidar que si bé la institu- 
ció neix amb la missió de supervisar l’AdministraciÓ, el Sindic 
ha d’ésser un í‘actor de confianqa, no solament per a l’admi- 
nistrat sinb també per a 1’AdministraciÓ. I si de l’estudi d’una 
queixa se’n segueix que una dependkncia administrativa o un 
funcionari han actuat correctament, així cal comunicar-ho a les 
parts. 

També hi ha un capítol dedicat a explicar el procés d’entrada 
cn funcionament de la institucici. La primera tasca fou de crear- 
nc l’estructura organitzativa, Ja en el moment de la presa de 
posscssih vaig manifestar el desig de comencar amb una cstruc- 
turn simplc, a fi ri’evitar el que sempre m’ha preocupat, que és 
el risc de burocratitzacib. Ei que pretenem 6s que la nostra in- 
stitució, rz fi de servir millor els ciutadans, estigui estructurada 
en forma &¡I, eficaq, i, per tant, que sigui dc fiicil accés a tot- 
hom. 

Voldria subratllar quc un dels criteris de la institució quant a 
selecció de personal va ser la convcnikncia de dcsignar funcio- 
naris de 1’AdrninistraciÓ que poguessin tornar a l’kiministra- 
ció d’origen en deixar de prestar serveis al Síndic de 
G rcuges. 

Aquest sistema, adoptat pel Defensor del Poble i previst en 
les al tres lleis autonbmiques reguladores cl’institucions simi- 
lars, facilitaria el nomenament de funcionaris especialitzats en 
hrees adrninistrativcs determinades. Malauradament, la nostra. 
Llei no prcveu la situació de serveis cspecials per als funciona- 
ris quan siguin designats pel Sindic. Caldrh esperar que, quan 
s’aprovi la Llei de la Funci6 Fbblica de I’Administracib de la 
Gcncraiitat, el problema resti, en part, resolt. També voldria 
remarcar que les insuficikncies de I’article 33 de la Llei del 
Síndic, únic article que hem dedicat a l’organitzacib de l’ofici- 
na, tampoc no ha facilitat la constitució de I’equip complet de 
col-laboradors, en aquest sentit. Aquest és un probIema que 
creiem que haura de tenir una solució adcquada en un futur 
immediat. 

No creicm necessari tornar a parlar sobre cl procediment, 
presentació i Iramitació d’una queixa, perb si que voldria dir 
que si bé el nombre de queixes inadmeses és elevat, s’ha pro- 
curat interpretar de manera flexible els requisits formals esta- 
blerts per la Llei, per poder-les acceptar. 

s’ha aplicat, durant aquests primers mesos 
de funcionament de la instilucib, la condició establerta en l’ar- 
ticle 15, quan prescriu que entre la producció del fet que cs ob- 
jecte de la queixa i la formulació cscrita d’aquesta al Síndic, no 
pot transcórrer més d’un any, Aquesta condició, repeteixo, no 
s’ha aplicat fins arc?, si bé esperem fer-ho a partir del primer de 
novembre. De manera que fins ara no ha estat rebutjada cap 
queixa per extemporhnia. També s’ha procurat, cn els escrits 

Per exemple, 

poc clars o dubtosos, demanar la corresponent ampliacib de 
dades per poder decidir sobre I’acceptació definitiva a trhmit. 

Cal dir que en cas d’inadmissió hem explica1 a I’interessat 
els motius d’arxivament de la queixa, procurant orientar l’afec- 
tat sobrc les vies pertinents per resoldre el seu problema, ja 
que aixb també és una de les funcions de la nostra institucib. 

Efectivament, la institució del Sindic de Greuges ha comen- 
Gat a exercir, durant aquests mesos, les funcions que li han 
estat confiades. En primer iloc, la funció investigadora. En re- 
lació amb les queixes que ja han estat admescs definitivament 
a tramit, cal destacar quc durant aquest primer període 1’Adrni- 
nistració ha collaborat positivament, responent amb celeritat 
a Ics peticions sol~licitades per la institució, contestant, fins i 
tot en alguns C N S O S ,  abans d’esgotar-se el tcrmini previst per la 
Llei. 

També s’ha desenvolupat una funció mitjancera o de media- 
ció entre I’AdministraciÓ i l’administrat. S’ha proposat en el 
marc cle la legislació vigent i‘órmulcs dc conciliaci6 o d’acord 
entre les parts afcctades. La institució ja ha tingut oportunitat 
d’intervenir com a insthncia conciliadora, en alguns casos en 
qu& s’han obtingut resultats positius. Podríem recordar, per cx- 
crnple, el conflicte que des de feia anys afrontava l’associació 
de pares d’alurnncs d’una escola del districte vuite de Barcelo- 
na i un coklectiu de veins d’una finca, que se scntien afectats 
per un projecte de construcció d’una nova escola, a la finca del 
costal. Si bé no es tractava propiament d’una queixa contra 
I’AdministraciÓ, la institució va instar a tenir diverses reunions 
que desembocaren en la firma d’un acord entre les parts inter- 
cssacles cn presencia del Sindic de Greuges i de representants 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Aquest 
acord ha facilitat la continuacib de les obres que ja havien estat 
comcnqades. 

També cal recordar la mediació en el conflicte del collegi 
República Argentina a Barcelona, cas semblant, i així mateix 
es va mitjanqar en el cas de la presó de la Roca del Vall&, si bé 
en aquest últim no es va aconseguir el resultat que les parts 
havien previst en els pactes, 

En tot cas, s’ha procurat, amb els mitjans amb qul: ara es 
compta, de complir les funcions informadora i orientadora de 
tots els interessats que han acudit a la institució. Aquesta. 
funcio In considerem bhsica tenint en compte la greu desinfor- 
mació que existeix en amplis sectors de la població en relació 
amb I’AdministraciÓ. 

Aquesta desinformació comenca pcl desconeixement que 
tenen molts ciutadans de l’existhcia i de les possibilitats d’in- 
tervenció del mateix Síndic de Greuges. 

Així mateix, durant 1984, tenint en compte la situació de la 
trarnitacib de les queixes arribades fins al 31 de desembre, 
aquesta instituci6 ha considerat que encara no es tenien prou 
elements de judici per exercir la funció de proposar possibles 
modificacions en els criteris interpretatius, en l’aplicació de les 
disposicions normatives. Tampoc no s’han fct recomanacions 
per introduir possibles modificacions en els textos normatius. 
De tota mancra, a mesura que avanqa el procediment d’inves- 
tigació i resolució de les queixes presentades, es pensa formu- 
lar, si s’escau al llarg d’aquest any, els Advertiments, les reco- 
manacions i els suggeriments relatius als deures legals de les 
autoritats i del personal al servei de l’hdministracib pfiblica en 
les seves rclacions amb els ciutadans. 
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En la scgona part de 1’Enformc es fa una anhlisi de les 
queixes rebudes fins al 3 1 de desembre. Com ja saben els seny- 
ors Diputats, el nombre de queixes presenlades a la institució 
dcs de la seva crcacib es de 606. El nombre dc Ics estudiades i 
qualificades en aquella data era molt alt, un 8l0/n, i en restava 
solament en estudi un 19?h, la major part de les quals correspo- 
nien a Ics queixcs formulades durant les últimes setmanes de 
dcse m bren 

Cal destacar, cn priincr lloc, l’eleval nombre de queixes in- 
admeses, un 43% del total. De fet, cn quasi la meitat dc Ics 
qucixes s’observa que es tracta de qüestions privadcs entre par- 
ticulars o queixes que han estat presentades sense havcr recla- 
mat previament a I’AclministraciÓ afectucla, o simplement de- 
manen revisi0 de senthcia o resolucions fernics. Ens confir- 
mcn quc són molts els ciutadans que desconeixen la veritable 
missib de la institucib. Tmhé s’ha de dir que moltes queixes 
han estat rebutjades pcrquk no existia cap acluació irregular de 
I’hdministració afectada, la qual havia actuat correctament. 
hixi  mateix, hi ha peticions que realment no es poden qualifi- 
car tkcnicament dc vertaderes queixes, pcrquh hi falta una prc- 
tensib concreta, o solament s’hi demana inrormacib. 

Aquesta insti tució creu necessari rcali tzar, en col.laboraci6 
amb la mateixa Administració, un csforq per orientar els citita- 
dms sobre les ocasions en quk es pot acudir al Síndic, el qual 
solament pot intervenir en Ics queixes contra I’AdministraciÓ. 

Hi podem afegir que el nombre de queixes rehucles des del 
comcnqamcnt de 1985 fins al dia 29 d’abrii és de 545, xifra que 
representa un augment en rclació amb la mitjana tic I’any ante- 
rior. Fins a la mateixa data, el nombre cic queixcs que cls cata- 
lans han envial directament a la instiiució del Defensor del 
I’oblc ha estat de 5 I 5, quc dcmostsa que si ho comparcm amb 
la de i’any 1981, a mesura que els catalans van tenint coneixe- 
ment cle l’exishcia de la institucib del Síndic cie Greuges, 
augmenten les queixes que són prescntndes a la nostra institu- 
ció. Creiem quc la proximitat d’aquesta institució, tant respec- 
te B I’AdministraciO afectada com respccte al ciutadi, consti- 
tueix un fet que indubtablement afavoreix una relació molt di- 
recta i persorial cntrc cl peticionari i la institucih i ,  per tant, 
permet aconseguir una actuacib rnbs rhpida. i eficac; en relació 
arn17  les qüestions o problemes que s6n objecte de Izl petició o 
queixa 

El nombre de queixes estudiades i admcses durant I’any 
1984 ha estat de 226, de les quals 126 havien estat admeses 
provisionalment en el sentit que hi falkwa una ampliació de 
dades, document o aclariment a fi cle poder-ne decidir definiti- 
vament l’admissib a trimit. D’altra banda, 35 queixcs estaven 
en tramitació i 39 ja havien quedat resoltcs o estaven en h e  de 
soiucib després de la corresponent tramitacib davant I’organis- 
me afectat. Encara n’hi ha 26 que s’han enviat a la institució 
del Defensor del Poble. 

Com a complement d’aquestes dades voldria informar-los 
que amb data 29 d’abril, actual, la situació de les 606 queixes 
presentades I’any 1984 bs la següent : n7 han estat estudixics o 
qualfficaclcs 567, el 94941, i solament cn resten en estudi 39, el 
6%; el nombre d’inadmeses és dc 254, un 42%; el nomhrc 
d’admeses és de 3 13, un 52%, de les quals estan rcsoltcs o en 
fase de resolució 1 1 1, o sigui, un 3 59’0 de les admeses. 

Passat l’estiu, cs voluntat d’aquesta institució fer una co- 
mparcixenGa davant d’aquesta Comissib parlamentaria amb la 

finalitat de fer un informe complementari en relació rimb les 
queixes de 1984 i un avenq de les prcsentadcs durant aquest 
any 1985. 

Corn ja explica el nostre informe totes les qucixcs han cstat 
classirtcaclcs en funcicj de les matkrics específiqucs a que es re- 
fereixen dif’crcnciant-ies cn set Arces d’estucli i tramitació. S’in- 
clou també un anncx, on cs dclimita quin 6s I’iirnbit institucio- 
nal de cada Area. Cal recordar que en cada ires s’incloucn tant 
Ics queixes que fan rcfcrkncia a les actuacions ii I’administraciO 
autonomica i local sobre 1;t qual el Síndic té competkncies CIC 
supcrvisió com les queixes qiic f m  refercncia a l’actuaci6 dc 
I’Administracib ccntrnl o del poder jtidicial, si bé aqucstes 
s’hnn de trametre II la institucici del Defensor del Poblc, que 6s 
la que tk compctkncia per decidir I’admissih definitiva a trkmit. 

De la distribució de totcs les queixes en les set hees  respecti- 
ves, sc’n scgueix que I’Arca 2, de Governació i Administracih 
local, I’irea 4, de Sanitat i Seguretat Social i Treball, i l’irea 7, 
de Justicia, engloben el 82% de la totalitat de les queixes, fet 
que demostra que aquests hmbits de I’AdministraciO són els 
que més directament afecten els ciutadans i on pel nombre de 
queixes rebudes es plantegen rnés problemcs i, pcr tant, mks 
insuficihcies o irregularitats en Ics relacions entre admi- 
riistrats i administració. 

També voldria repetir que ks en I’Arnbit dels drets dc carictcr 
economic, social i cultural on cls ciutaclans manifesten rnés 
mancances i insatisfacció, augmentades per 1;) si tuacib econci- 
mica que afccta sobretot les persones sense fcina o sense: rlrct a 
prcstacions, 136 perque no han accedit ii un prirncr lloc cle trc- 
ball o bé pcrque I’han perdut, i aquí ks cspecialrnent cliflcil la si- 
tuació dcls que tcnen mks CIC 5 5  anys. 

S’obscrva, en cmvi, que els drets cle cark ter  civil i polític 
s6n bisicament respeciats, encara quc cal insistir en la gran 
quantitat de qucixcs cn rclació amb el funcionament de I’Ad- 
ministració de Justícia, que denuncien dilacions excessives en 
la tramitació dels proccssos jurisdiccionals o en I’execuci6 de 
les sentencies dictades pels ‘Tribunuls de Justícia. 

Existeix tambk una prhctica abusiva del silcnci administratiu 
per part de I’htlministcaci.6 quan se li reclama la revisió dels 
SCUS propis actes. S’ha d’iinsistir que aquesta priictica, c? més a 
rnés de dilatar indcgudament el fi del procediment, crea cn cls 
ciu taclans la sensació d’inseguretat i de desconfianqa rcspccte a 
I’Acirninislracib. 

No em voldria allargar fent una cxposició de les materics 
que són objecte de queixa perquk seria repetitiu del quc exposa 
a l’informe, ja que Ics queixes fan referkncia a la major part 
dels drets recollits en el Títol primer de la Constitució i totes 
elles globalment són un reflex del desig dels ciutadans dc co- 
mptar amb una administració que sigui cada cop més eficaq i 
adequada a Ics necessitats cle la nostra societat. 

En rciació amb Ics relacions dc la nostra institucib amb el 
Defensor dcl Poble la nostra Llei estableix que el Sindic ha de 
cooperar amb ei Defensor del Poble i coordinar-hi les prbpies 
funcions. La Llci paria de <{coopcraciÓ i coorclinnci6 )>, mai de 
({subordinació o jerarquia n, i ,  efectivament, volem manifestar 
que entre totcs dues institucions hi ha un clima de total coordi- 
alitat tant pel que fa a les relacions pcrsonals com de total i 
oberta cooperació i cotlaboració en cls aspectes tkcnics per tal 
d’aconseguir amb una coordinaci6 de funcions servir de la 
millor manera possiblc tots els ciutadans. 
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Voldria aquí subratllar el nostre agraiment al Parlament dc 
Catalunya pel gran encert de preparar, abans i tot de l’aprovació 
de la Llei del Sindic, una Proposició de Llei per regular les rcla- 
cims entre la institució del Defensor del Poble i les figures si- 
milars a les diferents Comunitats Autonomes. Creiem que una 
vegada aprovada per les Corts Generals aquesla Llci pot consti- 
tuir una eina important per ussoIir una articulacih adequada 
entre totes dues institucions, ja que, a part de dotar el Síndic de 
Greuges d’una skrie dc prerrogatives i garanties per al millor 
compliment de les seves funcions, també desplega i concreta la 
forma d’r-iplicació dels principis dc coordinació i col-laboracib ja 
esmentats. 

Scnyores i senyors Diputats, amb aqucst acte de prcscntació 
del primer informe a aquesta Comissió parlamentaria acaba 
una primera fase molt important en l’enrlegarnent de la instiIu- 
ció; una primera ctapa, de la qual sOn les vostres senyories que 
han de fer una valoració. Nosaltres ens sentim molt esperan- 
Cats davant el futur perque sabem que comptem amb I’estímul 
que sempre ens ha donat aqucsta Cambra; tambk, per la confi- 
anqa dipositada en lli institucih pels milers de ciutadans quc 
han acudit a nosaltres i per la valuosa colkhoració dels Depar- 
taments, entitats i dcpendhncics administratives amb les quals 
ens hem relacionat. 

Crciem quc cns podem sentir satisfets per la tasca acompler- 
ta fins ara, perh no per aixo cieixcm de rcconkixcr quc queda 
molt camí per recórrer i són moltcs les dificultats quc comporta 
estructurar una nova institucib : 

En primer lloc, s’ha d’aconseguir que eis ciutadans cns conc- 
guin millor. 

Segon, volcm comptar amb uns serveis administratius iigils 
que han de comportar la seva informatització, que e s t i  iic- 

tualment en estudi i que es realitznrA d’acord amb I’experikncia 
dels darrers iiltims anys dc la institució dcl Defensor del Poble, 
la qual ens ofereix desinteressadament el seu assessorament 
tkcnic per a I u  instatlació dels nostres serveis. I, tercer, seria 
d’inlcrks constituir la Comissió de seguiment que es VB propo- 
sar en l’filtima sessió d’aquesta Comissió pcr tenir un conlacte 
més directe, particularment en els afers urgents que se’ns han 
presentat com són els casos d’objcctors de consciknciu, Terra 
Lliure i problemcs penitenciaris. 

Amb aquestes mesures estic segur que aconseguiríem poten- 
ciar la nostra actuació i, amb ella, donar un millor servei als 
ciutadans de Catalunya. 

Per acabar, solament vull mani feslar quc la nostra instituci6, 
amb la seva autoritat moral, vol ser un instrument de dihleg 
dins la societat catalana, dihleg amb els ciutadans que xu- 
deixen a nosaltres per presentar les seves queixes i pretensions, 
dialeg amb els diferents organismes de l’Administraci6 a li de 
donar resposta a les queixes presentades, dialeg amb el Defen- 
sor clel Poble, amb e1 qual cooperem i coordinem les nostres 
funcions. 

En definitiva, volcm fcr dc pont entre eh ciutadans i els 
poders públics amb les finalitats dc defensar, juntament i co- 
mplementant amb d s  altres mitjans de control ja cxistents, eis 
drets i les llibertats reconegudes en el Títol primer de la Consti- 
tució, i és amb I’esperanqa de contribuir a aquesta honrosa 
missi6 que avui us hem presenlat aquest prirncr informe ordi- 
nari corresponent a l’any I 984. 

Molt agriiit per la vostra assistkncia. 

La Sra. PRESIDENTA : Moltes gricies, Honorable Síndic. 
Passaríem, doncs, a un torn cl’aclariments i preguntes per 

El senyor Casares, del Grup Socialista. 
121 Sr. CASARES : Senyora Presidenta, 11-lustre senyor 

Síndic de Greuges, senyores i senyors Diputats, senyor Adjunt 
i altres cohboradors, en nom del Grup Socialista consumiré 
el meu torn d’intcrvencih, d’acord amb les normes reglarnen- 
taries, comcnpmt, molt sinceramant, per agrair, en nom clcl 
nostre Grup, la informació que ens acaba de donar CIC paraula 
el senyor Stndic de Greuges, que és complementhria dc la que 
ja havíem rebut i publicada en el Butlleti ?/kial del Parlmmt.  
Agrciiment per la informació i itgriiment per In tasca feta 
d’entrada. 

Nosaltres seguim amb gran atenció la marxa cl’aqucsta insti- 
tució, sempre i en tot moment i avui aquí. Justament jo cstava 
pensant que potser no es presta la suficient atenció dc part de 
tots els Grups per la feina que s’esta fent des de la institució del 
Síndic de Greuges, i nosaltrcs si que des d’aquest moment 
volem oferir-li ia nostra cotlaboració, la nostra cooperació, el 
nostre suport mbs decidit. h ixo  no exclou, com és lbgic i natu- 
ral, que en aquesta sessió informativa que estcm fent avui, que 
és preparatoria de la que tindrh Floc en el Ple i on hi haurh cl 
que en podríem dir un posicionament més polític, més politic 
en el sentit de la valoracib que es pugui fer de la institució i dels 
selis resultats, dones, aixo no exclou, clic, que avui fem aquesta 
sessió amb el to que penso que li escau, quc cs un to molt cordi- 
al, molt sincer, en la qual els elogis i les preocupacions crec que 
han d’anar de bracet, i quc així ho sabri entendre el senyor 
Síndic de Greuges. 

Ile la mutcixa manera que agraeixo, en nom del meu Grup, 
tots uqucsts esforcos i aqucstes intormacions, tambk haig de 
dir que nosaltres ens situem en una línia de comprensi6 de les 
dificultats i de les limitacions que s’han assenyalat. ks evident 
quc una institució quan comenp, com és el cas de la del Síndic 
de Greuges, s’lia de trobar amb dificultats. Nosaltres no ens 
podem posar en un nivcll d’exigkncia quc podrim tenir d’aqui 
un any o d’aquí més temps. hixb ho entenem perfcctament i, 
per tant, darrere de qualsevol preocupació que expressem de 
les limitacions, fins i tot de les critiques que podem fer, que 
quedi ciar --scnsc nccessitat de tornar-ho a rcpetir- que co- 
mprenem molt bé les dificultats i les limitacions que se’ns han 
dcscrit i que, efectivament, creiem que té. 

Bé, aixb implica ja només un avenC del que en podríem dir ei 
posicionament politic del nostre Grup, del Grup Socialista, 
només un avcnq, posicionament que farem en el Ple, pcro que 
estA basat en aquesta idea que ja acabo d’expressar. Per a nos- 
altres ei Síndic de Grcuges és una institucih del Parlament de 
Catalunya, ks una jnstitucib al servei de tot el poble de Catalu- 
nya i ,  per tant, la posició del nostre Grup -jo no duhto absolu- 
tament quc cap altre Grup adopti una posici6 diferent- no és 
la dbposició, l’oposició la fem aqui r-11 Parlament davant I’Ad- 
ministracib de la Generalilat, per al ConseIl Executiu, no la 
fem, en absolut, al Síndic de Greuges; tot al contrari, conside- 
rem que és una institució tan nostra com la de qualsevol altre 
Grup. 

Dit aixb com c? introducció, voldria referir-me ja a alguns 
dels problemes quc s’han expressat, i comen& pels proble- 
mes que en podríem dir de tipus funcional. 6s clar, quan hc dit 

part dels Grups parlamentaris. (Pausa.) 

b 
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que som comprensius i pcrmeahlcs a les dificultats, aixb Írnpli- 
ca ja cstar ci’acord que cal donar tot el suport logistic necessari a 
la institució perqui: pugui realitzar la seva feina. Sensc mitjans 
personals, sense mitjans materials, aquesta feina no cs pot rca- 
litzur. Nosaltres creiem que s’esta en si bon camí CIC la preocu- 
pitció i de la solució cl’ayucsts problemcs, perb que queden 
mnltes coscs per resoldre. Algunes de tipus simplctncnt instru- 
mental, h rclacib entre mitjans rnatcrials i objectius a descnvo- 
lupar, pcrb algunes altres que sbn preocupacions que podríem 
dir cluc tenen un assentament en la legafitat. i aixb jo ho dic, 
senyor Síndic, senyores i senyors Diputats, amb aquesta fran- 
quesa cluc he tractal cl’explicar al conienEamcnt. Hi ha algun 
rastrc en I’informe del Síndic de Circuges d’aqucst problema, 
cpe ks el que fa refcrkncia a aquestcs limitacions, aquesta cspe- 
cie d’cncotillament que sent i que prescrita quant dosaspectcs 
: primera, ln capacitat d’aixo que ell denomina molt encertacla- 
ment <<autonorinaciÓ D ,  la possibilitat que d SÍndic de 
Greuges vagi rcglarnentant la seva mateixa institució, i el pro- 
blema de l’smtus o estatut del personal al servei clel Sindic de 
Greuges. Són dos problemes d’una importhncia i d’una tram- 
cendcncia extraordinhria, tant per si mateixos corn per la 
imatge externa que ha de donar la institució. Si alguna imatge 
ha de donar la institució del Síndic de Grcuges --millm dit, 
n’ha de donar d’altres i aquesta tambk- és I’absoluta ade- 
quacib cl’aquesta institucib a lu legalitat. Aixb és essencial. I ,  
per tant, nosaltrcs tenim, com a conseqüencia del que se’ns ha 
explicat it I ’informe, algunes prcocupacions. 

Per exemple : ¿com es nomena el personal al servei de la in- 
stitució del Sindic de Greuges? Fins ara s’lia fet, poclricm dir, 
perque s’ha de fer i pcrquk no hi ha més remei que comengr a 
treballar i ,  pcr tant, s’han de noinener persones, auxiliars, aju- 
dants dcls clifercrits nivells; perb el dubte és, senyor Síndic de 
Greuges, i vuste ho sap tan bk com el Diputat que li  parla, que 
aqucsl problema no queda totalment clar en  la Llei del Síndic 
de Greuges. 1-10 haig clc dir i ho vull dir  amb tota humilitat, 
amb tota rnoclkstia, corn un dels ponents que vnm ser cf’aquesta 
Llei, que potser no virem pcnsar prou en aquests problemes ... 
El fet és que cstB sobre la taula, i csti sobre la taula i hi ha opini- 
ons fundades, moli serioses de persones competents en lli ma- 
teria que expressen els SCUS dubtes sobre la legalitat dels nome- 
naments que s’han fet. ks a dir : pot cl Síndic de Greuges no- 
menar personal al servei de la institucib? Aquest nomenament 
no correspondria, tal vegaclii, al Parlament, a aquest Parla- 
ment? Aquesta 6s una de Ics preguntes. i si aixb és així, si 
aquest dubte existcix, a nosaltres ens agradaria molt, i deixem 
formulada, doncs, la primera pregunta, molt concretament : 
quina 6s I’opinib del Síndic de Greuges en relació amb aquest 
problema? Crcu que efectivament la normativa legal vigent no 
6s suficient? Creu que s’hauria de promulgar alguna altra 
norma, algunii altra Llei? En quin sentit s’hauria cie promul- 
gar? Qui: hauria de mirar de rcsoldre? Primera pregunta. 

1, cn relació amb el mateix terna, cn I’informe que hem 
llegit se’ns diu que en aquests moments el Síndic de Greugcs 
esti cn contacte amb el Parlament dc Catalunya per iractar de 
resoldre aquest liro blema. Segona prcgu nta ’I m’agnidar ¡a. 
saber, senyor Sindic, amb quines insthncics del Parlament estB 
en relacib per tal dc solucionar aquest problema. En el terreny 
de la conversa amical jo sé que sc n’ha parlat mol tcs vcgades, 
fins i tot n’hem parlat personalment, perh si aquestes conver- 

ses estan institticionalitzadcs ens agradaria coneixer e1 seu 
abast, el seu nivell i els seus resultats, eventualmcnt. 

I, dit aixh sobre els problemes funcionals, m’agradaria 
passar a uns problemes de carkter general per anar ciescenclin t 
dcsprés altres de més concrets. FIi ha una qüestió que tan1 en 
I’informc escrit corn cn i’informe oral el Síndic de Greugcs ha 
tocat amb una especial rcllevAncia i insistencia, que és el clesco- 
neixcnicni dels ciutadans cn relaci0 amb l’abast, naturalesa i 
funcions, i limitacions també, del Sitidic de Greugcs, i nos- 
altres estem molt d’acord que aquest 6s un problcma impor- 
tant. ks un problcma important per dues qiieslions. Primer de 
tot, perque, cl’aqucst desconeixement, cn dcriva una inf‘rauti- 
lització a vcgacfes clel Síndic de Greuges, perque no se sup q u e  
és all6 que pot resoldre el Síndic de Greuges, i a vegades un cn- 
torpiment de la hinció del Síndic dc Greuges per, al revés, LEII 

fenomen contrari, una sohresaturacih dc demandes per re- 
soldre aquells problemes que el Síndic de Greuges i10 pot ni ha 
de resoldre mai. Corn se soluciona aixh? Ho ha dit tnolt bé : 
més informacib d’dlb cluc és el Síndic CIC Greuges entre la 
nostra ci ut acla n ia I 

Nosaltres, per fer aixo, evidentment ell ens diu que hi ha 
una oficina, que hi ha uns treballadors en les oficines dcl 
Síndic cle tircuges per informar cls ciutadans. Nosalires 
pensem que c;ilclria posar sobre nixh uns mitjans mes imagina- 
tius, mes podcrosos, mks ambiciosos, i aixo ens porta m i  

cosa tan elemental corn, per exemple, per quk no es pensa en 
la possibilitat de publicar un opusclc divulgador d’allb que es, 
allb que fa, allb quc pot resoldre, alli on csti, mitjans per arribar 
al Síndic de Grcuges, iina publicacici divulgadora, ben fcta, a 
I’abast de la comprensió de la immensa de la majoria dels ciuta- 
dans, ben repartida per tot el territori de Catalunya. J o  crec que 
seria un clement bisic, clau, fonamental, per, si no resoldre, 
que aixo segw-amcnt no es resoldril mai, alrncnys per- millorar 
aquest problema. En aquest sentit, la pregunta la deixo formu- 
lada : ¿creu el senyor Síndic de Greuges que esti en  les scvcs 
previsions i cn les seves possibilitats econbmiqucs‘? I ,  si no, 
iqiiina és la que segons ell hauria clc ser la institució quc hauria 
de finanCar aquest mitja divulgador qiie acaho de suggerir? Un 
problcma general. 

Un altre problema de caricter gcneral, lambé : la colhibora- 
ei6 amb cl Defensor del Poble. A nosaltres ens sembla, corn a 
ell, també, quc aquesta coordinació és molt important : hi ha 
una superposició #actuacions i ,  per tant, convé moltíssim que 
aquesta superposicicj estigui portada de la manera que s’h8 
portat fins ara, amb una gran dclicacicsa, amb una gran esperit 
de comprensió per les dues parts que jo crn complac kqui a 
posar de manifest i lloar des de la nostra perspectiva. 

Crec que ks amb aquest scnlit que s’han d’cnfocar les coscs, 
i aixb nccessita dues coses : primer de tot, un instrument 
legal; segona, iines rclacions personals. Cinstrumcnt legal, 
l’instrument legal --ell ho ha dit, ja- esth en les Corts Genc- 
rals : unii Proposició de Llei que va sortir inicialment del Parla- 
ment de Catalunya i que en3 sembla que és el bon camí. 
Segons Ics notícies que nosaltres tenim, les esmenes que es 
formularan 1-1 aquesta Proposició són de tipus accidental, no 
són importants; de tota mdncra, encara que aixo cs dcspren de 
Ics seves paraules, a mi m’agradaria scntir dc boca del Sindic 
de Greuges la seva consideraci6 sobre aquesta Proposició de 
Llei, si creu quc esth degudament encaminada i si respecte 
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d’ella té o no té alguna preocupació. Quant a. les relacions per- 
sonals ja he dit el que he dit : no crec que fos delicat per la 
meva part d’insistir. Em penso que les coses estan plantejades 
en un terreny correcte. 

Aixi i lot, en aquest terreny d’absoluta sinceritat i franquesa 
en el qual ens estern desenvolupant jo voldria assenyalar una 
preocupació que ha tingut el Grup Socialista quant a aquest 
tipus de relacions. I és la qiiesti6 que fa referkncia cz I’opini6 
que va manifestar el Síndic dc Greuges quant a la convcnikncia 
o no d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
anomenada Antiterrorista, Llei contra bandes armades i ele- 
ments terroristes. 

Nosaltres voldriem saber quins motius podia tenir el Síndic 
dc Greuges per fer unes manifestacions de criteri sobre aquesta 
qüestió quan cll mateix assenyala i subratlla que no entra 
dintre de Ics competkncies del Síndic de Greuges el promoure 
recursos d’inconstitucionalitat. Per tant, si aixo és així, si el 
Defensor del Poble es va manifestar com es va manifestar, ¿no 
creu que hauria cstat més prudent deixar que fos cl Defensor 
del Poble, cn aquests termes de collahoracib i de cooperacib, 
qui donés la seva opinió? Corn va donar, encertada O no, aixo 
és una altra qiiestió, i en el fur intern de qualsevol persona es 
pol fer un judici, pero la institució es la institució. A nosaltres 
cns agradaria saber -i potser són explicacions convincents- 
quins van ser aquests mobils que, en certa manera, i ho diem 
també amb tota sinceritat, a nosaltres ens semblava que extra- 
polaven inncccssariament les funcions i els límits del Síndic de 
Greuges, 

I dit aixb, j a  per anar acabant la meva intervenció, em limita- 
ria a les qüestions ja dc les queixes concretes que ha rebut, quc 
ha tramitat i que ens ha explicat. Bé, aixo -no podia ser d’altra 
manera- posa cie manifest que la nostra Administració, l’hd- 
ministració autonomica i I’Aciministracib municipal, no s’esca- 
pa tampoc del gran problema de totes les administracions, i 6s 
que, per molts ciesigs de perfeccih que hi puguin haver, té els 
seus defectes. Jo diria que és la primera constatacib, i no ha dc 
sorprendre ningú. Per tant, nosaltres prenem nota, efectiva- 
ment, que hi ha un volum de qucixes també sobre I’Admi- 
nistració autonomica catalana i sobre I’AdministraciÓ munici- 
pal a Catalunya. Prenem nota d’aixb amb la consegiient preo- 
cupació, encara que no amb la consegüent sorpresa, evi- 
dentment. I, en aquest sentit, volem destacar una de les 
queixes que &en, que ha estat degudamcnt subratllada i que 
potser, en canvi, políticament no se li presta prou atenció, que 
és la famosa qüestió de I’abús del silenci administratiu. 

Des del nostre punt de visla, tota actuació del Síndic de 
Greuges encaminada a estimular I’Admi nistració, qualsevulla 
que sigui, perquk contesti a I’adminislrat és una actuació positi- 
va, molt important pet avanqar graus de civilitat, de modernitat 
en 1’Administració. Aquest silenci de I’AdministraciÓ al ciuta- 
dh que li demana una cosa i té la sensació que csti preguntant a 
una paret o a un matalis és un dels factors de desmoralitzacib 
mks importants del ciutadi. Per tant, nosaltres encoratgem el 
Sindic dc Greuges perquk, efectivament, continu’i aquesta 
feina i procuri que I’Administraci6 contesti, i contesti dintre 
del seu degut temps. Sí, ja sabem que el silenci administratiu 
també, cn certa manera, és una garantia, pcrqu6 l’adrninistrat 
sap quan li  diuen que no, pcrb hem de convenir tots que l’ad- 
ministrat el que vol ks una resposta positiva. 

Aquest és un dels grans problemes. I després tots els proble- 
mes sectorials. A nosaltres ens sembla que, efectivament, la 
seva importhncia ha estat correctament destacada : evi- 
dentment tota l’irea de Governacib i d’Administraci6 local 6s 
important, de Sanitat i Seguretat Social, evidentment, no cal 
dir-ho, i cal subratllar fins a quin punt la sanitat, com tots els 
altres problemes socials, junt amb els problemes essencials del 
viure huma, de feina, d’alimentació, d’habitatge, ctcktera, són 
d’una importincia extraordiniria, que avui cal quc se segueixin 
amb tot rigor i tota atenció, i desprbs els problemes de justicia. 

I aquí anem a parar, senyor Síndic de Greuges, al famós pro- 
blema de les presons, que és la nostra creu quant a ciutadans de 
Catalunya -i de tot ]’Estat, evidentment, pero a nosaltres ens 
ateny el problema de les presons a Catalunya. És un problema 
greu per I’atemptat que representa dihriament als drets 
humans de les persones i és greu quant a la chrrega de perill 
que aixo implica. Siguem-ne conscjents d’aixo; jo ja sk que el 
Síndic de Greuges n’és conscient, n’ha donat proves, pero cul 
portar tot el zel, tota I’activitat nccesshria, encara que només 
sigui perque el dia de derna no ens haguem de penedir de no 
haver fet tot el quc estava en les nostre mans. Nosaltres estem 
molt preocupats pel tema de les presons i li prcguntem ai 
Síndic de Greuges si creu efectivament que és raonable aquesta 
preocupació prioritiria, dintre de totes les primeres prioritats, 
pel gran problema de les presons que avui tenim B Catalunya. 

Finalmcnt, hi ha una skrie d’irees per les quals nosaltres 
mostrem també la nostra prcocupacih : els temes d’ensenya- 
ment, que estan degudament subratllats en l’informe, i altres 
ternes que, sense tenir tant relleu, a nosaltres ens preocupen, 
que 6s e1 tractament de les qüestions de menors i, en definitiva, 
doncs, tots aquests temes cal que siguin recollits com ho han 
estat i, amb l’ajuda del SÍndic de Greuges, procurar que es 
vagin solucionant. 

Per acabar, jo nom& faria una observació. Evidentment, el 
Sindic de Greuges es mou per la demanda, per la petició, per la 
formulacio de queixes, que en podríem dir, a insthncia de part. 
Pcrb, senyor Sindic de Greuges, la Llei establcix també, i el 
Reglament ho consigna, que hi ha una actuació d’ofici. Aiesho- 
rcs, aquesta és una llacuna important que nosaltres li volem co- 
rdialment assenyalar al Síndic de Greuges. ks evident que de- 
manar que després de les dificultats d’establiment i de comen- 
qament, que fan ja dificiE contestar les queixes, a sobre s’hagi 
de produir una actuació d’ofici ... Pero tingui en compte, 
senyor Síndic de Greuges, que, si precisament ens trobem 
amb aquest desconeixement per part dels ciutadans, ks el 
Sindic de Greuges el que en una labor didktica i pedagogica 
s’ha d’avanqar a la societat catalana dient4 : {(Mireu, aixo és 
el que va malament i el Síndic s’avanwu. I, sobre aixo, jo li 
diré --aquí dira que vinc a interferir en la meva posició d’oposi- 
ciÓ cn el Parlament-, pero, que $6 una pedrera molt impor- 
tant, senyor Síndic de Greuges, que és el ButlIeti Oficial del Pur- 
lament de Catalunya i el Diari de Sessions del PavIamePtt ; Ics pre- 
guntes per escrit o orals, les interpdacions de tots els Grups 
parlamentaris, les mocions, de vegades del mateix Grup parla- 
mentari que dóna suport al Govern, équn dipbsit inexhaurible 
de problemes de Z’AdministraciÓ pública a Catalunya que cl 
Sinclic de Greuges ha de supervisar. 

Nosaltres I’exhortem perquk utilitzi aquest camí i posi en 
marxa ja aquesta actuació d’ofici de part del Síndic de 
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Greuges. 
1 dit aixb, només cm queda acabar les meves paraules, cn 

nom del Grup Socialista, demanar4 que sigui tot el possiblc 
de rigorós amb I’hdministració, cn el doblc sentit de la paraula 
rigor&, és a dir, amb voluntat d’arribar fins al finaf i al mateix 
tcmps d’exigir allb i només all0 que cal exigir, i quc sigui tot el 
tolerant i flexible possible amb Ics peticions i les qucixcs dels 
administrats, pcrquk el Síndic de Greuges, evidentment, no 
pol tlonnr la imatge d’aquclls organismes jurisdiccionals 
-jutges i tribunals- que, pcr raó de qüestions formals, allb 
que cl ciufadh diu, per culpa que hi falta una pblissa, no siguin 
admeses a triinit determinades queixes, perque Ics qüestions 
formals, com s ’hn  dit, han dc servir perquk fa justícia es faci 
millor i no per impedir cluc es faci juslícia. Per tot aixo, moltes 
gricies, scnyor Síndic de Greuges. 

La Sra. PR ESDENTA : Moltcs gricies, scnyor Casarcs. 
Algun altre Grup? El senyor liamírex, del Grup de Convergen- 
cia i Unió té la pariiula. 

El Sr. IChMíREZ : GrAcies, senyora Presidenta; senyor 
Síndic, el Grup dc Convergkncia i Unió celebra qrne avui per 
primera vegada es doni compliment a la Llei 14 del 84 en all0 
quc disposen cls seus articles 2, ugartat quatre i a I’article 30. 1 
volcfríem, per tant, agrair u1 senyor Sindic, al seu adjunt i als co- 
l-laboradors la seva presencia aquí que ho fa possiblc, 

Si 116, segons explica I’informe que ens va Csser presentat i 
que avui considerem, l’activitat del Sindic de Greuges no va 
cornenGar fins al juliol dcl 84 i la dotacih del personal, en el seu 
nivcll actual, no cs va cornplctar fins f i  tes darreries de I’any, i 
aixo fa que ics dades siguin poques per a poder-ne treure conse- 
qühncies prou sblides, i penso quc necessi tariem ericara &ries 
més llargues, si que voldríem fer algunes consideracions i de- 
manar alguns aclariments. 

En primer lloc, sembla que durant I’nny 84 el nivcll dc pelici- 
ons al Síndic ha estat extraordinariament més baix quc les arlre- 
qadcs al Defensor del Poble, Bhduc pel que fa 11 les procedents 
de I’Ambit territorial catali i que s’acosten més potser als nivells 
que es registren en cls píiisos curopeus que esmenta l’iinforme, 

Aixb podria ksser degut, d’una banda, ai fet que el Defensor 
del Poble fa més tcmps que actua i de I’altra al fet que la dife- 
rencia de competkncies entre una i una altra inslitució és molt 
gran, i aixo es triiducix en una major necessitat de recórrer a 
una més que a I’ialtra institució. O bé rclacionant aquestes 
dades amb les del quadre primer de l’informe, que s6n cls es- 
crits rebuts, I’entrada d’cscrits rebuts per la Sindicatura, que 
per ccrt, són 939 cn lloc de 938 corn diu Z’informe, i tes queixes 
tramitades, que són 606, que representcn dues terceres parts 
dels cscrils entrats i sobretot amb el que es reflecteix en ct 
quadre nljmero 8, que d’aquestes el 43% han estat rebutjades, 
em sembla que la interpretació mks adequada és que cncara 
manca entre els ciutadans coneixement i informació sobre Ia 
insti tució. 

T aixh ens porta a incidir tamb6 sobre la funció informadora i 
orientadora dcl Síndic de Greuges. Pcnsern que si be en l’as- 
pectc d’assessorammt de les actuacions que poden seguir les 
pcrsones que ja han presentat una queixa CI un escrit 6s correcte 
i wtisfactori, encara estem lluny d’assolir aquest nivell pel que 
fa referhcia al coneixement de les competencies i possibilitats 
d’intervenció del Síndic per pari dels administrals. També 
sembla desprendre’s d’aquesl qiiadre número 1 que el nombre 

d’escrits presentats crcix progressivamcnt, encara que no 
caigui estrictamcnt dintre dc l’kmbit d’aquest informe, per6 
aprofitant I’informe oral del scnyor Síndic seria bo dc coneixer 
si aquesta tcndkncia es mant&, s’intensifica o s’ha estabilitzat 
com semblava de fes seves filtimes dades. I, sobretot -i 
aqucsta seria també una petici6 d’aclariment--, com s’ha de re- 
lacionar akh,  aquest creixement o aquest presumpte creixe- 
ment amb les necessitats d’informatiizació i l’estat dels treballs 
que en aquest camp s’hagin endegat per la mateixa institucib. 

i, finalment, ens agradaria conkixer, perqui: en l’inforrne no 
ens ha quedat clar, si s ’ h  utilitzat alguna vegada la possibilitat 
que obre a I’article 15 de la Llei, d’acluar cl’ofici quan cl termini 
per presentar la queixa per I’aclminislrat ja s’ha esgotal i la seva 
peticib s’havia dc rebutjar. 

Moltes grkies, senyor Prcsiclcn t. 
La Sra. PRESIDENTA : Moltes grkies senyor Ramirez. 

Algun altre Grup vol dcmanar la paraula? El senyor Pujol, del 
Grup Popular, té la parauia. 

EI Sr. PUJOL FOLCRA : Senyor Síndic, scnyoca Presidcn- 
ta, en primer lloc dir que, en nom del Grup Pop~iZar, ens 
sentim orgullosos de la tasca del Síndic de Greuges i cns fclici- 
tem per all0 que ell representa i pcr I’lkjjut que ha clc tenir del 
Sindic adjunt. Ens posem a la sevit disposicib en cl quc pogucm 
ésser iitils, ens felicitem que la coordinació amb el Defensor 
del Poble arribi fins i tot a haver concebut o aconseguit que 
moltes queixcs aclreGades ii ell clcs de Catalunya siguin traslla- 
dades al Sindic de Greuges i quant II la seva exposicib a mi m’a- 
gradaria formular-li un parcl! CIC prcgunles i una peticib finul.  

Quant a les preguntes veiem que amb les dadcs que ens 
dóna referents a les queixes presentades I’any 83 i I’any 84 hi 
ha una diferkncia de 648 a Catalunyri, lli quid cosa vol dir que 
representa un 16%) de disminrició d’expedients, quc Espanya 
representa en el seli total scmbla que en aquest període també 
ha disminu’it en un 209’0. Conscgiicntment, en primer lloc, ;i 
veure si ell coneix o sap quina iendencia té i a veure quins són 
els motius d’aquesta disminució, 

En segon lloc potscr un aclariment i 6s que I’article 4 dc la 
Llei del Sindic dc Greuges prcveu establir convcnis anib el Dc- 
fensor del Poble que han de ser CIC coordinació i no de suhordi- 
naei6, perb, en aqucst informe parla de convenis amb altres 
brgans similars i d’dtres comunitats autonomiqucs. Aixb ks el 
que preveu l’articlc quart o és simplement una proposició o 
una aspiració de la Sindicatura de Greuges perquk, donat que 
sigui així, nosaltres no entenem quin és l’abast d’aquesta pro- 
posició. 

D’acord amb el Defensor del Poble, la coHaharaci6 possible, 
perque la seva jurisdicció és de tot el territori espanyol, és, tal 
com s’ha dit -i tarnbk figura en aquest informc-, una cosa dc 
tipus preceptiu, perb no entenem la coHaboraci6 que hi pugui 
haver amb altres Comunitats Autanbmiques. 

I finalment una petició reiterada, reiterada ja quan el senyor 
Sinclic de Greuges va reunir-se amb la. Comissi6 de Govern 
Interior de la qual formo part i ens va donar ti coneixcr la seva 
proposta de pressupost per a l’any 85, reiterar que nosaltres 
creiem que 6s molt important el control clc I’estructusa de la 
Sindicatura de Comptes, j a  que ell ha dit que els ciutadans cn 
aquest informc no entenen realment encara quines són Ics fun- 
cions del Síndic de Greuges, o sigui quc ks probable que, si no 
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ho entenen, aquestes queixes o aquest treball dc la Sindicatura 
tant pot augmentar com disminuir, En aquest mateix període, 
de no havcr-se rcbut les 263 queixes que representa el 43OA) no 
admeses, demostra que l’estructura acluul, de no haver-se pro- 
duit, ja podria considerar-se cxcessiva. 

En contra dcl que hn manifestat el senyor Casares sobrc la 
publicacici d’un butileti que doni a conkixcr la tasca que Sa la 
Sindicatura de Greuges perque sigui conegut a tot el territori 
dc Calaiunya, jo crec que potser tenint en comptc una mica 
I’estalvi i tenint en compte que som cis prirncrs que som 
obligats a defensar les despeses que ens vbnen d’un pressupost 
que, en dcfinitiva, ve de la butxaca de tols els ciutadans, jo em 
sembla que el que seria potser mks positiu 6s que aqucsta infor- 
mació es canalitzés a través d’informacions que cs poguessin 
donar als diaris, ja que crec que per un cantó seria la seva difu- 
si6 molt més cstesa i per un altre cantb aqucst butllclí dificil- 
rncnt no sé fins a quin punt es podria aconseguir una relació dc 
persones a les quals ha d’anm adrerat. 

Dic aixb perque el senyor Casares ja cn la Comissiri de Justí- 
cia i Dret també te una, jo diria com un hdiby especial a I’as- 
sumpte dc Ics enquestes, les publicacions i la publicitat, 
pcrquk tambc va fer una proposició a la Comissi6 sobre una en- 
questa a nivell cle tots els ciutadans de Catalunys. Jo ja sé que 
el senyor Casarcs és advocat laboralista, perquc si no em 
sembla que aixb mcs aviat seria una arma de doble fil. 

I quant a la tasca, reiterar que realrncnt nosaltres estem, I? 

pesar quc ha eslat un tcmps curt des del mes cle juliol, 6s real- 
meni irnporianl la dignital que s’ha demostrat a volcr tenir iols 
els cxpcdients rnbs o menys rcsolts a final d’any, és molt posi- 
tiu, i ,  reiterant el que he cornenvat pcr dir, nosaltres l i  clonem 
Ics nostres més cxpressivcs felicitacions. 

La S r a ,  PIIESIDEN‘TA : Suspenem deu minuts perque cl 
Síndic es pugui ordenar ics seves rcspostes. (LY, Sr. C‘a,sur.c~s 
d~manu per pur1ut-J 

El Sr. CASARES : Senyora Presidenta, nomcs per a un adit- 
rimcnt en relació a la intervenció del senyor Pujol. 

La Sra. PRESIDENTA : El senyor Casares tk la paraula. 
Ei Sr. CASARES : Bé, només per dir, molt estriclament, no 

pcr discrepar de coses sobrc Ics quals discreparia, sino que jo 
no he dcmanat en absolut que sigui pubiicat un butlletí en el 
scntit de publicació peribdica, difusora dcl contingut de l’acti- 
vital dibria del Sindic de Greuges, cosa sobre la qual tamhk 
evcntualrnent es podria pensar. La meva proposta 6s molt dife- 
rent, jo no sk si el senyor Pujol l’ha entes, cs una publicacib, un 
opuscle, han estat les meves paraules, divulgadora o explicati- 
va dc l’existkncia, íinalitat i funcions de la institució, res més, 
moltes grhoies. 

~i Sr. S ~ N D I C  DE GKEUGES : ~i senyor Pujol, només per 
aclarir la pregunta última que ha fet, ha dit que les queixes dc 
I’estructuracib ... . i tal, del Síndic de Comptes. .. , suposo que és 
un ... 

El Sr. PUJOL FOLCKA : No, no, volia dir el Síndic de 
Greuges i quant al que ha manifestat el senyor Casares, ara ho 
entenc més bé. 

La Sra. PKBIDENTA ; Fet aquest aclariment, doncs, sus- 
penem la sessió per deu minuts. 

(Se SUS@H /u smsió a un quart de dutze del motí i c i m  minuts i PS 
reprbn a fres quarts dc. dotze del mutí i úm minuts.) 

La Sra. PRESIDENTA : Dono la paraula a I’Honorable 

Síndic de Greuges per donar contestació i fer els aclarimenls 
corresponents a les preguntes prescntades pels Grups parla- 
mentaris. 

El Sr. SiNDlC DE GREUGES : Senyora Presidenta, molt 
agrait. Abans de tot he procurat que les preguntes quc se 
m’han formulai agrupar-les i ,  per iant, algunes quedaran con- 
testades cn el transcurs de la meva contestació, i si n’hi ha 
alguna que creguin que hagi quedat pendent, podem ampliar- 
la. 

1-Ie de comenqar, abans de tot, agraint al senyor Casares i ai 
senyor Robert tiamírez com al senyor Pujol els elogis i el criteri 
i l’opinih que els ha merescut la nostra memoria. Iln fi, ho 
agra’im molt i esperem que aixb sigui un estimui pcr a nosaltres 
per al futur. 

Referint-mc a les preguntes, sobretot, que ens ha fet el 
senyor Casares, que sbn bastant llargues, i perdoni aixo, també 
ha ocasionat que liigim trigat cinc minuts més dels que ens 
haviem compromes, i mirar& d’aclarir-ho. Alguna de les pre- 
guntes és sobre, em sembla -la principal, a part les disquisici- 
ons generals quc ha fet-, bs sobre el nornenamcnt del perso- 
nal. Evidentment la Llei del Sindic dc Greuges no fixa cl pro- 
cediment, tampoc ho impedeix, tampoc ho diu, pero no acla- 
reix la fbrmula amb que nosaltres podem nomenar el personal, 
pcro tampoc diu que no ho puguem fer. Pero si nosaltrcs ens 
atenim a a114 que han fet o han legislat els altres Síndics de 
Greuges o similars dei pais veiem quc ho regula i dóna una Hi-  
bertat total al Síndic per poder nomenar el personal. Aixi 
trobem que la Llei del Defensor del Poble andalús, a l’article 
33, ho ha normalitzat; la del Diputat del Comú de Canhies a 
l’article 30; a la Llei del Valedor do Pobo de Galícia, a l’aríiclc 
10, i en el Projecte actual dc la Llei 1’Ararteko basc, a \’article 
38, a part, que, si tarnbi: tenim per basc la dei Defensor del 
Poble, també dóna una total autonomia i llibertat d’aquest no- 
menament. 

Jo penso quc el que hem fet fins ara ha estat seguir no aquest 
trhmit, sinó la llei de tipus gcncral en que es pol fcr, contractar 
i nomenar, i aquesta és la quc nosalires, per analogia, hem apli- 
cat fins aquest moment. Esperem que, de tota manera, aquesta 
llacuna, aquesta abscncia que hi VB haver a la Llei que va pro- 
mulgar el Parlament de Catalunya sigui esmenada, i penso 
tarnbk que, C Q ~  que va ser la primera, també és logic o ks justi- 
ficable que potser se’is hagués passat. 

Referent a quines converses o quins trhrnits hem tingut nos- 
altres per poder formular el nostre projecte de rcglament o 
d’ordenació del nostre sistema intern del Síndic de Grcuges. 
Penso que nosaltres hem fet diverses propostes i hem tingut 
moltes converses amb el President del Parlament, amb la 
Mesa del Parlament i també amb bastants Diputats i persones 
una mica capacitades dintre del món de I’AdministraciS, de Bar- 
celona. Aixo, em sembla quc amb el senyor Casares també 
hem tingut alguna conversa en aquest sentit, i espero,.. evi- 
dentment hem tingut tot el treball, la labor, la tasca que hcm 
tingut en aquest temps per endegar i, a més, la membria, i no 
ens ha donat, potser, temps per fcr-ho. També 6s veritat que 
vclm cornenqar aquestes gestions en els moments en quk el Par- 
lament estava discutint la qüestió de Pressupostos i tampoc no 
vaig trobar, no vull dir facilitats, sinó tcmps apropiat o un ca- 
lendari que pogués coincidir amb nosaltres. 

Una altra pregunta és sobre el desconeixement del ciutadi, 
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quc nosaltres hem rccalcat molt en la nostra mernbria i avui 
també ho he esmentat en la declaraci6 que he fet, i que, en 
aquest sentit, tambk contesto la pregunta que en  aquest sentit 
ha fet el senyor Pujol. Jo crec que, eviclentment, una difusi6 i 
una publicitat major del que 6s i de l’afeclivitat i de les funcions 
q ~ i c  pot fer cl Síndic dc Greugcs, 6s important que es popularit- 
zi, que es doni m6s publicitat, no solament perquk és ho que se 
sbpiga i quc es coneguin aquestes funcions pel ciutadk en gcne- 
ral, sinó que aixb també cns portilrii a reduir les qucixes i ,  per 
tant, minvarh birnbé el treball i carregarh menys I’Administm- 
ciÓ el fet d’hhaver cie contestar-les. 

Penso que la qüestió q ~ i c  ha proposat el Diputat senyor Casa- 
res 6s coincitlcnt amb la que nosaltres havíem pensat i tambb 
coincidcnt amh la que va fer el Dcfcnsor del Poble. El Defcn- 
sor del Poble va publicar u n  tríptic moli. sintbtic, molt explica- 
tiu, cl que passa és que potser no va encertar en  la presentació 
cl’aquest; cl format, tol plegat, els ha impedit una circulaei6 
massiva del que van publicar i que, cvidentmcnt, coincideix, 
hem coincidit quc és neccssari, pcrquk els mitjans de difusió 
normals com són els diaris, la ridio i la ielevisici, evidentment, 
a nosaltres, ens estan fcnt enquestes, no vull dir cada quinze 
dies, pero no passa mks que un n6mero estigui dedicat en U ~ R  

part, cn un article, al que és el Síndic ric Greuges, Ics funcions, 
els problemcs que nosaltrcs hem plantejat o se’nns han plantcjat 
il nosal tres. 

Aixo salta cada dia com c? noticia, per tant jo crec que no 
poclcni demanar a la premsa, als mitjans de comunicncib mds 
que els que a ells els intcrcssa. .Jo penso que ;fixi> de mica cn 
mica mi r i  ampliant-se cada dia il mesuri1 que nosaltres anem 
tenint una intervenció en els assumptcs de tipiis públic o admi- 
nistratius. Per tant, jo penso --i crec sinccrament- que la pro- 
posta del senyor Casares n o  solament és cfe lenir cn compte, 
sinó que es ncccssiria. Ara bé, potser del quc si que tindrem 
mancanqa ks de tipus pressupostari. I )e tota maneta, nosaltres 
podrícm, per prescntar en aquesta Comissib, fer un projecte i ,  
ctz tot cas si, pressupostiriament, nosaltres no hi arribcm, 
espero que estucliaricn aquesta soluciG per poder portar-la a 
terme. fis a mans de, vosths, doncs, que els ho dcixo. 

Referent a la pregunta sobrc la Llei presentada al Parlament 
sobre la posició, o sigui, la col-laboració que hcm de tenir amb 
el Defensar del Poble. Penso que és una Llei desitjablc, neces- 
shria, i que cn la situació actual, per les Últimcs notícies que 
tinc i referencies yuc m’ha manifestat el senyor IZuiz Gimbnez, 
crec que esti j a  en trhmit molt avanvat i que excepte pctites 
mtidificacions, corn lla dit el senyor Casares, skaprovari relati- 
vament aviat i amb poques dificultats. 

La cinquena 6s la meva posicib sobre ]’opinió que vaig mani- 
festar sobre la Llei Antiterrorista. Aquesta -potser vostks con- 
eixen quc moltes vegades els mitjans cl’informacib interpreten 
potser cscaridamcnt, de vegadcs exageradomcnt, o posen titu- 
lars a les opinions clc cada u, evidcntment, nosaltres vam rehrc 
cinc queixes indivicIuals demanant-nos la formalitzacii, de la 
interposició de la inconstitucionaZital tic la Llei Antiterrorista i 
diies de colkctives, netament raonades. I, a mcs tiirnbé hem 
tingut afectats per 13 Llei Antiterrorista dues peticions que 
estan xtualment en estudi. 

Particularment i oficialment vaig enviar aquestes queixes al 
senyor Ruiz Gimenez, Dcfensor del Poble, i no solament vam 
estar parlant-ne i ell, evidentment, ho ha  estudiat a fons, com 

vaig dir en les meves declaracions, i suposo quc més que jo; 
per tant, en aquest sentit no podia tenir una opinió amb més 
valor que la d’ell, per& si, sobre cl quc jo havia pensat jo l i  vaig 
manifestar la meva opini6 i crn va autoritzar, no que jo ho ne- 
cessités, perí3 em va dir : <<No tinc cap inconvenient que tu  
manifestis la teva opinió públicamcnt. I crec que es netamcnt 
respectable. M O sigui que, quan vaig dir aixb vaig manifestar el 
que semblava anotat pel senyor Casares, cl senyor Ruiz Gime- 
nez n’estavn nctarnent assabentat i no em va posar, en aqucst 
cas, cap qLiestió, i no solament iiixis, sinó que tinc cartcs del 
mateix Ruiz Girnknez en que in’anima u aquesta posici6 de 
podcr defensar aqucsta opinió particular meva. 

Rcferent als cicfectes de I’AdministraciÓ i al silenci admi- 
nistratiu, no puc dir altra cosa que cstic totalmenl d’xorcl amb 
el senyor Casares i que en aquest sentit estem treba1I;mt i 
cstcni eslbrqmt-nos per insistir clavant de I’Administraci6 
perquk no abusi i fer-10s notar el perill que representa pcr al 
ci ut  ad A ut i I i t rar i ndiscri ni i naclamen t el si lenci adm i n is t rat i LI, 
El silenci administratiu, com ho sabem tots ..., també s’ha de 
justificar pel que fa el silcnci administratiu. 

Una altra pregunta que se m’ha formulat era sobre la situació 
de la Sanitut i Scguretat Social, com una de les queixcs que 
se’ns han formulat mes e n  aquest scntit. Aquesta, evi- 
dentment, 1’AclministracEÓ cle la Gencrali tal encat“. no 16 abso- 
lutament traspassada tota aquesta qiiestih de Sanitizt i sobretot 
de Scguretat Social. Nosallres, de toia manera, ayucstcs man- 
cances i aquestes defallences estem en un contacte molt perso- 
nal amb I’hdministració, amb la Conselleria. i algunes vcgxles 
fins i tot ens clonen la ra6 pcrb es troben moltes vegdcles amb 
pocs recursos per poder solucionnr-ho. 

Una altra qüestió també és la dc les prcsons. D’aquesta, evi- 
cfentmcnt, el senyor Casares diu 1 <<fis. la nostra creu)), i nos- 
altres tarnbk ho creiem. Aquesta 6s una dc les qiiestions cn quk 
nosaltres hem esmerqnt més tcrnps; nosaltres, hem visitat, fins 
i tot, bltimanicnt vam visitar la de Tarragona, i estern en un 
contacte constant amb ~1 Director de Presons i amb la Con- 
selleria pcr poder solucionar ques t  problema que nosaltres el 
considerem molt greu, i que nosaltres l’hem qualificat de Ilmit. 
Nosaltres el considerem de límit, perquk, fins i tot, pels infor- 
mes que tenim pcnsem que, donat l’augmcnt que s’esti ... dc 
penats i de reclusos que té la mateixa Modcl, temem -i tambk 
tem la Conselleria- que aquest estiu pot passar un problema 
molt greu i quc pot arribar rz tenir un desenlla$ clramilic. En 
aquest cas, pensem que aixb que he demanat, que nosaltrcs 
hem proposat quc aquesta Comissió restrictiva o permanent de 
la Comissió sigui potser un suport en la nostra actuació quc 
podríem presentar en aquests moments, jo em temo que 
poden ser molt greus. 

Aixo, aqucst problema, sé que la Consellcria csti estudiant 
la construcció, a més de la de la Roca, que estB en periode de re- 
cursos per l’hjuntament i tal, csth estudiant una uhicacib 
ripida per a la construcció ri’altrcs dos o tres rnbduls m k  
Perb, evidentment, penso que la construccib aquesta tardari 
encara -ta mateixa construccib ho demdna- i és necessiria 
una actuació, no solament de les persones, si no de conscienci- 
ar els ajuntaments o les persones que hauran, encara, d’intcr- 
venir perque aixo pugui Bsscr una realitat, ei que pugui anar 
amb 1;i rnixima urgkncia possible. 

Sobre l’actuació d’ofici, eviclentment, per les raons quc ha 
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dit el senyor Casares, nosaltres hem estat netament ocupats i 
potser per aixo no ho hem pogut ... Perb, de tota manera, ho 
tenim en compte, i nosaltres aquest any ja hem comengat a 
actuar d’ofici sobre els contractes administratius dels jutjats. O 
sigui, que en aquest sentit ho tenim clar que @s una facultat, 
una competkncia que nosaltres podem exercir, i no perqu& no 
l’higim feta, la renunciem. 

La suggcrhcia del scnyor Casares que cns podriem assesso- 
rar, o inspirar, o treure dels butlletins del Parlament, evi- 
dentment és una informació que nosaltres també tenim, per6 
també en aquest sentit demanariem a aquesta Comissió parla- 
mentiria que vostcs ens ho suggerissin també quan la cosa fos 
prou important o ha creguin necessari -pperqu& per a aixo 6s la 
Comissió del Síndic de Grcuges-, que ens indiquessin 
aquestes gestions que podríem fer com a Síndic de Greuges. 

Tambk tenim molt en compte, i cm sembla que ho hem 
practicat, que nosal tres hem estat rigorosos amb I’AAdministra- 
cih, a exigir-li, a demanar-li les informacions requerides, i 
tambi: hem tingut la flexibilitat amb els administrats quan han 
recorregut a nosaltres; aixb ho hem dit, i em sembla que aixo 
tambit li consta al senyor Casarcs. Estic totalment d’acord que 
una de íes nostres funcions és precisament vctliar per aquesta 
rigorositat de I’AdrninistraciÓ, perquk una de les funcions que 
pretenem que sigui del Síndic, és que, a la llarga, 1’Administra- 
ci6 millori i que nosaltres, precisament, tinguem aquesta posi- 
ció de reflexi6 per part de l’AdministraciÓ, i que ella cs vagi co- 
rrcgint a travks dels nostres rcqucriments, que no són altra 
cosa que cl fruit de les queixes que ens formulen els ciutadans. 

Penso que he anat contestant mks o menys quasi totes les 
preguntes que ens ha fet el senyor Ciisares, algunes queden 
tarnbk compreses en les que ens ha fet el senyor Pujol. 

El scnyor Robert Rarnirez ens ha fct observar que nosaltres 
havíem rcbut menys queixes que no havia rebut ci Dcfcnsor 
del Poble, Evidentment, cal tenir en compte que el Defensor 
del Poble ha tingut una actuació de temps molt més llarga que 
la nostra, i si nosdtres actualment estem fent una relació de les 
queixes que esti rebent el Defensor del Poble amb les que 
estem rebent nosaltres actualment, o sigui, I’hnic periode co- 
mparatiu, veura que, com he manifestat actualment passem ja 
les del Defensor del Poble. El Defensor del Poble, evi- 
dentment, pot tenir totes les queixes dc tot I’Estat, perb parti- 
cularment li corresponen les que té en competkncia exclusiva 
el Govern central, llavors, en aquest cas, sempre les tindrh, i 
nosaltres també cstcm obligats a passar-les-hi, o sigui que el 
Defensor del Poblc, a més de les que rep, rep les que nosaltres 
li cnvicm que corresponen a la seva competencia. 

Del senyor Pujol, a part de la que ja he contestat, he notat la 
dc si nosaltres havíem previst, o ha dit que s’havia parlat que 
nosaltres teníem unes propostes de convenis amb al tres Síndics 
de Greuges o Defensors del Poble de les altres autonomies. 
Evidentment, nosaltres aixo no ho tcníem ni previst, ni n’hem 
parlat enlloc; m’agradaria saber en aquest cas qui 6s qui l’ha in- 
format pcrquh, cntrc altres coses, de Defensor del Poble 
nom& hi ha nomenat, com a nomenat, l’andalbs, i encara no 
ha comenqat a actuar ni s’ha previst encara cap d’aquests con- 
venis, EI que si que hi ha actualment previst és una conferkncia 
internacional dels Ombudsman, a Madrid, el mes de juny; ens 
han convocat a nosaltres, i no sé si convocaran al1i cls de la 
resta de l’Eslat, i si cn aquest cas allí se suggeris aquesta propos- 

ta, doncs ja l i  comunicaríem al senyor Pujol el que en aquest 
cas s’hauria acordat. 

Referent a la publicacib o a la limitació que tenim de pressu- 
postos, evidentment els pressupostos ens els aprova la Comis- 
sió parlamentaria i el Parlament, i van completament raonats 
sobre Ics necessitats que nosaltres exposem, i crec que hem 
estat, en aquest cas, bastant limitats, i, a més a més, seguint el 
meu principi, que des del comenqament vaig dir, que la meva 
idea i la meva manera de ser és de no burocratitzar innecesshri- 
ament, nosaltres, en fi, el personal que tenim 15s prou convin- 
cent, doncs ni d’ampliar, ni fer res que pugui ser superflu, 
donat que jo penso que si nosaltres hem cle fiscalitzar I’Admi- 
nistració, hem de primer de tot fiscalitmr-nos nosaltres ma- 
teixos, i nosaltres ser un exemple d’austeritat i d’eficacia. Aixo 
és tot, i amb aixo no sé si ... en fi, no sé si he pogut contestar 
totes les preguntes. 

La Sra. PRESIDENTA : Moltes grircies, senyor Síndic. Ara 
passaríem a un torn de preguntes, per demanar aclariments o 
rcpreguntar, amb el benentes que en aquest segon torn, i d’a- 
cord amb la Norma Supletoria desenvolupada per la Mcsa, hi 
pot haver intervencions a títol individual de cada un dels Dipu- 
tats de la Cambra. 

Ara, la Mesa els pregaria que fossin el maxim de breus per 
no allargar massa aquesta sessió. Algun Diputat t& la paraula? 
El senyor Eugeni PBrez. 

El Sr. PhREZ-MORENO : GrBcies, senyora Presidenta. EI 
senyor Síndic de Greuges ha parlat abans que Ics queixes resol- 
tes, o en fase de resolució, eren trenta-nou. A aquest Diputat li 
interessaria saber d’aquestes trenta-nou, quin tant per cent es- 
taven realment fonamentades, i quincs solucions s’han aplicat 
d’acord amb els articles 27 i 28 cle la Llei 14 del 1984, o quines 
mesures s’han proposat per part del senyor Síndic de Greuges 
per a la resolució d’aquestes queixes? 

Gracies. .. (L”. Sr. Síndic d~ Greuges demana aclariments.) 
Sí, ho repeteixo : De les trenta-nou queixes que estan resoltes 
o en fase de resolució, com ha dit molt bk voste abans, a aquest 
Diputat li interessaria saber quin tant per cent d’aquestes 
queixes estaven realment fonamentades, i les solucions que 
s’han proposat per part del senyor Síndic de Greuges, d’acord 
amb els articles 27 i 28 de la Llei 14 del 1984. 

EI Sr. SfNDIC DE GREUGES : Ara, en aquest moment la- 
mento no tenir tota la relació, pero evidentment han estat fo- 
namentades, i nosal tres hem cursat a I’AdministraciÓ correspo- 
nent aquestes queixes que han estat formulades. El que he de 
dir-li és que I’AdministraciÓ, en algunes d’elles ens ho ha reco- 
negut, si hi havia alguna mancanqa, i en aquest sentit és en el 
que hem pogut obtenir kxits, pcrque hem pogut arribar a un 
acord amb I’kdrninistració per poder- ho solucionar. 

Altres, han estat formulades, i s6n encara en curs de solució, 
i ens han dit també -com he dit en l’informe- les que eren 
correctes, i així ho hem comunicat a I’interessat, el qual també 
s’ha considerat satisfet. L‘avantatge que té la nostra figura 6s 
que cl ciutadh no veu darrere nostre cap interks de tipus polític 
ni de tipus economic, i llavors és molt més fhcil que si hi ha 
hagut fins i tot qüestions d’aamor propi, o fins i tot interpretaci- 
ons una mica de vegades, no vull dir rnakvoles, perb sí tenden- 
cioses, nosaltres ho hem pogut solucionar, o convkncer. 

La Sra. PRESIDENTA : Algun Diputat vol intervenir? El 
senyor Oliart, del Grup Socialista. 
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El Sr. OI.,IAKT 1 Si, senyora Prcsidcnta, senyor Sindic de 
Greuges. Jo em referiré al tema, al problema penitenciari que 
voslk ha explicat molt bé, quin 6s aquest problema, la gravetat 
d’aqucst. Voste ha explicat larnbk que havien fet gcstions molt 
concretes en el tema de la nova presó que es pensa construir a 
la Roca dcl VdICs, perb tots som conscients que amb aquest 
problema cle la Roca del Vrill&s no s’acaha tol el problemii peni- 
tcnciuri ni dc bon tros. Voslh ha assenyalat també que ha fet  ac- 
cions concretes prop de I’khninistració de la Generalitat, pcr 
tal cluc es facin noves presons, i que voste t C  la promesa del 
senyor Conseller, cn el sentit que es pensen fer amb molta ur- 
geticia dues noves presons, a més a més de la pres6 de la 
ROClL 

Sabem quc cl problcma de les noves construccions resolclrh 
una part dei problema penitenciari, quc 6s c1 de la saturaci6 
actual dels actuals centres existents, perb aquí tampoc és tot el 
problema. Hi ha un problema dels acluals centres, que Cs 
aqucst problema de deteriorament dc la situació, de la convi- 
vhcia,  i ,  logicamcnt, vostk ha explicat que ha visitat algunes 
prcsons. .Jo he sentit que vosti: havia visitat la prcsó de ‘Tarra- 
gona; nosaltres, alguns mcmbres de la Comissi0 de J~isticia, 
Iliputats de la Comissió de Justícia, cn els mesos dc novembre 
i dcscmbrc varn visitar lanihe totes les prcsons dc Catalunya, i 
ens viim I)oclcr adonar de la greu situacih en qub lirhcticamcnt 
lii majoria d’aqucsts cctiircs es troben. Ens referim, per exem- 
ple, coticrctarnent a la presó de Tarragom. Varn veure que era 
d’una bruticia gencralitzadc?, de k i  qunl cosa suposo que cl 
scnyor Director d’aquesl centre n’es cl principc~l responsable, 
Perb, a més íi mks, hi ha uns problemes comuns, generals ;-I 

tots els centres pcnitenciaris, corn sbn, per exemple, cl proble- 
ma sanitari. Per exemple, B la prcsb dc Figueres el metge priic- 
ticamení no hi és mai, practica l’absentisme quasi mks  absolut. 
Hi Ixi larnbd problemcs d’cxpedients retardats, quc ufwtcn Ics 
classificacions dels presos, i yuc logicameni aixb itfecta molt l u  
convivencia i la psicologia de l’intern, que espera, doncs, una 
rn i I lor classi íicaci6, una actual i t z w i  ó cl’aqucs ts cx ped i ents. 

I-Ii ha tambk el problema de la rcinscrció social. Problemes 
concrets cfc rcinscrció social són el del treball i el de l’educaci6. 
Prhcticament tots cls ccntres manquen de suficients centrcs de 
treball o de tallers per poder donnr ocupació a lots aquells reclu- 
sos que ho soHiciten. També el tema rlc l’cscola és un terna 
molt deficitari cti cls ccntrcs penitenciaris de Catalunya. El pro- 
blema de I’accks a I’cducació a distincia, l’educació superior, 
tampoc és un problcma que estigui ben contemplat i ben solu- 
cionat per l’hdministracib dc la Generalitat, aclual cornpeten- 
cihria dels centres penitenciaris dc Catalunya. [, llavors, la 
meva pregunta aniria encaminada a preguntar cl senyor Síndic 
de Greuges sobre tots aqucsts temes, i altres que segurmcnt 
per falta de temps jo mi no explicito, perb que són en la consci- 
encia de tothom : Quincs accions concretes ha f’ct cl scnyor 
Síndic de Greuges per poder solucionar lots aquests temes? 

La Sra. PRESIDENTA : Grhcies, senyor Oliart. TC: la pa- 
raula el senyor Sinclic. 

EI Sr. SÍNUIC DE GREUGES : Senyor Oliart, nosaltres, 
igual que vostk, hem rebut i coneixem la situaci6 de les pre- 
sons, que veig que vostk ara les concix molt, perb hem trobat 
mancances des de l’aiirnentació, el funcionariat, la siinitat i el 
trcbalI. Tinc una pctila mcmoria sobre aixo que estern estudi- 
ant, i nosaltres fins i tot tenim presentada aquesta queixa for- 

rnuliida cn Ics nostres converses -que tenim peribdiques- 
amb el Dcfensor dcl Poble, i esti disposat també a sostenir o a 
ajudar-nos en les tramitacions, 110 solament les que podem 
tenir aquí, sinri també enfront clcl Ministeri dc Justícia a Mad- 
rid. 

Evidentment, aixo és molt greu perquk comenca per tot, 
perque hi ha una insuficicncia pressupostliria per donar una so- 
luci6 a nixo, a part de les mimcimces de tipus estructural. Pcrb, 
6s clar, I’alimentació, el prcssuposl diari que hi ha per menjar i 
pcr prcs és netament, al meu entendre, si no insuficient, en fi, 
csth en un pressupost retardat; per tant, aquesta solucii> jo crcc 
que és urgcnt, perqucja no es tracta solamcnt rlc la qiicstió cl’u- 
bicació i de sanital i ctc ncteja de les prcsons, s inó  quc ja és d’ali- 
mcntacib. O sigui que en aquest sentit aquesta és ~ i n i i  de les 
queixes que van tenir itctuulmcnt a IJlcida-2, on, per exemple, 
van viure I’última vugu i cls quc es vim cosir els llavis, etccicra. 

El fiincionariat, cvidcntment, ks  escis, pcrqize ha crcscut 
molt la població penitencihia i el funcionariat ha quedat gaire- 
bé cstancni. Llavors, en totes les presons jo vaig notar pi+ccisiI- 
ment que hi ha, en fi ,  com dos biindols, que els clos es tcncn 
por, o sigui, uiis perqui= cs troben que estan impossibilitals 
perqui: no poclen donar I’abast ii tot el servci i els altres pcryuC, 
en fi, incliscriminarlament es rcgcixen no tl’una mtincra COIII 

calclria. I llavors hI ha dues 1lLfiies dintre les presons que cal, so- 
bretot, solticionar abans, fins i to t ,  de to tu  la q’itestih de les 
noves presons, Amb aixb estcrn en contacte amb personal CIC 
la Conscllcria; la Conselleria es conscient d’aquests problenies 
perqui: estem justament ... cn li, gairché sctmanaltncnt Icnim 
problcmcs, tcnini queixes. 

I quant a la qiicsticj de la tramitació d’aqucstcs Ilihcrtats obcr- 
ics i tot aix0, cle pr*esos que han recorregut a nosaltres, nos- 
altres hem fet la qucixa i generalment ens hem vist atesos. 

La Sra, PKESIDENTA : Moltes grlicics. I31 senyor Casares 
vol intervenir? 

El Sr. CASAICES : Moltes grhcies, senyora Presidenla, 
senyor Síndic de Grcugcs; moll breumeni, només per agrair-li 
I’cxplicació detallada i completa que ha donat a les meves pre- 
gunks. La sintonia que s’ha produ’it en la imrncnsa majoria de 
totes elles és una prova evident, des dcl nostre punt dc vista, 
de la sensibiiitut i de la capacitat d’accib del Síndic CIC 
G re LZ ges, 

1, dit aixb, només ~ina qiiestió molt concreta en  relacib amb 
una dc Ics observacions o comentaris que ha fet el senyor 
Síndic de Greuges en fer-se resso dc les considcriicions o pro- 
postes que aquest Diputat ha fet en relacii, amb I’actuacib d’oofi- 
ci del Síndic de Grcugcs. Jo he recollit la bona clisposició de 
prendre nota de totes aquelles crítiques que es formulcn en 
uquesta Cambra i ,  per tant, cm congratulo d’iiquesta bona. dis- 
posició. El qiie passa és quc haig dc subratllar que en el 
moment en quk cl senyor Síndic de Greuges en certa manera 
clernana, no dic que condiciona, pero si quc dcmana que sigui 
aquesta Comissió, la Comissió dcl Síndic de Greuges, la que l i  
faci arrihar concretamcnl una selecció d’aquestes queixes 
perquh pugui actuar d’ofici, jo avui voldria fer una coiisiderncib 
absolutament recdista, i és una consideració qrre parteix d’una 
constatacih quc cl senyor Síndic de Greuges hauria de fer, o 
pot fer, pel seu compte; no haver-ho fel, jo cm penso que Va- 
crcdila de persona transparent, i gai rebé boncladosn. 1 és que 
s’ha de tenir uila consciencia molt clara que aixb és una 
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Cambra política, en que hi ha una majoria, que aquesta majoria 
és un grup polític que dóna suport al Govern actual de Catalu- 
nya, que és I’AdministraciÓ, que ei Síndic de Greuges té per 
missió supervisar I’Aidministracib de la Generalitat de Catalu- 
nya, i també, segons el nostre punt de vista, cn certa manera i 
en certs aspectes, 1’AdministraciÓ municipal. 

Pcr tant, senyor Síndic de Greuges, no cns fem ilhsions. 
D’aquesta Comissi6 per rah dels vots, de la majoria dels vots 
-i  no ens en queixem, evidentment, pero cl fet és aquest- 
no sortir& cap o quasi cap proposta que signifiqui haver cle 
supervisar l’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya; per 
tant, senyor Sindic de Greuges, tingui en compte quc nosaltres 
el que demanem és que el Síndic de Greuges cstigui atent a 
aquesta Cambra, en la mesura que aquesta hs cambra de r e m -  
niincia. Aleshorcs, sí; s¡ espera que d’aquesta Comissió surtin 
aquestes propostes, realment poques actuacions d’ofici fasi. 1 
6s necessari que les faci, que tingui conscihcia $’aquest paper, 
que així construir& a través d’aqucsta independencia, aquesta 
autoritat moral que és neccsshria per a l’actuacib del Síndic de 
Greuges, i de la qual ha posat ja, evidentment -i aixb ho reco- 
neixem nosaltres els prirncrs-, les primeres pedres. 

Res més, i mol tcs grhcies. 
La Sra. PRESIDENTA : Moltes gricies, senyor Casares. El 

senyor Síndic té la paraula. 
El Sr. SiNDIC DE GREUGES : Bé, molt agrliit pcr aquesta 

precisió. En fi, potser m’hc expressat una mica malament cn 
aquest sentit : jo volia dir que no és que renuncii, he dit que 
no renunciava a l’acció &ofici, a actuar d’ofici quan ealguks, i 
quc :)¡xo serviria, pcrb cl que si que en aquest sentit suggeria és 
que si hi havia alguna cosa que poguks interessar a aquesta Co- 
missió cn particular, em fos suggerit. Aquesta era la posició. 

La Sra. PRESIDENTA : La senyora Maria Rúbies havia dc- 
manat la paraula. 

La Sra. RÚBlES : GrAcies, senyora Presidcnta. Senyor 
Síndic de Greugcs, amb tot ei respecte, jo voldria fcr, més que 
una pregunta, un prec que va relacionat amb una de les funci- 
ons del Síndic de Greuges que esk$ continguda en l’apartat 3.4, 
on diu que el Síndic pot exercir una funcio de promoció de mo- 
dificacions dels criteris utilitzats per I’Administraci6 per a la 
produccio dels actes i resolucions administratives i també pot 
suggerir canvis en normes vigents. 

Alcshores, jo em voldria referir aquí -hem llegit l’informe, 
no s’hi veu, potser hi és per6 nosaltres no el sabem veure- a 
uns greuges i unes queixes que estan patint a Catalunya una 
skrie de ciutadans, i que són, sobretot, molts nois i noies co- 
mpresos entre 14 i 17 anys que no tenen un centre educatiu. 
Perqub resulta que hi ha un desfasament en la legislació estatal 
per la qual, a Catalunya, en no tenir competkncia exclusiva en 
ensenyament, ens hem de regir. Breument, i dit d’una manera 
molt aix i . . .  : la Llei de 1’Estatuto de 10s Trabajadores no 
permet als joves poder treballar fins a partir dels 16 anys, i, per 
altra banda, la Llei General d’Educaci6 i les altres lleis que 
s’han promulgat només diuen que l’ensenyament és obligatori 
i gratui’t fins als 14. 

En una sessió informativa en una Comissió, el Conseller 
d’Ensenyament reconeixia que a Catalunya només el 73,(i0/o 
dels nois i noies de 14 a 17 anys --dades del 84- van a un 
centre d’ensenyament, ja sigui públic, ja sigui privat, sigui de 
formació professional o sigui de batxillerat. I la situació a 1’Es- 

tat encara és mes greu, perquk amb dades del 84 nom@s un 
63?h dels nois i noies estan escolaritzats. 

Aleshores, jo, la meva pregunta, la meva intenció 6s veure 
si el Síndic de Greugcs, fent aquesta funció, juntament amb el 
Defensor del Poble poden accelerar aquelles lleis i aquelles dis- 
posicions que facin que tots els nois i noies, no només dc Cata- 
lunya, sinó de ]’Estat, perquh aixo va lligat ... si aquí tenim un 
percentatge de nois i noies escolaritzats, només és perque el 
scctor privat a Catalunya, en ei camp del batxillerat, és mks 
fort que a la resta de I’Estat, que i’ensenyamcnt no és gratu’it, 
perb, sinh, la situaci6 6s similar. 

Aleshores, el meu prec, senyor Síndic, fóra veure si no ens 
cal esperar gaire mes temps i si hi ha una llei que arregli aixo 
d’una vegada i uns pressupostos que facin possible que les Ad- 
ministracions omplin aquest greuge, que és tan gran per a tots 
els nostres nois i noies. I després, com haureu vist, les pregun- 
tes van dirigiáes a la consumació d’aixo, és a dir, a les presons. 
Despres nosaltres hem de fer queixes, dient que les presons, 
que no tenen els mitjans ... 1 encara no hem parlat de tot el pro- 
blema cle la drogadependkncia ¡ de la delinqükncia -encara 
n’hem parlat poc, avui, aquí -, del problema dels menors, una 
mica sí que ei senyor Casares ho ha dit, Doncs, aixo, són 
aquelles accions cl’abans, senyor Síndic. 

Nosaltres, que som la veu del poble, els Diputats, no?, hem 
de veure quins són els problemes que ens transporten a 
aquestes situacions, i demanaríem la vostra acció dc cara ai De- 
fensor del Poble i a les Administracions per veure de poder re- 
meiar al m& aviat possible aquest problema. 

Moltes gracies. 
La Sra. PRESIDENTA : Gracies, senyora RÚbies. TB la pa- 

raula el senyor Sindic. 
El Sr. SÍNDK DE GREUGES : Si, Diputada Rúbies, Maria 

RÚbies; aquest problema, evidentment l’hhcm exposat perquh 
evidentment existeix. ”hem parlat amb el Defcnsor del 
Poblc diverses vegadcs, i jo fins i tot particularment n’hc parlat 
amb el Ministre d’EducaciÓ. En resum, 6s un problema pressu- 
postari, pcrquk quan van fer la llei tenien ía intenció que fins 
als 16 anys fos gratuit l’ensenyament; ha de ser gratuit per 
poder exigir aixo. Evidentment, ja ho vaig veurc en un altre 
camp, es van trobar que el Pressupost no arribava, i així ha con- 
tinuat. 

Suposo que aquesta inquietud que ha manifestat la Diputada 
Maria RÚbies es compartida, no solament per nosaltres i per 
tots eh que són aquí presents, sinó per moltagent, i amb el De- 
fensor del Poble també n’hem parlat. 

Ara, aquests suggeriments, corn que la solució bisica és 
pressupostaria, en fi, suposo quc ks el Ministre d’1-Iisenda al 
final qui tindra la paraula, 

També hem tingut queixes, o si no queixes ens han demanat 
informació sobre drogaaddieció, la correcció, totes aqucstcs 
coses. Tot aixb estB inclbs en aquest apartat que nosaltres 
tenim de Sanitat i Seguretat Social, al qual tenim tantes 
queixes, i que són, evidentment, dificils de solucionar perquk, 
o fallen mitjans, o a vegades falten organismes que ho puguin 
fer. I 

Per& de tota manera, aixo 6s el que a nosaltres també ens 
preocupa, i que també -1’hi puc dir al senyor Casares- si no a 
pctició, d’ofici tambb ho faríem. 

Res més. 
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JA Sra. PlIESíDIiNTA : Algun altm Diputat VOI demanar la 
paraula? (Puusa.) No; doncs, aleshores, agraircm pcr Última 
vcgach la presencia de 1’Il.luslrc Síndic de Greuges i del 

seli hcljunt cn aquestasessió, i aixcquem la sessib, 

(Srin dos quarts dima del migdiu i tres mi nu^^.) 

- . . ~ 

-- - - - - ,  I ... ~- . .^ ~ .... .. . -- - . -- -” ~- . - . -- 
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