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SUMARI 

LLI ses.siÓ s iibw a dos quarts d'onz~ dd mati i onze tninufs. 
Informe presentat pel Sindic de Greuges al Parlament (Any 1986) (Punt hnic de l'ordre del dia.) 

Presentacih : H Si: Síndic de G r w g a  (D. 1972). 
Intervenció G. p. Popular : i. Sr. FernÚnu'czDíuz fild f07.5). 
Intervenció G. p. d'Esquerra Republicana : 1. SK Cusanouus (~1.1976). 
Intervenció G. Socialista 1 I. Si: Casarcs ('p. 1976). 
Intervenció G. p. Convergkncia i [JniÓ : 1, SK Colomines (h. 1978). 
L% Sk Fernhndcz Díuz intervéper+fir uns aclariments (p. i 9811). 

La sessió se susperz a rres quarts dl? doízp del mati i catorze minuts i es reprkn a un quart d'unu del migdiu i spf minuts. 
Resposta conjunta : H: Sr. Síndic de Greuges (p. I Wi).  

La sessiri s 'aixeca a dos quarts duna dei rnigúiu i catorze minuts, 
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1972 

Ordre del dia 

La Sra. PRESIDENTA : Bon dia, senyores i senyors dipu- 
tats; anem a comenqar aquesta sessió informativa, 

Primer que res, donem la benvinguda a I’Honorable Síndic 
cle Greuges i al seu Adjunt, scnyor Jaume Ginb, i entrem de se- 
guida a la informacih que ell ens ha de donar respecte a l’infor- 
me presentat f publicat en el Butlleti í3ficjal del Purlament, al 
nhmcro 197, el qual suposo que tots vostks ja coneixen. 

Ti: la paraula, doncs, I’Honorable Síndic. 
El Sr. SÍNDIC DE GREUGES (Frederic Rahola) : IHustre 

senyora Presidenta, senyores i senyors diputats, les meves pri- 
meres paraules en aquesta sessió han de ser per lornar a agrair 
el sirport que tots els diputats membres d’aquesta Cornissib 
parliimentiria han donat sempre a la nostra institució, sense el 
yuul l’exereici de les nostres funcions no hauria estat possible 
ni eficiic;. 1 agra’im especialmen t tates les observacions i els sug- 
geriments que en sessions anteriors cls clivcrsos grups parla- 
mentaris cns han r-ldt’ept amb una voluntat sincera de col.labo- 
ració. Aquestes observacions han facilitat I’exercici dc la 
nostra tasca i cns encorntgcn encara més a prosseguir cn el tre- 
ball pels oblcctius pcls quals e1 Parlament va aprovar, ara fa 
tres anys, la Llei del Síndic de Grcuges. 

Presentem aquest tercer informe anual quan s’cscauen dos 
anys i mig del fiincionamenl del servei de la Institució; 6s a dir, 
la meitat del temps que ens ha confiat el Parlament per excrcir 
la missió estatuthria de defensar els drets humans i les llibertais 
públiques dels ciutadans. Una missió quc sempre hem orientat 
des d’una doblc perspectiva : supervisar I’actuació de I’Admi- 
nistració phblica de Catalunya a fi quc se’n corregeixin les POS- 

si bles ikgalitats, irregularitats, demores O silenci, i tot indici 
d’arbitrarictat i desviació dels organismes administratius, i ,  en 
scgoii lloc, cooperar amb I’Adrninistracib en la rccerca dc solu- 
cions justes i equitatives als problemes plantejats pcls ciuta- 
dans, mitjanqant les recomanacions o els suggeriments que, de 
m a n m  raonada, el Silidic de Greuges li  adrep. 

En aquesta sessió d’avui no pretenem fer un resum de I ’ h -  
fo~*me que la Comissió ja coneix, sinó assenyalar-ne algunes 
dades o aspectes signitkcntius i que pcrnictcn entre cls prcscnts 

un dialeg obert i constructiu. 
El nombre de queixes rebudes e1 1986 ha estat de 1,211. En 

relació amb l’any precedent, s’observa una certa disminució 
que s’explicn, en part, pel fet que la informatitxació dels serveis 
ha permks una més acurada selecció i agrupació dels 
expedients. 

D’altra banda, I’oficina d’informacib dc la Institucib ha 
resolt immediaíamenl nombroses queixes verbals, mitjanqant 
gestions telefoniques o, simplement, donant asscssorarnen t i 
orientació directa a l’inieressat, sense necessitat d’obrir un ex- 
pedient dc queixa. En relació amb els anys anteriors, continua 
disminuint el nombre de queixes inadmeses --Lm 29%)-, vist 
que els cscrits s6n cada vegada més ben raonats I qustats a 
l’irnbit dc compctcncia de la Institucio; paral.lelament, s’ob- 
serva un creixent augment de la qualitat i complexitat dels as- 
sumptes plantejats, que ha provocai l’increment gradual de les 
queixes admeses a trhmit : un 65% Tambk cal destacar uti 
creixement significatiu de les queixes col~lectives, que repre- 
senten ~124% del total. 

D’altra banda, la nostra insiitucih, recollint una observacib 
Feta per alguns portaveus dels grups parlamentaris en i’anterior 
compareixenqa, en el sentit d’incremcntar I’obertura d’expedi- 
cnts d’ofici, durant l’any 1986 ha iniciat d’ofici un total de 38 
expedients. Molts d’aquests sbn recollits al llarg de 1’InEormc. 

Com ‘a complement de les dades que consten a la mernoria, 
voldriern afegir que, en data 15 de juny, la situació de les 1 -21 1 
queixes rebudes és la segiicnt : han cstat resoltes el 54%, no 
admeses a trhmit el 30% i en procés de tramitació el 16%. 

La disminució de les queixes inadmcses i la major complexi- 
tat de les tramitades han produ’it un augment considerable i 
progressiu de les comunicacions amb I’AdrninislraciÓ. El 
Síndic ha tram& 31 8 sol4cituds d’inrormes escrits a 
1’Administr.ació. 

Com a resultat de la tramitació dels expedients, i amb la vo- 
luntat de cercar solucions als problemes plantejats, la InstituciO 
vil adrcqar a Ics divcrscs administracions objecte de supervisi6 
un total de 193 recomanacions i suggcrimcnts, dcls quals, en 
data 31 de desembre, 124 havien estat acceptades per I’Acirni- 
nistració -el 64°/n-, i solament 5 no havien cstat acceptades, i 
en restaven 64 sense resposta. 

El Síndic Ta una avaluacib globalment liosiliva dc Ics rclnci- 
ons tingudes amb les administracions públiques que ha supcr- 
visat, i ha trobat en les seves autoritats, en els funcionaris, i ,  
en general, en tot 61 personal que en depen, una colhboració 
favorable. Aquesta col~laboració ha facililal, entre d’altres 
coses, un fet important corn és I’augment considerable del per- 
centatge de queixes resoltes. El 31 de desembre de 1986, el 
37%0; el 15 de juny passat, aquest Últim percentatge ja era del 
54%. 

En la presentució de I’lnformc del i985 davant aquesta Co- 
missió parlamentiria, se’ns va suggerir que es concretés en el 
segiient Informe anual ii quines Administracions afectades 
feien referencia ies queixes rebudes per la nostra Institucib. 
Kesponent a aquell suggeriment, hem classificat la totalitat 
dels 1.2 1 1 expedients en runci0 de les administracions afecta- 
des per Ics qucixcs. El resultat queda reflectit en el quadrc 
nbmcro 27 de I’Informc, on es pot veure que les actuacions del 
Síndic, en funció de les queixes que rep dels ciutadans, van 
preferentrncnt encaminadcs a la supervisió d’assumptes d a c i -  
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anats amb els diversos departaments de la Generalitat, que en- 
globen el 42,5% del total; el nombre de les queixes sobre les ac- 
tuacions dels cns locals representen el 25O/O; les referents a 
I’AdministraciÓ pública de I’Estat, el 15%; les queixes relatives 
ai funcionament de serveis phblics de I’AdministraciÓ de Justi- 
cia, el 4 % ~  Lu r a t a  són queixcs privades i altres expcciients, 
que representen un 14°/o. 

En relació arnb el contingut, les queixes han afectat prictica- 
ment totes les Brees d’actuacib de Ics diferents administracions 
públiques. Feta una classifrcacih material o per hrees iidmi- 
nistrativcs, s’observa que el 75Oh de les qucixcs s’engloben 
dins de tres hrees : a) Governació i Administració Local, que, 
amb el 30,80/0, continua essent I’irea m b  mcs nombre de 
queixcs. b) Sanitat i Seguretat Social, que, amb el 24%, ha 
passat a ociipar el segon lloc. Aquest augment s’explica pcr la 
gran quantitat de ciutr-ldans dc nivell econimicamcnt baix que 
ens exposen les seves dificultats davant la crisi ecorahmica quc 
els afecta directament; moltes persones ens solblicitcn un lloc 
de treball, un subsidi d’atur o qualsevol mena de pensii, o ajut 
economic. L’hrea de Justícia, que continua esseni elevat, amb 
un 19%. La resta de les {mes no presenten variacions 
importants. 

Hem de destacar en primer lloc la quantitat i la varietat de les 
queixes tramitades en relació amb les actuacions dels ens 
locals de Catalunya. En I’lnforme, aquestes queixes han estat 
tractades en deu apartats, en els quals s’expliquen cls casos 
més significatius, amb observacions on se’n valoren els aspec- 
tes mes rcllevants, les deficiencies administratives i Ics aclit uds 
-generalment positives- davant de la intervenció del Síndic. 

Entre els problemes relatius al rkgim i funcionament de les 
corporacions locals, s’ha apreciat una ccrta resi stencia d’algu- 
nes corporacions lwals petites a facilitar informació als ciuta- 
dans que legítimament en demaniiven. 

Un dtre capítol important 6s el referent a les qucixcs presen- 
tades per rab de les seves iwtivitalls molestes, insalubres, noci- 
ves i perilloses, matkria que ha procliiit molies i ntervcncions 
del Sindic, que demostren la inkrcia en quk incorren cls ajunta- 
ments, cie consideriw que l’cxcrcici d’una activitrit classificada 
és correcta pel simple fet d’eslar emparat pcr una llicencia, 
quan gran part dc les queixes rebudes contenen, com a motiu 
principal, una protesta pel fet que I’ajuntamcnt respectiu no co- 
mprova, amb inspeccions posteriors it la posada en marxa, s i  
i’activitat reuneix les normes establertes. 

Dins el bloc d’ordenació del territori i urbanisme hem rebut 
yueixcs per qüestions relatives a planejament, gest5 i discipli- 
na urbanística, entre les quals destaquem els problemes d’orga- 
nització existents en municipis petits. 

També hem dc fer esment de les queixes relacionades arnb 
la prestació d’obres i serveis d’irnbit local, com s h  Ics deiici- 
encies en el subministrament d ’aigua, serveis funeraris, @o- 
sits municipals de detinguts, etcetera. 

D’altra banda, han estat nombroses les queixes relacionades 
amb I’augment generic dels tributs i les que denuncien irregu- 
laritats en la seva gestib i recaptació, o deficikncies en els ser- 
veis d’informació tributiria al contribuent. 

Finalment, s’hi inclou un apartat amb tutes les queixes que 
s’han formulnt per raó d’actuacions o inactivitats d’administra- 
ció, quc moltes vegades col4oquen cl ciutadi en una situacib 
d’indcfcnsih. Suposits tipics d’aquestes situacions sóii la 

manca de resposta de l’adrninistracib, la inexecució de sent&- 
cies, notificacions defectuoses i abús de poder. 

De I’examen d’ayuests’casos es dcsprcn clarament que rillb 
que aclapara més el ciutada no és el fct que í’administrizció 
actu’i rnalamcnt -cosa que és greu, perquk I’obliga a plcdejar i 
a posposar en el temps I’obtcncib dei reconeixement d’m 
dret - , sinh el fet que 1’AdministrclciÓ no actLii o no con testi. 

Corn hem avanqat, s’ha produ’it un augment en I ’ h m  de Sa- 
nitat i Seguretat Social, que, cic representar el 1 W n  I’my 1985, 
ha passat al 24% cl 1986. La nostra Institwib ha d’insistir en les 
mancances cxjstenls respecte i i ls  drets economics i socials re- 
collits en el Capítol II i  dcl Tílol I de la Constitucih, en espccial 
els articles 39, 41,43,49 i 50, que fhn rererkncia a la proteccib 
de la familia i ii la infincia, a la proteccib cic la salut, a I’atenciO 
espccialitmda als disminu’its, així coni I’iijucla a la tcrcera edat. 
Així mateix, hem rebut escrits sobre deficikncies en cl servci 
d’alguns ccntres sanitwis i en 1’;atencih de detcrminadcs presta- 
cions. Les denegacions de pensions en gcncral , ies demores en 
la tramitacib d’expedients d’incapacitat, les inspeccions sanith- 
ries de Ics incapacitats laborals transitories o cl’invalidcsa provi- 
sional, la denegació dc prestacions clel regim especial de tre- 
balladors autonoms, etcktera. 

Un tema que preocupa cspecialmenl la nostra lnstitucib és la 
situacih dels scrvcis socials. En I’Informe del 1985 s’inclriia 
una observaci6 sabre la necessitat d’una aeciú decidida dels 
poders públics en I’ordenació i la promocih deis serveis socials 
dc Catalunya, i recorcihvem que la Llei 26/1985, ric1 1 7 dc des- 
embre, configurava la prestacib dels serveis socials com un 
dret del ciutadh, i que calia esperar el desplegament rcglaqicn- 
tari de la Llci a fi que aquests serveis fossin cfcctivament orga- 
nitzats. També insistíem en h necessitat que se’n regulés ade- 
quadament el finanqamcnt i que es coordinessin Ics diverses 
Administracions que hi han participat. 

Un any després, la situació no ha canviat, si bé s’hm dictat 
alguns decrets de desplegament de certs aspectes cn la Liei 
26/1985, pcrb els més afectats continuen patint les situacions 
exposades. 

Molls escrits adrqats  a la Instilució posen de nianilest que la 
rnarginacih social afecta molts ciutadans, des dels infants fins 
d s  vells, i es consoliden unes diferencies socials quc fan caure 
els m6s ncccssitats en un cercle viciós prkticament insupera- 
ble si no reben ajuda. A Catalunya hi ha bosses de pobresa, i no 
solament a Rarcelona --al Raval- i ai Barcelonks --a la 
Mina-, sin6 també en moltes altres cititats importants, com 
ara és Girona, amb el barri de Vi la-roja. 

Per tot aixb, hem de tornar a advertir totes les adrninistrxi- 
ons públiques de la necessitat de prendre mesures cspccifiqiies 
que, amb finanqament i coordinació, puguin anar resolent 
aquest problema angoixós, E11 cl matcix sentit demanem que 
I’AdministraciÓ faci un rhpid desenvolupament rcghmcntari 
cle les Heis promulgades sobre drets ecmbmics, socials i cultu- 
rals, corn 6s el cas de la Llei 1411986, General de Sanitat, i la 
Llei 26/i985, dc Serveis Socials a Catalunya, ja quc lu manca 
de reglameiitaci6 sovint origina la pkrdua dels drets o beneficis 
recollits cn la norma legislativa. 

Dins de i’kmbit dels clrcts econhies ,  hem de li=r ressaltar 
els nornhrosos cscrits relacionats amb la protecció dcl mcdi mi- 
tural, com eis referents als aiguamolls de Pals o ii la instaldacib 
d’una línia cl’alta tensib al Montscny. Aixb ks conseqüencia de 
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I’augrnent de la sensibilitzacib ciutadaiia respecte ds  afers am- 
bientals, que han passat al primer tcrrne entre Ics preocupaci- 
ons d’um societat que ha suportat durant molts anys una dc- 
graclacib del medi deguda a un pro& d’industrialitzaci6 i urba- 
ni traci6 sense I’ordenacii> de protecoib legal adequada. 

Les divcrscs administracions han elaborat un marc jurídic 
pcr tutelnr el medi natural, perh s’obscrva una certa asincronia 
entre les normcs que es van dictani i la scva incidkncia cn la 
practica, a causa de les rlivcrsitats d’adminislracEont; que hi 
i nkrvencn, amb la consegüent dispersió de compctcncies, 
manca de coordinacib i d’eficlrcio i control. 

Aquestes situacions psovoqucn sovint entrc cls parliculars 
unes rcaccions simples i d’oposicib visceral a alguns prqjcctes, 
corn sbn les instaElacions cl’abocxiors residuals, de residus itz- 

tlustrials o comunals. Insistim, doncs, en la necessitat d’ma in- 
ím*macii, pública suficient cluc pcrrneti als ciutadans i als grups 
socials formar-sc un criteri objectiu i corresponsablc. 

Continua esseni important el nornbrc d’escrits relatius als 
clrcts de cnriictcr civil i polltic. Hn destaquem els referents ii 
I’Administracib cfe Justicili, sobre el funcionament de la qual 
s6n copioscs Ics queixes yuc denuncien rlcrnores o dilacions 
en els proceciiments. Són molts els particulars i també cls pro- 
fcssionals del clrct que s’hnn AdreGat ni Síndic Inanifcstant la 
sevil preocupr-icib i plmtejamenl, entre d’dlrcs aspectes, dc la 
necessitat d’una urgent provisici rlc jutjats vacants i la creacib 
dc rnks jut.jnts a Catalunya. 

Com sc sap, ni el Síndic ni el Defensor dcl Pucblo no podcn 
siipervisnr cli reclamen t Z’Administracib de Justícia, pcrb 
crcicni obligat manifcstar el sentiment d’insatisf‘acció dels 
ciutudans davant el I‘uncionnnicnt dels serveis de l’hdministra- 
cib de Justícia. La situacib tcndcix a empitjorar, mulgrat les ex- 
peclalivcs que s’havicn creat umk I’aprovacih de li1 1,lci Orghi-  
ca del Podcr .Judicial de prirncs dejuliol de 1985. 

1’1 principal problema CIC 1’AdrninisiraciO de J~rsticia és la 
tnitnca dc mitjans humans i materials per trcbaliar annb eticiicia. 
A Catalunya aixo s’agreujii davant la iliobilital constant dels 
jutges. Ens consta yuc aquest prohlcma ~~Ieocupa tols els 
poriers pb hlics i, cn parlicular, cls brgans clcl poder judicial, 
Xinmateix, tant a la nostra InstituciO corn a la del Ucfcnsor del 
Pucblo, no hi ha dia cluc no es rebin queixes que rnosirin el 
grall de desconfianqa dels ciutadans que han d’acudlr 1-1 Ea via ju- 
dicial. fis un fet que cl ciuiaclh cspera que els poders pirblics 
prenguin mesurcs urgents respecte a aixo. Si no es corrcgia 
aquesta situacib, correm el risc que l’escepticistne del ciutadi 
--cada dia en augment- provoqui que es prcscindeixi de re- 
córrer aquesta via, la qual cosa portaria a un lameniablc clcteri- 
orament del prestigi del podcrjudicial, poder bhsic en tot Estat 
democrhtic i social de dret. 

Ida nostra Iiistitwió ha dedicat, corn ii subiirca dins l’iirca de 
.Iustícia, una especial atenció als ccntres penitenciaris que radi- 
quen ii Cutalunya. L’lnforme inclou un llarg capítol de consicle- 
racions generals sobre iiyucsl assumptc, amb notcs sobre la si- 
tuaci6 de cacla ccntre. De Ics conclusions, en ciestaquem la tie- 
cessitat que els p~*csos disposin d’inf’orrnacih i iissessorament 
sohre els seus drets; la nccessitat ú’iigilim* la reforma pcnul, in- 
olocnt penes i mesures allernativcs, I’internament en centres 
penitcnciaris i ,  so breio t iu reconianaci6 d’xcclerar, amb la co- 
l-laboracib i la coordinxi0 de tolcs Ics Administracions, Ics 
obres de rctimia dels centres cxislents i les dc constrrrccib dc 

- . . . __ .. 

nous centres, a Fi de corregir la situació actual de massificacib 
d’interns, que impossi bilila el respecte d’alguns dels clrcts con- 
stitucionals dels presos i ,  en especial, els que preveu l’articlc 
25 de la Constitucib. 

L’cxistcncia de centres sobreocupats cs un dels exponents 
del fra& de la societat pel yuc fa al respecte als drets fonamen- 
tals li Ics presons. No podem, doncs, admetre la discussió dcl 
seu estat, si no la fem dependrc de ]’activitat cle tots cis poders 
pÚ bl ics. 

En el nostre Informe considerem que la intolerable situacib 
de Ics presons no  és un fet actual : fa part d’un marc gcneral 
produ’it hislbricurncnt, sociolOgicamcnt avival i tolerat per la 
moral cotlcctiva. l’tmmateix,  hcm de reconeixcr quc la si- 
tuació material i cl cornportameni administriitiu dcls ccnlres 
ha millorat des del priricipi de les nostres actuacions. 

Pcro quk en traiem, cl’aquesta millora, si el marc lcgislatiu 
ha quedat obsolet en relació aniti la rciititat social? I ~ s  estols 
dels sense-íeina, les bosses de pobresa, els joves quc vcuen 
cluc 110 troben la pri mem feina, la situacib d’insegureiat davaiit 
la jubilacib i la gran clifusib dc la drogaaddiccib, lot plcgiit 1‘1-1 
quc la nostra legislació esctevingui inoperanl a l’hora dc prc- 
veure la comissib de molts uctcs contraris al Ciicli Penal. 

Conscgiicntrnent, entcncni quc servirien dc poc Ics inversi- 
ons cn establimcnts penitenciaris si, a la vegada, no es pro- 
dueix un canvi cn la lcgislacib pcnal i processal. 

La nostra legislació penitenciiria és molt progressista, de les 
més avanpidcs d’ihropa, perb dificilmcnl aplicable als antics 
establiments penilenciaris, tio adequats a Ics noves exigkncics 
derivades dc la llei i el reglamcnt penitenciari. 

A pari clels divcrsos capítols i epígrafs de I’Inlbrrnc i Ics ECO- 

iiianiicions, observacions i advcrtinients adreCrits it I’Admi- 
nistraci6 pública, la nostI’a institucib no vol deixar de subratllar 
algu ris aspectes pendcnts CIC Ics nostrcs administracions, cluc 
caldriu quc es tingiicssin en compte pcr rcsoldre certes man- 
canccs i irregularitats deteciades pcls ciutadans : 

a) Comprovcm que són molts eis ciutadans que no cxer- 
ceixen els SCUS drets perque els igiiorcn, pcrb en altres casos 
aqucstcs situacions sbn conseqiencia d’una insuficikncia i dcfi- 
c i m i  informacib donatla per la mateixa Administració. Ente- 
liem que cnl fer més esfoyos ;I li de facilitar al ciutadii una rnbs 
iirnplia i adequada informmió en tot el quc fa rcrcrbncia i-l t’c- 
xcrcici dels drets reconeguts legalment. 

b) Cal insistir cti la neccssitat d’una rnJijljor motivació deis 
actcs i ies resolucions administratives que afccicn els drets dels 
ciutadans, especiuiment quan l’Administraci6, en l’exercici CIC 
les facultats discrecionals cluc té conferides, resol denegant ics 
pretensions dels i n tcrcssa t s. 

c)  L‘hdministracib continua valent-se amb excessiva freyü- 
cncia de la prictica del silenci administratiu, fet quc provoca 
mol tes situacions d’inclcfensib. 

d) Continucn produint-se qucixes per demores injustifica- 
bles en I’cxecuciir de scntencies ferrncs dictades pcls tribunals 
de justícia. li1 Tri buna1 Constitucional ha assenyala1 en reitera- 
des sentcncies que cls privilegis de I’hdministracih no la 
situen fora CIC l’orclenamcnt +jurídic ni I’cximeixen CIC complir 
el mandat dels pronunciiiimcnts judicials. Tampoc no es poden 
al-legar, com a causa d’inexccucib, les dificultats rl’ordrc 
pressupostari. 

En la tran4tació clc Ics queixes yiie han estai admeses, la prc- 
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ocupació essencial de la hstitucib ha estat la de potenciar 1”- 
fectivitut dels principis constitucionals. Entre aquests, voldri- 
em fer rcferhcia a la coordinacib de l’activitat administrativa, 
perquk l’observació de I’actuacib de les nostres Administraci- 
ons evidencia que aquesta coordinacib no sempre es produeix. 

Al llarg de I’informe hi ha molts exemples, com hem mani- 
festat, de casos en que manca aquesta coordinació, com 6s ara 
els que afecten l’ordenació dels serveis socials o Pa protecció 
del medi naiural. 

Cal, per tant, una cuordinacib efectiva de les diverses Admi- 
nistracions dintrc el marc de competh ies  establert per la Con- 
stitucib i YEstatatut, per evitar duplicitat d’actuacions, que afcc- 
ten la despcsu piiblica i desorienten els ciutadans. 

Finalment, fem referencia a les relacions de lu nostra institu- 
cib amb la del Defensor del Pueblo, Ics quals s’han anat inten- 
sificant durant I’any 1986, a conseqükncia de la voluntat since- 
ra de col.lahoraciÓ que, des clel primer dia, ha cxistjt entre 
ambdues institucions. 

El Síndic agraeix el conveni d’ajut, I’assessoramenl tecnic 
ofert pel Defensor del Pueblo, que ha significat una recluccih 
important en el pro& d’informatització dels nostres scrveis, 
que s’ha realitzat a finals del 1986. Aquest conveni es va can- 
cretar amb la signatura del protocol número 1, del 24 de juliol 
de 1986, sobre cooperació entre les Institucions del Defensor 
del Pueblo i el Sindic de Greuges, del qual es va donar detallada 
informació i copia d’aquest a la Comissió de Govern Interior 
del Parlament. 

Abans d’acabar, permeteu-me uns mots d’agriiiment a 1’Ex- 
cetlentissim Ajuntament de Barcelona, j en particular al seu 
Alcalde, Pasqual Maragall, per la cessió, per cinquanta anys, 
clel palau del Marquh d’Alfarris, corn a futura seu d’aqucsta 
Institució -situat al citrrcr d’Anselm Clavé, 31, i plac;a 
Mcdinaccli -, en condicions vertaderament generoses. 

Així rnatcix, dono les grBcies a la Mesa del I’arlament i al seu 
President, qui em va comunicar -pcr carta el 21 cle juliol del 
86- I’acolliment favorable de I’esmenkda instalhció, 
manifestant-me que tindríem el suport de! Parlament per tal 
de, gradualment i progressivament, clohr la institució quc tan 
dignament representava dels miljans materials i humans que 
exigeix cl servei dels ciutadans. Esta previst quc abans de final 
d’any les obres de reconstrucció, que van a chrrec cie I’Ajunta- 
ment, seran finalitzades. 

E abans de finalitzar la presenlaci6 de 1’Informc que avui sot- 
metem a la vostra consideració, és obligat d’incloure uns mots 
finals per agrair la confianqa que han dipositat en nosaltres els 
milers de ciutadans que s’han adregai a la nostra Institució 
exposant-nos els seus problemes, acceptant la via de dihleg que 
el Síndic ofereix. 

Aixi maleix, hem d’agrair de nou la cotlaboraci6 de I’Admi- 
nistraci6 que ha acollit la majoria de les nostres recomanacions, 
fet que ha facilitat la solució de molts problemes suscitats. 

D’altra banda, els resultats reflectits en I’Informe s’han asso- 
lit grkcies al suport rebut en tat moment del Parlament i, cspe- 
cialment, d’aquesta Comissió. Sense oblidar, també, l’esforq 
d’un redu’it equip de quinze persones que han fet la seva tasca 
amb un gran sentit de responsabilitat i que han posat a prova la 
seva dedicació completa amb un indiscutible esperit de vocaeib 
i de servei. 

Moli agriit per la vostra atenció. 

La Sra. PRESIDENTA : Moltes Ericies pel vostre Informe. 
Abans de passar a la intervenció dels grups, els recordo que ens 
portin les substitucions, ii és que n’hi ha alguna, dels grups 
parlamentaris, a la Mesa. 

Encara que no e& previst reglarnentiriament, 1’ Iionorablc 
Síndic cns demanava una pausa, després de la intervencib dels 
grups, per poder ordenar les seves respostes. Per tant, faríem 
Ics intervencions seguides, després parariem un monicn tet i, 
en acabat, reprendriern la sessió. 

Tcncn la paraula per intervenir. Si ningú comenpi, ho 
fariem de menor a maioc (Puusd El senyor Fernindel: t6 !a 
paraula, del Grup Popular. 

El Sr. FERNÁNDIIZ Dí AZ : Si, gracies, senyora Presidcnta 
i senyor Síndic de Greuges. Jo, en primer lloc, en iiorn del meu 
Grup parlamentari, el Grup parlarnen tari Poopulrir, doncs, 
agrair, com en cadascuna cle les seves compareixcnccs davm t 
d’aqucsta Comissib, 1’Inforrne que ha presentat, i tambb, sens 
dubte, la tasca que porta 51 terme, que crec que és forp  positiva 
per millorar Ics rclacions entre I’AdministraciO en general, Ics 
diferents administracions públiques i els administrats, i, en de- 
finitiva, garantir millor el Iliurc exercici dels drets fonamentals 
reconeguts en la noslra Constitució. 

Jo voldria, dit aixb, senyor Síndic, preguntar-li una COM 

molt concreta, que esth recollida en les pigines 69 i 70 del seu 
Informe, pel que fa als advertiments, Ics recomanacions i els 
recordatoris que, segons la Llei 14/84, reguladora de la Institu- 
cih, té el Síndic de Greuges quant cl recordar a les diferents Ad- 
ministracions públiques afectades llurs deures legals. Jo he vist 
que, segons les estadístiques que publica en el seu Informe, 
det total de les recomanacions fetes - 1 93 -, n’hi ha aproxima- 
dament una tcrcera part sense resposta, que significa aproxima- 
dament una tercera part del total, i, d’aquestes, el 80% fan rcfc- 
rkncia a l’hdministració local, als cns locals. 

Veig, segons aquesta estadistica, que la resposta de I’Admi- 
nistració de la Generalitat, en gcneral, sembla positiva, tant 
pel que fit a prendre aquestes recomanacions o suggeriments 
COM pel cluc fa, en cas que no sigui possible, a cianar una expli- 
cació que la InstituciO sembla que considcra o que ha conside- 
ral satisfactoria. Pero, hi insisteixo : la tercera part no tb re- 
sposta i ,  d’aquesta tercera part que no té resposta, la immensa 
majoria, mks dc18OY0, afecta ens locals. 

Em podria comentar, aquestes -fa la impressió, a la vista 
d’aquestes xi€res- no correctcs o no del tai satisfactories rela- 
cions entre la Institució i CES ens locals de Catalunya, a qub 
oheeixcn i ,  si s’escau, de quina manera seria possible, doncs, 
niiliorar aquestes relacions, a fi i efecte, en definitiva, d’acon- 
seguir la maxima eficacia possible de Ics compe th ie s  que te 
reconegudes aq ucsta Institució. 

bo vull significar, a aquests cfcctes, que de cap manera estic 
f‘cnt una impulacib de desig &una coElaboracih o cooperació 
dolentes cntre els ens locals i la Institucib, de cap manera. Jo 
crec que aixo, cn tot cas, si més no, seria ii causa d’una dolenta 
coordinacio i informació mútua, i per aixo m’interessa niolt 
quines iniciatives pensa adoptar la institució pcrquk aquesta si- 
tuacib no pugui continuar en cl futur. 

G riic i es, 
La Sra. PRESIDENTA : Grhcies, senyor Fernhndez. Algun 

ai tre Grup parlamentari? Puuxu.) E1 senyor MarCai Casano- 
vas, d’Esquerra Republicana, té la paraula, 
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El Sr. CASANOVAS : Mol tes gracies, senyora Presidenta. 
Bé; no cal dir que m’he llegit amb atencib I’informc que el 
Sindic dc Greuges ens va. presentar, i ara hem escoltat l’exposi- 
cib que ens acaba de fer. Volia preguntar també sobre aquest 
afer del lema de la relacib amb els ens locals, peroja ho ha fet el 
senyor Pernbndez, i jo  en faré unes altres, de preguntes. 

Celebrem I’intercs que es clcdueix d’aquest informe en la de- 
fensa del medi ambient. Aixh 6s iina CIC les cuses qirc a nos- 
altres ens ha afectat semprc molt profundament --cligucm que 
és un dels grans problemes que lcnirnr-lvui dia en la nostra soci- 
etat, un dels grans reptcs- i ,  sobretol, ens hem inleressat pels 
passos que s’han fet pel que Ta a la salvaguarda dels aiguamolls 
cle Pals. Ja quc aquest Informe és tancat el dia 3 1 dc desemhrc, 
i aquí s’al-ludcix a una accib medial excrcidn pel Sinciic davani 
del Conscller de Política Tcrritoriai i Obres Públiques a conse- 
qüencia d’un recurs cl’aI@a que s’hi promou, voldria que m’a- 
claris si entre el 3 1 de desembre i avui hi ha hagut resposta per 
part de la Consellcria de Política Territorial i Obrcs PÚbliqucs ti 
ayuesl assumpte. També m’agraclaria que cns expliqués com 
ha quedat, avui cn dia, la cklebrc linia aquesta. .. , la imtallació 
d’aquesla linia tan polemica a través clcl Montseny. Com estA 
aqucst assumptc?, peerquk veiem que hi ha diferents actuaci- 
ons, pero no veiem que hi hilgi hagut una resolucib final cn 
ayiiest assurnptc, i també ens afecta molt, i voldriem saber 
com estk actualment l’assuimptc. 

l lna altra Arca que -no cal dir-ho- eiis preocupa a nosal tres 
i creiem que preocupa a tothom 6s la problemiitica cle Ics insti- 
tucions penitenciaries. Veiem quc s’han millorat coses, que hi 
ha hagut millores importants en difercnts aspectes --en alguns 
aspcctcs materials, corn Bs les condicions de vida en gcneral 
dcl pres-, pcrb que encara qiicden moltissimes coses per miI- 
lorar, i, sobretot, una CIC les CQSCS que ens afecta més profunda- 
ment és la saturrició de Ics nosircs presons. I vciem que en 
aquesta saturació de les nostres prcsons, sobretot, hi ha una 
gran quantitut - i  creiem que aixo, doncs, agrcuja aquesta 
satwacib- de presos prevcntius, gent que est$ pendent de ju -  
dici. Aixh ens porta a fer-nos dubtar profundament sobrc I’efi- 
ck ia  de la trarnitacib cic I’AdministraciÓ de la Justícia al nostre 
país. ifis possible unii actuacib, per part de li1 Sindicaiura, en 
aquest concepte, cl’intentar que I’eficicia de I’Adrninistrxió 
de la Justicia sigui major, que aquests presos preventius dismi- 
nueixin a les nostres presons? 

Són aquestes, de moment, les preguntes que jo tindria a fer 
al senyor Sindic, al qual agrairé molt profundament quc em 
respongui. 

Mal tes gracies. 
La Sra. PRESIDENTA : Grhcics, senyor Casanovas. 

Alguna altra intervenció? (Puma.) La del senyor Casares, del 
Grup Socialista. Tk la paraula. 

EI Sr. CASARES : Crhcics, senyora Presidenta. Senyor 
Sinclic dc Greuges, senyores i senyors diputats, en nom del 
Grup Socialista em correspon, en primer lloc, correspondre a 
la cordial salutació que ens hil adreqat, i dir-li que vciem amb 
satisfacció aqucsta etapa que ell qualifica, encertaclameni, de 
cotisolidació dc la seva Institució. Són j a  diverses les sessions 
que hem celebrat, i constatem que d’una vegada a la scgiient, 
veritablcrnent, la maduresa del Sinrlic de Greuges s’esth 
imposant. 

L’objectiu d’aqucsta sessió -en primer lloc, del seu Infor- 

me, i ,  després, d’aquesta sessib - em penso que es desplega als 
següents nivells. Primcr de tot, el que em interessa és obtenir 
el que en podríem dir una radiografia del grau de compliment a 
Catalunya dei respecte als drets fonamentals de la persona i de 
com I’AdministraciÓ autonbmica -incloent, dintre I’Admi- 
nistracih autonomica, obviament, I’AdminktraciÓ local - 
respon a aquest repte, Aixb podem obtenir-ho d’una manera 
molt valuosa ii partir del seu Informe. El segon objectiu és 
jutjar o tenir una precisi6 al voltant del funcionament prbpia- 
ment dit de la Institució. Jo diria que, en tercer lloc, ens corm- 
pon de qualificar I’Informe que s’ha fet i ,  Finalment, doncs, for- 
mular algunes apreciacions o preguntes. 

Quant al primer oljcctiu, jo em penso que d’iina manera 
molt sintklica i malaurarkirnent, hem de constatar que el niveil 
de compliment dels drets fonamentals al nostre país no 6s satis- 
faclori. No ha cs. I, per trint, vol dir que la f‘uncih del Síndic de 
Greuges i, en general, la dc totes Ics inslilucioiis, doncs, té pcr 
endavant una tascii important a desenvolupar, que IIQ podem 
dormir en la tasca d’anar corregint toies aquestes 
insuficicncies, 

Ara, si haguéssim de subratllar quines sbn les irees dc preo- 
cu~>ació que es revelen principalment a través del scu Informe, 
el nostre parer --el pnrer dcl Grup Sochlista- aniria cap ii de- 
lectar Ics segiients : en prinicr lloc, la pobra imprcssib que cns 
produeiken Ics nostres administracions. J l i  ha alguns parigrds 
en Yinformc del Sindic de Grcuges que són veriiabkmcnt im- 
pactants quant a la ciescriIició d’unes administracions caracte- 
ritzades per Ics seves tcndkncies burocrhtiques -cn el pitjor 
sentii de la paraula-, mirnktiques d’antics vicis o defcccctcs de 
l’Adrniriistra% central o centralista, i, en conseqiihcia, aixb 
es desplega a través de vicis i de corrupcions que arriben R fer 
dir al Síndic cle Greugcs que els ciutadans ni eslan adequada- 
ment informats ni estan adequadament satisfets en Ics sevw 
peticions. 

El terna, pcr cxemple, del silenci administratiu, cle la falta dc 
profiinditzacil, en les raons que es donen en les resolucions dc 
l’AdminislraciÓ, és veritublement patktic. Aquesta pobra im- 
pressió que ens causa la nostra Administrxi6, en linies genc- 
rals, encara quc pugui semblar que directamcnt no afecta els 
drets fonamentals de la persona, de fet és la clau quc tanca ki 

possibiíitat quc cls drets fonamentals de la persona siguin ade- 
quadament satisfets, 

Un, doncs, és aquest aspecte, que és el que volem subralllar. 
El segon és el que any darrere any ens repeteix I’lnforme del 
Sindic de Greuges, que és uns problemes d’incompliment en 
els drets socials i econbmics clins de la nostrii societat, que ell 
concreta en el tema de la marginacib social i de les bosses de po- 
bresa. Aquest lament es una advertcncia important per a tots 
aquells que incorporem d’una manera bhsica la sensibililat pels 
problemes socials i economics en relacib amb Ics nostres prea- 
cupacions polítiques. 

Des del nostre punt de vista, nosaltres pensem que cal fer un 
esforc extraordinari perquk, a través dels instrumcnts de refor- 
ma de les nostres dcficikncies socials -es a dir, fonamental- 
ment, els serveis socials-, es porti U ~ I N  correcció a aquest siste- 
ma, perque aixb és tan així que, si haguéssim de constatar rei- 
teradament e1 frac& &aquests instruments de rcforma, no 
tindríem mks remei que arribar a pensar, com penscm molts, 
que cl que fi~lla és el model de societat que permet I’existencia 



d’aquestes bosses de pobresa i d’aquests sectors de marginació. 
Per tant, nosaltres volem subratllar la irnporthncia extrema 

que s’atribueix a una política de serveis socials que faci impos- 
sible el continuat desconeixement o restricció de drets fona- 
mentals cl’ordre social i economic. I em penso que aquí hi ha, 
en l’hformc, una advertencia també ctfiapant,), en el sentit 
de la protesta que s’aixeca des de molts sectors de la societat 
quant a les despeses, que en l’lnforme es qualifiquen -si no 
ho recordo malament - de sumptuhries o propagandistiques, i 
quc contrasten llastimosarncnt amb cls recursos destinats als 
ternes de serveis socials. 

No vull acumular aquesta responsabilitat sobre una sola ad- 
ministració de la Generalitat -és a dir, I’AdministraciÓ de la 
Generalitat propiament dita-, perquk tampoc ho fa el Síndic 
de Greuges, sinó que, seguriiment, tambk cal cstendre-ho a 
mo I tes administracions locals. 

De manera que cal que prenguem conscikncia que, ci’aquí 
en endavant, ja ara, posem tot l’krnfasi necessari perque aixo 
no pugui succeir. Un altre aspecte que csth molt connectat i 
que tambh destaca pcr la seva rellevancia en aquest capitol d’in- 
suficikncies en els sectors socials i econornics, és el de la sani- 
tat. Veritablement, aquí, la responsabilitat de I’AdministraciÚ, 
diríem, central de la Generalitat és extraordiniria, crec que no 
la podem dcsconeixer; una altra cosa és que, efectivament, 
calgui la col-laboració de mitjans legals per sortir d’nquestes de- 
ficikmies, perb sigui de qui sigui la responsabilitat, I’irnportant 
és haver-la assenyalat. 

1, finalment, dintre &aquest capítol, també, hi ha el tema de 
les institucions penitenciiries. Sobre aixb nosaltres volem as- 
senyalar que l’informc que esta contingut ... I’informe relatiu a 
presons, concretament, que esta contingut en t’Informe gene- 
ral, és un informe apreciable, perb que ens sembla que tal 
vegada és una mica esquemilic. No sabem si aixo ha de ser ob- 
jecte d’un desenvolupament posterior. En lot cas, les qualiflca- 
cims que, almenys en aquest acte, el mateix Sindic cle 
Grcuges ha prqiectat com a sistema intolcrable 6s, per si 
mateix, altament explícit de en quina situacib ens trobem. 
M, doncs, aquestes s6n les zones importants detectades en 

l’Informe, aquesta és la preocupant radiografia de Ia nostra rea- 
litat social, i jo voldria afegir ara, quant als altrcs apartats, als 
altres capítols, unes apreciacions sobre el funcionament de la 
Institució del Síndic de Greuges. 

En primer iloc, dir que ens congratulem que les relacions 
amb el Defensor del Poble siguin correctes i satisfactbriies. 
Voldriern alguna explicaci6 suplernentaria quant a la falta de 
mitjans que sembla que es manifesta, encara que no d’una 
manera molt emfitica, perb que si que existeix en I’lnforme re- 
specte del mateix Síndic de Greuges : si es tracta de mitjans 
materials insuficients, si creu que les dotacions aprovades són 
insuficients, i algunes apreciacions quant a la seva actuacib. 

Les preguntes serien, doncs : (<Considerem que l’actuacib 
del Síndic de Greuges ha estat suficientment diligent o sufici- 
entment enkrgica? )> La nostra impressió és que ha estat sufici- 
entment diligent, pero potser no suficientment enkrgica. És 
una impressió que és forgós que tinguin, no solament els ciuta- 
dans, sinó que jo crec que, fins i tot, els polítics, davant del 
mott que s’espera d’una institució com la del Síndic de 
Greuges. I de vegades tenim aquesta impressib i es que no es 
despleguen tots els recursos morals -que són 

extraordinaris- que té a les seves mans la Instituci6 del Sindic 
de Greuges. 

I una altra pregunta és -: ((Aquesta actuacib regular, bona o 
dolenta, que ja he qualificat i que em penso que hu quedat sufi- 
cientment clara, ha estat degudament orientada? ks a dir, es 
projecta sobre aquelles institucions, sobre aquelles esferes 
d’administracib que són l’objecte principal, no solament de la 
scva prcocupacib, sinó que estan descrites com a objecte princi- 
pal en la legislació, és a dir sobre I’Administrwib dc la Gcncrn- 
litat? )) En aquest sentit, nosaltrcs insistiríem que cal una clari- 
ficació constant -ho hem manifestat en altres ocasions-, cal 
un csforq per distingir els diferents nivclls de les administraci- 
ons que són objecte de preocupació i, en cl scu cas, que han 
estat objecte de recomanacions pel mateix Síndic de Greuges, 
amb el benenths que nosaltrcs, de cap manera, diem que el 
Síndic dc Greuges no s’hagi de preocupar d’aquells problemes 
la solucib dcls quals deriva d’esferes CIC I’AdministraciÓ central 
. Dc cap manera. Tol el que succeeix als ciutadans dc Catalunya 
és Ibgic i és bo que passi a través del Síndic de Cireuges, Ara bé, 
hi ha dos plans d’actuacib d’institucions semblants : una bs el 
Defensor del Poble, al qual es transmeten, i se li han de trans- 
metre, les queixes relatives a I’AdministraciÓ central, i I’allra 
és I’AdministraciÓ de la Generalitat, amb ¡’Administració local 
compresa, evidentnient. I aixo cal quc es f z i  d’una mancra 
més clara, que no es produeixi un cert aiguabarreig que nos- 
altres, a pesar dcEs esforqos quc segurament s’han realitzat, 
continuem veient que persisteixen en 1’Informe. 

1, ja quc parlo de I’lnforme, doncs, dues paraules nomes per 
dir que valorem moltíssim 1’esforC de detall i de sistemhtica, so- 
bretot, quc s’ha produ’it en aquest Informe, pcro que esti con- 
tagiat, una mica, d’aquests defectes de confusib que acabem de 
manifestar. 

Pensem que una actuació i uns informes que siguin menys 
resgect uosos rimh el que poclriem considerar prestigi d’unes in- 
stitucions serien un servei molt mbs estimable que no pas uns 
informes que, malgrat l’esforq evident de profunditzacib i 
ci’objectivi tat, semblen mol tes vegades témer de ferir alguna 
cosa que sc salva per ella matcixa, quc són les institucions. 

Creiem que la funció del Sindic de Greuges és, si molt m’ho 
demanen, ser una mica durs amb les institucions, en la descrip- 
ció de les seves realitats, i ser una mica energics en la voluntat 
que es corregeixin els errors. 

Posaré un exemple, només : cn l’informc de presons, pcr 
exemple, no hi hem vist -almenys jo no ho he sabut veure-- 
cap referhcia a la situació de la infermeria de la presó Model 
de Barcelona. Aquesta és una situació que nosaltres hem co- 
mprovat i que mereixia una consideració absolutament negati- 
va, perque entra dintre del capitol de l’intoierable. 

Per tant, nosal tres, després d’aquesta formulaci6 dels nos- 
tres punts dc vista, voldríem concretar unes quantes pregun- 
tes, ja molt concretes, que serien Ics següents : primer de tot, 
quines s6n les insuficiencies de mitjans amb qu8 es troba ac- 
tiialment la Institucid, del Síndic de Greuges? 

La segona seria la de preguntar si es podria intensificar, d’al- 
guna manera, la pressió sobre les administracions el control de 
les quals ha d’exercir la Sindicatura de Greuges per tal que con- 
testin les preguntes i les informacions que se li han demanat i 
quc les resolgui adequadament. 

La tercera seria la de preguntar si, efectivament, l’informe 
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sobre prcsons es podria ampliar. Jo, entre parbntesis, haig de 
dir guc, en nom del Grup Socialista, manifesto el nostre agra’¡- 
ment perquc aquest informe s’hagi realitzat, perquk, ara fa un 
any o una mica més, nosaltres ens vhrcm queixar que no havia 
estat possibie, per clecisió de la Comissib de Justícia, Dret i Sc- 
guretat Ciutadana, o, cn cl seu cas, del PIC del Parlament, que 
es form6s una mrnissib d’investigacib sobre l l i  situacih Imiten- 
ciiiria, i vhrern demanar al Sindic de Greuges quc suplís itqucsta 
insuficikncia cluc el mateix Parlament havia aordiit, i així ha 
ha fet. I%ri>, així i tot, nosaltrcs pcnscm, i per aixo ho pregun- 
tem, quc aquest informe hauria de ser susccpti ble d’una major 
i n Ibr mació. 

I, finalment, si es podria Ser un csforq, des de la Sindicatura 
dc Greuges, pcr distingir con tinuadamen t els diferents nivel Is 
o esferes d’administracib responsables de cada un dels def‘ectcs 
que s’han dctcctal. 

I ,  fjnalment, per acabar, ja, voldria fer constar --em lienso 
quc gairehk seria innecessari- que tutes les observacions que 
licm fet, tant Ics positives com aquelles que puguin scniblar 
ncgativcs, han estat fetes no pas amb cap altre intent que no 
sigui el d’estimular la funcib de la Sinclicuturn de C;rcugcs i 
ajudar-la a. consolidar la íeina que fh, que :I nosaltres ens conti- 
nua semblant globalment bona i ,  sobretot, insubstitu’iblc. 

Moltes grhcies, 
La Sra. PKHIDENTA : Moltes gricics, senyor Gasiires. Té 

la paraula, ara, cl senyor Joan Colomines, pcl Grup de Conver- 
gknciii i üni6. 

El Sr. COLOMINES : Molles grhcics, senyora Presidenta. 
Senyor Sindic de Greuges, en prinier lloc, una salutació al 
Sindic dc Greuges i al seu equip, corresponcnt a la seva saiuta- 
cib inicial. 

En segon llac, expressar una coincidkncia inicial anib cl 
Grup Socialista sobre el quc ell ha anomena1 la (( consolidaci0 
de la Instituciri>>. h i x o  es un fet. Aixb ks u n  Fel. I aquest fet, 
doncs, es revcla :I través dc la lectura de l’lnforrne dc I’iiny 

i 986. Un informc que es veu rnolt ben sistematitzat, un infor- 
me que [*ecull -i  d’aixh en parlarem- suggeriments qiie s’ha- 
vien fet cn aquesta mateixa Comissió o cn el I’lc, i, ;t m h  a 
mcs, la innovxih d’algiins clcmenis que ara, amb el permís de 
la scnyora i’residcnta, clmcs, jo voldria assenyalar. 

Em scrnbla que 6s uila novetat molt interessant les reilexi- 
ons fetes per tal d’avaluar lii t m a  feta fins ara; no nom6s dc 
t’any $6, sinh la tasca feta fins ara, i l’aplicacih d’;iquesles ho- 
tnologacions a la tawi del 1986. ks a dir, l’avaluacih de les rela- 
cions tic les institucions amb les administracions púldiques. 
Aquest 6s un fet nou, un fet inkdit, un fet que ens trobem 
aquest any i que és CIC bon veure. Aquest cs un punt d’interes a 
ttxctar, i dcsprksja el comcniarern. 

Un altre dels aspccics que a mi em semblen interessants 6s 
que el servci cs demosira més eiicac. Segurament, do~ics, per 
mes maduresa en I’excrcici de les seves funcions. I.,cs clucixes 
finalitxades l’any 85 corresponien, en tiornbres rodons, ii un 
49%, o a un 50°h, posem; Ees finalitzades el 86 volten ai voltant 
del 67‘!41 -66 i tants per ccnt-; vol dir, doncs, quc hcm rcsolt 
mks coscs. Hi ha molts factors quc poclrien rei* que s’hagin 
rcsol t rnks COSGS, doncs., . fins i tot la cotnplexitat dc la nialeixa 
cosa. I’erb, cii f’i, coincideixen moltes CCESCS que fan positiu 
aqucsl scrvci que ens scnibla tnks elicac. 

Les queixes finalitzades, he dit ;  ara, Ics rcsoltcs cl 85 crcn 

un 23O!), ics resoltes el 86 són un 37 : s’han resolt més casos. I,  
dcsprks, per contra, hi ha rm inversió quantificable, que es Ics 
queixes que no han estat admeses : I’any 84 no havicn estat ad- 
meses un 5 1 “/o; ei 85, un 36%, i, aquest any, un 28%. Qui= vol 
dir, aixb? Doncs, bé, vol dir que, segurnment, la geni sap mks 
com ha de pronunciar la seva qucixa i ,  scgurament, aixb ho sap 
Ilerquh la InsiituciO ha fet tol un servei pedaghgic i que lla pos- 
sibiiitat que la gent sabés la finalitat dc la institució i com s’ha- 
vien de transmetrc aquestes qucixcs. Almenys, jcj interpreto 
aixb d’nqucstu manern, 11 la lectura de l’lnformc. 

ili ha un altre fet positiu, que és l’incremcnt de la cooperncib 
arnb cl Defensor ctel I’ohlc, per cxcmplc, Jo hc llegit que cs va 
fer un proiocol -que aquí diu ~ i ú r n c r o  I H ,  qiie vol dir, 
doncs, qiic deu ser el primcr- arnh el Dcf’cnsor del Sohlc pcr a 
un intercanvi ck processm d’informacib. Pero tot al llarg de 
l’lnformc es va veient que moltcs de les qiiestions que aqui es 
rcsolcn, i que  cs rcsolcn B Catalunya, es resolcn en cooperacib 
amb el Dcfensos del I’ohlc, la qual cosa vol dir que hi ha unii 

bona relació, i aixb no deixa de ser positiu en relacil, itmb la de- 
í’ensa dcls drets humans dels ciutadans que, de vegades, el cluc 
volen és que es resolgui cl seli problema i sense CBUI’C, doncs, 
dintre cle demarcacions territorials limitadcs. 

Hi ha un fet que nqui, en I’lnforme, no he sabut trobar, i en 
tot C H S  ho pregunto. 6s a dir, aquí, moltes vegades, quan hi ha 
queixes‘ quc fan referencia a 1’AdministraciÚ centrd, uixb cs fa 
en coopcracib amb I’AdministraciÓ central ... ,Jo voldrili pre- 
guntar si se sap quc, queixes que cs produeixen dintre mateix 
de la clcmarcaciii de I’autononiia catalana, van directament al 
13eferzsor del Pohlc, i si aquestes rctornen aqui, o hé quin siste- 
m a  de cooperaci6 ..., o si aquest sistema dc cooperaciir és CE 
mateix que preconitmn nosaltrcs des d’aqui. 

I hi ha, per a riqucsta primera constatacib cluc jo vull fer, un 
attrc fet, quc és que, cn la iJrfmesa Conl‘crcncia clcls om- 
bidwien que es V ~ I  celebrar a Viella el .iuny de I’any passat, hi 
ha una coincidcncia molt clarii arnb la prob1cm;litica que es prc- 
senta a Ctitalunya i cluc cs presenta a Espanya cn rclaci6, 
doncs, amb Ics possi blcs queixes, sobrctot cls aspectcs de la Sa- 
nitat i la Segiisetut Social, amb kt qiiesti0 de I’Arlrninistració 
local i ei7 relació amb l’hdministracib de ln  Justícia. 
M, aixo ens situa, malaurarlament, cloncs, plenamcnt incor- 

liorats cn cl context curopeu, pcrb vull dir cluc, q u i ,  en tot 
cas, doncs, nosaltres, doncs, anem seguint unes problemkti- 
qires quc sbn conjuntes cl I - i~ropa i quc, en tot ciis, ara intenta- 
rem d’analitzar. 

I ii ha coses positives globals, a part d’aquestes primeres con- 
statacions. i& a dir, les qucixcs rebucles, que se situen cn 
1.21 1,  diuen, s6n nicnys de les de I’any 85. I aixo podria ser per 
dos factors : psimcr, per unit dcccpció, doncs, dc les personcs, 
que diuen que no serveix per a res i que, per tant, no cal que ho 
Clernmem, i aquesta seria una primerii constatacib; i l’altra con- 
shtacib scria que tots cls esforcos que ha fel ia Jnstitució per ial 
d’anar normalitzant i democratitxant Ics institucions, les admi- 
nistracions diferents, doncs, tcncn efectc. Jo penso que, 
segons pcr ii qtii, pot ser suggestivii la primera de Ics Iiipbkxis, 
verb ii la lectura tlcs~~passionaclit, objectiva, cic l’Intbrmc, em 
sembla qire haurícm de CI~~ICC en  la segona de les hipotesis que 
jo formulo, i que em sembla quc 6s moli positiva. 

6,s molt positiu qiic es recallís en I’lnforme del 1986 la reco- 
inanació del Ple darrer que es va cclcbrar en preskncia del 
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senyor Síndic de Greuges, sobre anotar les hrees diferents ad- 
ministratives. Aixo clarifica molt I’lnforme, i aixu li dóna una 
sistematica que a mi em sembla que és molt lloable, i que fa, 
doncs, segurameni, que el senyor Casares i jo mateix diguem 
que la Institucib es consolida : les Brees dc 1’Administracib pú- 
blica de la Generalitat, les dels ens locals, les de I’Administra- 
ció pfiblica de Es ta t ,  I’Adrninistració de la Justícia, desglos- 
sant Ics queixes dels particulars i els expedients que es poden 
fer de mrhcter gcncral.. . 

Una alira de les qiiesiions, també, i innovacions importants, 
és l’inici ilcls expedients d’ofici que continuadamcnt es veuen 
aquí i que, sense necessitat que ningljr ho reclami, la Instituci6 
ja posa en marxa. 

Un aspeclc a considerar, i que aquí ja ha estat tocat, és el de 
I’avaluació de Ics rclacions de la Institucib amb les Administra- 
cions ph bliqiies. La i\loosofia d’aquestes reliicions sembla quc 
6s exposada aqui, i em sembla que 6s molt positiva. Il’una 
banda, hi ha la de supervisar Ics actuacions de I’AúministraciÓ, 
pero, de l’altra banda, hi ha no un desig de denúncia, sin6 un 
desig de colkiborar amb aquestes administracions per tal de re- 
sold re aquestes pr oblemit iques. 

Nosaltres sabem -i d’aixo, doncs, n’estem satisfets- que, 
de 193 recoinanacions que han fet, I 1 1 corresponien ;i la Gene- 
ralitat, i cí 84% d’aquestes recomanacions han estat acceptades, 
In qual cosa vol dir que és una bona col-laboració. Aquí ha estat 
esmentat per un altre Grup parlmentari ..., el senyor Jorge 
FernAndcz ha parlai cl’alguns problemes dc I’Admi nistració 
local, ho dcixo : ell ja ha parlat d’aquesta qiicstib. Pero jo vidl 
constatar aquest 84% d’acceptacions de recomanacions a la Ge- 
neralitat, que em sembla positiva. 

Em sembla moll positiu que s’hagi actuat com s’ha actuat, 
amb moll dc tacte, amb l’Adrninistraci6 local, malgrat les ob- 
jeccions que cs fan perquk Catalunya intervingui en 1’Admi- 
nistració local, i que encara sorn pendcnts d’un recurs dcl Tri- 
bunal Constitucional, perb que cl dret del ciutadh preval pcr 
sobre d’aquestes qücstions i ,  en cdlaboracib, o directament, 
s’ha intentat resoldre aixo sense escudar-se a dir : <<Escolti, 
nosaltres, ara, aixb no ho podcin tocar, perquc estem pendents 
d’un recurs del Tribunal Constitucional i ,  aleshores, d’ai xb ja 
en parlarem un allre dia,). El ciuiadk ho necessita per ara, i 
s’ha fet un esfor$ per tal.. . I aquest esforc; deu haver cstat ben 
fet, perque -que jo sapiga- no ha motivat, per part del De- 
fensor del Poble, cap mena d’objecció. 

Estudiant una mica per sobre --perque cl temps tampoc pot 
donar per tant- les diferents arrees, jo voldria constatar el se- 
giient ; a mi, més que una pobra impressib de les nostres A& 
ministracions, em fa I’efecte que el que hi ha, són uns proble- 
mes molt de fons, que són els que, no pcr una manera volguda, 
es produeixen actes en quk hi ha una indcfensib o una concul- 
cació dels drets humans, sinó per unes raons, doncs, que ne- 
cessiten un canvi estructural més profund. I, moltes vegades, 
aquest canvi el veiem d’ordre general, d’ordre estatal, nu 
només a Catalunya. 

Per exemple, cn i’irea de la Presidcncia. Quan jo llegeixo 
que ics queixes més destacades que s’cnumeren són Ics 
queixes de l’objecció de conscikncia, dels espais radiornetrics a 
Catalunya -que, encara que aquí es qüestionin, és una qiicstib 
que tothom sap quc té una, diguéssim.,., han de ser regulades 
des de 1’Estat-, les queixes per alguns recursos que s’han pro- 

du.it en ei Tribunal Constitucional : per cxernple, ei cfcl CoHe- 
gi de Periodistes, no? Doncs que, aixo, no ateny la nostra Ad- 
ministració; q u i  vam fer el que havíem de fer, pero desprks hi 
ha hagut queixes. O els problemes sobre els impostos, les Ili- 
ckncies fiscals o Ics contribucions, o bé tats aquests grcus pro- 
blemes derivats de la gent que va lluitar del 36 al 39, els militars 
d’aquella cpoca, els morts en aquella epoca, Ics pcnsions d’a- 
questes famílies, les persones que interinament van treballar 
en aquests períodes i que les llcis, en aquest moment, encara 
no ho han pogut resoldre. Vull dir que s6n probicmcs que no 
s6n d’un mal funcionament de l’Administracih, que no són ... 
Són problemes a revisar, a modificar, en rcliicib, doncs, amb 
l’es truc t u ra legi dati va dc 1’Es t ii t. 

ks molt ciiferent ei cas en eis municipis, i’hrea quc tj rcferkn- 
cia als municipis -que jo Pampoc m’atreviria il dir quc I’Admi- 
nistracib municipal és una adminislració cluc, diguéssim, pro- 
ducix una pessima imprcssib. Ja pensa que hi ha un llarg írc- 
ball de procés democratitzador en els rnunici pis, que es presen- 
ten innombrables quantitats dc problemes quc s’intenten re- 
soldre. Alguns, de vcgades, dones, no han estal ben cnfocats, i 
aquí, amb tota objcctivitat i sinceritat, doncs, en parla, i quc, 
bk, per cxcmple, doncs, no ho sé, les demarcacions lerritoriala, 
els problemes de la selecció de personal, Ics negatives --aquest 
sí que es un tema que dius : (< I-iomc, com és possible que aixh 
hagi passat? )) Doncs ha passat, eh?, molt bé, constatem-ho; 
s’ha constatat - a lliurar certificats als ciutadans, o als regi- 
clors ... La negativa al dret d’accés ii arxius, pcr exemple, o a 
padrons fiscals, la rnodificricib de la categoria dels funcinnaris, 
l’activilat dc la policia, moltes vegades - la policia municipal, 
naturalment -, cls problemes dc les sancions d’aparcamenls, 
els ceps, les grucs, ctcetera, tot aixb s6n problcmes. E eis pro- 
blemcs d’urbanitmci6 : aquí mateix hcm debalut cls proble- 
mes del lhssar dc Ics Moreres, e! problenra de Vilh Joana. O 
els problemes dels serveis : aquí s’enumera, per exemple, el 
Conservatori Municipal de Músicn. ks H dir, tot aixo sbn una 
serie de probleines que formen part d’aquest llarg procés de- 
rnocratitzador de les nostrcs instilucions locals i que, molt bé, 
reflecteix aixb. 

Voldria fcr un esment especial sobre l’hrca ci’Ensenyamcnt i 
Cultura, i valdria assenyalar el que es diu pel que fa rcferhcia 
a la Llei de Normalitmció. hs evident que aquí parla d’una 
manca d’irnpresos oficials en catal8 a 1’Adminislracib de YEs- 
tat, als registres civils i en el cens eicctoral, per exemple. Perh 
jo penso que hi ha una qliesti6 bhica, en tot aixb; no ks nom& 
que manquin aquests impresos; hi manquen per fdta de volun- 
tat que no hi hagi aquests impresos. Jo crec que el prohlerna, 
cn aquest cas, 6s rnks de fons. VEstat no ha desenvolupat l’ar- 
ticle 3 de la Constitucib. Nosaltres hem desenvolupat I’article 
3 de I’Estatut d’Autonomia a traves de la Llei de Normalitzacib 
Lingüística. L‘Estat encara ha dc desenvolupar iiixb, i, alcsho- 
res, ha de dir als ciutadans espanyols, doncs, quk és el que sig- 
nifica aixb, i on s6n els drets lingiiístics, i quin marc posa 1’Es- 
tat per a í’excrcici d’aquests drets, perque, si no, a cada lloc, a 
cada contrada, aleshores, aquests drets es poden conculcar, si 
s’enfoca amb un interes general. hs el meu punt dc vista. 

Molt lloable la interprelació que es fa sobre la Llci de Nor- 
malització Lingüística quan es parla de I’oficialitdt, parlant 
d’unn doble oficialitat que pot pcrrnctre al ciutadh triar, i no 
pas d’una oficialitat cornpartidii, que representaria, vaja, una 
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quantitat cxorhitant de t‘cina i de paperassa que em scmbla qiic 
no ks aqucsta la qüestió. Pero aixo també E’listal ha de dir si re- 
ltlment 13s aquesta la interpretilcib que en fa ell. 

L’irea de Sanitat i Seguretat Social. Bé, ayiiesta ks una Brea 
rcalrnent conflictiva, aquí, G Europi i a tot arrcu. A mi em 
senibla quc, m k  yuc necessitat d’un canvi de model de socie- 
tat, si ks quc Ics coscs no s’arregien, cosa quc ha estat proposa- 
da i que no ha cstat realitzada, malgrat, doncs, cls rcsultats 
clcctorals de fi uns anys cnrere, cm penso que sí cluc s’hnuricn 
de f‘cr canvis dc models dc gesti6, i amb canvis dc models de 
gcstió sí que milloraricm moltes coscs. I que ha passat, amb la 
sanitat? Doncs, que s’ha promulgat u ~ i a  llei gcncral de sanitat i 
no hi ha hagut absolutament cup moviment dc canvi de niodel 
ric gcstió. Hi ha hagut canvis organitzalius, hi ha hagut canvis, 
doncs, administratius, pero no hi ha hagut canvi de model cic 
gcsli6, amb la qual cosa cls problcmcs de la simitat sutisis- 
tcixen. I Ics vagues xtuals en són uriii mostra, del que cst i  pas- 
sant amb la sanitat, i dc com s’havia d’havcr cní’oait i no s’ha 
enfocat. Suposo quc tot aixo fiu& pensar molt a la gcnl que pot 
decidir sobre ayucsics qücstiom i i.ssnldrc-les. 

T~brno al makix cluc dcia abans : els prohlcmes, moltes vc- 
garlcs, no són de nial funcionament d’una administmib, sin6 
quc són problcrnes biisics i fonamentals, corn ho són els de la 
Seguretat Social pcr la qiicsti6 del problema de les cotitzacions, 
o pels autononis, u per les cotitzacions cluc s’han de fer, Tot 
aixo sbri pt-oblerncs Conizmcntals que s’han de resoldre per Ilci. 
i’erb no ... lleixo altres irees, i voídria passar a la darrcra Brea, 
que és 1’8rcu de la justicia, que iambk hi han fct esrnent alguns 
dels portaveus parlamentaris d’nquesta sessib. 

Una iirca tnoit conflictiva, molt contlictivir, amb les qucixes 
mks significatives, quc fan referimcia als rcgistres civils, al no- 
Iliwr;iment de certificacions CII catalii, que aixh, a Madrid o a 
qualsevol altre lloc, a Ciudad Rcal, pot fer riurc, perb que aquí 
no cns fa riurc, a nosaltrcs; sobrc la inscripcib dc cognoms, 
sobre la lentitud en els procediments --aixS, és evident-, 
sobre els jutjats vacants, sobrc Ics siluacions d’indcfensih, 
sobrc la proteccih de rncnors i ,  sobrctot, sobrc Ics ptlestins. 

Nosaltres hcm heretat cn estat dccrkpi t tota aquesta institu- 
ció pcnitcnciiiria; aquesta cs una trerkizuia clificilmciit recupera- 
Me. Va lligat :i una manca d’informacib dels drcts dels nia- 
tcixos, digukssim, (( usuaris >> de Ics prcsons. Aleshores, CIC ve- 
gades s’estableixen q~icixcs cluc no s6n queixcs, doncs, CIC fun-  
cionament, que són queixes d’aquest tipus general, i altres pro- 
blemitiques que ci rlepartarnent de Justícia ha fet públiques i 
quc ho e n t h  perfeciamcnt i que no se n’arnaga, i que ha ofert 
a iíi Comissió cte Justícia, Dret i Seguretat Ciiitadana d’aquest 
Parlamcnt, i que cstm a I’ahast de tats cls diputats. 

Ens sembla que I’Xnfornw ha resolt molt bk ayucsta siiuacib 
clc les presons. En aquest moment, ja, el 1% Especial rl’ikluipa- 
rncnts Penitcnciaris, finalment, va ser aprovat el 5 de marq del 
86 per la Comissió d’Urbanisme de hrcelona, i 21 parlir d’a- 
quest mnmcnt s’lia autor’itz,at una liickncia d’obres pcrqui: una 
d’aqucstes institucions peniteiicih-¡es pugui renovar-se total- 
ment i complctameut, amb la qual cosa-jo penso que niilloruran 
substaiiciaiment els problemes de les pi*esoiis a Catalunya. 

Pinalment, acabo. Un resum : ha estrit un csfoi-v important 
el que hn Tct la [nstitucib del Síndic de Circuges; I’atenció 
global a toles Ics irees i B totcs les Mrninistracions, doncs, ha 
cstat equiinime, eiii scnibla; hi llit hagut ubjcctiviiat; s’hii fet 

una bona feina amb una economia de recursos extraordinaria 
-llegint q u i  es veli el quc passa-, i sensc necessitats derna- 
gogiyucs ni de clcniíncies ni d’cstridkncies, gracies al eritcri de 
resoldre cls conflictes en benefici del dret dc les persones indi- 
viduals i de la socictat, que, de vegades, aparentment, aquests 
drets sembla que es contradiguin, pero hi ha la frase aquella 
que <<el meu dret acaba alli on comenca el drct del m w  veí}), 
i, llavors, doncs, de vegacles hi ha problcmes. 

Voldria fcr la constatacib del que diu I’IIiformc x b r e  cls hc-  
tors correctors de les quci xes formiiiades, i és que el quc va bk 
cn Ics administracions -siguin de 1’Estat o siguin autonhrni- 
ques, o siguin locals- els ciutadans no se’n qucixen, es 
queixcn dcl cluc rcpresentcn mancances, pcrb no iotes les 
queixes que nrribcn s h  qiicixes que tenen fonameni i quc harr 
pogut scr adrncscs a trkmit, malgrat cluc, corn he dit at cornen- 
c;amenl, Ili ha hagut un perccntiitgc important de queixes ad- 
nicscs cn rclació amb cls altres anys. 

Per tot aixb, el meu Grup parlnmentari expressa la seva posi- 
ci6 favorahte a I’Inforriw yuc ha presentat l’any 1986 la institu- 
ci6 del Síndic de Greuges. 

Mol tes gricies, senyora Presiclcn ta; moltes grkies, senyores 
i scnyors diputats. 

La Sra. PRESIDENTA : Molt bé, si no hi ha incnnvcnient ... 
(147. St. Fwiirndez Diuz dcmnnu per- j m - t m : )  Sí, senyor 
I~erniindeí. 

El Sr. FEKNÁNDEZ DIAZ : Senyora Prcsidenta, jo voldria 
deimnar per favor -potser aixb no 6s estrictarncnt regtarncn- 
tari, perb avui heni canviat el moúus opcwmdi-, jo rn’he obtiiiat 
abans, en la meva intervencih, un petit comentari dc dcu 
segons que volia fer al senyor Síndic; si m’ho permet, ara. ,. 

La Sra. PRESIDENTA : Sí. De fet, la Mesa csta en una acti- 
tud gcnerosrt rcspecte al temps dels scnyors diputats, donat 
que les Icunions cl’aqucsta Comissió sOn tan poqucs. Per tant, 
li concedim uns minuts pcr intervenir, pero si quc li agrairia 
que s’ajustcs una rniqucta al temps, perquk em sembla que 
portem bastant retard.. , 

El Sr. FERNÁNIXZ DÍM : Molt, molt brcu. Griicies, sc- 
nyora Presidenta. No, era per rab dc I’oportunitat política, i 
doriada la proximitat cn el lemps, nosaltres pensivern demanar 
iil senyor Síndic de Grcugcs m i  actuacib - - i  aprofitivern 
aquesta compareixenpi- cl’oíici cn rclacib amb Ics irreguluri- 
tats en el ccns cluc hi ha hagut il Catalunya i quc han impedit de 
votar mol tes persones, molts ciutadans, en Ics iiltimcs 
eleccions. 

Creiem que aixb afccta un drct fonamental de les persones, 
con1 cs el dret dcmocrhtic CEC votar. Jo crcc que és un fet piiblic 
i notori -suposo que totes Ics forces polítiq~ies tenim molta in- 
forrnacib particular i casuistica respectc a aixh- que $han pro- 
d~i i t  aquestcs irregularitats, i jo dcmanaria al senyor Síndic de 
Greugcs que inicics, d’ofici, potser en col-laboraci6 nmls la in- 
stitució del Dcfcnsos dcl Puehlo, una informació tendciit a 
aclarir Ics causes dcl perqui: s’han produ’it aquests errors en cl 
ccns i poder cvitar, cn la mesura del liossible, que c n  prhximes 
eleccions --sobretot si tenim en compte que rl’aquí a un any 
ienim Ics eleccjoiis autonbmiques R Catalunya- es pugui 
tornar ¿i rcproduir aquesta situacib. 

Gracies, 
I d a  Sca, PR ES1 DENTA : Ciricies, senyor Feriiiinclez, per la 

sevii brevetat. Suspcndrícm la scssjb, doncs, si els grups parla- 
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mentaris no hi tenen cap inconvenient, durant deu minuts. 
Doncs, deu minuts. A les dotze i deu la iniciarem de nou. 

(La sessib se suspkn a tres qunrts de dotze del muti i catorze 
minuts i es reprkn a un quart dhnna del migdia i set minuts.) 

La Sra. PRESIDENTA : Reprenem la sessiri. 
Dono la paraula a I’Honorable Síndic per donar resposta a Ics 

diferents qüestions plantejades fa un moment. 
EI Sr. SÍNDIC DE GREUGES : Senyores i senyors diputats, 

agraeixo molt sincerament les intervencions de tots cls qui han 
pres part en aquest dihleg, i aixo ens afavoreix, a nosaltres, i 
ens estimula. Contestaré en part les preguntes directcs que ens 
han formulat, i agraeixo per endavant els comentaris que s’han 
fet a la mernbria i a l’lnforme que hem presentat avui al 
Parlarnen t. 

El senyor Fernández em pregunta per que queden sensc re- 
sposta el 80%, justament, dels ens locals. Realment, d’ens 
locals, n’hi ha nou cents per tot Catalunya i, com veureu per la 
relació, alguns d’eils s6n municipis que sbn petits que, de vegi- 
des, fins i tot tenen dificuitat per tcnir secretari; alguns d’ells 
no en tenen. Ens hem trobat els casos, fins i tot, que el mateix 
alcalde és cl que ens contesta, amb moltes dificultats, fins i tol, 
de redaccib i de localitmcib legal dels problemes que els hem 
plantejat. Aixo, doncs, fa que, de vegades, és difícil que I n  
nostra reitcracib, fins i tot, sigui contestada a temps i, de vega- 
des, alguns d’ells queden sense contestar. Pero, és clar, la pres- 
sió moral que nosaltres podríem fer no arriba mks amunt, no 
podem enviar-hi, desgraciadament --ni en tenim ganes, de 
iota manera-, la Guardia Civil. 

Referent a I’actuació que ens ha demanat, de procedir d’ofici 
sobre una formulacit per les irregularitats succeides en el cens 
electoral, justament aquests dies nosaltres hem rebut queixes, 
particularment per telef’on, pero aixb, evidentment, s’apartn 
de les nostres competencies, de les nostres atribucions, pero sí 
que el que podem fer; en coordinació amb el Defensor del 
Poble, 6s aquesta requesta o aqucsta queixa. Hem d’acceptar 
aquesta queixa i ,  d’ofici o a petició, també, d’algun ciutadh que 
ens dirigeixi. .. , perquk nosaitres puguem tramitar aquesta re- 
clamació, aquesta fiscalització del qiic ha succeit o pot succeir 
en el cens electoral. 

Contestant al senyor Marqal Casanovas, en rclacici amb les 
línies d’alta tensió, actualment s’ha complicat, evidentment, 
amb la crisi de FECSA. Hi ha hagut uns acords de compensacib 
cl’actius enlre FECSA i, actualment, amb ENHER. Nosaltres, 
com sap el senyor Casanovas, vam fer unes reunions, fins i tot, 
cle tots els interessats -hi havia entitats i particulars, fins i 
tot- en el Col-legi d’Arquitectes, en que cs van estudiar totes 
les possibilitats i els perjudicis que aquesta linia causava al parc 
del Montseny. Nosaltres vam fer la reclamaci6 i la protesta a la 
Conselleria -a les dues, a la Conselleria de Cultura i a la Con- 
selleria, també, d’hdústria. També ho varn fer a la Diputacib, 
que és el propietari, que ha de salvaguardar el parc del Montse- 
ny. El fet que actualment s’hagi assolit amb la Diputacih un 
acord general sobre el desmantellament de les torres instaki- 
des actualment vol dir que ja ha estat un pas ferm i decisiu 
perque aquest projecte no hagi anat endavant, i nosaltres canti- 
nuem vetllant i seguint aquest procés, i farem el que sigui 
perque les obres cs portin rz terme. 

Pel que fa als aiguamolls de Pals, hem de dir que nosaltres 
vam fer un informe molt detallat a la Conselleria d’Agricultu- 

ra, Ramaderia i Pesca, i encara estem parlant.. . Personalment, 
jo vaig portar aquest informe al Conseller i en aquests mo- 
ments encara eslern pendents de la resposta, perb nosaltres hi 
estem insistint. Justament fa pac que hem rebut un informc 
europeu, el qual nosaltres eis hem presentat com un argument 
mks per ai salvament d’aqucsts aiguamolls, d’aquest parc natu- 
ral que han de ser els aiguamolls de PaEs. 

Penso que les preguntes bisiques del senyor Casanovas han 
quedat con tcst des. 

Quant a les preguntes dei senyor Casiircs, que sún quatre ... 
Senyor Casares, l i  agraeixo molt sinccrarnent el dctallat infor- 
rnc que vost& ha posat a la nostra mernbria, i d i r4  que molts 
dels seus punts sbn compartits, corn ho Iia pogut veurc en la 
meva exposició i, fins i tot, en el report que nosaltres els hcm 
presentat . 

Quant a Ics insuficikncies pressuposthries que nasal tres pod- 
riem tenir, en aquest momcnt he de rcpctir-li guc, des del prin- 
cipi, heni configurat la institució com una empresa de tipus 
privat; llavors sí que nosaltres, sobre les nccessiíats que se’ns 
van presentant, nosaltres mirem d’anar-Ics resolent sobre, fins 
i tot, d projecte més o menys que nosuítres fem o projectem ai 
comenpiment d’any, en demanar el pressupost, i calculem per 
]’espai, i sobre les queixes que nosaltres rebem, fem uns chlculs 
perquk, des LICI punt de’vista funcional, tingucm cobcrtcs les 
nostres necessitats de lipus pressupostari. 

Quant a les de tipus material, nosaltres també Ics hem pre- 
vist per endavant, pero resulta que s’ha endarrerit, potscr, més 
del compte el que haviem previst corn a trasllat a la nova seu, i 
aquests mitjans que nosaltres necessitarem per a aquest trqsllat 
estan quantificant-se i, en aquell moment, nosaltres demana- 
rem I’ajut, I’esforq i tot ei que aquesta Comissió pugui realitzar 
a la Comissió de Govern o a la Mesa del Parlament perqui: ens 
ajudi a la cansecucib del pla que nosaltres presentarem. 

També aixo implicar& un augment, corn és ibgic, de plantilla, 
pesquk en aquests moments nosaltres hem calculat que les 
hores extres que s’han treballat passen més &un mes i dics per 
persona, el que s’ha anat treballant, les quals no han estat rc- 
muneradcs ni compensades, com 6s logic, amb temps, Aixo ha 
estat un dels esforcos que ha fet el personal de la institució, el 
qual, per nixo, ha merescut i mereix el nostre agrairnent. 

La segona pregunta : la intensificacib sobre la nostra forp ... , 
en fi, m’ha demanat, el senyor Casares, una mica més d’ener- 
gia en les nostres relacions amb I’Administraci6. És evident 
que hem de tenir en compte que el Síndic de Greuges es mou 
en uns marcs moit determinats, en els quals, és clar, no pot 
fixar uns procediments corrcctius; és a dir, no podem fer unes 
correccions ai que s6n unes insistkncies que nosaltres emprem 
sobre I’AdministraciÓ. No solament amb unes insistencies de 
tipus ... No s’han limitat a unes insistencies de lipus epistolar o 
per ofici, sinti que han estat telefbniques, i de tipus personal. 
Molts assessors s’han traslladat a I’AdministraciÓ, als departa- 
ments, i han indagat i han fiscalitzat cls expedients. Personal- 
ment, jo he tingut en bastantes ocasions amb eis consellers 
--sobretol amb els que teníem mes problemes, corn és el d’En- 
senyament, o com és el de Sanitat i ei cl’AdministraciÓ Local - 
mnwrses personals pcr resoldre problemes que estaven practi- 
cament encallats o que no tenien una resposta suficienlment 
clara. 

Evidentment, nosaltres podem fer i podícm utilitzar aquesta 
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Comissi6; és a dir que nosaltres pocliem fer una dcnúncia, cn 
aqucst cas, cn aquest moment, potser no ha eslat tan extrema 
la negitiva o la desatencih, pochiem dir, per part de 1’ARdmi- 
nistracib, perque hauria merescut. .. Pcr a nosaltres, aquesta 6s 
una de ics posicions que nosaltres pensem que és la Comissió 
aquesta, la dcnhcia  a la Comissi6 i la denúncia zils mitjans cle 
comunicacib. Als mitjans dc comunicació, algunrt vegada ho 
hem fel --a la rhdio.. . - , scnsc, potscr, anomcnar taxativa- 
ment Ics persones o, polser, cl departarneiií. Si creiem cluc 
aixb 6s necessari i cili fccr-ho, no dubti cí senyor Casarcs qiic ho 
farem. 

L’iníbrrne sobre les presons. Nosaltres, acliiesi informc, evi- 
clcnlment, hem fct iin rivaiiq del cluc: nosaltres eskm fcnt. t e s  
presons, per :i nosuttres, 6s un lema que ens tk, en fi, limb 

molta dcdicnció. N o  obslanl ilixo? hu de tenir lircsent el scnyor 
Casares yuc, en iiquest cils, tenim el personal limitat, i que 
itixi) rcprescnta rnoltcs h o m ,  i s6n pocs els mitjans qiic nos- 
altres tcnim pcr dur-ho a terme. 

No ohstant aixk, .jo.a. No és pas yuc nnsriltres no  tinguem, 
no solament la rclació i el comportamcni i cl contacte amb 
molts prcsos, perquk nosaltres tenim una normal i dirccla rela- 
cib epistolar, i ens prcocupem sobre la scva situacib, de molts 
d’ells, I’cstat en quk es troben, $1 sigui en la defensa del seus 
drets inhcrcnts, hutnans, corn per la seva situacci6 dintre dc la 
categoria com ;i presos 6s evident que en aquesta subirea, que 
nosaltres pctiso que hem mimat, hem tingut una cspecial dcdi- 
cació, en aquest moment no podem oi‘crir uns cscanclalls d’ho- 
res dcdials, pcrb sí que s6n moltes les visites que hem k t ,  i 

Ef’cctivamcnt, nosaltres no hern fet una mcricib ciirccía, 
potser, en la memhria, de la infermeria de la Model. L’hem es- 
tudiada durant cl mes de mar$, i I’estern encua estudiant ac- 
tualment. Nosaltres creiem que, pcr tenir una idea nicrlt con- 
creta dc tots aquests scrveis cic les presons, es ncccssi ta bastant 
tcnips --moli de tcrnps- i bastant d’cstucli. No soiament els 
de la infermeria, propiament, siti6 Ics cle carla galerin. &via- 
ment, hi ha deficieiicics, perb nosaltrcs Ics volcin cluantificiir i 
qualificar i per il nosahres aixh comporlaii, lici cap bitix, sis o 
sct visitcs, quc, en realitat, estan ja projectactes. 

La yuarla prcgu ti tii, sobre I’csforq dels dií’erenls n ¡vel Is de 
les csferes de l’hdminislració. Eviclentmenl, qul-tlificur i 
quantificiir acluest csfbrq és ~ i n 8  mica Cfif’Ícil, poder-ho quantifi- 
car en liquest moment, No obstiint aixh, nosallrcs en prcnsm 
noia i cspero cluc en la mernoria del proxim any iIosiillrcs 
puguem donar una resposta pntscr més ajustada al scnyor 
Casarcs. 

Aquests dihlegs cns servcixen molt, corn nosalires hem dit 
en I’exposicib que xcaho de manifestar, justament, aquests 
punts cic cont~ictc, peryub puguem desenrotllar amb mes per- 
fecti bilitat la nostra memhria. Els problemes socinls i econb- 
rnics s6n els quc a nosaltrcs ens han preocupat sempre més, i 
crec quc aquesta és I I ~ B  de les timcims hiisiques de Ja nostra 
insti t uci O. 

I cluc nosaltres podem cicmostrar. 

Al scnyor Colomines li agraeixo que ha fet un comentari molt 
detallat de la nostra mernoria, i penso quc hern anat coincidint, 
i agraeixo, doncs, el cleta11 amb q u e  se l’ha estudiada. El tram- 
vasameni que diu que, en la relació que nosaltres tenim amb cl 
Defensor del Poble, evidentment, ks una cooperacih directa 
cie Ics queixes que nosaltres podem formular íi ell, en relaci6 
amb Ics queixes que ens f‘ormulen els ciutadans d’aqui y i m  
tenen  LI^ problcma m b  l’Administraci6 ccnlrd I) [a pcriferia 
qiie hi ha aquí. Moltcs vegades el mateix Dcfeiisar dcl 1’0bl~ 
etis deniana I n  cooperacih pcrquk les rcsolgucm. Nosallrcs 
tenim la facilitat del contacte directc i immediat dcl Cbverna- 
dor Civii. Es tracla tambk del Capitii Gencral, com ha passat 
amb les objcccions clc conscikncia, o hi amb el Dclegal de 1’13s- 
tat aqui, senyor Marti Jusmet, amb eis quals no licm tingut 
mai amb cap d’clls cap prQhl~%nLi, al contrari, Iicni tingut faeili- 
tals totals quan nosaltres hi hcm acudit. 

També, quan s’ha tracíat dc problemes de catalans que han 
tingut prublcmes amb I’Adininistracib central, cl Lkfensor dcl 
Poble s ’ h ~  posa[ d’i mmediat.. . Ha. deixut, més ben dil, de 
bmda, i ha donat preferkncia a les peticions quc nosaltres li  
hem fet. 

Quant a la normalitxacib de la ilcngua, cvidentiment, hi ha 
molt camp cncara a rccOrrcr, a estabilitzar i a centrar aquest 
procks, que va lent. Nosaitres, d’ofici, precisament, hem fet i 
hem preguntat i tenim un dossier que, si inieressn al senyor 
Colomines, l’hi enviarem, sobre, prccisament, un problema 
QUC al nostre critcndre ha quedat pendent, que, si lk en cl re- 
gistre civil s’ha esrncriat qiic cs pugui fcr la traducció del noni i 
del cognom amb ortografia catalana, en canvi s’ha deixat la co- 
pulativa caslellanii, In <<y>> grega, o sigui que, actuaiment, e11 
fi,  cs pot portar a termc la traducció a l’ortografia del nom i el 
cognom, pcrb cn canvi és mantingut ... Nosaltres I iem fet un 
llarg informc, molt cxh;iustiu, sobre aquesta qüestib, i I’hhem 
enviat tanl al Conseller de Cultura, al Conseller de Justicia i di- 
rigit, també, al Ministcri de Justícia. Nosaltres haviem fel j,, 
prcviament, iiiia gestió en aquest sentit amb el Ilcfensor del 
Poble, pcrb, cviclentnicnt, el Dcfensor dcl I’ohle va dir cluc 
crcia que iiixo .¡a aniria en cl I-Jaquel dc la reforma del registre 
civil per ii nqucsis fiisos. Pcro encara estil, aixb, pendent de 
so I uci ó. 

I res més, Suposo quc aquestes han estat Ics preguntes o els 
punts principals cluc se’ns han stisciht en aquest rnomcnl, i ho 
repetcixo, agrair-los no solament I’assistkncia, sin6 aquest 
dihleg que hem establert i que, com sempre, nosaltres mante- 
nim, no en aq~iesta sessió, sinó en  la nostrii institucib, pcr a 
qualsevol cosa que a algun de vostks els pugui interessar, de 
qualsevol tema CII que nosaltres puguem ser útils i intervenir. 

Molt agra’it. 
La Sni. PRESIDENrA : AgrLiim, doncs, la presencia de 

1’Honorahle Síndic clc Grcuges, i tola la informacib yuc ens ha 
lliurat en aquesia scssib informativa, i s’aixeca la scssib. 


