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INFORME AL PARLAMENT IIE CATALUNYA
EMES PEL S Í N D ~ CDE GREUtiES
(ANY 1986) (Reg. 1’-975)
OFLCIALIAMAJOR

La Mesa del Parlament, en scssió tinguda el dia 3 d’abril dc
1987, ha prcs nota de l’hrormc al Parlament cle Catalunya
cmks pel Síndic de Greuges (Any 1986) (Reg. P-9751, presentat pel Síndic de Greuges d’acord amb la Llei I4/1984, del 20
de marq, del Sindic de Greuges. D’acord a m b el punt I de la
iitirrna supletoria del Reglament sobre la tramitaci6 pariamcnthria cle i’lnf’orme anual i dels Informes extraordiniiris del
Sinciic de Greuges, del 29 de gener dc 1985 (ROPC, 43/11,
19221, la Mesa ha ordenat de publicar-lo en el UuflIrtÍ C)!fiuicli
dd fariclmeni de CutLilunya i de trametre7 ii la Comissi6 parlamentiria del Síndic de Greuges pec al seu debiil, prcvi UI del
ric.
Pidau del Parlament, 3 d’abril de 1987
Ismael E. Pikrch
Oficial Mqjor

La presentació cl’aquest Informe coirrcideix amh el tercer anivcrsari de I’aprovacih pcr aquest I’arlament de la Llei
i 4/1984, de 20 de mar$, que va crcac la Institiicib dcl Síndic de
Greuges, el qual fou nomenat el 27 dc juny d’ac~uellmuteix
any.
Si fem acluesl recordatori 6s perque, amb la presentució cl’aquest informe sobre les actuacions realitzades durant 1986, la
nostrii InstituciO ha complert dos anys i mig dc funcionament,
6s a dir, la meitat del temps CIC mandat rebut del Parlnmcnl per
exercir la rnissii, estatuthria de dcfensar cis drets humans i Ics
llibertats públiques dels ciutadans.
Per aixo, cnF dir qiie el contingui de l’lnllorme prclen ser, en
primer lloc, UIIN cxposicib ordenada de la feina feta durant
l’any precedent en l’cxcrcici de les funcions CIC supervisar i’aactuaci0 de 1’AdministraciÓ~ ~ i b l i ac afi que respecti els drets reconeguts constitucionalrncnt als ciutadans, perquk serveixi

--

10139

amb objectivitat els interessos generals i actu’i d’iicord amb els
principis d’cficicia, jerarquia, descen tralitzacib, desconcentracib i coordinació amb subrnissi6 plena a la Llei i al Dret.
Pero, en segon lloc, el fet abans esmentat, que es compleix
la meitat del nostrc mandat, justifica que en aquest terccr Itiforme també introdui’m diverses reflexions que aportin una
avaluaciú sobre \a tasca dcscnvoluparia tins arn. Una tasca 110
gens Etil tenint en compte la novetat de la Institució, que no
tenia precedent cn cl nostre orclenarncnt jurídic, la qual cosa
afegia a les cli ficul tats normals derivades dc la posada en f‘uncionarnent la nccessitat d’un esforG constant i continual per
donar-la ii concixer a tots els ciutadans, explicant-los quines
sbn les nostres funcions i l’abast de les nostres cornpetencics
en les relacions amb 1’AciministraciÓpiiblica. IJn csforq que cal
prosseguir per aconseguir que la InstituciO arti bi arreu del pais
i serveixi a tothom, amb una cspecial atencili>als que, per diverses circumsthncies, més puguin neccssitkir la nostrii
in tcrve nci 6,
Per part nostra, hem de tornar a agrair el suport que tots els
grups parliimentaris d’aquesta Cambra ens han donat durant
aquests priiners anys de vida dc la Institucib. Sense aquesta
canlribucih hauria cstal impossible la nostra tasca dc scrvei als
ciutadans.
Cal Ter rcssullar el valuós ajut i I’estímul cluc han significat
per it nosallres totcs les ohscrvacions que, en rclaci6 amb el
conlingut clels informes anteriors, ens han cstal fetes pcr pari
de tots els grups cle la Cambra cn les diverses sessions plenirics
o en camissib tingudes fins ara. Les acurades obscrvacions i rccornanacions que eiis foren adreqades han representat un incstimable punt de referencia en les nostrcs actuacions posteriors
i han facilitat, pcr tant, la rcdaccih dcl present documeni.
Aquest Informc de 1986 ha cslal estructural en ires parts i
unes cansidcracinns finals.

La primera part compren una introduccib i tres capitois
Inrrodraccici :unes observacions preliminars dc airiiclcr general sobre les activitats realitzades per la lnslilucih durani
I’any 1986.
Pritwr : inlbrmacih sobre les rclacions cntre lu Instiliici6 del
Síndic de Greuges i el Purlament de Catalunya, amb Una rererencia a Ics compareixences cjcl Síndic davkllit la Comissi6 parlamenthria encarregada de rclncionar-se amb ell i clavani el Ple
de la Can1br.a.
Segon : inrormació sobrc les rciacions tingudes entre Ics Institucions del Sindic de Greuges i del Defensor del Pucblo, d’acord amb el que estableixen les respectives lleis reguladores.
7iwet‘ : inf‘ormacih sobre I’organitzaciÓ i el funcionament
de la Institucib, fent cspecial esment dei pursolial at scrvei de

la institucib.

10140
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I1enguutl;e emprat, i buscant unii relacih directa i personal amb
les parts afectades en un assumpte.
Jin el darrer informe de l’any 1985, es manifcsiwn quc una
de Ics preocupacions essencials era d’aconseguir una raonable
celeritat en I’estudi i trmnitaciii cle Ics queixes. Aquesta
scinpre desitjable celeritat no va ser possible al cornenqament,
quan la tramitacib de l’elevat nombre de queixes presentadcs
cl primer any es va hivcr de conjugar amb la crcacih dels nous
scrvcis.
Només uiil rccordar quc cn I’informc anterior el riombrc clc
queixcs iinalitzadcs (entrc resoites i inadmeses), el 3 1 de dcscmbre cic 1985, represeniava cl 49’8%;n’hi havia un 34’6%cn
procés de trimiitacib, i cn estudi, el 15’6°!0. En cativi, en rclacih
amb les qucixes corresponents a l’any 1986, també referint-nos
al 31 de dcsembre, ei nombre dc queixes finalitzades ks del
66’4%1,cn procks cie tramitació n’hi un 25’5?h i solament en
La tercer# part presenta un cstucli sistemitic dc Ics qiieixcs resta en estudi u n 8%.
irarnitades durant I’any 1986, clussilicadcs cn les se1 irecs d’esD’altra banda, es pot subratllar quc, si I’any 1986 es va cotudi i tnimitacih en que han estal clistribu’kies en t’mci6 de les iiienpr amb 728 qucixcs (en procés cl’esludi i tramitacib) heretades de I’any precedent, ara el nombre de yucixes dei 1986
matcrics esliecíiiclues ii quk cs rcfcrcixen.
Cxhscuna dc les hrees s’cxplica segons els apartats scgücrits que passen a 1’exercici de 19 87 solament 6s de 407.
De iol aixh es pot concloure que el grau CICceleritat, sense
ser i’ilptim, va augmentaiil. 6s ci’esperar q w durant CI 1987
I . Arnbil itistitucioiial i liinhit material de compct&ncies.
s’aconseguirh més immediatesa cn la tratnitacib de ics queixes,
2. F,stat de la iramilaci0 i assumptes més freqijents.
3. Queixcs més significativesinirnitadcs ciiirmt l’any 1986. enmra que aixo tamhk estA en funcih de la complexitat del cas
4. Conclusions en relaci6 amb la problernhtica gencral de que es planteja a1 Sindic, dc les diverses gestions B fer amb
I’AdministraciÓ afectada i de la rapidesa amb quk 1’Rdminislral’iirea.
L’Irrforme acaba amb unes uonsidc,rar‘irjris,Jinalssohre la tasca ci6 respon a ics peticions d’ínrorme que el Síndic de Circuges li
adrep.
fela pcr la Institucih durant I’any 1986.
Un altre aspecie que mcrcix de ser deslacai sohrc Ics act uiicions de la Institució durant i’ariy 1986 6s I’augrncnt dei percentatge de queixes resoltes el 3 E de clcsemhre de 1986 (cl
37’65%$, sobretot si es compara amb íes xifres dc I’informe mtcrior (22’82%). Ayucsts resultats s6n csperanqaclors, perquk
sbn molts cls ciutadans que han trobat en msiiltres un ajui
eticaq per cercar una soluci0 enfronl d’alguncs actuiicions irregulars de l’Administraci6,
T m b e convé, observar que continua haixanl cl noinbrc de
PKIMEKA PART
queixes inaclnieses (51’5% al 1984; 36% 2-11 1985; 28’7% li1
1986) Els escrits rebuts s6n cada cop més qjusiats il i’hmhit cic
conilietencia CIC la Xnstit uci0, estan millor argumentats amb Ibnamerits mes solids, i aixb lamhé en facilita l’cstudi i la posterior tramitació davant I’Adrninistració puhlica.
Crcicm que I’esfor~divulgador de la TnstituciO ciesplegat
Ihranl I’any 1986 s’ha comcncat a rccollir el fruit dels esforcos rcatitmis durunt el priincr any i mig, csfcmp que es van durant I’any I986 tambk ha infl~iiten els resuttats anteriors. Í<s
clcclicar molt espccialment II la posnda cti fli~icionamcnidc la veritat que la Institizcih cncara no es prou concguda per alguns
Institucib. L’riugtnent de lii plantilla del personal al scrvci del sectors dc la pohlaci6. Perb s’ha CIC tcnir en compte quc cl
Síndic dc Grcuges i la dcfi nitiva informat itmcib CIC i ’oíici iia Síndic de Cheiiges és una Instituci6 jove i sobrc aixb cal dir que
s6n aspcctcs importants als quals iiirem rci‘crencia en u n capí tol en la conf’er6nciii d’Ombudsmen europeus reunida ii Viena el
juny passat, I’Ombdusman suec es qucixava que tarnbk en cl
postcri or.
k r b tambb s’ha de dir que cls mks de 3.000 expedients estil- seu país, on la institució esti molt arrelada, hi ha ciutadans que
cliats i tramilats en ci Iranscurs d’aqucsts prirncrs dos anys i encara la desconeixen.
Corn hcm dit, cloncs, la Tnslitucib del Síndic de Grcuges conmig han perrnbs que la Institució anks obtcnint una va1uos;i expcriCncia CII el tractament LICIS assumpics. ’Tot aquest voluni tinua trcbiillaiit per increincntar la seva pceskncia en el país. Ei
dc ti-ehídl fet fitis ara ha yiudst que la Institucib hagi ;issumit Síndic ha fet diverses visites ii molts indrets tle Catalunya, bé
uns eixos bisics d’actuacib en l’excrcici de Ics scves liincions perque hi ha cstat soi-licitada la presencia, bb per iniciativa
de mediació entre els ciutaclans i els diversos b r g m s CIC I’AcImi- prbpia.
T m b k ha estat constant la nostra presencia en els divcrsos
nistracib piiblica. El Síndic ha procurat actuar sempre amb criteris flexibles, evitant lot risc dc burocratitzacib, sobretot cn cl mitjans de comunicació social -premsa, rBdio i televisió. Aixi

La segona part compren irna introducci6 i tres capitols :
Introhcciii :S’hi inclouen iines observacions gencruls sobre
cl nombrc d’cscrits rebuts a la Institució.
Prirnm : s’hi exposa unii seleccih de dndcs d’interes sobrc cls
ciutadans que s’adreccn ii la Institucih : edat, scxc, nivell cultural * profcssih, I lcngua, procerfencia, etc.
Segon : incloii una infor*maciO acompanyada de diverses
taules estadístiques sohrc cl nombre de qucixes tramilaclcs
durant I’any 1986, i iina clistribucih matcria), per iirees d’cstudi
de les queixes rcbucles durant tot I’any; se’n detalla I’estat de
tramitacib rcfkrit UI 3 I de dcsembrc de 1986.
7 k t w r : iiiclou un cripítol nou, no prcsent en l’antcrior informe, en que es fi) una avaluació dc Ics relacions dc lri lnsliiució
del Síndic dc Circuges amb les ;idministracions piihliyucs.
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mateix, a comenqament de 1986 es va editar una segona eclici6
del fullet ((Que es el Sindic dc Greuges? >>, amb un nou tiratge
de f 0.000 exemplars distri bu’its per tot Catalunya.

Capítol I
Relacions amb el Parlanient de Catalunya

Les relacions amb el Prirlament de Catalunya han estat constant i molt positives. El Síndic ha trobat sempre en la I’residkncia del Parlament, en els components dc la Mesa, en les Comissions parlametitBries amb qui s’ha relacionat i en general
amb tots eis Diputats dels diversos grups parlamentaris una col-laboracib i un estímul que han ajudat posi tivnment la instituci6 en l’exercici dc la seva missió. 1;irnbé cal recordar que
alguns escrits de queixa que han estat tramitats per la Inslitució
han cstat prcscnlats per Diptitnts al l’nrlament, cls quals, d’acord amb cl que estableix I’artick I2 de la Llei 14J1984, estan
legitimats per adrqar-sc al Sindic de Greuges, i sot-licitar-li
que actiii en rclacih amb cl cas que f’ormulcn.
A lots clls hem d’agrair li\ confian~r-1
que han ciipositiit en
nosaltres i la col-laboracih que n’hcrn rebut cti la tt*amitacibdc
la queixa.

_--.
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cells, pel Crup de Convergkncin i Unió, el Sr. E’ranccscCasares
i Potau, pel Grup Socialista, el Sr. Jordi Ferni‘indez Ilíaz, pel
Grup Popular, i el Sr. Marc Aureli Vila i Comaposacla, pel
Grup ci’Esqucrra RepubE icana. Després de la resposta del
Síndic, van formular preguntcs o riernunar aclarimcnts 1’1. Sr.
Robert Ramíre;! i i3atcelIs i 1’1. Sr. thncesc Casares i P O E ~ L I .
Després d’unu nova intcrvcncib del Síndic, In I’resiclentn,
havent agriit la informacib quc van oferir, va aixecar la sessib.
EI tcxt de les intervencions vil scr recollit CII el Ilimi c k S m i ons d d I’mlmnmt {fil Cutaiurlyo, sbrie C, mimero 92, de 25 d’abri1 de 1986.

En segona scssi6, presidicla per la IIhistrc Uipiitada Sra.
Kosa Bareiiys i Martorell, tlcornpanyada dei Vice-presidenl
primcr, 1’1. Sr. Carles Viñas i Serra, va tenir lloc el dia 19 de
desembre, a f? de ct~mmernofiirel trenta-vuilc anivcrsari cle Iu
ilcclaracib Universal dels Drets i lumans. En aquest acte, en
qu6 no es debatia cap document previ, la intcrvencib del Siridic
es va centrar en una skrie de reflexions sobre la situacib dels
drets humans ii Cataliinya el 1986, declarat per les Nr-icions
Unides Any internacional cle la Pau.
Després de destacar la intcrrelacib entre pau, drets humans i
conscihcia civica, el Síndic insisti en la necessitat de reaccionar contra cl desequilibri que afecta l’organització ectintmica i
Il’acord amb el que estableixen els articles 2 i 30 de la 1,Ici social del mim actual. Aixb implica la participació dc totliarn
14/1984, e! dia 6 de mart;, ci Sfndic va iramelre al Prcsicieiit clel en la creació d’una consciencia civica rcnovadu que prcscrvi la
FJ~irkirncntI’inl‘orme de Ics seves actuacions de I’any 1985. La pau social i que sigui cspecialinent sotidhria. iimb cls mCs dcsMesa del Parlament, en sessió tinguda cl dia I1 de mart;, va protegits. Es va recordar la siiuació de marginacib que aí‘ecta
jircnilre nota de l’informe presentat pel Síndic i d’acord m b et molts ciutadans, en particular cls menors, i‘ct quc agreuja Ics
punt I de la norma supletoria dcl Reglament sobrc la tramitacih diferkncics socials entre cls ciutadans, contra Ics quals els
parlamcnti~iadels informes anual i extraordinaris dcl Sindic poders públics han de prendre incsures espccifiques.
de Greiigcs, del 29 dc gener CIC
1985 (ROPC, 43/íI, 19221, la
Posteriiirinenl van intervenir els reprcsentants dcls divorvos
Memi vil acordar que I’lnforme fos tramCs i1 la Comissi6 del grups parlamentaris : 1’1. SI-. Robert I<amírez i I3alcells, pel
Sindic dc Greuges. Així mateix, la Mesa, d’mjrcl amb I’arlicle Gcup de Convergcncia i Uni6, 1’1. Sr. Franccsc Casares i
89.2 del Iieglament del Parlarncnl, cn va ordenar la piibli~iicib Potau, pel Grup Socialisla, I’[. SI-.Jordi l-7ern6ndezi D í u , pel
en ei Butiletí del Partamcnt de Cnlr-llunyc?(núm. 129, de 19 de Grup IQular, i 1’1. Sr. Marc Aureli Vila i Comaposada, pel
Grup d’f3qucn-a Rcpu blicanii. Ucsprés d’unes paraules finals
marc cle 1986).
del Sindic, la presidenta, I. Sra. Rosa llarenys i Martorcll,
aixcdi la sessib.

Durant I’any 1986, cl Sindic ha comparegut cn dues ocasions
davant Iu Cornissii, : una sessib ordiniria el dia 25 cl’abril i una
sessib exlraorciiniria el 10de desembre.

La Coinissib I’arlamenthria, presidida per la JElustrc Diputada Sra. Rosa Barenys i Martorell, acompanyada dcl Vicepresident primer, 1’1. Sr.Miquel MontañA i Carrera, i clcl Secretari, 1’1. Sr. Carles Vifias i Serra, cs va reunir el dia 25 d’abril
per debatre com ii punt bnic de l’ordre dcl dia l’informe corresponent a les activitats de la Institucih corresponents ii I’any
1985.
En primer lloc, ei Sindic vil fer una exposicih oral de 1’Jnforme, seguida d’iina intervenció dcls Mustres representants
dels diversos grups parlamentaris : cl Sr. Robert Kamírez i Bal-

Donant complimcnt al que clctermina I’arliclc 31 de la Llei
I4J1984, el Sindic de Greuges va exposar un resum de l’inrorme en una scssib específica del Ple del Parlameni, al final de la
yual cls grups parlamentaris van intervenir per fixar llurs posicions en relxib amb el contingut del document.
La sessib, presidida pel Molt I Ionorablc Sr. hcsident del
Parlamcni acompanyat de tots els membres de Li Mesa, es va
celebrar el dia 7 de maig, Al banc del Gnvcrn, hi scicn els i ionorablcs senyors Consellers d’Ensenyament, dc Sani tat i Seguretat Social i de Politica lerritorial i Obres Públiques.
Seguint el procediment previst en la norma supletbria dei
Reglarncnl sobre la tramitació de I’Informc anual, primerament el Sindic de tircuges exposi oralment un resum del dit
Informe. Finida l’exposició, el Síndic s’absenti de la Sala de
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Sessions i tot seguit el President de la Cambra va invitar ~ I S
grups parlameniaris a miini festar-se en rclacih amh I’Informc.
Jii van intervenir 1’1. Sr. Marc Aiireli Vila i Cornaposacla, pci
Grup d’Esquerra Republicana; 1’1. Sr. Maties Vivcs i Marc, pe3
Cirup del I W f t Socialista Unificat de Catalunya; 1’1. Sr. Jordi
Fenirindez i llíaz, pel Grup Pop~ilar;1’1. Sr. Francesc Casares i
Potau, pel Grup Socialista, i 1’1. Sr. Robert liamircz i Mcctls,
pel Grup de Convergkncia i Unió.
El text dc lcs intervencions va esser puhlical en el Riwt c k
Smions úd I+wlljrneni d?Cirtrhnya, skrk I’, nit mero 60, de 7
de maig de 1986.

Capítol I1

Kelacions amb el Defensor del Piiehlo

Les relacions entre les lnstitucions del Síndic i el Defensor
s’han atiat intcnsificant durant I’any 1986, a coiiseqükncia de
la voluntat sincera dc col-iaborucih que des elel primer dia ha
existit entre el Síndic de Greuges i el Defensar del Pueblo, d’acurd amb els principis de cooperacih i de coordinació previstos
en les respectivcs lleis reguladores.
ill Síndic agraeix I’ajut i I’assessorament teciiic ofert desintcressadumcnt pel Defensor dcl Pueblo, que han significat una
rcduccih important en el cost i en cl tcmps d’irnpl~n~acih
dels
programes en cl procés d’i nformatitfiacib.
Els conlwtes personals del Síndic de Greuges amb el Defensor del l’uehlo han estat constants, b&aprofitant els viaiges perioclics que el 13efensor del I’ueblo ha Set H Catdunya, li& les
ires visites quc el Síndic dc Grcugcs ha fet ii Mitdrid. Entre les
rcunions tingudes cal destacar Ics scgiicnts :

t<n nqucsta rcuni6, a la scii del Dcf‘ensor del Puehlo ii
Madrid el 31 clc gener, tamb6: hi vil piirticipar el 13cf’cnsor del
Isut=bto hneit.lulr,. S’hi van analilzar entre d’dtres qilestioiis les
repercussions cic I’aprovacib per Ics Corts Gcncrds de la Ley
36J i 9x5, de 6 de novembre, pes la q i i a l es regulen les rclactotis
entre la lnslitucih del Dci‘cnsor del Pueblo i Ics figures similars
de Ics dikrents Comunitats Autirnomes. Tambc cs va valorar
Iu possibilitat d’claborar pucles o convcizis qiic facilitin la COOperacib i n t c r i i i s ~ i t ~ ~ i ~ n a l .

En aqucsta rcunió es va firmar el protocol núm. 1 sobrc conperacil, entrc Ics institucions dcl Defensor clel Pueblo E el
Síndic de Greuges de Catalunya.
En aquest document les pnrts van concretar les modalitats
de cooperacih cn refcrkncia amb els serveis inf‘ormhtics de
totes dues Institucions, i entre altres coses acordaren :
a’) Que els serveis cl’informiitica del Dcfensor del Pueblo posarien a disposició de I’oficina del Síndic dc Greugcs els seus

programes de tractament de queixes en e1 Registre, de mantenimcnt de la base de dades, del tractamcnt dc clucixes en les
irees de gestió sobre l’esmentadu base dc dudes i que es dctallen en el corresliment document annex ;i1 protocol.
b’) Que els fwncioriaris del Defensor del Pucblo continuaric n prestant assistencia tknica als sem coikgues de l’olicina del
SÍndic de Greuges en tot el que cs refereix R la incorporacih
dels csmcntats progratnes I’estruciuca informilica d’itquest,
d’acorrl amb unes iiormcs de procediment i un calendari i-irevisar periodicarnent.
c’) Que en corrcspondencia, ei Síndic de Greuges facilitari a
la Institucih del Defensar del Pueblo, a petició cl’aquest darrer,
les dades que vagi generant el seu propi sistemu informitic.
Cai dir que la informatitzacib de les oficines del Sindic de
Greuges ja és una realitat. Durant I’iiltiin trimestre cle \’any es
va materialitzar l’entrada en els Registres informatitzats de
toles les dades refcrents a les més de 3.000 queixes tramitadcs
pcl Siridic de tireuges clcs de 1984 fins deshores.

1Ii van participar el Dcfcnsor del Pucblo, cl Síndic de
Greuges de Catalunya, cl Defensor del Pueblo Amialui i el l l i putado del Común de Canarias.
EA sessió va corncnqar amb una exposicib general sobre les
cxpcriencics i actuacions de Ics quatre liistitucions palarnenthries i una síntesi sobre els resultats aconseguits fins aleshores.
‘rot seguit s’exutninh la divcrsitat dc supbsits cic coordinació i
cooperació derivats dc Ics respectives Ibis reguladorcs dc la
Lcy 36í1985. Els particil~antscslirnaren moit positius els resultats cl’aqucsta col.laboraci6.
T m bé cs van estudiar diverses propostes opcraíivcs per optimitmr Ics rclacions existents. La Institució dei Síndic CIC
Grcuges va suggerir d’aaprorundir sobre els aspectes segücn 1s :
a’) La necessitat de donar rnks immcdiatcsa a Ics informacions sobre lli situacib de Ics queixes tramitades en rkgim de COOperxi6 : es tracta de canalitzar mi tjanqan t el procés i nforrnitic
la informació perihdica pero cspccífica sobrc els expedients
quc cl Sindic dc Grcugcs, en apiicacih de l’article 4 de la Llei
I4/ 1984, tramet al 13eíensor de\ Pueblo.
hS
’ i,a necessitat de controiar els casos cic duplicitat cic
qucixcs. Amb una inforinacló recíproca i periodica, es controlaran millor els cwos dc duplicitat de qucixcs que cs produeixen quan el ciutadh es dirigeix a la vegada u iotes dues
institucions.
c’) La ncccssitat d’harmonitzar crilcris en la resolució de Ics
qucixcs; aixo també pot tnillorar, amb una infortnxió recíproca i detallada, les recomanacions de caricter general que les inst it ucions acircccn als poders pizblics.
d’) La necessitat de polenciar les relacions entre eis equips
d’assessm de les respecti ves institucions, sense perjudici que
les Comunicacions entre les institucions es formalitzin miljanc;nnt les persones que les reliresenten. Es va fer ressaltar laconvenicncia que en el seguiment dc la tramitació dels expedients
hi hagi una certa connexih entre els ilSsessors que estudien les
queixes d’unrl l‘irea deternlinada de I’Administració. Tarnbd: es
va ressaltar el fet que els contactes telef’onics entre els ascssors
han ajudat en molts casos a donar agilitat i flu’fdesaa la tramitació de determinats expedients.
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ganitznts ii Catalunya per organismes o institucions, tant phblics com privats. Mereix desliicar les relacions tingudes amb
Caritas, Justicia i Pau, Ainnisty Internacional, Institui de
Drets I-Iumansde Catalunya, etc.
Així mateix s’han intensificat els contactes pcrsonds amb
els Ombuilsrnen dels principats pjisos europeus, mit.janqant la
participació del Sindic en 121 priniera Conferencia dcls OmE1 nombre de queixes que durant I’any 1986 han cstrit trami- budsmen europeus, que es rcuní a Viem del dia 10 ai 13 de
tades en rhgin-i dc cooperacici i coordinacih ks de 99. En el junyde 1986.
quadre següent es distri bueixcn en les corresponents 7 iirees
I-ii assistiren Ombudsmeti, comissionats parlamentaris i titud’estudi i lramitacib :
lars d’instituciclns nfins d’hmbit cstatal, auionomic i local de la
República Federal d’Alcmanya, Dinuinarca, Finihndia,
12
Presidencia
Arca I
Franqa, la Grun Jktanya, Irlancla, Isard, Vthlia, Liechtenstein,
12
Governaci6
Area 2
Luxemburg, Holanda, Noruega, Portugal, Espanya, Suecia,
1 2 Siiissa. Tarnhc hi assistiren representants d’organitmcions
Ad rni nis1raci O 1ocii 1
fl
Ensenyament i Cul turc?
Area 3
intcrnacionds governamentals (com el Consell d’Europa) i
1s
Sanitat i Segurctat Socid - Treball
Arca 4
íiltres dc carhcter no governamental.
Política Tcrritorial i Obres P.
Area 5
Els assumptcs que Foren objecte de debat cntre els parlici16
Indistria i Energili
pants foren els següents : <<les
queixes rct’crenis a la Segurctat
8
Economi~ii Finances
Area 6
Social >>; <( les queixes rcfcrents a I’Administrxih local H i
15 <<l’Ornbiiclsmani I’hdrniiiistracih de Justicia>>.Com es pot coS ust icia
Area 7
mprovar, es va fer paiks que ics de i’activi~atadministativa (se99 guretat social, iidmiiiistracih iocd i administració c k justícia)
TOTAL
..
--.s h Ics quc, semblantmcnt al quc ocorre a Catalunya, ;glutinen la maior part de les actuacims dels Om budsmen europcus
en l’exercici de la missió de defensar cls drets humans.
Finalmcnt, en ocasi6 d’un viatge privat que el Síndic vicifcr il.
Ilaris, cs va entrevistar amb cl Mkdiateur M. Pau1 Legattc, i
amb el Director Gelieral de la Inslituci6, M. Maurice Grirnaud.
Cal qualilicar d’excelknts i csperant;adores les relacions de Durant la reunió cs van coincntnr diversos aspcctcs cie les ucticooperació tingudes entre el Síndic cle tiIcuges i el Ilcfcnsor vitats de les respectives institucions i la convenikncin d’ititcrdel I’ucblo Andaluz i el Diputado del ComÚn de Canarias.
canviar informació mrjtua, seguint els critcris adoptats pcl
En primer lloc, el ücf‘cnsor dcl Puebh Andaluz, Excm. Sr. ComitB de Ministres del Consell cl’Europa cn Iu resolucib
Manuel Conde-Pumpido Ferreiro, vil visitar la nostrn Institu- (8518, de 23 de sctembre de 1985, cn la qual cs recomanava
iinii mes iniensa coopcracih cntre cls Ornbudsrnen dels Estats
ci0 el dia 29 cle gener. S’cstablircn Ics liases d’una cooperacib
entre totes clucs institiicions, fet que s’ha materialitzat en unii rnernbrcs dcl Consell d’Europa.
cdlaboració en la resoluci6 dc determinats expedients.
En segon lloc, el Parlament dc Canhrics va elegir 1’1, St..
Capítol J I1
Lluís Cobiella Cuevas com a primer Diputado del ComÚn de
El personal al servei rlcl Síndic de Grcugcs
Caniries. El Sitiriic de Greuges vil ser invitat per la Presiclkncia
dcl Parlament de Caniuies a assistir a la presa dc liossessi6 del
llurant t’any 1986 la InstituciO ha fct un pas cndavant moli
nou Comissionat parlametitari, acte cluc va knlr lloc a Santa
Cruz de ‘Tenerife cl dia 2 1 CIC mar%,Per purt SCVN, el SI-.
Cobi- i mprirtanl en rnateria d’orgunitmih i en la instul.laci6 dels serella, que va vcnir a Darcetonu i visiti1 la nostra seu cl (fia 6 d’a- veis interns, tant pcl que íh I I tnit.ianspersonuls corn makrials.
liti primer lloc, la plantilla cicl personal rlcl Síndic de
h i l , iniciii una cooperacih que també s’ha materinli tml cn la
Grcugcs
ha experimentat 1111 petit augmcnt a partir CIC !’últim
tramitació de ckterminnts expeclicnls.
trimestre dc I’any. Efectivament, el Síndic dc Greuges va nomenar un asscssor tkcnic i un assessor d’iirca rnitnjanG;intresolucions de 19 de setembre de 1986 i 1 d’octubrc CIC 1986
respecli va ment.
Aixi mateix, el Síndic de Greuges, cn iis de les atribucions
La Institució del Síndic de Grcugcs ha continual tcnint que li cont’creix l’article 33 dc la 1,lci I41 1984, de 20 de marG, i
cluranl l’any 1986 relacions amb les institucions nacionals o de conformi tat amb el que establcix l’articlc 2. I de les Normcs
iníernacionats,piibliques o privades, que tenen com ii finalitat Bhsiques del Síndic de Greuges, va dictar la rcsoiucib de 8 d’ocla prornocib o la defensa dels drets humans i Ics llibertats públitubre de 1986 (DOGC nfitn. 755, cle 20 d’oclubre de 1986),
q ucs dels ci ut<
dd ans.
per la qual, dins els credits pressupostaris dc la Institució, es
EI Síndic ha participat en diversos congressos o simposiums
modifica la plantilla del personal de la Jnstiiiicih del Sinciic de
i en una diversitat d’actes --cursos, coizferkncies, triules Greuges, dc data 30 CICdesembre dc 1985, i cs crccn dues
rodones- que relacionats amb els drets liunxins han estat or- places d’auxiliar administratiu, amb nivell 9, i una plaqa de te~

.,
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lefonista, amb nivell 10. A la vegada se suprimeixen ducs
placcs administratives vacanis amb nivell 8.
El Sindic CIC Greugcs va C O I I V O C R ~mitjanqant clucs rcsolticions de 6 de novembrc de 1986 (11cxl;C mim. 767, de 17 de novcmbrc cic 1986) concurs dc mkrits i dc c;lpacital pcr ii la provisió d’una p l a ~ ad’auxiliar administratiu i ci’unu piaqa dc telefonista. Efectuades Ics proves els dies 10 i I1 de dcscmbre de
1 986, Ics dues wpirants seleccionades van comenGar ii trchallar
el dia 5 de gcncr de 1987.
El pcrsonol cn actiu a la lnstituci6 del Sinclic de Greuges, ci
3 I de dcsembre de 1986, era CIC I S persones :
- Secretaria General
- Cap de Gabinct
- 4 Assessors d’hcea
- 2 Assessors iecnics
- I Secretiisia particular del Síndic
- 4 Administativcs
- 1 Xofer
- 1 IJixer.
En l’informc dc 1 98 5 dcslaichcm q ~ i el
e local on actual mcn t
estan instal~ladesles oficines del Síndic de Circugcs havia csdevingut insuficient per poder-hi instal-lar tot cl pcrsonal que requeria ei b m funcionament cle la Institució, cl mobiiiiiri d’arxiu i I’lhabilitació d’espais reservats per poder ittenclre les nonihroses visites que reben les nosírcs ofici tics.
Un any desprks, 121 insuficibncia d’cspai encara ks més evident, clotial I’augment d’activilat de la InstituciO.
Davant iiyuest probleini\, cl Síndic CIC Greuges ha fct aquesls
clarrcrs mesos u i i ser ie de gestions arn b dE verses 1nstit ucions,
q ~ i ehan donat corn a fruit un principi d’acord amb t’hjunta-

nient de lhrcelona, el qual vil oferir a la Institucih dcl Síndic dc
Greuges la cessih d’bs de la casn niim. 31 dcl carrcr de Josep
Anselm Clavi: (coneguda per Pduu del Marques tl’AIlbrrks),
una vcgada s’hi hauran fet Ics obccs clc rernoclelaíge i aclequncii)
per destinar aqirell immoblc ii seu dcl Síndic cle Grctiges de Catalunya. llei projecle i les gestions, cl Síndic CIC Grcugcs n’ha
informat piintualmcnt al President i ;i la Mcsa del Parlament
de Cnt;ilunya.
El projecte de rcrnodelatge del Palau ja ha estat preparat i
resta ara solarncnt que I’acorcl de cessi6 sigui aprovat pel Plenari ric I’hjuntarnetil dc I3arcetona.

Si comparem aquestes dades nmb les corresponents a l’my
19x5, veiem que el nombre de queixes i escrits complementaris ha disrninuil llcugcrarneizt.
S’ha de tcnir present que la irnplantaci6 de la informitim als
serveis administratius dcl Síndic de Greuges ha pcrmks una
m6s acurada seleccilj i un rriiltor registre de totes les queixcs, a
part d’tin seguiment més ittcnt de tota la tramitacib. Tiirnbé
s’him pogut delectar amb més exactitud les qucixes individuals
que, fent seferencia a una rnatcixa prelensib, s’han unificat en
col-leciivesper tal de tramitar-ies d’una manera mks coherent i
cficicnt.
Il’altra banda, el millor coneixement de Ics funcions i comptcncies cicl Síndic de Greuges ha f‘ct quc Ics queixcs hagin
estat més ben formulades i plantejades. Aixh h : ~motivat que
durant l’any 1986 hdgi biiixat el nombre de queixes inarfmeses
en relaci6 amb I’any 1985.
El nombre total d’escrits cursats per la Tnstitució (sortidii
d’cscrits) és de 4,311. Aquests escrits estan canstitu‘its pelsjusii ficants de recepcib, peíicions cl’iníbrme ii I’AclministraciÓ,
cartes als interessats generades per la 1rarnitaci6 dels experiicnts de qucixa, cartes resolutQrics, recomanacions i suggcrinients rl i’AdministraciÓ, etc.
Corn ja d8icim en E’hforme de 1985, cal fer constar que, e n
moltes ocasions, els justificants de recepció ja contenen la peticib de documents als interessats en reiacib amb I’obiecte de la
queixa i, quan les causes d’iniidmissió shn molt clares, tamb@
incloucn la notificació motivada de no-admissib de la queixa i
una orientmi6 en relació amb l’assumpte plantejat.
L’augmcnt d’cscrits de tramitació en relació amb el 1985
indica I ’ d o r q de profunditzacih en I’estudi de les queixes, que
origina més cort*cspond&nci;i
amb els inlcrcssats i amb I’Aclrnin ist raci ó afectada.

QIJAIIRE I

--

---

_.

1.211
I .222
1.O82

Queixes rebudes

Escrits complernen turis
Altres escrits

TOTAL

3.515

QUADRE 2
SEGONA PART’
Ohservacim s generals

Sortití0 d’escrils

En 1986, el nombre total d’escrits presentats davant la Institucib del Síndic dc Greuges fou de 3.5 1 5. Aquests escrits van
generar 1.21 I queixes i 1.222 escrits complementaris Campliacions de rlades dels interessats i informcs rebuts de 1’Administracib); els 1.O82 restants corresponen a escrits diversos
d’aclrninistració gencral.

J 986
_ _-.

-.I-

1.211
2.772
328

Justificants de recepció
Escrits de trarnitaci6
Altres escrits

-.

TOTAL

4.3 11
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GRAFIC I
ENTRADA MENSUAL LX LES QUEIXES
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Durant I’any 1986 es van rebre 1.920 visites a la scu de la
Insti 1uciO.
El 21% correspon a les cntrevistcs tingudes personalment
pel Síndic de Greuges i per I’Adiunt.
HI 49%~correspon a errlrcvistes efectuades pels ~ Q S ~ ~assesXS

Callit01 1
Principals dades rliinanants de
%’examen
de les queixes prcsentaldcs
ph ciutadans

sors amb els interessats ciz rclacib ;itnI:, I’cxpxiient ric queixa
Tal com i%remen els Inibrmes corrcsponcnis als dos anys
que cs tramita.
antcriors i examinades les I .2 1 I queixes rebuclcs durant l’my
F,l 30?h restunt el constitueixen les visites cfecluades a I’Ofj- 1986, ofcrirn LIIIBscric de dades que resulten interessants licr
cina cl’infbrrnacib, on s’oricn ta sobrc les cimipelkncies i fiinci- tal corn s6n un reflex, rlcs ci’un punt CIC
visla sociolhgic, CICIcs
rms del Síndic cle Greuges davant els problemes que plitniegen cmctcrístiqties i la situacib dels ciu~adansq u e s’han adreqat ii
totes aqucllcs persones que dccideixen acudir a la nosira Insti- la nostra Iiistiiucib.
tucib. ‘i’ambl: s’explica com han dc prcseii tar la queixa i , si cal,
se’ls a-juclaa redactar-la,
Cal remarcar que a mes dc 200 de les visitcs rebudes en 1’0f7cina d’InforinaciÓ, en el inorncnl d’explicar’ la sevit queixa vcrbalmen1 i realitzades Ics perlinents gcslions telcrhniqucs amb
I’hdministrncib afectada, se’ls ha rcsolt en ~iquellmoment cl
prolAema plantcjai, sense ncccssitai de presentar la yuci xa per

escrit.
D’altra bunda, continucm rebent visites de pcrsones sensc
tecursos cconomics que vcnen a la Insiitucih dcmariant ajut o
tamh@i1 ser escoltailcs clavant cls problemes que els mgoixcn.

Cal rcmarcar que el tractament informitic de les queixcs 11ii
comportat que inloltes de les individuals s’hagin tramital corn
una sota dc colkctiva, vist cluc reien ref‘crkncia al mateix assumpte, per tal d’unificar-nc cl seguiment i la rcsoiució. Respecte a l’any 1985, les queixes col-lectives han augmentat un
1OOh.
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CARREC o PROFESST~
DELS PJ~OMOTORS
DE LES QUEIXES

GK AFK: 2
CoI-lect i

Funcionaris de la Generalitat
Funcionaris de les Diputacions
Funciona ris d’hj u n tamcnts
Funcionaris CIC l’hdminislració Central
P rofcssots ti’UIIi versitats
Mestres d’Dscoles piibliques
Mestres d’ Escoles privacles
Centres Escolars
Associncih dc Ixires d’durnncs
Iist udiant s
Collegis profcssionals
Advocats
A ryu itcctes

Metges
ATS

2. scxcr:,

De ICS clucixes individuals (75,73%), ci 67,50% correspon a
homes i cl32,5Oo/oa dones.
Cal remarcar que, rcspcctc a 1 ’ ~ n y1985, ha disininiiit cclllsiderahlemcnt Iii proporció de queixes pr‘esentacles per doncs.

GRAFIC 3

Al tres professions
Militars i funcionaris republicans
SokIats
Objectors clc conscikncia
Presos
AjunLqments
Membres electius d’institucions públiques
Empreses mercantils
Treballadors
Jubilats i pnsionistes
Persones sense íeim
Associacioiis de ve’ins
Associacions en general
Sense professió espccial

TOTAL

24
4

12
9
1
30

2
9
5
1s
4
19
I
13
7
21
27
1
10

57
30
4
50
115
188
223
35
84
21 1

1.21 I

Cal f‘cr constar que hi ha un nombre elevat de persones,
moltes sense feina i en situacib econbrnica molt preciirkt, que
més que plantejar una queixa contra 1’AdministraciÓ ens dernanen en realitat una feina i algun +jut ectlnornic per intentar resoldre el seu problema urgent. Totcs s h igualment escoltadcs
i procurem orientar-les clins Ics nostres possibilitats institucionals e11el marc d’una convivkncia humana i social.
4.
1-1o

3, I ¿ h e co pwfilssicj
Ei cirrec O professi0 dels reclamants que s h n adrcqat al
Síndic CIC Greugcs durant i’my 1986 és el que es presenta en el
quadre scgücnt :

Etht

La mitjana d’edat dels reciamanls individuals C75,73%S cs
continua situant entre 50 i 60 anys, igual quc cn cls informes
antcriors. Aixb respon fobnamcnialment al fet qiic els problemes plantejats en rnatkcia de pensions de jubilacih, invalidesa,
etc., s’han mantingut i t’ins i tot han augmentat rcspcctc ii l’any
1985.
L’edat aproximada dels promotors individuals de les
yuei xes es consigna en el quadre següent :
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QUADRE 4

- Fins a 30 anys
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GRAFIC 5

-De31 a55 anys
- Més de 55 anys

201
645

5,87
16,59
53,27

TOTAL RECLAMANTS INDTV.

917

75,73

71

GRAFIC 4

Est. sec1

34, 68%)

La llengua utilitzada pels reclamants en els escrits de queixa
és la que s’of’ereixen el quadre núm. 6.
Observem que respecte a I’any 1985, han augmentat en un
79’0les queixes escritesen catalh.

QUADRE 6

Catali
Caste IIti
Franc&
Anglks

Mé

54,84
44,92
0,16
0,08

TmAL QUEIXES REBUDES

100,oo

Aixi mateix, el 78,94% dels reclamants han presentat la
queixa escrik? a mhquina, i tan sols el 2 1,0(1%ni’han presentada
manuscrita.
EI nivcll cultural dels reclamants individuals (75,73%) es reílecteix en ei quadre següent :

Des d’un punt dc vista territorial, la procedkncia dels reclamants és Ic? següent :
QUADRE 7
QUADRE 5

Nre. Q.

%

- Estudis superiors

61
420
364
72

5,04
34,a
30,06
595

TOTAL RECLAMANTS TNDTV.

917

75’73

Nivell cultural

- Sense estudis
- Estudis primaris
- Estudis secundaris

Catalunya
Resta de I’Estal espanyol
Estranger

1.192
13
7

98,36
1 ,O7
0,57

TOTAL QUETXES REBUDES

1-211

100,oo

Les 1.191 queixes provinents de Catalunya @8,36Oh), percentatge similar a I’any anterior, corrcsponen, per províncies,
a :
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OhtuIunyu - Províncies
Barwlona
Girona
L lci dí1
‘i’arragona

-

_
I

Nre. Q.

MW-a

1
1

2
1
1
1

954
81
60

78,79

6,68
4,96

Navarcles
Navars
Sallent
Sant Fruitós dc Bages

96

7,93

Santpedor

Haix LlOh,.@pt

AU Penedes
Anoia

9
7
27

RagCS

i3aix Llobregat
i3a rceiones

58
616
5

Berguedi
Garraf
Maresme
Osona
Vallks Occidental
Vailks Oriental

10
48
16
77
81

TOTAL

954

58

Abrera

1

BegUCS

3

Casteildefels
Castellví de Rosanes
Ccrvelló
Cornelli cle Llobregat
Esparreguera
tiavi

6
1

1
5
1
2
4

Msrtorel I
Molins de Rei

4

El Papiol
El Prat de Llobregat
Olesa de Montserrat
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires

1
5
4
2
8
1
616

Burcdonks

Balda1ona
Barcelona

Esplugues dc Llobregal
121-lospitaletde Llobregat
Sant Adri8 de 13esbs
Sant Just Desvcrn
Santa Coloma de Gramenet

28

528
6
31
6
3
14

5

Alt Pmrdks

Cieiidn
Sant Mai$ Sarroca
Sant Q u i d de Mediona
Sant Sadurní d’Anoia
Torrclavii
Vilafranca del Pencclks
Vilobí del E’cncdbs

Ga,7.q[
Sitges

Sant Pere de Ribes
Vilanovri i la Geltrh
7

2
3
1
1

27

1’3qqes

Avinyó
Cnlders
Cal 1ús
Cardonu
Manresa
Monistrol de Montsenat

4

2
1

A noili

Et IJI’LIC
Igual acla
IdaTorre de Glaramuirt
Va I1bona &A noia

1

I
1
1
1
2

1
1

I
I
14
2

10

3
1
6

48

Mamme
Arenys cic Mar
Arenys de Munt
Argentona
Cabrera de Mar
Caldes d’Estrac
Calella
Canet de Mar
Dosrius
Malgrat de Mar
El Masnou

4
I

Matar6
Montgat

10

2
2

I
4
1

1
I
2
1
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Comurcu - Poblacio
1

~

Palafolls

I

Pineda de Mar
Prernii de Ilalt
Premii de Mar
Sant Vicenv de Montnl t
Teih
Tordera
Vilassar de Dalt
Vi lassar de Mar

2

Harkri del Valles
Calcles de Montbui
Castellar dcl Vrtll&s
Ccrdanyola del Vrtll&s
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau de Plegamans
Ru bi
Sabadell
Sant Cugat del Vallks
Sant Quirze del Vallks
Santa Perpetua de Mogoda
‘Terrassa
Yullkx Oriental
I2Amellla del Valles
Bigues i Riells
Canovelles
Cardedeu
Les Franqueses clcl ValIks
IdaGarriga
Granollers
La Llagosta
Llinars dei Vall6s
Martorelles
Mollet del Vall&
Montmcló
Montornes del Valles
Montseny
Parets del Vall&
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Fost de Campcenielles

-

Sant Pere de Viiarnajor
Santa Maria de Palautordera
Vilalba Sasscrra

1

1

4
1

2

1

TCKAL, RAKCELONA - Província

954

1

1
4
5

QUAIIRF 11
--

16

Osona
Centelles
Els Hostalets de Bnlcnyi
Manlleu
Prats de Lluqanes
Sant Pere dc Torelló
Santa Maria de Corc6
Tara de11
TaveI- t et
Torel 16
Vic
Vilanova de Sau

VcEilkrs Uccidcntd

~

1
2

-..

.
.

N w . Qupixes

Prov. Girona - Comarques
-

.-.

...

--

.

__

Alt Emporcfi
Baix Em pordh
Cerdanya
G m ot xa
Gi rones
Ripolles
Selva

1
1
1
2

1
1

20
10
1
9
19
h
16

2
3
1
77

QUADRE I 2
4

GIRONA Província

2

I

2

Cnmnrca - Poblacici

Nre. Quc4xíjs

7

2
1

I6

Alih’tnpordb
Bascara
L’EsGI la

23

Figueres

2

6

F
2
9

81
1
1
3
4

z
1
8
1
3
9

Fortiii
Garrigis
Lladb
Llers
Roses
Sant Pere Pescador
La Selva de Mar
Ventalló

2

3
3
3

1
1

7
1
1

1
1
3

2
1
1

0uix Empwdu

Calonge
Palafrugell

Palamós
Sant Feliu de Guíxols
Torroella de Montgrí

26
4

I
I

20

10
1

2
2
3
2
1

1
9

GurrLVxu

Montagut
Olot
Sant Feliu de Pailerols
La Vall cl’en Ras

2
5
1

1
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Comarcu - PohIclciÓ

Comarca - Po blacib

Nre. Queixm

-. .- -

-

Nre. Queixes

-

18

Gironks
13nnyoles
Bescanó
Girona
Porquercs
Quart

3
1
10
1
I
2

Salí

’

6

R ipolliis
Campdevhnol
Kibcs dc Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant I’au de Seguries

Noguera
Balaguer
Bel Icni re d’Urgel1
Linyola
Ponts
Préixens

8
3
1
2
I
1

PdIars Jus~h
Salis de Pallars
Tremp

2

1
1
1

lJallurs Subirit

1

Lladorre

17

,Selva
A mer
Anglks
A I- bít ci es
Manes
I Fostalric
Lloret de Mar
Riudellots de la Selva
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Hilari Sacalm
Tossa

9

SLJXarrn

1

Cervern

6

E

Guissona
Torreflor

I

4
2
1
3
1
1

2

27

sc!gTia

22

Lleida
Mo IIcrussa

1

SOSCS

2
1

Torrcs de Scgrc

2

2
6

~-

6

‘KYTAL GIRON A - Pmvi ncia
iJ~~eli

3
1
1

Agramunt
Ra rben s
Ivars d’Urgell
,

.

~

I

..

~

.-

TCWAL LLEIDA - Província

4

Alt Urgell
N ogucrii

8
2
I
9
27
6

I’allars .lussii
Pi11lars Sobi rh
Segar TB
Segrii
Solsonbs
Urgell

60

QUADRE 15

3

I‘UI‘A1,
QUADRE 14

Al! Urgí#
AlBs i Ccrc

Montferrer i Castellbb
La Seu d’Urgell

4

I
1

2

Alt Camp

5

Haix Camp

18

6
2
4
3

Baix Ebre
i3aix Penedes
Concii de Barbcrii
Monisii
Priorat
Ribera d’iibrc
Tarragon es
Terra Alta

3
6
48
1
~

96
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QUADRE I6

QUADRI?, 17

TARRAGONA Provincia
I

Nre. Queixes

Resta de Estuf-Províncies (1 ,O?’O/o)
-

-.

Comarm - Població
AI! Camp
Alcover
Nulles
Val 1s

Baix Camp
Cambrils
Les Borges del Camp
Mont-roig del Camp
Reus
Riudoms
Vmd el I os

Buix Ebre
L’Arnetlla de Mar
Camarles
Deltebre
El Perelló
Baix Penedks
El Vendrell

Conca de Barbet6
Montblanc
Serral
Soli vel la
MopltLTia
Amposta
La Galera

Priorat
Mar(jB
El Masroig
La Vilella Baixa

Ribera dEbre
ASC6
M b a d’Ebrc
Móra la Nova
Tivissa

.
-

N w . Queixes

1
1

3

Alaba

1

Alacant
Astúries
Cadis
Cordova
Madrid
Mhlaga
Segovia

4
1
2
1
2
1
3

-

18

1
I
1
23

I

13

TOTAL

QUADRE 18

1

Estranger

I

3
1
1

I
2

TOTAL

7

2
4
1
2
1

Capitol I1
Estat de la trarnitacih de les queixes

3
2
1

3

1
1
1

6

1
1

En aquest capítol s’ofereix una seleccid, de dades cn quk es
quantifica la feina feta per la nostra Institucib durani. I’any
1986.
En primer lloc s’informa sobre la situació actual de Ics
queixes que, procedents de 1984 i 1985, han estat finalitzades
el 1986 (quadres núms. 19 i 20).
En segon lloc, es presenta una ciassificacib material o per
Brees de les 1.211 queixes presentades durant I’any 1986
(quadre núm. 25) i tambe un reflex sobre l’estat de la tramitació en quk estaven el 31 de desembre de 1986 (quadres núms.
21,22,23 i 24).

Finalment es quantifica el nombrc de queixes tramitades
durant 1986.

2
2

I. Sitaucib úe les q u c k s de I984 i I985
Tarrugoni?~
Altafulla
Tarragona
Vila-seca i Salou

48

2
42

4

I

Tprra A Ira

Batea
TOTAL TARRAGONA Província

1
96

Durant eis primers mesos de I’any, la Institució dedica un
esforc preferent a accelerar la ttamitacib dels expedients procedents dels exercicis anteriors. El nombre d’cxpecl ients heretats
1’1 de gener CIC 1986 era de 835, dels quals 455 estaven en
procés de trarnitaci6 davant i’Rdministraci6 i 226 en estudi,
que corresponien als darrers mesos de 1985.
Els 144 expedients restants eren tramitals licr rab de competencia per la Institució del Defcnsor del Pueblo. El Síndic de

QUADRE21
QUADRE 19
Queixes admeses, no admeses ien esfudi

- Queixesno admeses a trhmii
- Queixes admeses i resoites

313
259

- Nombre iotal de queixes arxivades
- Queixes en brmitaci0 al Síndic clc Greuges
- Queixes en trarnitacih al Defensor ric1

Pueblo
- Qiicixes en estudi

572
7

94,4%
1 ,2(vo

27

4*40h

-

TmAL

* Dades a 24 de f‘ebrerde I987

- Queixesadmeses i resoltes
- Nom hre iota1de qucixcs arxivades

- Queixesen tramitacii, al Sindic de Grcuges
- Queixes en

526
814

1.340
62

tramitació al Ikfensor del

PUC~IQ

- Queixes en cstudi

49
I

Queixes qualificades defini tivarnent
- Queixes admeses
765
- Queixes no admeses
348
Queixesqualificades provisionalment i en estudi

1.113

91,90
(63,171

98

8,lO

TOTAL queixes rebudes

1.211

100,oo

(28,73)

-

a) Les queixes admeses sbn les que es troben en alguna de
les situacions segiients :
a’) Queixes que, després del corresponent estudi, generen
una priinera actuació de la nostra Institució en el scntit de demanar wna entrevista personal o una amptiacib de dades a I’interessat o a l’hdministracib afectada, a fi de poder-ne decidir

QUADRE 20

- Queixesno aclmcses a triimi t

% Total

A

606 100,00?4í

SXTUACIÓ DE LES QUEIXES I>E 1985 *

Nre. Q.

definitivament l’admissió a trimit.
b’) Queixes que, complint els requisits previstos a la Llei rcguladora de la nostra Institució, s’ha decidit d’admetre definilivament a tritnit; en conscqLGncia, es demana a I’Administració afectada que envii un informe escrit sobre les seves actuacions en la qiiestib objecte de queixa, cle conformitat amb allb
que estableix I’article 19 de la Llei 14/1984, de 20 de mar$, del
Síndic de Greuges.
c’) Queixes que, fent referimcia a I’activitat de qualsevol
-~
brgan de l’Administraci6 pública de I’Estat ii Catalunya i, per
l o o ~ o f l ‘ ~ ~tant, no essent de la competkncia del Síndic dc Greuges, s’han
de triirnetre a la Institucib del Dcfensor del Pucblo.
d’) Qucixes que ja han estat resoltes a conseqücncia de la
intervenció de la institució del Sindic de Grcuges.
5)2930/0

473y0

3740’0

~

I .451

* Ilades a 24 de febrer de 1987

rll iiombrc de queixes presentades durant 1986 ha estat dc
1.2 1 1 . S’hi observa una certa disminucih en rclacii) amb I’any
precedent, cluc cn l‘orcn I .451. Ja heni explicat abans que la
millora que pet-als servcis ha rcprcsental la seva informatitzacib ha permks pcrfcccionar en gran mesiica la selcccih i agrupació d’cxpedients.
D’altrc2 bmdn, l’augmcn t dei pcrsonal també ha fxilitat el
fet que I’oticina d’Informaci6 de la Institucib resolgui imrncdiatamcnl dcterminadcs qucixes verbals mitjanpmt gestions telefhniques o simplement donant assessorament o orientaci6 di-recta i immediata sense iiecessitat d’obrir nou expedient de
cl u eixa.
Aquesta disminucil, en la quantitat s’ha vist acompanyada
d’un creixent augment de la qualitat i complexitat de les
queixes, com ho demostra l’augment gradual de les admeses a
trhmit.

b) Queixes no admeses : sbn aquclles que, desprds d’un
acurat estudi, no han estat admeses per tal com s’hi donava
algun dels supbsits d’inacimissió previstos a la Lici I411 984, dc
20 de mar$, del Sindic de Greuges, fet que s’ha comunicat ii
l’interessat, motivadainent, clonant-li una orientacib cn i*elacii,
amb I’ass~zrnpkobjecte de quci xa.

QUADRE 22

QIdPljc(3S fldHle.Sr.s

Nre. quekcs

%Totol
-. -

266
456

2 1,96
37,45

43

336

765

63,17

._.I--

- En tramitació
- Resol tes
En tramitació al 13efensor del
Puebía
-

TOML queixes admeses
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QUADRE 23

- Petició d’arnpliacib de

dades a
l’interessat-citats per entrevista personal
- Admissió definitiva a trBmit i peticib
d’informe a I’Administracib pública areckqda

- En tramitació a la Institució del Defen-

sor del Pueblo
TOTAL queixes admeses en tram.

142

11’72

124

10,24

43

3,56

309

25,52

QUADRE 24

- Questions jusidico-privades entre particulars
- Qilestions subiudice (pendents d’una
resoluciójudicial)
- Solliciten revisió de sentencies o resolucions fermes
- No han realitzat previament accions
davant t’Administraci6
- Manca de fonament o inexistkncia de
pretensi6
- No s’hi aprecia actuació irregular de

71

5,86

29

2,39

18

l ’49

45

3,72

93

7,68

1’AdministraciÓafectada

92

7,59

TOTAL queixes no admeses

348

28,73

- ..--

d) En retació amb les xifres anteriors, interessa comentar
els aspectes següents :
a’) L’elevat nombre de queixes que el 31 de desembre
havien estat qualificades definitivament (91,90%>,j a que salament quedaven 98 escrits en quk decidir sobrc ¡’inici o no de la
trami taci h corresponent.
b’) Cal subcutllnr que al final dc I’any 1986 ja s’havien fina-

litzat 804 expedients (el 66,38%), dels quals destaquen un
elevat nombre de queixes resoltes (el 3?,65?h del total). Establint comparacib amb els percentatges de l’anterior Informe, a
final de 1985 les resoltes representaven només el 22,82%.
c’) El fet que a final d’any solament 142 expedients
(I 1,72°/o) requerien ampliacib de dades demostra que els ciutadans presenten escrits més ben fonamentats i documentats.
Cal recordar que en l’anterior informe eren el 21,36% els que
es trobaven en aquesta situació.

2.2

Disiribwiú Cle les quekeslper brees administratives

La clmsificacib material o per Arees administratives de les
queixes rebudes durant 1986 es presenta cn el quadre següent.
Així mateix, s’hi han inclos les xifres corresponents a I’any
1985, a fi que es pugui observar i comparar com ha evolucionat
aquesta classificació.

gla

6. Economia i Hisenda Corner$, Consum i Turismc
i Agricultura, Ramaderia i
Pesca
7. Justícia

TOTAL

68,OO

4,68

224,oO

I5,43

330,oo

22,76
8,20

5,62
5,69
25,12
7,l O

16,74

68,OO
69,M
304,oo
86,OO
290,oo

122,oo

8,41

101,oo

8,315

22,oo

1,51

57,oo

323,OO

22,27

236,OO

4,70
19,48

1.451,o0

IO0,OO

1,211,oo

100,oo

119,OO
243,OO

I

c) Les queixes en estudi sbn les que, havent estat objectc
del corresponent justificant de recepció al promotor de la
queixa, i un cop adscritcs a I’Area corresponent, es troben en
fase d’eestudi a fi de decidir-ne la possible admissió ii trimit; per
tant, cncara no han donat lloc a acap actuació externa de la
Insti tucib.

QUADRE 25

1. Presidencia
2, a) Govcrnació
b) Adm. Local
3. Ensenyament i Cultura
4. Sanitat i Seg. Social -Treball
5. Política Territorial i Obres
Públiques - Indústria i Ener-

10153

23,94

10154
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Aquestes dades ens porlcn a comentar els aspectes scgiienls

a) L’hreíi amb mcs nombre CSC queixes continua essent
I’iicea 2, clc C;ovcrnaciÓ-hdminisirc?ci~Local, que cn té 373,
que represcntcii cl 30’8 1 %U del tolal de Ics rebudes B la nostra
1n st i t uci O.
Bs manté cl percentatge de clucixes relacionades amb Ics ac[uncions dels cns locals de Ca~alunya(3041, i han baixat considcrahlement lcs qucixes de Governacib (69). Aqucstes,
durant I’any 1985, forci1 224 pcls problemes derivats dc la reforma dc 1’Acliiiinistracib Piiblica cn aplicaci6 de la Lici 30/84,
de 2 cl’agosl.
b) ks significaliu l’augment clcl noinhrc dc queixes dins
I ’ h h i t de 1’8rea 4, de Sanitat i Scgurcial Social - Treball, que
en va rebre 1111 total de 290, amb lu qual cusa ha passl-11del
tcrccr lioc, de I’my 1985 (16,74?h$, a ocupar el segon, l’any
1986, rcprcscnkznt el 23,94% dcl total.
Aquest augment s’explica per la g r m quantitat de ciutuclans
de nivclls cconbmics baixos que acudeixen ;ila nostra Instituci6 exposmt-nos les scvcs dificultats clavant I;\ crisi econhmicii
que cls dccta directament. Moltes persones ens sol.liciten iin

’

~-

lloc de íreball, un subsidi d’atur O qualsevol i-iiciia dc pcnsib o
ajut econoinic per sortir-se’n, d’una situacib angoixosa.
Aqucsta irea 4, juntament amb la 7, condensa pricticarnent
~ Q ~ les
C S queixes quc no són de la comgetknciii del Síndic, si bk
les contestem donant la informacih i oricntacib corresponcni.
c) n’aitra tmcla, continua cvscnt eievai ei nombre de
qucixcs (236) relatives a I’hrea 7, dc Justícia (el 19,48%). Cw
rnpíwiini Ics xifres dels anteriors Informes, es comprova L i i w
tendkncia ii disminuir (el 27%)el 1984, el 22,27% cl 19853. Una
part corresponcn a queixes relatives a Institucions penilencihies; allres, al funcionament clets serveis cle l’hclministrxib de
J uslicia, per dilacions excessives en la tramitació dels proccdiments i execucions de sentencies. Tamb6 hi ha un bon nombrc
d’altres escrits que plantegen ~irobiernesde n;ituralcsa privadu
~ L I no
C s6n dc la nostra competkncia.
d3 Ida resta CIC les h e s no prcsenla variacions importants
en rclacib iimb anys preccdcnts. ili ha una certa estabilitat en
els percentatges de les lirces 1 , de I’rcsidcnci;t, 3, cl’Enscnyikment i Cultuni, i 5 , cle l%iítica Territorial i Otircs Públiqucs Jnclilstria i Ihergia. En canvi, sí que es pot comprovar que han
itugmentat les queixes rdativcs a les mathies econbmiyucs en
1’hec2 6.
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Les qucixes prcscntadcs ciurant 1986 sbn, con1 ja s’ha exposal, 1.21 I A acluesta xifra, s’hi han d’al‘egir Ics 835 queixcs
I

5

6

7

procedents de l’exercici anterior i que estaven en procés de tramitació 1’1 de gener de 1986.
En conseqibncia, el nombre d’expedients Iramitals pel
Síndic és dc 2.046.
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QUADRE 26

Nre. cxwdients en curs prrocedcnts d’exercicis anteriors
(1 gener 86)

83 5

684

151
(de les quals 77 estan cn tramitació al Defensor del Pueblo)

Nre. exwdients presentats al
llarg de 986

1.211

804

407
(de les quals 43 estan en tramitació al Dcfeiisor del Pueblo)

TOTA1

Com cs pot comprovar, de les 2.046 queixes estudiadcs i tramitaclcs durant 1986, 1.488 172,7%) van ser iinalitzucles i en
rcsten cn estucli i tramitació salamcnt 558 (27,3%), si bé cal
aclarir que aqucsia última xifra també inclou 120 expedients
que, per raó de competkncia, tramita la Jnstituci6 del Defensor
dei Pueblo. En conseqüencia, el nombre real d’expedients pendents el 3 1 de desembre són 438 (21,4°/0).

Capítol 111
Relacions amb les Administracions piibliques
19-1la presentacib de I’lnformc de 1985 cliivanl la Comissi6
Parhmenih-ia i en el Plenari dcl Parlament es va suggerir que
cs concretis cn l’lníorme anual ii quines Administracions afcc-

tadcs .feien referkncia Ics queixes rebudes liel Síndic de
Greuges.
Fcnt-nos ressh d’aquesl suggeriment, oferim les següents
ciades :
1. Classificacii, de les queixes rebudes en funcici de les Adni inisiracions afectades.
2. Nombre de queixcs iniciades d’ofici.
3 . Peticions cl’informc yiie el Síndic ha sol-licitat als organismes afectats.
4. Non ibre de recomanacions i suggeriments adrcqats a
1’Adm i 11 ist ració pi^ bl im.
5. Valoracih de les relacions que el Síndic de Greuges ha
tingut amb les Adrninisiracions pitbliques.

Aquesta chssificacib s’ha fet exclusivament en funció de
l’kmbil institucional i material a l qual es referien les queixes
prcsentades pels ciutadans, i no pas en funcib dcl fons de l’as-

suinptc plantejat. Per tnnl, per classificar cada expcdient es
tenia en compte B qui es dirigia la qucixa o quin organisrnc
podia tenir cornpetencies per entendre de l’assi~mpkplantejat,
sense fer cap presumpció sobre la possible cxistencia d’una act uacih irregular per part dc I’AdministraciÓ ai‘cciacla.
Les queixes s’lian cliwificat cn quatre grans grups : Administració Pública de la Gencralitat, Ens locals CIC Catalunya,
Adrninistrdció Phblica de I’Estal i Administrncib de Justicia.
En canvi s’han ajuntat en un cinqui: grup Ics queixes privades
entre ~~articulars,
sense cap actuació de I’AciministraciÓ piiblica, i en un sis& els altres expedients de carbctcr general, sense
fonament o prctensib concreta, que no poclcri quiili ficar-se prbpiament com a queixes.
El rcsultai de I’estudi i qualificació dc les 1.211 queixes
queda reflectit en el quadre númcro 27.
Aquestes dadcs ens mouen a fer els següents comentaris :
a) $Del qiiadre anterior es ciesprcn que Ics actuacions del
Sindic de Greuges estan, cn funci6 de Ics qiicixes que rep dcls
ciutadans, Ix-eterentmcnt encarni nades z i Iu supcrvisió d’assumptes relacionats amb els diversos departamcnts cic la Gcneralital, que engloben el 42,52% del totul.
13) E1 nombre de qucixes sobre Ics actuacions dels Ens
locals representen el 24,96% del total.
La gran majoria de tes queixes admeses han estal tramitades
pel Síndic de Greugcs, d’acord amb el que cstablcix la seva
Llei 14/1984, si bk alguncs ho h m eslat en coordinacib amb el
Defensor del Pueblo.
c) EI nombre de queixes referents a I’hdministracib Piihlica
de 1’Esiat solament rcpresentcn el 14,690/0 del total, entre les
quals es destaquen les relacionades amb rnatkrics que són compelkncia del Ministeri dc Treball i Seguretat Social (INEM,
INSS, elc.3, Ministeri de Justícia (Rcgistre Civil), Ministeri de
Defcnsa (Servei Militar i Objeccib de Consciencia) i Ministeri
d’konomia i Hisenda (problernrit Ic;t fiscal). Aquestes
queixes, d’acord amb la Llei 14/1984, sbn tramitades pcl Defensor del Pueblo.
d) Les queixes relatives al funcionament deis serveis piblics de l’hdministracib de Justicia que radiquen a Catalunya
representcn el 3,96940.
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14/1984, ha iniciat rl’ofici un total de 38 expedients : aixb implica un augment en relaci6 atnb l’any 1985, en cluc solment
s’iniciarcn 5 expedients (1 de Govcrnacih, 2 d’Administ m i 6
local, 1 d’Enscnyament i 2de J ustích).
Els expedients iniciats d’ofici durant I’my I 986 cor-rcsponen
ii ics Arces ahsinistratives següenls :

I.

1s

Prcsidcncia
Gover nacib

44
72
5
193

Administnicih Load
Ensenynmcnt i Cultura
Sanitat i Seguretat Social
‘i‘reball
Política Tmilorial i Obres Pú1)licl~ies
ínclirstria i Encrgia
Economia i Finances
.Iuslícia

G
61
4
8
12
7

3
2
5
4

2
3
I
1
1
16

88
515

Il.

(24,69%)
- -

__

I1 i . AdtrnitiistrcrriCi I’irllica do I’l”:sra/
Minisier is:
i%csicii:n c ia
i1el’ens:t
Afers Bxtcriors
Intcrior
Adm. Territorial
tklucacib i Ciencia
Cultura
Snni t a I i Consum
Treball i S.S.
CltiIcs Piibliyucs i LI.
Indiistria i Eticrgia
Translwrt, ‘Turisme i Comutiicíicions
lkonomia i I lisenda
Agr iciil t uríi, Pcscik i A1i nici1txi6
Siislicia
TUTA 1

8
25

2
2s
-

4
3
40
4
J

15
21

I

rrurAL
.-

1.211
.. , .-

..
.,

. .., .

.,

Durant i’any 1986, la lnslitucib del Síndic cle Grcugcs, d’acord mih lu fxultrit cluc li ofcceix l’article 1.2 de la Lici

Per podcr investigar I’objccte de les queixes, la hstilucib
sol4cita de les rlivcrscs administracions els corresponents
informes.
hqucsts informes s’obtenen biisicamcn t mi tjanpnt els procedirnenis scgücnts :
Per via telefonica; pcr compareixenp ii I’oficina o brgan de
I’Administració afectada; p.x compareixenva davant la Instituci6, grbvia citació del representant de l’Adminisiraci0, i miljancant proccdimcnt escrit.
El fet quc s’empri un procedimcnl o un altre d e p h dcl tipiis
de qiicixa o problema a invcstigar, de la complexitat de l’afer,
de la seva urgcncia o de la necessitat d’invcstigar o rcproduir
documentació o expcdients tidministratius ja closos o arxivats.
I h i W uquest any, solament les peticions d’inf’orme per
cscrit han comporlat u11total de 3 18 peticions.
Les sol-licitudsii la tieneralitat són enviades, corn ii regla general, directament al Conseller. En cl cas de I’Ajuntarncnl, a
I ’Alcalde-president.
Aqiicstcs 3 18 sol-licitudsd’inl’orme escrit han estat adretades 8 :
- 1,’Adminisiracib pública de la tiencralitilt
130
- 131sLoculs de Catulunya
182
- AI tres organismes administralius
6

Finalment cal subratllar que el Sindic, en coordinacih amb la
Itislitució del Defcnsor del IJueblo, ha solkitat tambk inforniacib a orginismes CICI’Adininistracib de 1’Estat que radiquen
a Catal uny a
a

En l’cxercici úe les funcions d’investigacib i rcsolucib cl’uiia
queixa o cl’un expcdicnt, el Sindic de Grcuges ha fet ús de les
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facultals que li atorguen els articles 27 i 28 de 121 Llei 14/7984
per formular a Ics autoritats i at personal al servei de I’Administraci6 pública o que en d e p h les adverhcies, les recornanacions i els recordatoris relatius a llurs deurcs legals. Així
mateix, c l Síndic de Greuges ha proposat u1 departament, l’organisme o l’entitat afectats fórmules d’acord que facilitessin
una resolució positiva i rhpida de les queixes.
Finalment, si en la investigació d’una qucixa o cl’un cxpedi-

10157

ent ha cregut que l’aplicxió de les disposicions normatives
conchiien a un resultat injust o perjudicial, ha reconianat o suggerit a I’Administració les mesures o els criteris que considerava rnks adequats per rcsoldrc la situacih, o Ics modificacions
que li semblava oportir d’introduir en els textos normatius. En
el cas que el canvi o modificació afectava a I’Administracih de
l’Estat, el Síndic de Greuges ha traslladat el seu parer a la Institució del Defensor del Pueblo.

QUADRE 28

TOTAL RECOMANACIONS FETES DURANT L’ANY 1986

A REA

Presidkncia
Governacib
Administració Local
Ensenyament i Cultura
Sanitat i Seguretat Social
Treball
PolíticaTcrritorial i O. P,
Economia i Finances
Comerq, Consum i Turisme
Agricultura, Ramaderia i Pcsca
J usiicia

2
1

I

16

17

16
1
8
1

Tal C Q reflecteix
~
el quadre 28, el nombre total de recomanacions o suggeriments a I’Administracih durant I’any 1986 ha
estat de 193, que es reparteixen cle la forma següent :

- Administració PÚblicii de la Generalitat
- Ens locals de Catalunya

111

82
I93

Corn es pot comprovar, la resposta de I’hdministraci6 ha
estat la segiient :

Rccoznanncions acceplades
Kecomanacions no acceptades
Kecomanacions sense resposta

I

3
22
82
29
18
I
10
2
2

8
19
30
22

124
5
65
193

Dos anys i mig de funcionamcnt constitueixen un període
prou dilatat per permetre a la nostra Institucib incloure una valoracih sobre les reiacions tingudes amb les administracions

3
2

50

2

5
1

E

-

2

1

públiques que supcrvisem en I’exercici de la missi6 cluc la Llci
14/ 1984, de 20 de marq, ens encomana.
Quan l’any 1984 el Parlament creava la Insiitucib del Síndic
de Greuges, aquesta figura constitu’i:i una novetat dins el
quadre institucional que es venia a afegir a altres mitjans de
control ja existents de les actuacions de l’administracih pública.
Considerem que la novetat no estava tant en el fet d’aparbixer
un nou mitjh de supervisió, sinó en el cariictcr o natucalesajusíclica del seli poder, basat en I’autoriiai moral, que té la seva
arrel en 1’EEstatul i en el suport del Parlament,
Amb aquesta autoritat moral, el Síndic ha orientat les seves
actuacions amb una doble finalitat : en primer lloc, supervisatque I’adrninistraci6 actu’i en les seves rclacions amb cls ciutadans respectant els drets i les Ilibcrtats fonamentals. En segon
lloc, tracta clc cooperar amb els poders públics en la lasca d’impulsar el dcsenvol upament deis principis i valors proclamats
en la Constilucib i en 1’Estatut. Cal insistir que un dels cixos
bisics sobre els quals s’han fonamental les nostres actuacions
ha estat de constituir iin instrument dc diileg entre Ics parts
afectades i un factor de confianca tant per a I’Adrninistrat com
per a 1’AcIministració.
Insistim en el carhcter coercitiu que té la instituc%, que ha
estat qualificada per la doctrina científica de H Magistratura de
Persuasió >),perque l’bxit de les seves actuacions depen especi-
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important de Ics comunicacions amb I’administració. El Síndic
de Grcuges ha solkilal, solament per escrit, 3 18 peticions
d’intbsme, d’acord amb el que estableix l’art. 19 clc la Llei
14/1984, sense comptar-hi altres gestions personals o pcr via
telefonica, etccicra.
Durant aquests primers dos anys, tenint cn compte els mitjans materiuls i personals dc qu&hem disposat, s’han observat
dificultats practiques per realitzar més sovint les investigacions
in situ, és a dir, f’cnt h de les atribucions de l’art. I 2 de la Lici,
que permet al Síndic de Greuges o 51 la persona en qui ha delegi-it de compareixer directamcnt en tots els centres administratius per entrevislar-s’hi directament amb les autoritats O els
cuncionaris. Malgrat aixb, s’han efectuat diferents inspeccions
in siir4 -com per exemple les visitcs als centres penitenciariscluc queden recollirlcs en l’cxplicacib de les queixes més significatives quc es fa nies endavani.
Tanmateix, la ncistrii Institució creu necessari augmentar Ics
gestions directes i personals, que sempre Faciliten una millor i
mcs ripitia soluci6 clcls problemes.
d) ’Ihl i com es pot veure e n el quadre nirm. 28, durant I’any
1986 el Síndic de Greuges tia ac1rec;at a l’administraci6 un tutal
dc 193 recomanacions o suggeriments. D’aquesta Última xifra,
I’administració n’ha acceptat 124, és a dir, el 64%; solament 5
no ho han estat; les 50 restants estan pendents de resposta.
El Síndic vol agrair la receptivitat demostriida per l’administració en la mesura que ha acceptat mol tes de les swes recomanacions, la qual cosa ha ajudat il resoldre molts assumptes,
alguns de molt complexos i pcndents dc feia,molts anys.
c) Encara que, com hem dit fins ara, les rciacions amb ics
administracions pcbliqries han estat giobalmcnt positives,
convé subratllar l’existkncia de ccrtes passivilats o dilacions en
la tramesa dels informes quc el Síndic de Greuges solkita cn
l’excrcici ci’una invcstigacib, que en alguns casos tardcn ires o
quatre mesos i, exccpcionalrnent, més i tot, cn lloc dc complir
els termes establerts en l’art. I9 de Iu Llei 14J1984.
Aquestes demores tambi: es produeixen a l’kora tic clonar rcsposta a Ics nostrcs recomanacims o suggeri ments, Aquestes
situacions, cncara quc esciisses, no deixcn d’ésser com a
ni inim i ncimodes.
AExh ens obliga 3 hwcr ric seitcrar requeriments H l’iiclniinistraci6 que no sohrncnt obstaculitzen l’cxercici de les nustr‘cs liincions, sini, que, a més a més, perjudiquen el ciutaclii
que espera de Ics Institucions UIIR resposta riipida ;i tes seves
prctensions.
EI Síndic de Grcuges no ha ret (is, fins ara, de les facultats
prcvisles als aris. 24 i 25 dc la Llci, perque considera que,
sciisc renunciar a l’exel-cici d’atlucstes facultats, quan no hi
qucdi altra via, aquests casos que colhquen ili noslra institució
cn ~inii
posiciir certament incbmoda han dc ser resolts per la via
del diiileg i dc la eoopcraci6 yuc ha d’cxistir entre totes Ics
I tisi i t ucions.
r) En conclusi6, la Iiistitucib val subratllar ln caI-hboraci6
que -amb comptadcs excepcions- ha trobat e n I’admitiistraci6, cluc hi\ ktcilitat un coneixement tnks directe i a folis dels
tuc¡i, dels escriis c;da veg:acia ~ C ben
S ~ O I X ~ F I W Iha
I ~Iitci
L ~1~¡tat
~
pt’obierncs plantcjats i la corresponent formu1;icib de recomaLIIXI ti-iajx fluYclcsa, immecliatcsa, celeritat i, en dcfinitiva, eíinacioiis i suggeriments, ll’alira banda, la creixent receptivital
c k i a cii aq~iesicsrelucions.
de I’adrninistraci6 pública de la Gcneraiitat i dels eiis locals de
c) De les dadcs aportades cn lipartats ;interiors d’aquest cap- Cutal tinya a Ics nostres recomanacions i suggeri rnen ts, no solaítoi cs dcsprkn que duritnt l’iltiy 1986 hi ha hilgLit ~ l t ~i I L I ~ I I I ~niciit
I I ~ t-tu ajudat a fer arrclar ert el nostrc país la lnstitucii) dcl

alment del fet que tant els ciutadans com els funcioniiris concguin hk la seva naturalesa i les scvcs íuncions. Crcicm quc
;questa aspiraciii tarnbk es vil assolint progressivamcnt.
Aqucst tercer Inf‘ormc al Parlament ha estat redactat amb E’abans csmcntat doble ohjectiLI : exposar al I’artament quincs
sOn les queixes contra I’Administració que els ciutadans eiis
adrecen, i, ii la vegada, crmperar amb aquella, ti fi que es
puguin corregir les irregularitats o rnancai-iccs encara existents.
Cal recardur u I’hora de valorar ei contingut dc l’lnformc dos
factors correclars importants :
a) Prirncramcnt, que al Síndic de Greuges solarncn t hi acudcixcn els quc tcncn una queixa contra l’hdrninisirnci6 i, com
6s FAciI entendre, no s’hi i-lclrccenels qui cstan contents amb cl
Tunci onamen 1 cle 1’Adm i n istrmib.
b) Il’altra banda, hi ha moltíssiines queixes que no s6n admeses a trhmit pcrquc no lerren fonament o no existeix cap actuació irregular de I’AdministniciÓ afectada. En altrcs casos, hi
ha expedients que han estat aclrncsos a tritnit, pcrb que, desprks de la corresponcni investigació, es comprova que ni 1’Administraci0 cn general ni un funcionari en coricret hi han
actuat incorrcctament . Aleshores, el SÍndic comunica el resultat dl: Ics seves actuacions tant a I’Aclministracib corn a
i’ in teressat.
Corn es pot desprendre de l’apartat anterior, el Sindic excrceix amb objectivitat una cimi funcib medial i fins i tot clarificadora de Ics situacions denunciades, pcrqub esperona I’Administració davant possibles actuacions ¡!.legals o irregulars, dcmores o omissions, perb tambk defensa l’Administraci6
davml el ciutacli quan aquest cs qucixa wnse fonament I)
rnot i LI just i ficat.
A1 cap de dos anys i mig d’exercici de les funcions que la Ltei
cns encomana, cal fcr una valoració globalment positiva de les
i*elacionstingudes amb les cli verses administracions iiÚbl iques.
Aqucsta vdoraci6 es hasa en els fcts segiicnts :
a) El Sitidic ha trobat des del cornencament una ohertii coIkiboracib tant per part dc I’administntcib piiblica cle la Gcncralitut com per part dcls ens locals de Catalunya. Aquesta reeepiivitiit tarnbk s’ha IirodLiit cti Ics relacions qiie coordinuclamení amb el Defensor del Puehlo s’ha tingut amb alguns
brgans de I’AtirninistraciS, dc 1’Estat ii Catalunya, C C ) per
~
cxcmplc la LklegaciO del Govern a Chialunya, els govcrns civils i
altres autoritats i orgnnismcs de I’Estat --en especial les autoritats inilitars-, i nixh hu pcrmes la solucib dc molts prohlemcs
planwjats pcls ciutadans.
Cal dir cluc, scnse aqucsta ceceptiviht per part dels cluc dirigeixen Ics diverses aclminislracions públiques, de OC serviricn Ics nostrcs obscrviicions, recomanitcions o suggerimcnts i,
en definitiva, lotes les nostres actuacions.
11) Les rclaciotis hari anai augmentant progressivamcnl. Al
comenpmeni la g r m quaniiht dc qucixes iriaclmcscs i el fel
tlc rcbre’n moltcs clc present¿jdcssense anar acompmyadcs de
Iii doci1nient HC i O ncccsshr iti, obs t fic 111i t ~ n v a11 t i i i t‘c1acih kg i 1 i
fluida del Síiidic dc Greuges amb I’administra~ii,.
La clisrni nucib gradual de Ics queixcs inuclmcscs i la presen-
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Sindic de Greuges, sin6 que, a mes ;I mes -i aixb 6s el mes
important-, a potenciar la confianty dels ciutadiins CII les institucions que els representen.

TERCERA PART
Capítol I
Arca 1 - Presidhncla

S’inclouen en aquesta hrca :
li)En primer iioc, les qucixes que fan r c f c r h i a II les xtuacions dels organismes o dependcncies i funcionuris que depenen del Departament clc la Preskkncia de la Generalitat,
entre les quals cal destacar I’Esport, la Joventut, ajuts i wbvcncions a prqjectes de recerca i innoviicib tecnologica, disseny,
Diari Oficial i altres publicacions de la Generalitat, Acci6
Cívica i orientació del Benestar Social. També dcpen d’aquest
Departament la. Corporacib Catalana de Rkdio i Televisió, que
lé encomanada la gestió dcls servcis de radiodifusió i de televisió de la Gcneralitat de Catalunya, com Kiidio Associacib, Catalunya Iihdio iTV3.
b) Les queixcs que afecten les actuaciaris d’organismes dependents del Ministeri de la Presidkncia, del Ministeri de Def e n u i del Ministeri cl’Afers Estrangcrs, que, corn totes les refcrenls a actuacions d’brgans de I’Administracih central, s’han
de tnmictre ii la Insiitució dcl Derensor del Pueblo c? li
d’cstablir- hi la colhh-acib prevista, d’acord amb els principis
de cooperació i coordinaci6 yuc imposen Ics relacions cntre
ambdues Inslituoions. S’inclouen en aqrrcsts apariats, cntre
d’al tres, les queixes sobrc assumpks cluc afecten funcionaris
no traspassats H liz Gcncratitat, les referides ;-II’Ente Piiblico
Radio Televisi6n (Radio Niicional, Tdevisib Espanyola it CalaItinya), Servei Militar (incorporacions, trasllats, prbrrogucs i
exempcions), Justícia Militar (execució de sentencies, regim
disciplinari) i cobertura social {INFAS, scguretat sociiil dels
soldats i inariners incorporals ii files). Tmbé c d incloure cn
aquest npartzit Ics queixes presenlades per ciutadans espanyoles
resi dcn t s a l’cst rangcr.
c) Les UL: carkter general quc, pel scu contingut, no es
poden incloure en cap altra Brea.
cl) Finalment, les solkiiuds d’interposicib de recurs ci’inconstitucionalitat i d’empara. En aquests casos, per f‘altiide compctkncia, el Síndic de Greuges ha de trametre les peticions al
Defensor del Pueblo, el qual sí que csih legitimat per
interposar-ne, c-l’acord amb el que estableix l’article 162 de la
Constitució i cls articles 32 i 46 de la Lcy Orghnica del Tribunal
Conslilucional, i I’article 29 de la t e y Orginien 3/1981, de 6
d’abril, del Defensor del Pueblo.

.

2. .&mt de la ti’nmilacib i crssumptcs rnCs~/ieqiict?ts

Corresponen a l’area de Presidkncia 68 queixes, que representen el 5,61°!i dcl total de les presentades davant la nostra
Institució.
Les administracions afectades per les queixes corresponents
a l’ima 1 de Presidkncia són les següents :
Departament de la Presidkncia
Ministeri de la Presidkncia *
Ministeri de Defensa
Ministeri d’Afcrs Exteriors
SoElicituds d’interposició de recursos d’inconstitucionalitat o d’empara davant el Tribuna1 Constitucional
Assumptes de carkter general
Queixes privades

15
8
25
2
5
12

1

* Avui Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria cle Gobicrno.

QUADIIE:29
-~

.--.

~~

AREA I - P!ZliSlDIhZ/A
..-

-

- ---.-

~.

-

Nre. y iwixíjs
-

-

A) Q~iuixí~s
c4h7~.w,s
Petició cl’amplinció de dades ii l’intcressntcitat per entrcvisla personal
Aclmissib definitiva ;itriimil i pcticib d’infor rno ii 1’A c h in i st raci6 I-’Úbl ica afectada
En tramitació a la Institució iicl Defensor
dcl Pueblo

-

47

5
3

8
31

QwixíJsríwEti’s

ñ,l Qwixrs no adur~~se.s
Qiiestions jurídico-privacles entre particu-

lars
Qüestions {(suh-iudice)>(pendents d’una
resoluci O judicial 1

12
1

Sol-licitcn revisió de Sentencies o i*csolLItions fermes
No han realitzat prcviamcnt accions
davant 1’AdrninistraciÓ o no han esgotat
la via de rccurs
Falta de fonament O incxistkncia dc pretensió
No s’nprecia actuació irregular de I’Admini lrjt racib afectacia
C ) Lheixes en estudi

I

7
3

9

TOTAL QUEIXES REBUDES

68
~I

_
^
-

1 ,'estat dc li1 tramikrci0 el 3 i cle desembre ern el següent : 47
forcn iidmeses, I2 rcbui.jades i en resten 9 en csludi. Aquestes
d:tdes cs retlccteixcii cn el quadre niim. 29.

2.2. IJestaca la gran quantitat tic queixes cluc, després cicl
cormponent estudi, í‘oren admeses R triimit. i,i\ m;ijor part
cstan relacionades amb malcries de Scrvci Militar (28/86,
82/86,2 15/80,254/86,408/86,766/86, 1.19#/86) i, cn cspwia1 amb I’cxercici del dret rcrtrameniat de I’objccciO CIC conscihcia (425/86,1128/86, 764/86,739/86,740/86, 74 1 /86,778/86,
894/X6, 979/86, 1056/86). Igualment clesiaclucm un grup dc
quei xcs sobre cliisses passi ves : vi diiitat , orl:nes;i, jub i Iac ib i
pmblcm&tiaigeneral de l’cstatut rlc Clnsscs Passivcs de I926
( I 08/86, 835/86, 99 1/86). Aquestes qucixcs, rclacionadcs
arnb cl Ministeri rlc Ilcfcnsa, han cstat tramilades en ctiordinaci6 amb el Defensor del Pucbio.
Tarnbk clurant I’atiy 1986 se n ’ h n prcscntiides sobre I’cxistbncia i tanaiiticnt d’ernissorcs dc rhclio sense 1Eichicia (37/86).
Finalmcnt, liun csttit presentats escrits rclxionats amb
soikituds tl’i t i tcrposicih de recurs rl’i ncotisliiucionalitat
( 143186, 722/86, I .089/86) o cl’cinpitrii davant cl ‘hibund
Constitucimai ( 5 18/86, 5 i 9/86).

La Llei 48/84, de 26 de dcscnibre (BOE dc 28.X11.84), {<regulaclorii dc I’objcccib dc conscicncia i cl scrvei social substilutosi }>, indica cn el seu arlkle 1.3 quc cl dret a I’ohiccci6 de consciencia pot exercir-sc fins al momcnl cluc cs produeixi la incorpor.aci6 c? íilcs i, una vc:gacia linaliizak cl Scrvci Militar,
mcntre dizri la situaci6 dc reserva. L’esrnentat ariicle cstablcix
una limitacib ternporul en I’excrcici d’aquest rlrel ii I’objeccih
de cotisciencia. Aquest es Liii dels argun-ietits que cl col-lcctiu
d’objectors argiieix per basar la possible inci>nstiiucionaJitatde
I a disposici 6.
El fet quc ayucst articlc no reconcgui Iu possibilitat q ~ i ecl
jovc quc, una vcg;ith ingrcssnt al corrcsponcnt cos militnl-, es
plmtcja la seva personal ob.jcccici ciavani H la contrudiccib cntrc
la viclii militar i Ics scvcs iciccs)), pugui obtenir el reconeixcriicnt dcl seu clrct, provoca actcs i siluacions dc desercib i dc
inaticii d’i ncorporncih a I? les.
Ayucsks situacions provoquen la incoacib CIC dilighcies
jxnnls que acabcn amb Ics corresponents sancions i
condcmnes.
Els desacords m b Iu lcgislacih shn I’origen d’;iyuesles
queixes, lluc són lraslladades a la Institucih clel Defcnsor clcl
I’ucblo.

Els intercssants cxposcn piboblemesderivats d’crrors en CES
noms i cognoms. J k la primera, l’inleressat exposa la situacih
provocada pcl fet quc cl nom p r ~ p que
i constava e n la seva dociimentacii) personal era en catalii, mentrc que el qiie constava
en la documentació ccnsitl cra cn cwtelli.
Aixh va p.ovocar iina coiii’usih d’expcdicnts, per 121 qual confiisió havia cstal convocat :I incorporar-se ii liles amh LIIInom,
mentsc cluc havia cstitt rcconegut objector de conscicnciii urnh
J’nllrc noni.
Fctcs Ics corresponents gestions i aclarida la situacib, va
yueclar rcsolta la qucixa.
I :1 scgon presentava uria tliscordanp cn I’ordre dels cognoms i un crror de transcripcib dcl segon. Aquesta situizcih va
~ ~ r o v o alai rnostra intcrvcncib en cl mateix sentit q ~ i cti
c lu Ixitncra : s’aplich el niateix procedirnent pcr resoldre-la.

Totes tres ím ref‘erkncia a errors en I n infhrmació donada a
ciutidr-lnsque resideixell a l’estranger.
LCS repiwentucions cliplotniiticlues, cii Ics primcrcs sctmaties de vigkticia de la Lbi, van facilitar-los informació equivocada sobre li1 norniativa, en csliccial pel que fa als terminis de
prcsenlació dc les corresponents insthncies.
’Totes trcs restaven en trami tacii, ii finti1 d’airy, itmb pcrspecLi ves de ser’resoltcs en breu.
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__-

.

.--. ..

-- ._ _

...

-

, .-

.

...- .-, .

.

-

.-

BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 197 ’I 16 d’abril de 1987

d) Sdlirituds d’ivfbrmcrrib (Queixes 7 14/86, 764/86 i
1147/361

En realitat, no es tracta propiament de queixes. En totes
tres, els interessats sol-licitaven informacib sobre i’objecció de
conscibncin.
Facilitada In legislació i la pertinenr informació sobre els trimits a seguir, foren arxivades pel Síndic.

Si en l’iní‘orme de 1985ja fou hmpliamcnt tractada la situació
cn quk es trobava l’espai radiometric ii Catalunya, ~ i any
n després cal dir que el problema encara no s’ha resolt.
Durant l’any s’hnn rebut algunes queixes escritcs i altres de
verbals pel fet del tancament d’alguncs emissores privatles que
emetien sense tenir la. preceptiva llicencia. Entre aquestes
queixes destaqwm I’cxpcdicnt 37/86, presentat pcr utla emissoca comercial privdda del Maresme, que es queixava pel seu
tanmmcnt per part del Gabinet de Radiociifirsi6 i Televisi6 del
Departament de la Presidcncia de la Generalitat de Catalunya.
Acceptada a trarnit per tal corn s’hi donaven els requisits establerts en la Llei 14/1984, es va fer unfi visita in situa les oficines
del Gabinet de Radiodifusió i Televisió, per supervisar les actuacions dc 1’AdministraciÓen iiquest assumpte.
Estudiat detingudamenl l’expcdient incoat a l’emissora, es
comprovi que no hi vil haver cap actuaciij irreguiar per part de
la Generalitat, que hi va intervenir d’acord amb el que cstnbleix el Decret 17571980, de 3 d’octubre, que regula la cansesSió d’emissores de radiodifusió institucionuls i privades i en
ones metriques amb modulacib de freqiiencia. Tampoc no es
trobi cap irregularitat administrativa en la tramitació de l’expedient ni en els criteris seguits pel Gabinet a ¡’hora de decidir el
tancament : per una bnncia, l’cxpedient es va instruir seguint
el procediment sancionador previst per la Llei de Procedimcn t
Administratiu sctise ometre c;-lptrirnit; per l’allra, cal remarcar
que la Generalilat Iiavia rebul diverses denúncies contra l’emissora, entre les quals cal destacar unes peticions presentades
per 1’Ente Públic0 RTVE i, en el inatcix scntit, es va tnanifestar el Govern Civil de Barcelona. Donat que I’actuació clc 1’Adminisiració fou correcta quant als critcris i al procedirnenl
seguit, es comunicA a I’interessat quc s’arxivava l’expeciien t.
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nament de I’Emissora Municipal, doniini complimcnl a un
acord pres per unanimitat del Ple consistorial el 29 d’octubre
de 1985. L’Ajuntament, en un escrit de data 1 dc juliol dc
1986, anunciava I’ajornament dc l’aprovació dei nou rcglament
de I’crnissora, justificant-lo en el fet que el Gabinel de Radiodifusib i Televisi6 de la Generalitat havia disposat la incoacib
d’un expedient sancionador a 1’emissora municipal.
Davant aquesta resposta, la Institució considcrii quc la incoacib dc I’expedient sancionador no era motiu suficient per iiLiornar els nous Estatuts : en primer lloc, perquk no es podia prcjutjar quina seria la resolucib final de l’esmcntat cxpedient
obert per i’Administrdci6 autonbmica que, d’aitra banda, potencia iniciatives legislatives dirigides a resoldre cl problema
de fons quc és principalment I’existencia de buits legals en maikria d’emissores municipals. En segon lloc, la Institucih
també va entendre que la redacció de la normativa de I’emissora es justificava pel fct que aquesta, sens perjudici de l’cxpedien1 incoat, continuiiva en funcionament.
L‘Ajuntamcnt va acceptar la nostra recomatlaci6 i va
aclreqar-nau el text del projecte d’Estatuts de I’Einissora
sotmetent-los a la nostra oonsidcració.

El Sinclic de Greuges va rebre el dia 30 cle gcner de 1986 una
visita del President de 1’AssociaciO de la Premsa de Barcclona,
acompanyat d’a1Lt.m membres de lli Junta Directiva de Vesmcntada Associació (143/86). Els interessats manifestarcn la
seva preocupacib davant la possibilitat que la Llei 22/1985, de
8 de nuvembrc, de creació dcl Colkgi Professional de Pcriodistes de Catalunya, aprovada per unanimitat del Ple del I’arEament de Catalunya en sessib tinguda el dia 24 d’octubrc de
1985, fos abjcctc de la interposicib d’un recurs d’inconstitucionalilat davant cl Tri buna1 Conslitucional per part dc la Instituci6 del Defensor del Pueblo, quc havia rebut, en aquest rcspcctc, unii sol.licitud de la Secci6 Espanyola de l’lnstitut Interniiciona1 de Premsa (IPI).
La nostra Institució no i& cornpethcics per decidir e n
aquests casos, ja que solament la Instituciii del [kfensor del
Pueblo té plena lcgitimacib activa per interposar l’esmcntai
recurs, segons cicterminen els arts. 162.1 de la Constitució i
32.1 de la Ley Orgcinica 3/1981, de 6 d’h-il.
De totes maneres, el Síndic cic Greuges, en coordinacib amb
d Defensor del Pueblo, vn fer diverses gestions a fi d’ajudar
que s’arribés a una solucib positiva d’un problema que afectava
En I’lnforme de i985 es vil inclourc un recordatori sobre la una Llei que, com hem dit abans, havia estat aprovada pcr lots
necessitat de garantir que, rcspectanl el pluralisme, els divcs- els grups parlamentaris i comptnvn amb el suport de I’Associasos grups socials i politics tinguin accés als mitjans dc cornuni- ció de la Premsa de Barcelona.
La intervcncib del Síndic de Grcuges va consistir r? fer pont
cació social que depenen de I’Estat o de qualsevol entitat pública. I f‘kiem aquest recordalori corn a conseqiiencia d’una entre les pms afectades. La Instituci6 del Defensor dcl Plieblo
queixa (1 117/85), presentada per tres rcgidors d’un ajunta- va suggerir la possibilitat que tots cls grups polítics del Parlament en relacih amb una cmissora municipal. Els regidors es ment de Catalunya, en contactc amb la Comissi0 Gcstorn de
queixaven del fet que la Comissi6 de Govern de l’ajuntament I’Associacib dc la Premsa, presentessin una proposició de Llei
havia aprovat per ma.joriit unes ((normes de funcionament de cn quB explícitament es consignés el caricter H no obligatori H
I’emissora municipal>>, el contingut de les quals podia de la colkgiació. Segons el Defensor del Pueblo, el tex1 de I’aratemptar contra la Ili bertat d’expressib, Ei Síndic va admetre a ticle primer de la Llei 2211985 afectava indubtablement el
trirnit aquesta queixa i demani un informc escrit a I’Ajunta- lliure excrcici de la llibertat d’informació de tots eis periodismcnt per saber si s’havien aprovat els nous Estatuts de funcio- tes, catalans o no, que exerceixen activitats professionals dins
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>>En10 que no cstoy de acuerclo en absoltito, cs con 10s térI’hmhit territorid de Catalunya. Malgrat els csIlorl;os fcts pcr
minos, 10s que considero difamantes, in-juriosos y sohre todo
Ics cliferenls parts i nteressarlcs, no es vi1 iirribar ;icap solucih.
amen;tmiles (...I, y es por cso por io que elevo mi miis cnérgit.’inalmcnt, la Junta de CoordinaciO i licgim Intcrioi- de la Instifiiciiidel J3cf’etisor clcl Ilueblo va emetre L m informe kivora- ca pt’olestl-1...)>
A la queixa 7 18/86, el rcclaniant posa cn coneixenicnt
ble ii interposar clemanda CIC f~ecursd’l ncoiistilucionalita~
nostre iin supbsit on amb iidvertencia d’embargameiit CIC
contra l’mt. primer dc la Llei 22/19XS, de 8 de novembre, dcl
IJarlanient de Catalunya, cri la niesurli q~iecsliiblci x qiic héns, 6s recpicrit al pugaincnt, cn el termini (fe 48 horcs, cl’un
deute de Llicencia t;isoal, sensc f’cr esincnt cle I n possibililut
<{ugrupa tots cls periodistes qirc cxcrceixcn la professicj ei1 cl
tcrritori de Calalunya )>, i les disposicions addicionals i i ransith- yuc 1 ; ~i nformaci6 LI t iI i tmitit -I ’incom p1i nient (fe E ’obl igaciO rlc
pagament- poguts ser crrbniii, com efcctivamenl ho CIX, +;a
ria prirncra, cluc conl¿)rmcn aquesta irnpcraiivi tat de colkgiacih, COEItriiria al yuc estableixeii cls itrticles 20. I .d), 13. I , 14, que Iu baixa d’aquesi t ribul havia cstal tramilacia pA reclamant
uns tres anys abans.
I 39. I i 2 i 149.1.I. dc la Clonstilucib, a la Dcclaracih IInivecsul
6s ccrt cluc la iiotiIjcacii, en yiicslib utilitza el subjunliu im-dels Drets f-Iumans i la Coiivencib 13uropca CIC Salvaguarcla
LICIS csmcntats drets, de 1950, i iiltrcs pxtes internacionals perfet, yirc pcrmet considerar la possibilitat CIC dcmostrar que
i10 cs tracta C I ’ L I I I ~ inli.accib tribiitrlria g r w ; perb no ho 13s
concorclmts.
Pcr parí seva, el Parlament de Caialunya vil :icorclar CIC menys quc u n fet com ayucst no impressiona cl qui conict la infracció arnh plc coiieixcmeril o cl qui per ra6 de In seva profespresentar-se en el 19roccdimcnl i formular-hi ulkgacions pcr
si6 estB avesat a acluesta tetminologia; perh, cti canvi, o f h
dcf‘ensar la consti tucionaiitat ci’aquestn í ,lei (htiicti dei h r i a sovint el ciuiadri cluc pretén, i fins i tot n’estii orgullhs, dc conient de CiitaIunya niirn. i 24, de 7 d’abrii de 1986).
Carn quc l’assurnptc esih cn trimit davmt ci ‘I’rihunal Con- mplir estrictirment Ics seves obligacions amb la cornunilat.
Per aixo, hem dc concloure que redaccions així no sols s6n
stitucional, la TnstituciO vit arxiwr
I’cxpeclient
desafortutracles, sinó yuc, it més a m6s, s6n incficaces,
provisional ment.
Les conclusions r2 quk hem arri bat en estudiar I’arrcl de I’assurnptc -aabstraccib feia clcls CI-ISOS coiicrets- s6n les q ~ i ctol
seguit Cxposem.
En dctertninades situacions, és imprescindible yuc les admiHem rebut ducs queixcs (680/86 i 7 18/86) amb l’oot~jcctees- nistracions p~ibliqucsfiicin referkncia ii niesures que pec natupeciiic de reíerir-se a l’iis efectuat per diverses Arlrninistraci- ralcsa ja comporten un acccnt comminatori així, proccdiment
ons Públiques de termes i cxpressions arnenavaclurcs cn cls cs- de consirenyiment, sancions per evcntuzils infraccions tributi]rics, etcktcra. Considerem, pero, que l’hs ric fhrmulcs de Ics
crits als iidrninislr;ils.
quals se segueixi la preswmpcib de bona fe del ciutadzi en Ics
D’altt.:i bancla, CIZ no poques cxposicioizs ontls clavani dc 1’0íicina d’informacih, sobre problemes dels ciutadans amb Ics scvcs relacions amb les aclrninisiracions pfibliyucs íomcntnria
aciministracions piibliques, aquest mateix assumptc s’intro- un clima de oonfianp cntre totcs dues parts.
Pcnsem que, amb I’irs d’uncs rorrncs rnks equilibrades, cls
dueix com un factor més d’allunyamcnt dcls oiutc?dutis en rclapoders piibkics doncn mostra ci’aqucll civisme que alt rament
ció amb l’adrninisiració.
i%per aixb cluc cicciciírcrn iniciar i’nct~iaci~
~ ~ ’ o i lcluc
c i t~crnii cal exigir als ciutadans en I’acomplinient CIC les scvcs obligacions amb la comunitat i els altrcs.
lloc a I’expcdicnt 1 I65/86.
6,s pcr aixh cluc cns liem acirec;at ii ~nInstitució dei i.>cfensor
I-lcni observat qiie la majoria de probletnes en aquesl camp
se susciten cn cscrits rclatius a rchcions juridico-t ribuíiries en del Pueblo, per si considerava oportú fer iina rccornanacih de
cariicter gcneral a totes les administracions Iiúhliques en rclaci6
Fase dc sesti6 jH=r la liquidaci6 i recuptacib.
A ia11 d’exemple, a la clwixa 680/8(, es palesa cl clesuconl amb aquesta qüesti6.
Per. part nostra, hem cornunical ayucsles con.c;idenicionsa
amb cl coiitiiigut d’uiiii notificacii, -modcl normalitzat i
tipus- on es rcclaiixiva I’iiigrks al Tresor l’hblic d’u1111cluota Ics Administracions afectiiclcs; l’expcdicnt estil cn Iramitaci6.
de 26.995 pies., a conseqüCncia de l’examen d’utia cleclmcib
liquidaci6 cl’un impost, incorrcciamenl prac~icada, pe! cluc
scmbla.
En uclues~aiirca la nostra Institució creu necessari fcr una obA Iu nolifiaicib s’indicava que, cíis que I’i mport ric) s’ingresscrvacih sobre la neccssitnt dc reordenar I’espai radiornetric R
SI% en el tcrmi t i i indicat, s’exigiria pcl- via cíc constrcnyimcnt
amb un rectirrec dcl 20‘81,i que, rttes que Ics dif‘ercncies 1rc)ba- CiktkllUnyil.
i Ien? de tornar a insistir, scmblantment ;II que deiem cn I’Indes podrien ser constitutives d’una infracci6 tributiwia greu,
formc E 985, en la neccssjtat que s’omplin els buits legals exiss’liavia obert cl correspoiietit expedient suncionador.
1511spcrmelcrn reprocluir una petita pari de I’escrit de queixa tents en aquest ufcr. Malgrat que s’espcrdva que durant I’any
1986 seria promulgada la tey de Ordenacibn rlc liis Tclccomudel ciutadh :
nicilcioncs, aixh encara no s’ha proclu’it. En el momcni de re(< ...con la presente udjiinto una copia de tiiiii notificwicin
qLic rccibi (...) cl dia 16 ric: Abril de 1986 aunquc 121 notilicacihi clactar aquest Infornie, l’avanlprojecte cie llei encara no ha
cstat trames pel Govern iiles Corts lier iniciar el triimit parlaeste fechacln en 27 dc Fcbrcro (...$.
iiicnlari corresponent.
)) I íago constar qiie recoiwzco y asunio la equivocncibn que
D’al tra banda, la Gcncratitat no ha concedit noves llic~tic¡es
cometi CII dicha dcclaracibn, ccry;is 29.547 ptas. qiic se I ~ rcC
des dc 1983, i no en poclrh atorgar inentrc I’Adrninistracib
clarnan ya estim i ngresadas.
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central no aprovi cl Plan Tkcnico de Distri bución.
Segons una inlormacib que el Gabinet de Kadlodifusih i ‘feievisib ha adrqat a la nostra Institució, la situaci6 actual (en
data 4 de febrer de 1987) es la següent : a Catalunya hi ha 63
emissores legals (50 FM i 13 OM) i 150 emissores municipals
sense llicencia, mentrc que toles les emissores coinerciuls Ixivades considerades Megals a les quals f‘kicm referimcia cn l’lnforme de 1985 han estat tancades per l i ) Generalitat (100
emissores).
Com es pot comprovar, una qüestió pendent de resoldre és
el rkgini juridic de Ics emissores municipals. Cal rccardar que
cl Parlament ha prcseiitat davant la Mesa del C:ongr&s dc Dipulais lu proposicib CICLlei relativa i-l la delermiiiacib dels pari)metres tknics de funcionament de Ics cmissores institucionals
dependents de ics corporacions locals (Rutllctí del i’arlainenl
de Catalunya núm. 157, de 24 ci’octubrc de 1986).
En l’exposició dc motius d’aquesta proposicih cle Llei qucdu
perfectament reflectit el cnriictcr que avui tenen Ics emissores
municipals a Catalunya, que constitueixen (<unexpuiienl clar
de creativitat i dinamitzacii) ric la cultura popular i són també
u n fxtor important de normalitxació iingiiistica>>.
ilesprés de recordar la necessitat d’un pla lkcnic adequat per
a aquestes crnissores, com a pas previ a ia normalitzacih dc llur
situació administrativa, que correspon de fer a la Generalilat,
subratlla que és imprescindible quc el Govern cfe I’Estal assenyali les frcqiiencies i les p o t h i e s de funcionament de Ics
cli tcs emissores institucionals perquc la Generalitat cn regularitzi la situació, mitjanrant I’atorgament de les concessions corresponents. ‘rambé aqucsta.proposicib dc llei resta pendent de
I’inici de la corresponent trarnitacii, parlamentiria.
Del que anteriorment s’ha exposat es dedueix la urgencia
quc cl Govern de I’Estat estableixi el marc legal, ordenat i just,
que canalitzi les iniciatives -institucionals i privades- no solament en materia de creació i cxplolacib d’crnissores de radio,
sinb també respecte a les iniciatives sobre la televisib.

Capítol I1
Area 2 - C:ovcrmci6 i hdministrwih local
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1.2. Les queixes que afecten les actuaciotis d’un eiis o un
organ administratiu dependent del Ministeri de I’hterior o del
Ministeri d’hdministració Territorial. Aquestes queixes han
d’ésser tramitades pel Defensor dcl Pucblo, perh el Síndic de
Greuges ha cooperat amb aquclla Institucih, en algunes dc les
queixes acimeses, a fi de facilitar una solucib ripida i positiva
dels problemes que afectaven els ciutndans. Així en la tramitiicib d’alguns i-issuinptes, el Síndic s’hha relacionat tan[ amb la
Delegacib del Govern a Catalunya corn amb els rcspectius Governadors Civils de Ics quatre lirovincics catalanes.

i .3. I;inalment, s’inclouen en aquesta iirca Ics queixes referents a Ics actuacions dels ens locals a Catalunya en tot allb que
afecta les maihies en que ITstatLif atorgki compcthcies a la
Generalitat. Aquestes queixes s6n supervisades pel Síndic de
Gscuges d’acord amb l’article 1.1 de la Llei 14/1984, de 20 de
rnarq, reguladora de la nostra Institucib.

2. Estat de la trarnitmicj i ussurnptci mks,freqüents

El nombre de queixes que corresponen a la subirea cie Govcrnaci6 són 69. i-li ha hagut un descens consiclernble en relaci6 amb Ics presentades l’any precedent (225 queixes). Aixo
s’explica perquk durant el 1985 es destach l’elevat nombre
d’escrits que es referien a problemes relacionats amb la funció
phblica, corn a conseqüencia de I’aprovaciÓ de I’deshores
rccent Llei 3W1984, de 2 d’agost, de <( Mediclas para la Reforma de la FuneiÓn Pública>>,contra la qual alguns coI4ectius de
funcionaris manifestaren el seu desacord en aspectes molt
concrcts.
Lcs Administracions afectades per les queixes corresponcnts
a la subjreri 1 de Governació són :

Departarnen t de Govcrnacih
Ministeri de Unterior
Ministeri d’AdministraciÓ Tcrr¡torial

44

TOTAL

69

25

S’inclouen en aquesta heu :
1.1. Totes les queixes que fan referencia rz actuacions dels
organismes, entitats o depenclkncics administratives o funcionaris que depenen del Departament de Governació de la Ciemralitat. Pcr tant, s’hi agruwn les queixes relacionades nmb matcries que són campethcia de les Direccions Generals d’.4dministració Local, dc In Funció Pública, de Prevencib i Extinció d’lncendis i de Salvaments, de Seguretat Ciutadana, i del
doc i d’Espectíiclcs.

Dc Ics queixes agrupades cti la suhhrca CIC CiovernaciO, 50
foren adrncscs ii trhmit (de les q~iiils31 ja han estat rcsoltes),
13 foren imcirneses i solamcnt en resten 6 en cstudi. Aqucstes
dadcs es reflcctcixcn en el quadre n i h . 30.
Corn es pot observar el nombre dc qucixcs inudmeses es
baix (18’8%), En la major part dels casos, per fiilta dc fonament
o inexistkncia tic prclcnsih, no poclcn quaiificar-se de qucixes
(676186, 922/86). En altres casos, l’interessat s’havia adrepl
al Síndic de Greuges sense que la clksti6 objecte de queixa
s’hagucs plantejat previament davant I’Adrninistracib
(630/86,964/86) o es tractava de qtiestions pendents d’una rcsoluci6judicial (910186).
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Yeescrutini del Referkndum (267/86).
En tots aquests casos i donada la urgkncia amb quk es plantcgen les queixes, la nostra lnstitucib ha portat a terme una
funcjd, informadora als intcressats sobre les vies més rapides
per fer valler els seus drets, d’acord amb la Llei Orghnica
5/1985, dc 19 de juny, del Regim Electoral General, i amb la
Llei Organica 2/80, de 18 de gener, i disposicions que Ics
desenrotllen.

notícies que cap dels dos hagués rebut la resolucib del seu expedient, si bé a I’hora de redactar el present epígraf tenim consthncia que un cl’ells acaba de rebre (amb data 7 de gener dc
1987) l’eespcmda resolució. En total, més de 24 mesos).
La pretesa justificació d’aqucsta lentitud i retards s’explica
segons 1’AdministraciÓpels fets segücn ts :
Una vegada publicada la LIei, caliu rcglamentar-la.
El reglament va ser aprovat pel Consell de Ministres el dia
19 de juny següent i publicat al BOE d’l de juliol dc 1985 (6s ii
f) Altres assumptes diversos presentats davant la Institució : dir, 7 mesos després de I’entrada en vigor de la llei).
a’) Un colkctiu integrat en I’AssociaciÓ de Promoció de coL’hpoca en que va ser publiiit erii cic pre-vacances admiI.lociicib del MinusvhEid (APEM) va demanar la intervenció nistratives i , doncs, dc fet, no es vil comenqar a aplicar fins al
de la nostra Institució (326/86, 693/86$ en relació amb el pro- setembre de 1985.
blema sorgit entre I’AdministraciÓ i la societat Prodiecu dediAixo va provocar una acurnulacib important d’expedients,
cada a realitzar rifes considerades ilkgals per I ’Aciministració. amb la lentitud consegbent.
El Síndic va realitzar diverses gestions que foren suspeses cn el
Una vegada més, es demostra paks que la lentitud de I’exemoment en q u e el cas resta sota lajurisdiccih del poder judicial. cutiu :ireglamentar les lleis provoca acumulacions cn la gesli6
b’) Han continuat arribant queixes contra I’acluació de de- administrativ:r i l’apmició dels e n d h i c s retards dei nostrc apaterminats grups denominats (< sectes)) (395/86) i sobre la h e - rell burocratic, amb els consegüents perjudicis per a
Z’ridministrat.
guretat ciutadana (902/86).
b> Manca út publicació del nomenament i er.ror en rls cognoms
(qucixa 824/86 i 978/86, entre d’altres)

3. I , La Llei 3 7/84, u‘cl.22 d’octihr, dels qui*formaven part de
les Forces Armades, Forces d’Urdw Phhlic i Cos de Carrabiners de
la II Rqúhlica
Un nombre important de Gonsultes lelefhiques, visites i diversos escrits fan referencia als problemes que planteja I’aplicacib de la Llei 37, de 22 d’octubre de 1984, de {(reconocimiento
de dcrechos y servicios prestados a quiencs durante la Guerra
Civil formaron partc de las Fucrzas A r m d a s y de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la 11 República)>.
Els problemes que plantegen són, bAsicarncnt, la lentitud en
la tramitació dels expedients, la inexistbncia de publicació clel
nomenament o carrec i Verm en cls cognoms que consten en
el nomenament.

sabut que durant la Gucrra Civil molts nomenaments es
van fer en campanya, tenint acreditat els interessats el corresponent comandament i percebent-ne els havcrs. Tot i aixb, els
butlletins militars publicaven amb molt dc retard Ics ordrcs de
nomenament, i fins i tot es donava CI ciis que els procecienis de
diversos fronts no eren mai inclosos cn els butllelins.
La legisliicih solament admet, com a element de prova, In
publicació del nomenament, Ai xb fa que molts no puguin accedir al dret de reconeixement dc pensió i drets connexos derivats de la Llei 37/84.
Una altra situacib difícil de corregir és la provocada pcr la publicació defectuosa amb errors en el liom i els cognoms.
Els expedients aqui inclosos no han pogut ser resolts i resten
en tramitacib davant ei Defensor dei Puebio.
k3

a) Lentitud de b trumituci6 (qucixes 186/86,665/86 i 99 1/86)
Els interessats exposen la queixli per la lentitud a rebre contestaci6 a les sol-licitudspresentades.
La Llei 37/84 va establir en el seu article 7.1 un termini dc
tres mesos, des de la seva entrada en vigor (2-XI-84) per a la
presentació de les solkituds, quc hLmd’anar acompanyades
dc la documentació pertinent.
Eis interessats havien presentat dins el termini establert
(abans del dia 3 1 de desembre de 1984) tota la documentacib, i
el mes d’abril de 1986 encara no havien rebut cap altra resposta
que un justificant de recepció. Així, doncs, ja havien transcorregut 16 mesos cies de I’inici dels expedients.
Fetes les pertinents gestions, varn informar-los que, segons
indimcions del <<Serviciode Pensiones especiales de la DirecciÓn General de Gastos de Personal del Ministeria de Economia
y I-IaciendaH , cra prcvist resoldre els expedients dels interessats dins el primer semestre de l’any 1986.
Clos I’exercici a quk correspon aquest informe, no teníem
~

La Llei 37/84, com tambc Ics altres que tenien corn a finalitat pdliar els greuges produiis entre els ciutadans per la
Guerra Civil, preveu l’adquisició subsidihria del drct a les prest aci ons complementaries de k s istencia mkd ico-farmaceu ti ca.
Hi ha molts ciuiadans que ens demanen que intcrvingucm
en els expedients per tal que, si no hi ha possibilitat que cls
sigui reconeguda la pensió principal, procurem que els conccdeixin I’assistencia mhdico-farmackuticti (i en esliecial la
farmacbutica) .
Aixo demostra que sovint els interessats que no tenen
pensió i prestacions compiementarics donen més i mportancia
(perque en tenen necessitat) als compierncnts que a la mateixa
pensió.
Aquesta situació es converteix en element d’oblignda reflexió, en especial a I’hora de legislar en relació amb aquest tipus
de pensions especials.
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En els informes de 1984 i 1985 ja initichem que la Llei
18/84, de 20 de rnarr;, havia creat moltes esperances en ciutadans d’edat avanqada que pensaven poder-s’hi acollir i que la
interposició de recurs cl’inconstitucionalitat contra I’esnicn tada
llei no havia cstal prou divulgacla, amb la conseqüent manca
d ’informació dels afectats.
Han passat mes de dos anys i mig i encara no s’ha dictat la corresponent sentencia del Tri buna1 Constitucional.
Cal recordar yuc la Llci, per la prescntacib de recurs i a causa
del que preveu I’article Ih 1.2 cie la Consiituci6, va quedar en
suspens fins al 20 dc clcseinbre de 1984, i quc el corrcspment
reglament no fou publicat lins al 23 d’octubrc cle 1985 (Decret
de Prcsiclcncia núm. 276/85). Aquí ens rcmetem a I’observacib
feta a I’apartat anterior sobre les CBUSCS de la lentitud
administrativii.
13iiIant I’any 86, les queixes rcbudes (46/8(5, 178/86,
260/86, 574/86, 627/86, 774/86, 853/86, 1053/86) i Ics nomIiroses visites alcses, demostraven el profund desencís i absoluta dcsorieniacib deis afectats, cluc s’expressaven en tcrrncs
molt durs cn relació arn b les institucions.
Cal pcnsar quc cls més joves ja han complert 70 anys i
fmnen part de la generacib que va patir In Guerra Civil, i molis
d’ells l’cxili. La gran majoria ha treballat cn situacions d’ecenomia submergida i si actualment no gnucicixen dc prestacions cs
perqui: no tencn carbncics suficients en Ics cotitzacions a la Seguretat Social.
tin cl SCLI prcknibtil, la Llei 18/84 es dcfineix com a p-otectorii i cr)rrecinra de situiicions de grcuge comparatiu cntrc cls funcionaris cic carrcra i aquells que {(van prcstzir servcis en la (;eneralitat con1 it contractats, interins o cvciituds>>,qiic <<solrit-cn Ics conseqühicies d’uiiti rlcpuracib expressa o Ix-esurnptn i
que perdcrcn Ics ex~iec~a~ives
de consolidar la condicih de t‘uncioriaris de urrera D.
N o havcnt-se complert aqLicsts postulats que el mateix IXCiimb~rlesrncnla quan indica quc <<calaplicar, doncs, per ccluitat
i ilnalbgicamcnt, clx principis que iiispircn la Icgislacib sobre
I’ministia, amh la tinditai de rcparx la injusta sit iiacib de Ilislincib cn yuc cs troba qucll col-lcctiu sbn d’cntendre tes reaccions i expressions dels af’cctats en rclacib ami:, les nostres institucions. I3crliixi), per congrukncia amh 3u voluntat del legislador 6s necessari insistir C ~ Ila urgencia de resolcirc aqucsts
pr oblcmcs.
!A JLlci 1 /87, dc 5 CIC gener, cle (<Pressupostosde I d# C‘ICIlCI’11litat CICCatalunya, dc les scvcs cntitats iiutoiibmcs i dc les cntitats gcstores de 121 Seguretat Social per al 1987 >), autoritza els
i)epartsrnents dc Govcrnaci6 i d’Ticonoimia i Financcs pcrqub
dictin ics iioriiics oportuizes per a I’aplicacih de I’apartiit tcrccr
clc I’articlc I2 cl’aqucstu Llci de presstrposlos, que 6s el que estableix les bases reguladores CICIcs pensions que rcsul tcri de
l’arliclc 2 de la Llei i 8/84.
Aixb ctinfirma Ics informacions que ha lramks R la nostra Institució la ConsclleriLz de Ciovecnucih, en el sentit de la sew dccisib de triunilur els expcdients clc rcconcixeniet~tdels bcncticis que la llei atorga, encara cluc no estigui rcsoit cl recurs d’inctinstitucionalitat de que hem fct esmcnt.
>>?

Confiem fermament que a l’hora de presentar aqucst informe ja hagin estat dcsigrlats els membres que han cl’integrar la
Comissió i n terdepartamental creadri i regulada pel reglament
de la Llei 18/84, que I’estableix cn el seu article 9, i que la Comissi6 hagi iniciat la seva funció.
Seria de desitjar que en el proper informe anual poguks dcsapareixer rqucst apartat.

S’han presentat clurani I’any i 986 diferents queixcs de lamiliars cspanyols finats a conseqükncia de la guerra 1936-1939 i
que encara no ienen reconegut cap dret a pcnsió especiul.
Un cop uprovada la Constitucih, s’intenth mitigar Ics desigualtats produ‘ides entre espanyols a conscqiicticia del desen11;q de la Guerra Civil. 1,’administraciÓ ha donat u11tractnmcnt
cspccial a aquests familiars, I’acciO protectora deis quals s’ha
vist regulada pel Reial Uccret-llei 35/78, de 16 de novcmbrc,
desplegat i alhora substitu’it per \a Llei 5/79, de 18 clc sctcmbre,
consistent en :
a) Pcnsions vitillícics de vidLiitat, d’orl‘encsa o cn favor deis
familiars del causant.
h) Assistericia medico-fiirrnacht i a cn cas de nialaltia (3
d’accidenl dcl beneficiari, cn CES mateixos tcrnies i condicions
cluc cls pensionistes del Regim General de la Segiiretai Social.
c) Serveis Socials en eis tcrtnes Ixevisios per als pensionistes
de I’esmcntat Regim Gcneral, i espccialrnent !’accés a Ics rcsidkncies i llars del Servei Sociul d’Assistcncia a Pensionisics de
la Seguretat Social, amb igu(zltat de drets.
im queixes rcbudes a la nostra Institiicih han csht molivacies pel desencis dcls soldicitmts davant el dil’ícii reconcixciiicnt oticial de la pcnsió a quk tcncn dret a i’ernparw dc la l k i
5/79, de 18 de setembre, donada la dencgaci6 pel Centre
Gestor (abans Direcció General del Tresor) m~iide Despeses
CIC Pcrsond, exigint-se com s’cxigeix una estricta relació causaefecte, pcrque se% pugui aplicar l’esmcntada llei.
IJcssol.licitLtcls pcr obtenir riyucsts drets foim k t c s , generalment, un cop els evcntiials beneficiarislingueren coneixctncnt
dc hi legislació csmentada, o sia, entre I978 i 1980.
14 procedirncnt que els afectats han cie seguir és el segileiit :
Un cop presentacla pets iniermsats la corrcsponent sol.licitud, directamcnt a la clesaparcgurla Ilirecci6 Gcneral clcl
I rcsor o, mi t.janqant el corresponent Ajutitimcnt, a l’Rniiri\t

7 7

Gestont, wui Ilii*eccib General cle Dcspcses ric Personal,
aquesta ha dc cesoldrc concedint o riericgarit el dret a pensi6 es-

pecial.
Corit rc? I’iicord dcE Centre Gcstor cicsestiinant hi solkitctd,
es pot interposar recurs cie reposició, contra la rcsolucib del
qual també cs pot rechrrer, interposant lli corrcsponent reclam aciÓ davan t el Tr ihu nul Econ4mico-Aclm in i stra li u Cen t ral
de Mildrid, el q ~ i a l ,en Sala, acorda estimar o desestimar la
rec Iamaci6.
Contra iiquesta resolució defi nili va cn via cconbmicoadministrativa, s’indica a l’inieressat cluc pot interposar recurs
contenciós administratiu I.lavant la Sala Contenciosa Aclrninistrativu dc 1’Audiencia Nacional de Madrid. La míuor part
cle1s i n tcressat s han de desist i I’ d’uyuesta hit i mil i nst Bticia .iuri s-
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sobre els problemes que es produ’iren arran de 1’apkaciÓ dc la
Ley Orghnica 7/ 1985. En I’esmentai 1 nforme explidvern que a
Catalunya, on hi ha un elevat nombre d’estrangers en condicions irregulars, la situacib provocxia amb la promulgacib de la
Llei fou lamentable clavant la insuficikncia de milians personals
i materials per aplicur-la de manera adient.
Encara que la nostra Institució no tk compelencia per supervisar directamcn t les actuacions deis organs depenclcn ts del
Ministeri de l’lntcrior, el Síndic va obrir ~ i ncxpedicnt d’nofici
per recollir totes les clacles disponibles en relacib amb I’aplieació de la Llei 7/1985 a Catalunya, a fi de passar-ne un report ii
la Institucih del Defensor del Pueblo. Val a dir que les queixes
rebudes durant i’any I986 foren escasses, fet que demostra
que una vegada superat el devessall de sol-licituds de regularitzacib de la condició d’cstranger que va haver-hi el primer any
la situaci6 s’esiabilitza, També s’ha de dir quc alguns problemes relacionats amb la manca dc criteris unitaris en la interprctaci6 de la nova normativa s’hun resolt en gran part amb la promulgació del Reial Ilccrct 1I I9/198(1, de 26 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament d’cxecució dc la I,cy 7/1985 (BOE
núm. 140, de 1 2 de juny 1986). També cal significarla vigkncia
del Reial Becrci 1099/1986, de 26 dc maig, sobrc <<laentrada,
permanencia y irabqjo en Espafia de ciudadanos de Estados micmbros de las Coinunidades Europew) (BOE núm. 139, d’l I
de juny de f 986).
Tanmateix, resta cl problema, ja recollit rz I’anterior Inf’orme, de la mancfi d’instal-lacionsadequades per portar a lcrrnc
I’internarnent previst en l’article 26 de la Llei, que preveu la
possibilitat de procedir amb carhcier preventiu o cautclar a la
detenció d’estrangers, que poden ser internats cn centrds dc
detenció o en laculs que no tinguin carkter penitenciari, fins a
un termini mhxim de 40 dies.
Una semWant preocupació tenia la Institucih dcl Defensor
del Puehlo, que, en virtut de les competencies atorgades per la
Idlci Orginica 311981, va decidir realitzu una investigació in
situ a Barcelona. Amb caricter prcvi a la prktica de l’enquesta
corresponent, els assessors del Defensor del l’ueblo van Fer
una visita al Síndic de Greuges, el qual informaren del sentit
general de la investigació a realitzar. Per part seva, el Síndic de
Greuges vrz informar els assessors del Defensor del Pueblo
sobre les queixes rcbucies en relaci6 amb els ciutactans esirangers als quals s’aplicava la Llei Orginica 7/1985; també els van
I‘er saber que alguns problemes ja havien cstal recollits en 1’111forme de 1985. Així mateix, cls vam recordar que el Parlament
de Catalunya havia elaborat el marq cle 1984 un Informe sobre
la situacih sanithria i de tracte a les comissaries de Catalunya
(Butlletí clcl Parlament de Catalunya nhm. 191 de 20 cle marc;
de 1984).
Corn a resultat d’aquesta visita, la Institució del Defensor
del Pueblo va redactar un extens i detallat Tnforrne sobre la situació dels estrangers a Bnrcelona, de data 20 de novcmbre de
1986; FI seu interks, el Síndic de Greuges ha considerat convenient que el Parlament conegui les principals conclusions il
les quals va arribar el Defensor del Pue blo.
Per a i’elaboracib de I’Informc, els enviats pel Defensor del
h e b i o s’entrevistaren amb I’Excm. Sr, Govcrnador Civil de
Barcelona i amb el Cap Superior de Policia de Barcelona.
També dialogaren amb I’Excm. Jutge Degh dels Jutjats
En E’lnforme de 1985 es va incloure un apartat específic d’lnstrucció de Barcelona. Els centres visitats foren : la

diccimal, ja quc hi Bs preceptiva la intervenció d’Advocat i
Procurador, haver d’afrontar la complexitat i lentitud dels procediments i haver-se de fer cirrec de les despcses que tal tramitacib provoca.
hqucstes qiicixes, de les quals les més significativcs s6n la
1060/86 (que soldicita cl dret a una pensi0 especial d’orfenesa
per la mort del pare de l’lnteressal a conscqii&nciudc la Guerra
Civil) i Iu 1067/86 (que sdlicita el dret a una pensiú especial
CIC vidu’itat per la mort del marit a conseqiicncia de la Guerra
Civil), sens perjudici d’ksscr legítimes o no, s’han presentat
davant la nostra Institució, motivades per les conlinues denegacions en via administrativa i econbmico-acSministrativa i per
l’excessiva lentitud en la tramitmió dels expedients i procecliments per arri bar a esgotar aquesta via o els quedu obert a, aixo
sí, corn ja hem dit, la via jurisdiccional, que pricticarnent mai,
pel que ía a les queixes presentades, els interessats 110 han
volgut utilitzar.
Jurídicament no es pot considerar que hi pugui havcr indefensió del ciutadh davant Ics corresponents denegacions,
perquk es t6 la possibilitat de recórrer als Tri bunals pesquk dilucidin la controvkrsia entre ell i I’AdministraciÓ, possibilitat,
pero, que s’ofereix quan generalment ja hun transcorregut més
dc 6 anys des de la sol~liciluddel drei a pensib.
Es posa de manifest l’eviclent contradicció entre l’acluació
de 1’AdministraciÓ en l’aplicacib de la IJei 5/79, dc 18 de setembre, i l’esperit d’nquesta Llei, reflectit en les seves disposicions finals, quan citen reiteradament <( l’eticacia i rapida api¡caci6 dels preceptes ci’aqucsta Llei >), com també la creacib de
serveis i unitats necessaries. per a unit aplicacib efica~i rhpida
dels drets que l’esrnentada Llei reconeix.
Si en la rnateixn Llei es preveu aquesta ripida aplicació, no
és en va, sinó degut a les circumsbcies i edat dels beneficiaris,
q u e no podcn esperar gaires anys més, perquc sc’ls reconegui
aquest dret.
Tanmateix, si la via administrativa i L’econbmictladminisirativa dura 6 anys, no és d’estranyar que els intercssats
no recorrin a la via jurisdiccional contenciosa, coneixent el
temps transcorregut en la via previa administrativa.
Per aixb, hem d’advertir els Poders I’iiblics, tornant-los a indicar que no n’hi ha prou amb la voluntat, esfmq i preocupació
política per resolclre les diferents dcsigualtats que com a conscqiikncia de la guerra 1936- 1939 es produ’ircn a difcrcnts ciutadans, sinh que cal posar els mitjans makrials i una voluntat
real, reflectida en la Llei i cxccutada pels organs de I’Adminisiració, per superar aquelles diferkneies que van dividir els
espanyols, i aplicar I’esperit de I’esmcntadit Llci pcr poder establir un veritablc, real i equiparat tractament.
Li nostra Institució, en coordinació amb cl Defensor del
Pueblo, creu necessari reiterar HJS Poders Públics les recomanacions, ja fetes per aquella Instilució eis darrers anys, en E’hmbit legislatiu referent a tot el coiiectiu de ciuladans afectats, directament o indirectament, per les conscqükncies de la nostra
Guerrii Civil o concretament en I’imbit de la Llei 37/84, de 22
d’oetubre.
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Brigada Rcgionat de Documentació (amb scu ;ila plac+ziEspanya), ies ciependencies cIeI Grup Opcratiu c!’i%tl.angers (situadcs a la Prefectura. Superior cic Poiici;i, Via Laietana, 43) i
els diversos ccntrcs dc dctcncib i intern;irnent. d’estrangers 11
Barcelona (calabossos de la Frcfcctura Superior de Policia, eciicici de Can Vilardcll iifecte a aquesta Prefectura, Comissaria de
Sant Gcrvasi, Comissasiri de Cirhciii i Comissaria del JIistrick

sLld) .
Els asliectes principals de I’Tnikrme shn :
a) I)c la visita illa Brigada Iiegioiiai de ihcumeniaciii que té

corn a missió cls trirnits dcls cxliedients de clocurnentació i rcgularització general dels ciu tadms estrangers, ressalten els extrems següents :
1 . Els locals dels serveis compten amb tes condicions cxigidcs pcr al compliment de la scvii tiinci0 pel quc i>
11 t’hahilihbiliht i funcionalitat. I-Ii cstitii assignats 25 funcioiiaris i 4
inicrins. Cornph amb un scrvei d’informacib als ciutaclans
eslrmgcrs, dotat cl’intbrprets i cf’impresos cluc rcsunieixcn i faci I i ten els t r t mils
~ ad mini slrali us.
2. Donat I’elcvat nombre d’csirangcrs que cn ei momcnt
de la publicacib dc la Llei cstavcii en siluacib irregular, hi ha
una mimull-icib d’cxpedients ii tramitur que cs originada per la
manca d’iina infrastructura suficient; són insuficicnts el
nombre de funcionaris assignats ii aqucstcs tasques, y w ,
d’rlltra banda, són molt complcxes. U n dels problemes més
greus Cs que un estranger no es pot afiliar ii la Seguretat Social
rnitjanpint I’oportuna alta, si no té el permis de treM1, quc no
cs pot olitenir si no cs prcscnta, tal coin prcccptua l’articlc 17
de la Llei Orghnicu, un coniracte de irehall i sOn ben pocs els
estrangers qiie en tenen, encara qiie treballin renlment cn una
em prcsa.
b) Postcriorrneiit visitaren Ics clependimcies clels Griipos
Operatives clc i<xtran.jcros (GOE), on í‘orcn iinaiitmts els procediments tl’cxpulsibdels ci u taclans estrangers, t ntrodiiits 1x1s
motius que cspxifica I’article 26 i concorclanis de In Llci Or&
nicu 7/85. En relació amb els iniernamcnts auioritzats pcr
I’autoritat judicial, adoptats amb cariictcr preventiu o. cau telar,
I’lnforme del 1)efeiisor del Puehio fil, entre altres, Ics consiclerac io ns segL1ctlt s :
i , 1,’acte cl’intccnament sc sol4cita sc~my~pcc,
i 6s concedit per
I’Autoritat judicid, excepte algun cas, per un pcriodc tic 40
dies, clLiracii, miixirna dc la privacib dc Ilihcrtat per-mesa per la
I,ey Orsit i ica 7/85.
2. Aquests ciutadans s6n trsslladats als calribossos dc (li ferents comissiiries, per tal corn 1-1 Rarcelona no hi ha locals específics per í1aquests inicrnamcnts.
3 . En tnolts suphsits, els estrangers esgoten cl tcrtnc concedit de 40 dies, principalment per les dificultats dc documentacici cl’alguns cstrangers o de proveir-los del corresponent titllet
dc tornada. En alguns casos, cls estrangers internat:; han dc scr
pmts en l l i k r t a t perque no s’aconsegucix la documentacib i
bitllet; la mesura cautclar, doncs, resulta tfesvirtunda.
4. S’ha constatat que alguns estrangers, després de ser intcrnats durant 40 dies, s h posats en llihertat, per exigkncia CIC la
I.,Iei, i quc, posteriorment, vis^ quc la seva situació d’eestatli-i
ilkgd sol continuar, sOn tornats a detenir i internats per resoEiici6 judicial, per un altre pcríode de 40 dies. Il’aquesta

manera, en la prhctica, contra el que 6s permes pcr la Llei, cs
produeixen internaments de mks de 40 dies. Segons I’hrorme,
per evitar aquesta situaci6 resultaria. irnprescinclihle que l’autoritat judicial tingués sempre coneixement dc si abans s’ha cfcctuat un internament de la persona cn qÜesti6.
5 . No s’ha apreciat, durant cl pcríocle d’iinteniamcnt, que
I’autoritat judicial o el ministcri fiscal hagin exercit un control
dircctc sobre la situació, rnitjanqant la visita als centres de detencib; I’autoritat judicial s’ha limitat a autoritzar I’internamcnt i a rebre una coinunicaci6 de I’autoritat de policia en el
sentit que la persona nfcctada ha estat expulsacla o liosada en Ilibertat quan s’ha complert el termini dc 40 dics.
c) De la visita efectuada en els ccntrcs dc detcncib, I’lnl‘ormc
constata que :
I , Els ciutadans estrangers cs troben internats en eslabliments de caricter no pcnitenciari. Aixi es compleix la previsib
recollida a I’artielc 26.2 parigraf 2, dc la Llci cl’Esirangeria.
Aixb no obstant, aquestes persones estan distribiiides en cls calabossos d’algunes comissaries quc no resulten actcyuadcs ii les

linalitals prcvistes a la Llei, vist que aquestes clepenclencics
estan pensades per a un internament breu, CICfins a 72 hom,
deis presumptes dclinqiienls que han de passar a disposicih judicial.

Resulta evident que, pcr aquesta causit, hi ha uníi certa
inclinaci6 ii tractar aquestes persones com a clctinguts per rai)
de deticte, fct que, en alguns CI-ISOS, desvirtua el tractament a
qul: han de ser sotmesos pcr a la instruccib d’un expedient
administratiu.
3. S’ha constatat que, en general, els estrangers sofreixen Lin
internament prolongat, generalment, fins a 40 dics, en les colicfi cions ana ii tzacles.
4. De les visites efectuadcs, es dedueix qile alglins calahossos no reunci xen les condicions neccssiiries per’ les aglnmeraclo m que a vegades s’hi produeixcn, snbretot pel fet qiie cal
cf ist ri 1x1i r- hi conjunt amcn t ci ut adan s cst ra ngers amb [>IXsurnptcs delinqüents i, en definitiva, per la r n ~ n c ad ha bi t abi Ii trit i condicions nccessiries per a una clcguda higiene i
2.

saIubrilat.
5. Pcr tot ~ i x b es
, considera molt convcriicril a provisi6
cl’uns locals adequats a aquests internaments, que reuneixin
Ics condicions nccessir ¡es. En relaci0 arn I:, iiyucst punt, u11fer
ressaliar que el CA-IVCUI Civil de I3arcclona va informar sobre
uns ctrntactes entre el Ministeri CIC l’lntcrior i I’Ajuniament dc
Ikcelona, amb la finalitat d’aconscguir iin iininoble qiie reuneixi les condicions adequades.

Poca cosa cal dir sobre la barriada dc la Mina que no sigui
cancguda per aqwst Parlament. El deteriomment sofert per
aquest nticli de pohlacib i Ia seva depIorable situació, han convertit aquell barri en focus cl’nteneió, abjecte de copioses miilisis, no sempre djectives ni realistes.
E1 Polígon de la M i m , situat al terme municipal de Sant
AdriA de lksos, previst inicialment com a krca de descongestió
de Barcelona i k h u c com a zona residencial, va ser destinat finalment a E’ahsorció del barraquisme generat al Camp de la
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Bota, barriada de Montju’ic, Ronda de Sant Mart6 (la Perona),
barri de Sant Paci, Kiera Blanca, etc.
Es troba ubicat al marge dret del riu Rcsbs, a‘illat, de fct, de
la resta del municipi de Sant Rdrii. La seva superficie és de
17’5 ha i la poblacib rcd (majoritiriament andalusa, de la qual
el 20% és de r a p gitana) es xifra entre 12.000 i 14.000 habiVanis, que es distribueixen en 30 edificis amb escales doblcs de
40 habitatges cadascuna (2.400 habitatges aproximadament),
amb una densitat de poblacib de 7 10 habitants per ha (molt
superior a la. dc 317 hab./ha inicialment prevista). EE nombre
d’aturats es calcula en iin 70%0de la poblaci6 activa, i en un
60% de la poblacib total el nombre d’analfabets. Existeixen a la
barriada poders fictics al marge de la Llei que potencien unt?
economia paral.lela del inqiiencial (trific de drogues, lirosti tucib, recaptacib i venda d’objeclcs robats, ...>.
No entrarem en aquest apartat en l’cstudi espxiíic de les
queixes concrctes prcsentadcs il aquesta Institucib en relació
amb els diversos i greus problemes que afligeixen la barriada
de la Mina. La importhncia del cas aconsella una anBlisi de conjunt que, transcendint els conflictes suscitats, ens permeti una
visió objectiva i global del problema.
Tampoc no reiterem la situacih deplorable dc la barriada, els
diversos factors que la fan possiblc ni les eventuals solucions :
el pla inlerdepartarnental d’actuació especial de la Mina, establert en compliment de la Resolució %/I aprovada liel Parlament amb data 2 de juny de 1982, és prou clar en aquest respecte quant al diagnhstic i tractament de la qüestió.
Sí que ens interessa, en canvi, analitzar el grau real d’acompliment dels objectius previstos a I’esmentzit pla, que aviat fark
quatre anys de vida. Per aixb, res millor que confrontar-ne les
previsions amb l’informe presentat al Parlament pel Conseller
Secretari del Govern, en resposta a la pregunta formulada en
aquest respecte per una diputada. Per mitji de la confrontació
esmentada, es constata amb plena evickncia que durant
aquests quasi quatre anys cl’aplicacihclcE pla, no s’ha pogut contenir cl procés de detcriorainent de la barriada i comenqar-ne
realment la rccupcracih. Les decidides i enbrgiques actuacions
administratives que s’esperaven han cstat veritables ~ Q C S
d’encenalls.
Segons particulars apreciacions d’aquesta Inst it uci6, l’cxpl icació de I’incomplirncnt del pla no es pot trobar més que en
dos tipus diferents de causes : el desinterks o la incomprensió.
Qualsevol que sigui la causa originadora de l’actual situaci6,
cntenem que h responsabilitat quc sc’n derivi1ha de ser atrihu‘ida a la totalitat d’institucions que hi participen (Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Sant Aclrii, Corporació Met ropolitana tic Barcelona, Patronat Municipal de 1’Habitalge) segons
el grau de participacib de cadascuna. No podria ser d’nltra
manera, tractant-se COMes tracta d’un pla conjunt interdepartarnental.
Per aquest mateix motiu, tampoc no volem caure, en el
nostre judici envers aquest problema, en la fdlacia que representaria l’analisi detallada fins a I’extrem dels nivells individuals de compliment per part de les inslitucions implicades, de
les prcvisions contingudes en el pla. Ai xh significaria falsejarne el crirhcter unitari i indivis i ens portaria al capdavall a una
avaluació improcedent dels diversos graus de responsabilitat
de cadczscuna de tals institucions i a l’acceptació, en conseqükncia, de responsabilitats diferents no compartides, incompati-
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bles amb cl caracter basic d’un planejament global entre
institucions.
ks ben cert, per altra bancia, que un pla com l’estudiat cs conforma amb actuacions diverses que tendeixen a I’anklisi individualitzada de responsabilitats. Malgrat aixb, ens refermem en
la conveniencia d’evitar en aquest informe I’estudi de les accions concretes realitzades (ni qualitativament ni quantitativa),
significatives c n relació amb els objectius pretesos, amb la finalitili de no desviar-nos d’allb que és substancial : l’incornpliment, en termes generals, del Pia Interdepartamenkd d’Acl u x i 6 Especial de la Barriada de la Mina.
Arribats cn aquest punt, cal tornar sobre Ics apreciacions esmentades més amunt en relnció amb les possibles ciiuses dc la
ineficiicirr dei pla : 6s evident que la falta d’una dotacib pressuposthria específica dificulta greument la scva aplicació (i ciicin
<<dificultas>, no pas <(impossibilitaH, perquk, igual corn un important nombre de ciutadans de la Mina, conscients dels problemes de la imsiada, creiem que la recuperxi6 d’aquest nucli
urbB és més una qüestió de dinamitzaciii i conscienciacii) social
del grup afectat quc no pas un problema econbmid.
Per acnbar, malgrat les observacions anteriors, hem cic maniM a r cl nostre optimisme davant una imminent reconducció
del pia cap a realitzacions prhctiques i eficaces. Confiem que
aquest optimisme, basat en els Últims compromisos entrc Ics
parts arectades (nomenament cf’un gerent del pla, recerca dc
solucions pressupostaries, etc.) es vegi aviat confirmat pels
fets.

El nombre de queixes promogudes I’any 1986 contra les a&
ministracions i ens locals de Catalunya ha estat de 304, de les
quals 218 han estat admeses a trirnit, 64 inadrneses i 22 estan
en estudi previ per a la scvii admissió a trhmit. (Vegeu quadre
núm. 31.>
Les administracions afectades per les queixes corresponents
a aquesta su bhrea són Ics segijcnts :
27 I
¡I
12

Ajunlaments de Catalunya
Diputacions provincials
Altres ens locals
Privades O que no ai‘ecten cap Aclministració

10
....... . .

TOTAL

. --

304

Ates l’elevat nombre de queixes tramitades cn relacib amb
les actuacions dels ens locals de Catalunya, així com la gran varietat de llur contingut, I’imbit material d’aquesta s u h h w ha
estat tractat en 10 amplis apartats en cls quals han quedat agrupades, respectivament, ies queixes que fan referencia a cadascun dels grans temes que afecten Ics relacions ciutadiadministracib local.
Els apartats que componen I’hmbit material de la subarea
d’administració local són els segijents :
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1. Dcrnarcaeió Territorial
2. Rkgim de Funcionament

3. Queixes més signijicatiws

3. Personal
4. Administració de bkns
5. Activitat de Policia
6. Activitats classificades
7. Ordenació dcl ’Territori i Urbanisme
8. Obres i Scrvcis Locals
9. Arca Tributaria
1 O. Situacions d’indei‘ensii)

3.1. Demarcacib territorial

hs important, dintre de les tasques que la Llei encomana al
Síndic cle Greuges, estudiar i analitzar les queixes que es refereixen a l’activitat municipal relativa a la demarcaei6 del

QUADRE 3 1

A> Queixes a d ~ ~ w s
Petició d’ampliacib dc dades al’interessntcitat per ent lcvista personal
Admissib definitiva a trirnit i peticib d’informe a I’hdminiStrdCiÓPública afcctada
13n tramitucid, a la Institució del Deicnsor
del Pueblo
Queixes rosoltes

B) @mixes no n d m m
Qüestions jurkiico-privades entre parliculars
Qiieslions suh-iudjce (pendents ct’una resol iicibjudicial)
Sol-liciten revisió dc scntkncia o rcsoluciuns fermes
No lim wa1itz:it previament accions
davant I’kdministracib o no han esgotat

218

29

62

2
I25
64
3

Promoguda pels vehs dcl nucli urhB de Ralenyh pcr raó dc la
pertinenqa dc l’esmentat nucli a quatre municipis difcrents
(Seva, cl Brull, Malla i els Hostalets de BaEcnyd, amb cls problemes de tota mena quc se’n segueixen. Una vegada admesa :i
irimit la queixa, es fan difc’erenisgestions prop d d s responsables de la DirecciS, Gcncral d’Administsacib L,ocal per tal de
cercar una solucicj al problema.
Donat que la Llei cl’Organilzacii>Territorial i Govern Local
de Catalunya ja cstA en trirnit parlamcntari i que aquesta
norma ks la que ha CIC racionditznr la divisih tcrritorial, manifestem a l’esmentada Direcció General la irnportincia del problema. existent a Ralenyh, licr tal quc en el moment que la Llci
sigui una realitat aquest cas sigui pres en consicleracib.

2
3

la via CICrecurs
M t a de fr)narnerz~o inexistkncia de prc-

20

tensió
No s’nprccia ac~uacicjirregular de I’Aciminist raci6 alectacla

13

23

.

TTWA I, qucl xcs rcbucies

territori.
La irnporthncia a que ens rcferim 6s determinada pel fet que
normalment no estern davant de problemes individuals, sin0
que els interessos en conflicte sbn colelectius o plurals. En uns
casos les controvkrsies seran entre dues entitats públiqucs confrontants, i en d’altres es plantejaran entre un Ajuntament i un
collectiu de ve’ins que, interpretant el sentit d’altrcs persones,
vol aconseguir la segregació d’un nucli i la seva constitucib
com a municipi indepndent, corn ii millor manera de defensar
els seus drets i interessos.
Dintrc d’aquest Bmbit cl Síndic de Greugcs ha rebut tres
queixes (86/86 -BalcnyB--, 872/X6 -Tivissa-- i 1113/86
-Cardedeu-); les dues primeres han estat admeses a trimit,
i l’hltirna no.
Considerem interessant referir-nosa les dues queixes admeses a trimit, donai que reflecteixen, en la nostra opinib,
prohlcmcs-tipus en aquesta parcclki de la vida local.
Les queixes mhs significatives incloses cn aquest apartat sbn
les segiients :

-

,

-

304
Prescnt~lapcr un grup de veins del nucli de Serra d’hlrncjs
contra I’hjuniament de Tivissa, tcrmc municipal del qual
forma pari. Els vc’ins volen cncctar la tramitació de I’expedicnt
dc segregació, pero es t r o k n amb ei problema que les clacles
neccssiirics les t@1’Ajmtament.
La queixa ks admesa a tritinit per la1 de g m n t i r el dret dels

En cada iipíwtiit s’liii fct u n ; ~breu inLroducci0 i~ l’estat de la
trninitacici de les queixes, una referkncia a aqucllcs més signi ficatives i, en els C B S ~ Sque s’ha considcrat eseaieni, uncs observacions finals, valorant els aspectes més rellevants del terna
t t x t a t , Ics deficikncics administratives clctcctades al llarg de veins B ciernanar la segregació; es clernana informe a I’hjuntal’cstudi i trurnitació de les queixes, i I’aclilud o resposta de ment afectat.
En el moment clc rcdactar aquest informe, l’expedicnt scI’klministracib tlavimt la iiitervericib del Síndic de Greuges.
La sisternhtica seguida cii l’cxposició d’aqucstzi subrirea gueix en Irarnitacih.
d’hdministraci6 Local --dii‘erent, per Ics raons abans C X ~ Q S ~ des, ;i la utilitzada en ;ilires hees d’aqucst informc- ens ha fet
considerar que no era neccssari reiterar Ics observacions, recomanacions i suggeriments cn un quart apartat.
Com hem assenyalat mes amunt, els assumptes que es Irac-
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ten en aquest capítol es caracteritzen per la naturalesa col4ectiva dels interessos en conflicte, tant com per les suspicicies quc
cada cas provoca en les autoritats municipals.
Cal necessariament fer esment en aquest punt de les conseqiikncies negatives que es deriven de la manca d’una llei d’organitzacib territorial, amb tot el quc aixb suposa d’indefinicib
per part de la Coiiselieria de Governaci6 quant a la fusib, segregacih i agrupació de municipis, a la potenciació d’ens associatius, i altres.
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Ajuntaments, es recomana quc es lliuri la docurnenlacib sol-ticitada pels regidors.
Tant I’Ajuntament de Gelida com cl d’Alcan6 &nen favorablement la recomanació del Síndic de Greuges.
b) Negutiva dLf Ilr‘umr curtjfht al vci inieressut (queixes
233/&6i 706186)

Totes dues queixes van scr presentades per un veí dc Gra,
terme municipal de Torreflor, contra la negativa de I’esrnentat
Ajuntament de lliurar-li la ccctificacih d’un acord de la Corporació i cbpia del reglament d’aprofitament de I’aigua potable.
En la primera d’aquestes queixcs (2331861, el Síndic de
En aquest capítol queden incloses les queixes relacionades Greuges demana informe a I’Ajunlament, quc contcsta adjunamb la peticib de documents i accbs als arxius tant per part dels tant cbpia de l’cscrit dirigit al promotor de la queixa.
Maigrat aquesta resposta que formalment donava satisracció
membres mateixos de Ia Corporació com dels ciutadans, lots
dos casos relacionats amb alli> que disposa l’article 205 de la al reclamant, s’cntén que s’ha pcodu’it una dilació excessiva en
la resoluci6, per la gual cow es recorda a 1’Alcillde de Torreflor
Const it uci b.
Així mateix, s’inclouen en aquest apartat les queixes fona- el deurc que té tota Adrninistracib de resoldrc en tcmps i
mentades en la descoordinacib dels diversos serveis depen- forma Ics peticions dels ciutadms.
Malgrat iiquest recordatori, el mateix interessal promou la
dents d’un mateix Ajuntament, i l’incomplirncnt del deure
d’iibstenir-se de votar que tenen els membres de Ics Corporaci- queixa 706/86 per motius similars que i’anterior, senyal ineC
la nostra recomanacib no havia espat atesa per
ons quan tenen interks personal en l’assumpte sotmes a C ~ U ~ V Oque
I ’Ajuntament.
votaci b.
Aquesta vegada, l’actuacib del Síndic de Greuges es directa,
Durant l’any 1986 s’han tramitat 15 queixes, de les quals 4
i recomana a I’Ajuntament que lliuri el certificat demanat pel
van ser presentacles I’any i985 i les onze restants, I’any 1986.
D’ayuestes 15 queixes, 10 han estat admeses a trimit i 5 no ciutadi.
A conseqfihcia d’aquesta recomanacib, el reclamant va
ho han estat, fonamentalment perquk s’hi ha apreciat una conrebre un escrit de 1’Ajuntamcnt que textualment deia :
ducln correcta per part de i’AdministraciÓ : Expedient 522/86
(<Deconforrnidad con el acuerdo Corporativa dei pleno dc
(Ajuntament de Tarragona); o bé perque només es demanava.
inforrnacib i assessorament : Expedient 387/86 (Solsona); este Ayunlamiento, me es grato notificarlc puedc pasar por la
746/#6 (Viladecavalls); 1 180/86 (Diputa% de Barcelona). Secretaria dei mismo en horas de oficina, para copiar cl contea
de fccha 28 de Enero de 1979 >).
Una vegada més, fem esment que Ili inadmissib de queixes @s nicio del ~ c t municipal
Deixem constancia de la falta de col.laboraciÓ de I’Ajuntaobjectc d’una tasca d’estudi considcrablc, vist que la nostra
LICI ho imposa Ziixí i que molies vegades les administríicions ment de Torreflor pcl que fa a atendre la nostra recomanacib.
no donen al ciutada informació suficient pel que fa a les S C V ~ S
iict LIiic i on s.
LCSqueixes més significatives incloses cn aquest apartat s6n
Ics segiients :
La queixa és presentada per un regidor de I’Ajuntament de
Cervera i té ~x>objjecte
er
l’incomplimcnt pcr part de I’AIcatde de
a>Lliiirument de documentacih a regidors (queixa 1038/85)
I’acord de lliurar als regidors fotocbpia de les actes de Ics sessiLa queixa, promoguda per diferents regidors dc 1’Ajunta- ons, una vegada transcrites al llibre d’actes.
Fetes les oportunes gestions, I’Alcalde va justificar la seva
ment de Sant Ferc de Torell6, estava motivada en la negativa
de I’Alcalde a presentar al PIC de la Corporacib el resultat cl’una posici6 en el fet que la normativa que regeix aquesta mathria
no estableix expressament aquesta ahligiició.
auditoria sufragada a carrec del pressupost municipal*
Estudiat cl cas, es va rccomclnar ii I’hlcaldc dc Cervera el coEI Sindic de Greuges va recocclar a 1’Alcaldc de Sant Pere de
Torellb el deure que tenen Ics administracions d’iitendre ex- mpl imen t de I’acord municipal dc Faci1i tar fotochpics cicl ili bre
pressament les peticions fctes pels particulars, tot i considerar d’nctes als regidors, mentre no es modifiqués I’acord en qüesaquest deure reforGat pel fet cle tractar-se els peticionaris de re- tió, en fis de les facultats d’autoorgmització que la Llci recopresentants del poble democriticnrnent elegits i amb la funció neix als Ajuntaments.
En el moment de redactar aquest informe, I’cxpedient seespccifica de controlar la tasca de govern a l’njuntament.
En el moment de redactar aquest informe, l’expedicnt se- gueix en tramitació.
gueix en tramitació.
d) Npgutivu del dret d’accés u arxius i pdronsjisuals (queixa
Relacionats també amb el problema de Ia negativa a facilitar
documentació als regidors de I’oposicib, s’Ihan tramitat 30186)
queixes referents als Ajuntaments de Gelida (1282/85) i
El reclamanat presenta queixa contra I’actuació de 1’AjuntaAlcanó (1169185).
En tots dos casos, després de demanar informe als respectius ment de 1’Ametlla de Mar a causa de la negativa de la susdita
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corporacib a permetre-li comprovar la valoració de diverses finqucs a efectes de la Contribució Territorial Urbana.
La intencib del reclamant cra precisament podcr comparar el
valor assignrit per I’administracib en els difercnts indrets del
municipi.
L‘Ajuntament va dcnegar al reclamant el dret a fer :quest
mostratge de valors tot raonmt que ((aquesta inForrnacI6 no
íifecta els interessos propiameni particulars de la soklicitant,
sens perjudici quc d’itcord amb allb que estableix I’article
105.ti) de la Constitució, I’ecsmentacIa informaci6 afecta la intimitat, cn aqucst cas patrimonial, de Ics persones>>.
Admesa a irhmit la queixa i deinanat I’inforrne, 1’Adrninistració al‘ectada es ratifica en aquest criteri restrictiu, consiclerant que la valoració d’una finca, rcilectida en un psdró fiscal,
afecta la intimitst patrimonial del propietari i que no es pot
parlar d’indefensi6 de la reclamant, donat que en la rcsposta B
la seva petició sc li indicaven els recursos pertinents.
Estudiat el cas, cl Síndic de tireuges va recomanar a I’htcalde de i’Ametlla dc Mar que s’adoptessin criteris més aiustats a
la Ilelra i a I’esperit dc la Llci 7/85, cle 2 d’abril, segons i’argumentacii, de la qual extractcrn els segiients raonaments :
<<cal remarcar que allb que vol protegir I’iarticle 105.b) de la
Constitucib Espanyola es precisament el dret iz la informacib
que es garantit al ciutadR Aqucsta és la norma gencral; I’excepci6 que fa la Constitució i que reprodueix I’article 70.3 de iíi
Lici de Bases del Regim Local 6s la de limitar el dret a la informacib quan iiqucsta afecti la segurctat i dcfcnsa de l’Esial, l’csclariment dels delictes o la intimitat dc les personcs. El dret a la
intimitat, sobrc el qual es motiva la denegació tl’informacib,
ha estat regulat pcr la Llei Orginica dc 5 de maig de 1982.
Carticlc sete d’aquesta 1,lci lipificn els suposits d’alli, que juric-liniment ha de considerar-se i ntromissió ilkgiti ma, atks
I’lirnbit dc protcccib de la Llei, previament dclimitat corn cl
dret a la proteccib de la intimitat personal i fimiliar, B I’honor i
R la prbpia imatge. L’csskncia dei dret ii la intimitat, segons la
doctrina, radica en la llibertat clc I’indivirlu i no s’csth mks
enlli dc la zona nuclear dc I’ésser htn8 inserit en el seu grup
t’amiliar. L‘Btnbit d’actuacib d’aqucst dret rommental no
abasta els aspectcs piitrirnoninls de la persona, exccptc en la
mesuraque el nucli personal O f’arniliar e n resirlti íifcctat, H

EI recliimmt presenta I n quci xa contra I’ncluacih de
I’Alcaldc-Presiilenl dc í’Aj un tamcn t de Martorelles,
fonamentant-la en la intervcnció i votacib d’iaqucsta autoritat
rnirnicipr-ll en la concessib cl’unii llickncia d’obrcs del projecte
de la qual era a la vegadii tecli ic redactor.
Demanat iníornie i comprovat per l’acta dc la Comissió dc
govcrn que et’cclivament I’Alcaldc no es va abstenir en la discussih i votacih d’aqucst punt, tal com diu I’article 76.2 de la
Llei 7/85’ de 2 d’abril, se li va recordar cl deure legal contingut
a l’esmentada nortnativa per tal dc garantir la transparkncia i

I’ktica exigible a iota persona ai servei de 1’Administracib.

Aquesta q w i x a és promoguda per un grup de joves que
.-

I
-

---

durant dos anys van participar en els plans ci’ocupació juvenil
organitzats pel servei de joventut de I’Ajuniament de Barcelona amb l’objectiu de promoure el seu propi negoci, consistent
en un local amb bar, sala cl’exposicions, escenari per a actuacions en directe, etc., situat al barri del Raval.
L’objecle de la queixa és que, després de fer una inversió
cconbmica considerable, I ’A-juntamenteis va denegar la Iliccncia cl’obertura necessaria per posar en fimionament l’activitat.
Donat que i’objecte de la queixa podria constituir un cas dc
descoordinació administrativa cntrc dos servcis d’unc?mateixa
Administració, cs va admetre a trhmit i es va demanar un inf‘orme al respecíe.
Rebut I’informe recentmeni, s’aprccia la solucih parcial del
tema, i queda pendent cl’cstudi la qiicstió dc fons dc la coordinaci6 dels diversos serveis municipals.

Els problemes reliilius al rkgirn i funcionament de les corporacions locals a Catalunya creiem que volien encara, en bona
part, cntorn de les relacions entre els difercnts mcmbres de les
Corporacions i un cert sentit dc patrimonialitat de les autoritats
mwicipals sobrc eis arxius, dades i documents existents a les
oficines municipals, que es posa espccialrnent dc rnanifcst
quan un ciutadh els demana formalment.
Tots dos problemcq els considerem importants, donat quc cl
primer estA cn relaci6 amb el correcte funcionament de Ics institucions i el paper quc haii de tcnir els regidors responsables
del govern i de l’oposicib, elcgits democrititicarnent, tant els
u 11scom els altres, pels vdins.
En aquest sentit, ct’itcord aiuh les previsions dc la lcgislacii,
en la matcria, la situació pot millorar sensiblerncnt amb I’aprovacib a cada Ajuntament del Reglament Urghic Municipal.
Nat~iralcsascmhlnnt te el segon problema cktcclat, encara
cluc afecta dc forma mes directa el drct considerat ;I l’article
105.b) de la Constitució, rclatiu a 1’1-ICC& dels ciutadaiis als
arxius i registres :idministratius. S’hn alireciat una important
resistencia per part de les corporacions locals ii Ihcili tar dades,
certifiaits i, cti definitiva, iníorn~~~cib
als ciutadans que legitimamcnt ho demanen, a la qual petició oposen trimits i requisits sense cap fonament lcgul o jurídic, amb el detriment
que aixb cornporta c3 la credibilitat i transparhncia iicccsshria cn
lota gestió administrativa.
hs oportii tambk fer esment cn aquest Informe del problema
quc constitueixen els casos de descoorrfinxib entre els dií’crents serveis d’unu mateixa hdministracib, fona menhlrneri t
entrc els serveis que gestionen les eompetkncies obligatbries i
tradicionals dels Ajun tarnen ts (urbanisme, finances, obertura
d’estahliments, etc.) i els nous scrveis i activitats cluc volunthriamcnt creen per tal de satisfer les necessitats i aspiracions clc
la comunitat de vdins (oficines de consumidors i ci’usuaris, d’inicintivcs contra Vatur, de viutges i turisme, tl’atencih a marginats, etc.).
Moltes vegades, el carhctcr administratiu d’aquestes actuaciOIIS no queda clar ni tampoc les responsabilitats de lu seva
intcrvenció en assumptes de transcendencia o irnportiincia. En
el moment en qu2: el ciutada, orientat per una cl’aqucstcs oficines, topa amb un altre brgan administratiu de la mateixa Administració o d’una altra, es posa en evidencia aquesta

BUTLLETi OFICIAL DEL P A K A M E N T DE CATALUNYA / Núm. 197 / 16 d’abril de 1987
descoordinació.
Per cvitar aquestes situacions, cal logicarnent preveure-Ics
en el moment de la configuració del nou servei, tot aclarint la
naturalesa dels seus actes, vies de reclamació, e k .

3.3 Personul
I’eI que h al personal al servei dels ens locals, hem rebut les
queixes 25/86, 39/86, 63/86,69/86, 191/86, 204136, 221186,
238/86, 298186, 343/86, 348/86,435/86, 595 a 620/86,750 a
756/86, 768186, 834/86, 854186 i 116i/86, suscitades en relació amb els assumptes següents : vnlerució correcta dels
mcrils o aptituds d’uns optants en relació amh uns altres en la
fase d’accés o selecció; incompliment deis preceptes iegals rcguladors de la rnatkria en les mateixes bases de la convocatbria
per proveir unes places; aplicació de la Llei 53/984 de 26 CEC
dcscmbre, cl’incompatibilitats del personal al servci de Ics Administracions Públiques; cunvis de lloc de treball;; canvis d’horari; pagament dc dietes i desplapments; qualificació clc llocs
de treball i promoció interna de funcionaris; assistencia sanilaria i Seguretat Socid.
Amb ccxhcter general, podem dir que I’actuaciÓ dc I’Administraci6 reclamada havia estat correcta, si bé en alguns casos
hem detectat problemes, eis més paradigmhtics dels quals comentem a l’apartat de queixes mes significatives.
Durant I’excrcici cle 1986, s’ha finalitzat la tramilaci6 de les
queixes 175/85, 530/85 a 539/85 i 566/85 a 594/85, 1164/35,
1247/85,1281/85 i 1445/85.
Cal destacar les ja esmentades 530 a 539 i 566 a 594, presentades per funcionaris auxiliars administratius de I’Ajuntament
i la Diputació de Tarragona, que sol4icitavcn que fkssin? conBixer els perjudicis que es produirien al coiiecliu de funcionaris auxiliars administratius de 1’Administracib Local per I’aplicació d’una normntiva de contingut equivalent a 2 ; ~ que cs
recull en ducs ordres ministerials del marq de 1985, que regulen la promoció interna del Cos General Auxiliar Administratiu de I’hdministracib de IXEstat i de 1’ArtministraciÓde la Seguretal Socid, les quals Lailen les expectatives obertes per l’wticle 92.3 del Reial Decret 3046/1977, dc 6 d’octubre i els
Reials Decrets 689/1975 de 21 ric marc i 500/1981 de 6 de
marc. D’aqucstes queixes fou informada la Comissió del
Síndic de Greuges amb data 25 ci’abril cle 1986.
Les queixes més significatives incloses cn aquest apartat són
les següents :

Els reclamants es queixen d’unes suposades irregularitats en
lu celebracio de les proves per a provcir el lloc de treball dc
conserge-ordenanp de la Casa de Cuilura de Tossa de Mar, anunciat com a vacant a I’ofcrta pública d’ocupacib per a 1986 d’aquell Ajuntament.
DQSdels reclamants manifestaren no haver estat convocats
degudamcnt a la celebració de les proves de selecció.
Demanat Informe a I’Ajuntament, l’Il4m. Sr. Alcalde indich
que no s’havia celebrat cap mena de prova de selecció per a
aquesta placa, sin6 que s’havia realitzat un test als soldicitants
als quals mancava la certificació del Graduat Escolar o Estudis
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primaris per poder suplir la falta d’aquella documentació. Sc’ns
assenyalh tarnbk que el nomenament fet per I’Alcaldia a proposta de la Comissió de Govcrn VR ser arnb contracte temporal
de 6 mesos i per potestat de l’Alcaldin, d’acord amb les atribucions que li confereix la Llei 711985.
En diferir del plantejament donat al tema per l’administració
municipal, vam haver de fcr el seguen1 recordatori de deures
legals (( (.,.I sembla deduir-sc que s’ha cobert el lloc de treball, per un període de sis mesos, segons una valoració dels
mkríts dels soklicitants, realitzant un test d’aquells soklicitanls
a qui mancava acreditar que havien obtingut el tltol de Graduat
Escolar o certificat d’Estudis Primaris, LI^ dels quals es contracti per a aquesta feina, tot i que, segons es dcsprkn del mateix
informe, s’hauria pogut designar un dcinandanl de I’ocupaciÓ
que, per haver aportat el iítol o certificat abans esmentat, no
hagués estat requcrit de fer aquesta prova acrcditiitiva del
nivell de concixements.
Sembla, en definitiva, que s’ha adoptat el criteri segons e!
qual la contriictació temporal de personal per provcir llocs de
treball de personal laboral no de temporada es pol fer amb el
sol requisit de la publicitat de I’ot‘erta i de la rcsolucih, com
quan es contracta en lliure designacib en convocatoria piiblica.
La Llei 711985 de 2 d’ubril, reguladora de les Bases del
Regim Local, que hem esmentat, estableix al seu article 103
que el personal laboral seri seleccionat pcr la mateixa Corporació atenint-se, en tot cas, a nllo que disposa l’arlicle 91 i amb el
mjxim respecte al principi d’igualtat d’oporlunitals de tots els
qui reuneixen els requisits exigits.
L‘L’esrnentat article 91, al seu númcro 2 , fixa que la selecció
de tot el personal, sigui funcionari o laboral, s’ha d’efeduar
d’acorcl amb l’oferta d’ocupacib pública, mitjanqant convocatoria pubiica i per mithih dei sistema dc concurs, oposicih O
concurs-oposici6 lliure, en els quals es garanteixin en tot cas
els principis constitucionals d’igualtat, merits i capacitat, a part
ei de publicitat.
El recentment aparegui Reial Decret Legislatiu 78 i /R6, dc
E8 d’abril, pel qual s’aprova el text refbs de les disposicions
legals vigents en rnat6ria de Rkgirn Local, al seu article 177.1
confirma aixo que diem : estableix quc la selecció dcl personal
laboral es regeix d’acord arnb les previsions de l’article 103 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
De l’anlilisi cl’aquest bloc normatiu se segueix que no hi ha
un tractament legal difcrent per a la selecció dei personal laboral, en funcib que el tipus de contracte sigui temporal o 110,
Pensem que el fct quc I’Aicaldia tingui potestat per ntorgnr
aquest contractc no contradiu l’afirrnacih prcccdent, j a que pot
contractar, sí, perh dins dels límits fixats pcr l’ordcnament, i ei
SLipOsit de qui: tractem no 6s el previst a I’articlc 104 dc la Llei
7/1985, quan, referint-se ai personal eventual, definit al text
corn aquell que exerceix llocs de treball de confiunca o assessorament especial, establcix quc cl nomenament i cessament d’aquests funcionaris 6s lliure i correspon a l’Alcc?ldco President
de 1’Entitat Local corresponent. H
En el cas d’un dels reclamants, que havia estat cxclos sense
una notificacib expressa amb indicació dels recursos procedents, i collocat en situació d’indefensib, varn recomanar a
més (<que es dicti una resolució cxpressa referent a l’exclusió
de la Sra. ... i, que li sigui notificada en forma, per tal que pugui
exercir les accions que el mateix ordenament juridic li atorga
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ícr diverses consideracions, la mks important de les quals és
que de la LISMI, no sembla deduir-se’n quc I’hdrninistfixiú
Lacat estigui obligada a fixar una quota de reserva clc places,
sinó simpletncnt a garantir la igualtat de condicions a Ics
convocatories.
En relaci6 amb aquest punt, vam fer entre cl’altres les reflexions que tot scguit rcproclin‘irn :
{c La nostra Constitucih, a I’article 49, imposa als poclcrs piAquest és ~n cas on el Síndic CICGrcugcs oferí la seva acci0
rncdial. Es tracla cl’una queixa colkctiva í‘c~rmulndn.per un blics, i entre ells, evidentment, a les htlministracions Lucíils,
I’ohligxió de CIHT ;i terme Lina política d’integracib de les persogrup CICnou funcionaris dc I’Ajuniment de 13arcelona que invoqircn greuge comparatiu, pel fet que, al seii enlencire, l’h- nes disrninu’idcs, i els n’cncotnana iina especial empara, per tal
juntanient cls hii tractat de ftirrna discriminalbria en exccutar que puguin gaudir dcls drets constitucionals fonamentals.
H E1 carkcter cl’eines més iiti Is d’in tegracib, dels drets al t reuna scnikncia de la Sala 2.;’
cle I’Auudiencia ‘I’errilorid dc: 13arccball i i~ la lliure elcccih dc proí‘cssib i ofici se segueix clel
lona. I.,’csmentada scntcncia vil rleclarar nul un acord adoptat
niimero 1 de l’articlc 18 dc la Llei 13/1982, quan dispos:i :
per la Comissi6 Municipal 1)crmanenl de I’Ajwntamcnt dc i h r cclona el 28 de setembre dc 1979, cn virtut del qual s’aprova- “S’cntkn per rehabilita% el procés dirigit cl aconseguir que els
ven Ics llistes rcsultants de li1 requaliílcacih d’uns dos mil funci- minusvilicis ;idquireixiti el mixim nivell dc dcscnvoluparncnt
onaris. L’execucib d’aqucsta sentknciil ha comportat yuc els personal i la SCVR integracih a 121 vida social, fonamcntalnicnl
hncionaris promolors de la cliieixa, qiic en cl scu dia ja havien rniijancan t I ’oht e nci6 cl u n ;ioctipaci Ó acteq uad a,’’
>>Aconseguirla intcgracii, laboral dels miniisvilicis és UIM
est iil requalificats amb la caiegoria CIC TCcnics d’Aclministnicih
General per un acord de la Comissih Municipal ISerrnanentde obligacih dc I’Estat, i per aconseguir-ho efectivament estan
24 de jutiol de 1980, hagin resultat ara (c clcsqualificslts>>, i els ohligats a csmcnqar tots els reaiiws necessaris en el seu iimhit
hagin estat assignades les categories profcssionals anleriors i de cornpetencies correslionents I’Adrni nistwci6 Central, Ics
Comunitats Autbnomes, les Corporacions Locals, eis Sindien conseqiikncia les retribucions corresponents.
Els promotors invoquen greuge comparatiu per tal corn en- cats, tes entitats i organismes públics i les associacions i persotenen que la sentimcia que declara nul I’i~ordmunicipal afecta ties privades (article 3 Llei 13J1982).
,DelermInar quina ha de ser l’activitat concreta de les pertunt als funcionuris cluc vali scr requalificais dc ‘I’kcnicd’Administraci6 Gencral, que erm vini-i-set, con1 toia la resta de lun- sones públiques i privades, pel que fa a la contractació CIC pcrsocionaris -uiis clos mil - cluc, per aquesta nialcixa via de re- 11a1minusvilid, es objecic del Titol VI1 dc la Llei 13/1982, particularment de I’article 38.
qualificacions, van obtcnir tamht: unit categoria superior.
>>Siconsiderem quina és la rutio cl’establir una quola de reAtcsii la cninplcxitat dc la queixa i la importl‘lncia clcls inleressos en conllicte, el Síndic de Greuges va oferir la seva mcdia- serva de places a fxvor de persones ;itnb clisminucib, hem d’arlcib a fi de c e w r ~iiic2solucih Icgal que vinguks ;I pal4iar la si- metre que aquesta sols pot ser la conviecib que en determinades circuinstiincjcs iinicament es garanteix la igualtat dc conclituació cn q u e cs troben aqucsts flincionaris, coili :iconscqiibncia, en deíinitiva, d’un acte iicltninistraliu generudol-dc tlrcts, cims entre els minusvidids i cls que no h o sOn, en l’accbs ii 1’0cu pació, mitjaiqant un sistcma de reservar rtcterniin:dcs
qiic tlcsprbs ha estat declarat nul.
IA nieclincii) del Síndic dc C h g c s cncara i10 1111cstnt x o l l i - places B iiyuclIs, clavant la radical dislxiritat dc la situxib CICsordu explícitamcnt 19crIcs parts, si bi: s’h;ui inicial jii les converses tida. N o es tracta de privilegis per al disininu’it, sinó dc uompensar la posici0 clcsfavomble amb que s’ha d’cnfrontar cn la
pcr cercu u n i i solucib dcfinitiva.
rcalitxació de Ics proves d’nptitud,
Si aquesta 15s la ratin ttltima d’una norma que estableix
q~rotcscic reservn de plaocs a favor d’un determinat colkctiu,
no s’entkn el perque ct’una normativa que iixi obligacions radiVari coinparkixcr davant d’aquesla I nstitucii, dii‘crents ciuia- calnient difcrcnts a Ics crnpreses i ii les administracions pbblidans CII si tuacih de miniisviiliilcsii i diverses Associiicions amb ques en un iunbit de contnictacih Idkntic --el cScl personal en
Iktiitiits quc cls cncmiancn I¿\ d c l c i ~ adcls
i drets ciels disini nu- rclacions jurídiques labora Is, a que es rcferci x la con voaithria
..
que molivh la qucixa objecte dc consicicracib. Primcramcnt,
its. JA queixa CN jusriiica cn tu manca de reserva CIC placcs per ii
persones amb disiminucib en I’olcrta clc 35 places en regim la- cns hcni cle preguntar si aqucstii diferbncia dc traclc existeix o
boral pcr rcditxar tasqucs d’informadoi; convocades per 1’A- no en el bloc de lcgalitat espanyol.
)>€i1
númcro 1 de I’articlc 38 dc la Llei 13/1982 establcix que
juníament dc ki;ircclona, iii-nh incompliment, segons ells,
cl’alli) cluc disposen la Llei 13/1982, de 7 d’ahril, cl’Iiitegraci0 “les Empreses Piibliques i psiviides quc ocupin LIIInombre de
Social dels Minusvidicis - 1 ,ISMI - i el Keial Decret trebaiiaciors fixos superior il 50 estan ohiigadcs a ocupar ~11’1
352/1986, de 10 de febrer, pel qual s’estableixen criteris de co- nombre de treballadors minusvhlids 110 inferior al 2% de la
ordiriaci6 de i’sfcrta d’ocupacici piiblica de les Corptrracions plantilla”; cal doncs esbrinar quin concepte rau sota l’expressih
J,ocals per a 1986. Les Associacions reclnrnants mani feslaren d’empresa pública aqui utilitzada, per determinar quins subjectes del que anomenen sector piiblic en resulten afectats.
cpre tampoc no es prevcia la rcserva de i)l;ices d’aquesta rneiiii
>>Lnsentit estricte podem cntcndre pcr ernprcscs piihliques,
en convocatbrics posteriors a Iu quc motivwi la rcclamxib.
L’Ajuntamenl dc 13arcclona, en rcsposta a la petici6 d’infor- ial com s’infcreix dc l’arlicle 6.c de la Llei General Pressupostiimc q ~ i cli vani arlrepr en rclacii) amb aquest assumpte, cns va ria, de 4 dc gener de 1977, Ics empreses organitzades i gestiocn defensa dels seus drcts }>.
En el momcnt ric redactat- aclwst informe, I’cxpcdicnt segucix cn tramilacib.
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Malgrat aquesta valoració globalment positiva, de l’exarnen
d’alguna queixa hem detectat que en part subsisteix el problema dels runcionaris jubilats i els seus beneficiaris ~ L I Ctixen la
residencia en un municipi diferent d’ayuell en el qual prestaven serveis.
L’Ajuntarnent de la nova residencia i&l’obligació de fer-se
carrcc de la prestació d’assistencia sanitriria, perb si no disposa
de centres assistencials propis ni s’ha adherit a l convcni-marc
MUNPAL-INNS, -sovint atenent les peticions cn aquest
sentit dels funcionaris en actiu que es consiciercn més ben
atesos pels serveis d’assegurances privadcs- es troba que les
companyies privadcs amb que té concertudes les polisses d’assistencia, cxigcixen per acceptar la inclusib quc s’excioguin
certes malalties, amb la qual cosa, si els afectats en pateixen,
”
corn succeeix sovint, vist que es tracta de persones pcr regla general de més de 65 anys, es produeix una situació de desproteccib, llevat que I’ens local, complint la seva obligacih legal, cobreixi amb cArrec a l’erari públic les despeses d’assistencia, fet
que, en la mesura que tot sovint comporta un problema economic important per a I’Administracib (pensem en un municipi
petit com tants n’hi ha al nostre pais), també el representa per
a I’ex-funcionari.
Seguint una recomanació de la Institució del Defensor del
Pueblo, la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de I’Estat per a 1985, la disposició transitoria cinquena preveu que els funcionaris de 1’Administració Civil i
Militar de I’Estat que s’hagin de jubilar forcosament abans de
passats cinc anys des de 1’entrada.en vigor de la Llei 3011984,
de 2 d’agost, i que en conseqüencia, vegin rediiida la seva edat
de jubilació en sis o més mesos, percebin per una sola vegada,
en concepte d’ajuda a l’adaptaci de les economies individuals a
la nova situació, una quantitat igual a l’import de quatre mesades de sou base i grau de carrera administrativa, corresponent a
cada funcionari afectat a 31 de desembre de 1984. Es va preveure també la percepcib d’una part proporcional d’aquesta indemnització per als que vegessin reduida I’edat dejubilació for$osa en menys de sis mesos.
Durant el darrer any, hem rebut alguna queixa, com ara la
324/86, dc funcionaris de 1’AdminislraciÓ Local que es trobaven cn la mateixa situació sense tenir x c é s a un ajut
equivalent.
Hem hagut d’informar els interessats que aquesta disposició
cle la Llei de Pressupostos no era directament aplicable a I’Administració local i que, en conscqiikncia, el fel que no cs
d) Ohservuoions
paguks aquesta ajuda no constituia una actuació irrcgular.
Algun Ajuntament ha previst aquesta cliusula de gratificaPel que fid a I’Assistencia Sanithria dels funcionaris locals,
hem constatat que ha millorat l’assistkncia d’aquella part d’a- cib, si bé --en el cas de que tenim notícia- amb certa posterioquest col-lectiu que en rebia una de mes deficient, des de ]’a- ritat a I’inici de l’exercici econbmic de 1985, data en qui: per
provació del Reial Decret 3241/1983, de 14 de desembre, que aplicació de la disposició transitoria novena de la Llei 3011 984,
establia quc la Mutualitat Nacional de Previsió de E’Admi- es van produir les primeres jubilacions d’aquestcs caracteristinistració Local (MUNPAL), com a titular de la funció gestora ques, de tal manera que, segons la data de jubilacib, alguns funde l’assistencia sanitaria inclosa en l’accib protectora dels seus cionaris se n’han beneficiat i d’altrcs no.
Estatuts, utilitzaria els serveis sanitaris de la Seguretat Social
3.4. A dministrmiú i defensa úídy /iris municipuls
per atendre les seves obligacions, la qual cosa s’aconscgueix
mitjanpnt un concert marc MUNPAL -institut Nacional de
En materia d’adrninistraciir i defensa dels béns de les acimila Seguretat Social l”Samb la vigkncia transitoria de f’assumpció per les Corporacions Locals, d’aquesta prestaci6 als nistracians locals, tant de domini públic com de propis, el
beneficiaris actius i passius de la MUNPAL que hi tenen dret Sindic de Greuges ha tramitat quatre queixes, dues de les quals
han estat resoltes.
per rab del seu domicili.

nades per I’AdministraciÓ, amb les quals actua directament en
ei mbn econbmic de la producció i els serveis i que, independentment de la forma phblica o privada de personificacib, qusten la seva activitat a l’oordenamentjurídic privat.
En sentit ampli, es podria entendre que si, quan I’Administració contracta laboralment, té condicib d’empresaci (art¡d e 2.1 de la Llei 811380, de 1O de marc, de E s t a t u t dels Treballadors), cs a aquesta situació que Fi referbncia I’articlc 38. I
de la Llei 13/1982, interpretació que pot entendre’s abonada
pel número 3 del mateix article, que, en fer esment de I’Administraci6 Pública, diu : ‘ ‘A les proves selectives per .n l’ingrks
als Cossos de 1’AdministraciÓde l’Estat, Comunitats Autbnomes, Administració Local, Institucional i de la Seguretat
Social, (,..) referencia no extrapolable al personal laboral.
>>Aquesta interpretació Amplia s’ha reilectit al Decret
72/2984, del 15 de mar$, sobre integració laboral de disminuits
en els organismes dependents de I’Aciministracih de la Generalitat (DOGC n i h . 425)’ a la Llei 17J1985, de 23 de juliol de la
Funció Pcblica de Catalunya (articles 48 i 49) (DOG núm.
569) i, al Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de seleccib de personal de I’AdministraciÓ de la Generalitat de Catalunya (DOG núm.658, pendent, pel que fa a l’articulació de
la quota de reserva de places, d’un ulterior desenvolupament
reglamentari. Aquestes nomes prediquen la reserva de places,
també en els supbsits de relacions funcionarials.
>>Pensemque aquesta interpretació que hem anomenat
Amplia és la mes ajustada a I’esperit del nostre ordenament jurídic, cnths en conjuht, on la contractació de disminuits fisics i
sensorials és un dels principis recturs de la política social i
economica.
>>Pertot aixh, d’acord amb el que disposa I’artick 27 de la
Llei de Catalunya 14/1984, de 20 de maq, em permeto fcr avinent la convenikncia que es reconsideri el criteri dc no fixar
una quota de reserva de places a persones amb disminucib, a
les convocalbries de places de i’oferta d’ocupació pública i que
s’estableixi aquesta reserva, a fi d’assolir al més rhpidament
possible I’objectiu del 2% de la plantilla, tot adequant el ritme i
la intensitat del percentatge concret de cada convocatbria a
(.. .) les diferents possiblitats d’adaptació dels diversos llocs de
treball H.
En el moment de redactar aquest informe, I’expedient segueix en tramitació.

Fascicle segon
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Dc les quatre clucixes esmentades, dues es rcfereixen a la titularitat i mantcniment dc camins veitials, iina a l’aprofikmmt
de boscos i l’llrltima a la suhh;isi;i de vchiclcs dxinclonats al
carrcr i condu’its al dipbsit municipal.
Com ii queixa més significiitiva, citem la 297/86, cn la qual
el reclamant es yucixa de la inactivitat de I’A.juntament de Cervelli) en cl compliment de I’actuació subsiciihria cliivanl l’incompliment per part cl’un vcí cle l’ordrc de deixar lliurc un
camí suposatlilment públic.
Admesa a triimit Iit queixa i demanat informe :i I’A,iunlament, ens informa CICla intcrposició d’un iiitcrclicte per part de
1’~ciipantdol camí. Un temps després, ens compIeincnta
iiyuesta inforrnaci6 timb la scntkncia del .Iutge de 1il. lnstkr-rcia
que d6na la rab al veí. ‘íhnmaieix, SC’IIS comunicii la interposició d’un rccurs d’apcl-lació.
Sobre aquests micceclcnis, considerem qui: no hi ha cap actuacjb irregular per part de I’Adtninislracih, i aixi s’exposa Cant
al reclamant com a I’Ajuntamcnt, lat cxpiicatit a aquest irl tim
les vies Ie@s existents per cletermi tzar definitivament la titularitat del carni.
3.5. Activiluts c k policiu

En matcria cl’intervencii, itciministriitivu d’un cns local en cl
camp de I’arclcnacib de1 triinsit, provdirnents i seguretat ciutijdana, hcm rcbul les queixes 22/86, 3 1 J86, 1 83/86, 23 1/86,
9 1 1/86, 930/85 i 1201/XG. Aquestes clLtcixes fi111rcf‘erkncía a la
taxa pel scrvei cI’irnmobililzacib de vchiclcs pcr procedimenl
meoiinic --pmny-, retirada de vehicles de la via piiblica
--griia--, a expedicnts sancioixtdors a titulars dc parades de
mcrcnts municipals i proldemes dc convivkncia vdirial amb
i 11 te r venci0 de 1’autor i tai rnLI IIic i pal.
J.,csqLicixcs més significatives incloses cn aqiresi apartal s6n
Ics segücnts :

de l’u de gener de 1981 cs regula, a I’Orclcniin~a1;iscal niirn. 2,
la taxa pel scrvei d’imrnobilització de vchiclcs per procedimcnt
mecinic, distingint clucs moclalitats, havent configurat el pagaincnt de la taxa, tal corn indica el Cocli de la Circulació, com
previ a la rctiradti del cep i devolució del vehicle al seu titular o
conductor acreditat.
Cinforme i nclica que si durant d s primers temps d’aplicucib
d’aquesh Ordcnanqa no s’efectuavu cap liyuici:ci6, des del
gener de 19x5 es facilita una iiquidaciólrebut, ii la clual s’expressen totes Ics dades essencials (artick dei Codi cic Circuiacib
que s’npiica, Ordcnanq2i fiscal, etc.), i que s’iian donat ordres
per tal que siguin detallais els rccursos procedents ilmh indicacib dels terminis i els llocs on cal adrqar-se.
S’assenyala també, que, umb vista al normal t‘uncioiiamenl
d’un niunici pi, s’ha de diferenciar entre Ics taxes per serveis
prestats i la rcsta cle tributs i, que les mateixes orclenanccs fiscals vigents ja rcgulen un gran nombre CICtaxcs per serveis
prestats, de les quals no es Ih notificacicj í‘ormíii; per cxetnple :
vacunacib d’aninials, visites inixliques, servcis Emeraris, circulacions especials, visites a museus, parc iwolhgic, colonics
d’estiu, etc.
Vistes les dades obtingrides de I’enqucsta practicada, cns
scrnblrit que era urgent donar una soluci6 a liquest cas i que, si
a l i a mantenir I’cxiiccii, de la taxa, prkviament o simulthnianient ii la prestació del servei, tant en el suposit d’irntnobilització dc vehicles corn HI aquells altres que a títol d’exernplc
sc’ns havien csmcniai, caldria que questes exaccions no cstigucssin cn contradiccih amb la Llei Gcneral ‘i’ributhria de 28
de cleseinbre dc 1963, q ~ t eestableix els principis bisics i les
normes ronarncntals del regim juridic dcl nostre sistema
tri hu tari.
fts per iiixh q ~ i eens v m i acircpr. a la ínstitucii] del ilet‘ensor
del i~ucblo,per suggerir-li d’csiudiar 1 ’sssumpie, pcr si crit proccclcnt que exercis alguna dc les compehcics qiie li:
ii t r i ImYdes.

IJn vencrior clel mercat setmmil rlc 1<irhí uomparcgué
davant aquesta Institucih clcnunciant que li havia cslut incoat
iin expeciient sancioni-idorper I’Ajuntameiit, per tines rnanit’cstacions erectuades el 7 de desembre de 1985 i , que com li
mesura cautclar, des del 14 de desembrc fins q ~ i ees resolguh
!’cxpectient, li havia cstat suspesa l’autoritzaci6 de venda
arn hulant.
Soi4icitacla iníorrnacih II I’Ajuntarncnt de Rubí, sc’ns indici
que sc suspenguk prevcntivaincnt I’auioritzacid, de venda
perquk es considerh que l’actuacib del seu tilular comportava
un gniu de gravctat cluc podia perjudicar l’xtivitat corncrcial i
;itcniptava contra la credibilitat i el respecte a les pecscncs responsables del trnsllat cíel mercal selmanal. L’expedient cs resolgué amb la imposicih cl’una sancib consistent en la suspcnsih de I’autoritzacih de venda per un tcrrnini de vint dissabtcs
consecutius.
Estudiat I’assumpte, ens vam adrcqar H l’Ilh~i.Sr. Alcalde
dc Rubí fent les consideracions següents :
{< La nostra Constitucib no ha excios l’existencia d’umi potestat suncionadora dc l’Adtministr.aci0, sinó que, lluny cl’aixb,
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adInesa
a
I’article
25,
apartal
3
r, cncara que, com és obvi, sotmetent-la a les necesshrics
cauteles quc preserven i garanteixen els drets dcls ciutadans.
> A t e sque I’AdministraciÓ 6s present en Bsces molt diverses, la seva activitat sancionadori abasta gaircbé lots eis camps.
Es podcn diferenciar qualitativament, corn diu el Tribunal
i protecció de
Constitucional, unes sancions que s’orienten ¿la
I’ordre general, d’unes altres quc tenen per abjecte preservar
els objectius pretesos per I’Adrninislracib mi urla concreta
csf’cra d’actuacib.
>>Semblaque I’expedient smcionador incoat al Sr. ... cal
incardinar-lo en aquesta segona categoria i que té la sevajustificació iiltima, pel que fa a la seva passibilitat, en la relaci6 de
subjeccib especial en quk com a venedor del rncrcat de Rubí,
es troba davant de I’Ajuntarnent.
>>Ambcarhcter general, cal recordar, tal com ho fa la sentkncia del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 1981 (Sala Primera, recurs d’ernpara núm. 10/198O, ROE dc 16-6-8 1) que
els principis inspiradors de I’ordre penal són d’aplicacib, amb
ccrts matisos, al dret administratiu sancionador, atks que
ambdós sbn manifestacions de I’ordenament punitiu de \’Estat
tai corn reflecteix la Constitució (article 25, principi de iegaiitat) i una molt reiterada jurisprudkncia del nostre Tribunal
Sumprem (sentkncies de la Sala quarta de 29 de setembre, 4 i
10 de novembre de 1980, entre les mks recents), fins al punt
que un mateix bé juridic pot scr protegit per timiques administratives o penals, si bé en el primer cas, amb el límit que estableix l’articlc; 25, al seu nrjrnero tercer.
))En dir l’article 25.1 de la Constitucib : “ningh no pot ser
condemnat O sancionat per accions o omissions que al rnorncnt
de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa segons la legislacih vigent en aquell moment”, expressa l’esmentat principi de lcgalitat en matcria smcionadom,
del qual es deriva quc una sancib sols és procedent als casos
previstos i tipificats a normes preestablertes i solament en ia
quantia i extensió previstes per les dites normes.
>>Que,cl’acord amb una norma de rang inferior if Llei, corn
&s el cas del Reglament de Rkgim Interior d’un mcrcat, es
pugui imposar una sanci6, té la scva justificació en el fet que
aquest Rcgiament desenvolupi unri autorilxacih continguda en
una norma prcvia d’aquell rang, a la qual, en certa mesura,
s’integra.
>>Alplec de descarrecs del Sr. ..., qiie tingué entrada al registrc de documents de l’hjuntament el 13 de marG de 1986,
amb ci núm. 2401, el descirrec quart diu entre d’altres coses
que cl Reglament de Rbgirn Interior dcí Mercat fou aprovat pel
Ple cie I’Ajuniament de la vostra presidencia el 3 1 de gener de
1986 i, que els fets a quk s’apllca tingueren lZoc el 7 de desembre de 1985, cosa que, si era així, suposaria una infracció manifesta del principi de legalitat penal abans esmentat,
nAtks, pero, que a la proposta de resolució de 2 d’abril d’cnguany ei Jutge Instructor diu que el reglament aplicat va esser
aprovat definilivarncnt en sessió de 6 de setembre de 1985,
dedu’im que el Sr. ... tenia una informacib errbnia o bk, que es
parla de clos reglaments diferents, el Ss. ... del regulador del
mercat setmanal no sedentari i, el Jutge Instructor d’un altre,
f’et que faria entenedora I’expressih ‘ ‘d’aplicacib supletoria”
referida al dit reglament, que es recull a1 plec de carrecs i, a la
proposta de resolució. AI plec de cBrrccs mencionat s’assenyala
t’ha
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també que correspon una siincib prevista a I’article 94.0) 1 de
l’esmentat reglament, que en aplicacih anaibgica, va des ric la
suspcnsió del permís durant 5 o mBs dies d’activitats fins a
deixar sensc efecte el permís del venedoc
,>Sembla, doncs, que s’aplica analbgicament una sanció, pertant, a un supbsit diferent d’aqucll per al qual es lipifici, prevista a una norma no específicament ordenada a regular aquell supbsit, n falta d’una norma d’aplicació dirccta.
>>D’altrabanda, a la resolució de 12 de dcscmbre proppassi~t,
cl’incoació dc l’cxpedient, es decreti1 ‘ ‘suspendre cautclarment
I’autorització de venclii del Sr. ... fins que es resolguks
I’expedient”.
)>La mesura cautelar es basi en la motivació general del
mateix Decret, que les actuacions imputades podien constituir
iznii falta grcu per ofensa ii les persones i per perjudicis a I’activitat cornerciíil del merciit, cosa que s’indica al vostre inforrnne
de 25 d’abril d’enguitny.
ntes mesures cautelars tenen com a finalitat assegurar que
el procediment ordenat a determinar les possibles infraccions i
deduir-ne Ics corresponents responsabilitats pugui
desenvolupar-se normalment, no pas dc restablir punitivament I’ordre juriclic transgredit, cosa que es reserva ia les

sancions.
nXndepenclentment que el Sr. ... pugui sol4icitar la tutela del
Tribunal predeterminat per la Llei, prkvia interposicib de
recurs en via administrativa, com li 6s dit a la notificació dcl
vostre Decret de 22 d’iabril d’cnguany, que resol definitivament I’expedient, i que sigui aquest qui declari si s’han rcspcctat en el curs de I’expedient els principis a qub hcm f‘et refcrhcia, en mksit de les funcions que ens atribueix I’articlc 27 cle la
Llei 14/1984, de 20 dc marq, que regula la nostra Institucib,
cm permeto recomanar-vos que : Considereu si l’expeciicnt
sancionador tramitat ha estat informal pels principis inspiradors de I’ordre penal, particularmenl el de legalitat, que exigeix
una norma prkvia on es tipifiquin les infraccions i les sancions,
vist que s’ha imposat per analogia una sanci6 prevista a una
norina no especificament ordenada u rcgular el suposit ohjectc
de I’expedient. Si aquestes consideracions conduissin a la conviccib que no ha estat així, es podria aprofitar per esmenar la infraccib de E’ordenament, la rcsolució dei recurs dc rcposicii, cu
d’interposar-se o de no pliintejar-se, s’hauria de buscar el sistema més adient per fer-ho.
)>Peraltra part, em permeto manifestar-vos que considerem
que I n imposició com mesura cautelar de la suspensih dc l’auioritzacib de venda, mentre es tramitriva I’cxpcclient, per les
raons addu’icles com rnotivacih al Decret on s’imposa, suposa
una utilització inadequada de la tkcnica de la mesura cautclar,
quc té per ohjectc permetre que el procediment ordenat 8 determinar les llossibles infraccions i, deduir-ne les corresponents responsabilitats pugui desenvolupar-se normal ment, ja
que es confon amb una sanció prkvia a la resolució de l’expedicnt o, amb una mena de mesura de seguretat, totes dues igualment allunyades de les finalitats d’aquest Institut Juridic. )>
1311 el moment de redactar aquest informe, ]’expedien1 segueix en trami tacib.

Durant l’any 1986 el nombre de queixes presenlades per raó
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cic les activitats rnolestcs, insalubrcs, nocivcs i perilloses, reguladcs pel llecret 2414/3961 de 30 de novembre, ha descendit
rcspectc ii l’any an tcrior.
XTan estat formulades 19 queixes, mBs dc la meitat de les
quals corresponen a aclivitals industrials, fhbriqucs, tallers,
ikbociidors, etc.; una altra gran pari ii ;ictjvilats dc serveis, bars,
insldlacions cl’esbarjo, discoteques, elc.; nomes una ha estat
formulacla pcr rai>d’iina activitat típicament r~iral: una granja
porcina.
Les qucixcs han estal promogudes, gairehé en tots els casos,
pels vcins afectats pcr I’czctivitat molesta, insalubre o perillosa,
i els motius acldu’its amb mcs freqüencia han cstat : el funcionament tl’unn activitat sensc Ilickncia (871 /86, 364/86); la
manca CIC notiticacib, als qui tenen la condició cl’interessats,
dels actcs i rcsolucions dictats durant la tramiiacih de I’expedieiit de conccssib de llicencia (330136); el fct que I’Adrninistraci0 no clictes resolucib expressa estimant o dcscstimant els rccursos Ibrmulats pels afectnts (59/86, 51 2/86), i la manca de
funcionament (4-i’5/86), o l’incornplimenl (1 093/86) de les
mesures correctores imposades al titular. IJn alguna ocasi6, la
queixa cs formula perque havent dictat resolucih expressa I’Ajuntament, i ordenant la clausura de l’activitat, aquesta rcsoluci6 no s’cxccuta (I 188/86$.
En algtins cwos, cl tituliir cic I’activitat productora de molesties és la matcixa adrninistt*ació : 17/86 contk la protesta d’up
colkctiu de vc‘ins de Premi&de Mar per Ics molksties que els
causaria el funcionameni cl’un auditori a I’aice lliure que projccta construir I’Ajuntamcnt de la vila; ta cilieixa 99/86 clcnuncia les rnolkstics per sorolls i pudors quc producix una rniiquina
trituradora d’cscombrarjes que I’Ajuntament dc Harcelona tk
instnlhda al barri de Grhcia, i la queixa 5 16/86 6s pr’omagucla
per una comunitat de propiehris per les molksiies que ocasiona
un centre auxiliar cle neteja, clependent de I’Ajuntarnent de
J3arcelona, inslaHat als baixos dc la cíisii on viuen els promotors dc la queixa.
Tarnbk, pcrb, han acudit al Síndic de tireugcs formidant
queixa contra I’AdministraciO els mateixos titulars o peticionaris de lli IIicknciu. Aixi, el cas d’una activitat cliiusirrada ii conseqiikticia d’unu inadequaciii cic I’activitat al contingut dc 12-1 llicencia (844/8(1) c) el dels soklicitants d ’ L i n i i llicenciri denegacia,
als quals ha calgut informar que I’iiutoritzucibd’uncz instal-lacih
de bar és una netivitizt reglada sotmesa a unii norniativa i uns
Iiroccdimcnls dcteminats ( I O30/86).
Cal destacar, cti aquest apartat que fa refercncia a quci xcs
pronioguclcs 1x1tihilar de l’íich4al, les cluc denalen claratnctit li1 insrilicikncia de la legislacii) vigenl cn rnaieriii cl’aclivials classificades, o la dcscoordiiiacib cntrc Ics administracions
pii~iquesarn t i competencia sobre l;t maikria. k s ci cus (icis
grcugcs exposats ii Ics queixcs 306/86 i 672/86, cluc dcixeni
a pu 11 tadcs i tracta icin a 1a;’ p a s lat segiien t.
Amb carhcter gencral, pel cluc fa al resultat de la tramitacih
de clucixes dc I980 relatives ii Ics activitats ciassificxles, pot
afirmar-seque aqucsta matkria és la quc ha comportat més acimissions a trimit, amb les consegüenls peticions d’int’orrne a
les hdrninistracioiis declacies; ha generat invcstigaciorls en la
ini!joria dels casos, i ha prod u’it 1n6srecomanacions, suggeriments i recordatoris legals.
Ilc les queixes focmuladcs el 1985, han quedat arxivaclcs Ecs
scgiients :

-

259/85, que va comportar recornanacib de I’Alcalde de
Malgrat de Mar per l’cvcntual perill que podia irrogar l’crnrnagalmnatge de benzina en un local de lloguer de motos.
- 413/85, contra 1’Ajuntament de Castclló cl’EmpÚries,
per les rnoI&sticsque ocasiona el funcionament ci’una discoleca; malgrat la intervencib del Sindic CIC Greuges els interessats
han desistit de la queixa i s’hhan vcnut l’npartament.
- 791/85, contra I’hjuntarnent de Molins de Rei, per Ics
rnolkstics que ocasiona un equip d’irnpulsió d’aigua. Es Ik recomaniicib, que s’awepti-l.
- 939/85, conira I’Ajuntament de i3adalona’ per molksties
d’un magatzcm de hegucfes, Després de la intei-venció del
Síndic de Greuges, I’Ajuntamcnt pren mesures que minven cl
grau de molestics fins a un nivell tolerable.
- 1005/85, contra I’Ajuntamcnt dc Barcelona, per les molesties dels contenidors de brossa. No s’iipreciii nctuacib

irregular.
- 1060/85, contra I’A.juntamenl de Sant Climent de Llobregat, per molesties que provoca iina cambra frigorifica. No
s’aprccia actuació irregular, per6 es recomuna ii 1’Ajuntarnent
que practiqui inspeccions pcriocliques vist que la situació no és
i mrnutable.
- 1354185, contra I’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
pel funcionament d’una fhbrica cie tractament de suro. No s’aprecia acluació irregular. Es recomana a I’Ajuntameiil que
practiqui i nspecci 6.
- 135W85, contrli I’Ajuntament del Masnou, per molestics
que ocasiona un taller d’utillatge. No s’aprecia actuacib irregular. S’orienta el ci u tadh.
- 1367/85, contra I’Ajuntament de I’I Iospitalct de Llobrcgnt, pel perill que implica I’cmplaprnent d’unrt planta emmagatzemadora CICgas buth. Cal que faci la deniincia prkviarnent a
1’A Ica Me. S’ori en la.
- 1364/85, coiitra 1’Ajuntamenl de CorneIIii, pcr denegació de Ilickncia per activitai.de ferro vell. Es ian gestions i s’oricntal’tljuntament i cl particular.
Les queixes més significatives incloses en aquest apariat sim
les següents :

Els rcclamants cs qucixcn perque, havcnt manil‘estat cn diI‘ercnts ocasions la seva oposició a la concessió cl’unn Ilichcia
d’obertura d’un bar-pub a la planta haixa de la casi on viuen,
I’A.iuntament de Barcelona no els ha notificat niai la resolizcih
adelitada. üeriuncien el fet que, tol i constar a 1’Ajuiitarncnt li1
sevil oposici6, hagi estat conccdida la Ilickncia d’obrcs i I’obcrt LITB r l d lacal.
Admesa ii triirnit la queixa i iniciades les iiivestjgacions oportunes, es comprova cluc el local disposa de lliccncia d’instahci0, cncarri que no n’ha estat aulorilzada I’entrach cn funcionanicnt. Que s h i i practicat les inspeccions oportunes i s’ha ocdenat les mesurcs correctores adients. En el moment de lliurar
l’informe al Síndic CICGrcuges, l’expcdicnt estava pendent
cl’una inspecci6 pcr comprovar les momal ics detectades en el
sistema d’aire condicionat.
Tanmateix, no consta que s’hagi efectuat cap notifiwcih de
tots aquests trhmits als interessats compareguts en I’expedient.
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Per aquesta raó i atks que cl motiu substancial de la queixa era
la manca de comunicacions als veins afectats, el Síndic de
Greuges va pesentar el següent recordatori de deures legals :
{< Estudiat l’informe en qüestió, corn també la documentacih
que I’acompanya, hcm cregut oportú fer-vos algunes
consideracions.
)>La primera es refereix a la naturalesa que té c1 trhmit
d’nudihncia als ve’ins immediats de ¡’activitat. Efectivament,
com bé senyala l’infurme municipal, aquest trhrnit moltes vegades crea expectatives del tot infunclades en els ve’ins, els
quais creuen que la sevil opinió seri determinant per a la concessió o denegació de la Ilic&ncia.Ei carhcter reglat de I’actuació
municipal en aquest imbit determina que l’adcquació o inadequació a la normativa sigui I’hnica causa de l’atorgament o detiegacih de la sollicitud.
}>Noobstant aixo, no pot haver-hi cap dubte que els veins
que, fent ús d’aquest trilmit, compareixen a l’expedient han de
gaudir del tractament d’interessats en ci procediment, encara
que sigui com a interessats secundaris, en els termes quc estableix I’article 23 de la Llei de Procediment Administratiu. 6s
per aquest interks legítim que al nostre parer tenen els veins,
que pensem que sd1s ha de notificar personalment la resolucid,
de I’expedient en qüestió, tal com diu I’article 79 de l’esmcntada Llei de Procediment, per tal que puguin exercir les accions
legals que l’ordenament jurídic els reconeix contra la decisi6
municipal.
)>Pelque fa conc,reíarnenta l’afer que motiva la nostra intervenció, d’acord amb els raonaments exposats i en merit dc l’article 27 de la llei 14/84, de 20 de mar$, per la qual ens regim,
hem cregut oportú recordar-vos el deurc de notificar expressament la resolució de l’expedient de concessii, d’unri liickncia
de “B~ar-Pub con vídeo” a l’avinguda del Paraldel, a tots
aquells intcressats que hagin comparegut a l’expedient administratiu, no considerant que la rcsta de la tramitació aclrninistcativa vulneri els drets O les llibertats dels ciutadans)}.
En una carta postcrior de 1’Alcaldc de Barcelona, es comunicr2 al Sindic dc Greuges haver acollit ei recordatori formulat i,
en conscqiikncia, haver cursat comunicació als veins afectats
per I’activitat, de la resolució de la Tinenciu &Alcaldia de Planificació i Ordenacib de la Ciutat relativa a la legalització de
l’activitat en qüestió, donant compliment c? a l b que estableix
l’article 38 de Ics Ordenances Metropolitanes d’Edificaci6.

Una ve’ina del Bruc es queixa al Síndic de Greuges perquh
des de l’any 1980 esta lluitant pcryub siguin exigides mesures
correctores a una fhbrica de pintures situada al costat de casa
seva, que li causa rnolksties greus per vibracions, sorolls i immissions tbxiques que fan malbé els arbres de casa seva.
Segons la documentacib que adjuntava al seu primer escrit,
se’n desprenia que la denbncia ja havia estat formulada a la Generalitat el desembre de 1980, on va tramitar-se l’expedient corresponent, de resultes del qual van ser imposades una seric de
mesures correctores a la indústria e n qüestió.
Ates el temps transcorregut (segons la documentació aportada) des de la darrera denúncia a la Generalitat, el Sindic de
Greuges va suggerir a la intcressada que es dirigís en primer
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lloc a I’Ajuntament del Bruc exposant-li els motius de la seva
nova denhcia, ja que dels clocumerits que ens hriviit facilitat
no es dedu’ia que hi Iiagubs formulat mai cap denfiricia a
I ’Ajuntament.
Comprovat el fet -per una ampliacib de dades posterior de
la interessada- que I’oclubre de 1984 havia formulat escrit de
denúncia ii I’Ajuntament i que no havia estat contestat, s’inicien les investigacins oportunes, de Ics quals resulti que I’iictivitat de la fhbrica de pintura disposa de la preceptiva llicencia dcs
del gener de 1980, havent estat tramilat oportunament ei corresponent expedient per l~ Comissió d’lncliistrics i Activitats
Classificades clc la Generalitat de Catalunya.
Com a conseqücncia de denúncies prcsentades per la interessada i el seu espbs a la Generalitat, l’any 1981 cs va tramitar
un expedient que es va tancar el 1982, sense que per purt dels
Serveis Territorials d’hdústria s’aprecies incompliment de Ics
mesures correctores assenyalades a l’expedient de qualificació
de la Cotnissi6 Territorial d’lndústries i Activitats
Cf assiticades.
Linforme municipal acabava dient que, havent considerat
que la denúncia deduida per la reclamant a ]’Ajuntament, I’octubre de 1984, era reiterativa de I’anterior, no havia estat
contestada.
A la vista de tota la informació i documentacib recopilades,
el Síndic de Greuges va formular a I’hjuntament del Bruc la recomanació següent :
{{Examinat el contingut del vostre escrit i la documentacib
adjuntada, observem que efectivament el tema de fons que
planteja la interessada va esser objecte de comprovació i actuació per part de les administracions competents, els anys
1981 i 1982.
>>Tanmateix,com vós sabeu, I’exercici de l’activitat emparada per la Ilickncia no és immutable, ni Ics facultats de control i
fiscalització que el reglament d’activitats atribueix a I’administració acaben en un moment determinat -el de concessió
de la llicencia o cl previ de comprovaci6 del compliment de les
mesures correctores per a autoritzar-la a denegar-la- sin6 que
1’AdmhiStrdCib pot i dcu inspeccionar continur-irncntI’activitat
de. Ics indiistries en qüeslih, modificant i fins i tot revocant les
flickncies, si les mesures de corrccci6 imposades no sbn observades pel titular en un moment posterior a la concessió de la llickncia, j a que aquesta no és im instrument que autoritzi, pcr
ella mateixa, a danyar drets de tcrccrs o crear situacions de
perill o risc per ii les persones o bkns.
>>Atksdoncs que de I’escrit de la Sra. *.., de data 7 d’octubre
de 1984, es despren clarament la seva voluntat de dcniinciar
una situació que es produeix en un moment posterior i per ra6
de nous aspectes no contemplats en la inspecció cfectuada el
juliol de l’any 1981 no es pot considerar que es tracti d’una petició reiterativa, sobretot, quan aquesta cs produeix amb un
interval de més de tres anys de diferkncia respecte c2c la deniincia que va formular el seu marit.
>>Sensperjudici, pero, ci’aqucsta qüestib de fons, sobre si
era procedent ordenar una inspecció com a conseqükncia d’aquesta nova d e n h c i a de la Sra. ..., en cap cas aquesta Institucib
no considera justificada la decisii, dc no contestar les peticions
i recursos dels ciutadans, ja que el Síndic de Greuges t6 atribuida per llei la missió de vetllar perquk 1’aadrninis~racióels resolgui en temps i forma deguts.
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b)Ryucsta Institució ha assumit, conjuntament amb la del
llcfensm del Pucblo, la t m a CIC dcstcri*arla prhctica del silenci
ad niini slra t i LI corn a n orina general i t zada d ’ x t uacih pii bl i ca, ja
que, i t pari cle I’obligacib legal quc cstableix I’articlc 94.3 de ia
Llei CIC J+wcedirnenl Administratiu dc dictar sempre Liiiii rcsolucih cxpiwsii, ayucllu prhctica comporta semprc perjudicis innecessaris a l’aclministrai i ctescrcciit ;I les nostres lnstitucions
P úbl i q lies.
~ P c tol
r aixo que LIS hem cxposat i en excrcici de Ics hincia n s cluc m’atribueix I’ariicle 27 de la L k i 14/1984, de 20 de
m q , us recomano que doneu les ordres oportunes a fi que
sigui revisat l’cxpedient corresponent, s’aactopti una resolucih
en relacib amb la clenúncia formulada per la Sra. ,.. i, en qualsevol cas, sigui contestada la seva petició, estimant o úesestimant
la prctensih per clla decliiicla. >>
Amb dkita posterior, I’Ahjunlamcntdel EJruc comunica haveracollit la recomanació del Síndic de Greuges i cn conseqiibncia
haver demanat i iiformc de I’cnginyer municipal so hre fmcioriament ric la rhbrica, hwcr sol4icitat inspcccih de l’activitat al
Servei ’lerritorial cle PromociO de la M u t i hnvcr comuniciit
toies les ~ct~iacions
it la promoiora de la queixa.

Una comunitat de propietaris del municipi dc Tremp
(Lieida) rorrnuia queixa al Síndic de Greuges pcr raó c~eICS
inolksties yiic cls ocasiona cl funcionament (]’una indiist ria cle
rep:iraciÓ de vehicles que abocn fums i gasos a I’alpada dcl
segon pis de l’irnmohlc. i-iaivent denu ticint, (les de I’abril cle
1984, cn ilivcrscs ocasions aquestes anomalies, tant a 1’A.junlament de Treirzl:, con1:i la Delcgacih Tcrrilorial dcl Ilcpartamcnt
CIC Governació a tlcida, Ixin cstat dictlides dues resolucions :
una, de la Cotnissib lerritorial rl’lndústria i hctivitiits Classifi-.
ciiclcs, CIC clata 14 CIC
dcscmbre de 1984, requerint l’A,?junInrncnt de ?‘rcrnp a acloplar les incsures corrcctorcs nccessiirics
per evitar les molksties denunciades, i 1’dtra, u n Decret de
I’Alculdia cle l’hjuntument dc Trcmp dc dala 1 O ct’abril de
1985, pel quiil s’c)~’dcnual tituliir cic I’activitat que, en el termini
de dos inesos completi I’alq;ida de la xcmcncin d ‘cxtraccih CIC
h m s , clc matiera cluc la b i m de sortida sobrcpassi cn dos
mctrcs I’alpda CIC I’cdifici mcs alt dels que confronten ;imb la
inrlúfitriu. I?ls cleniinciants, rnuigrat cl temps transcorregut i Ics
resolucions aclrni nist rat ives dictacles, ati mcn (1 LEC no s’ha
portat IIicriiic, cn Iu p i k t ica, cali rnesiirii capac; rl’obligar e l íitular cte I’activitat a corregir Ics iinomolics clcnunciarles.
Promoguda la investigacib corrcsponent, s’Iin pogut comprovat‘ q w , a conseqü~nciradel l ) e m ! d’hlcaIdia tie I O d’abri1 LIC
1085, el titular de I’actjviiat V:I soldicitar, el maig segii-cnt, i vii obtenir clc I’A~junliimcnt,cl 3 dc biuliolde 1985, In corrcspotient llickncia tl’obrcs pcr prnccdir :i i’eriderm dc t’aiitiga xernencia i construcció de la nova. Que l’octubre scgiicnt, el
liiular dc l’acl ivitat dcmanA ii I’Ajuntament 1;) scva intervcnci6,
ates que liavio trcibat impcdimcnts per portar ii terme I’execucih dc I’nbra de construccih de la xemeneia, j a que no havia obtingut Iri col~lriboriicibi autoritzacions necessiries de la comunitíit de propictaris aicctada per les molkstics.
1 que el tiovcmbre dcl mateix m y , I’hjunimene va prcndrc
I’acord de dcmanar la Inalcixa co1.1aboracib a la coinunitai de

propictaris iifectr-ida per les molesties de I’activitat industrial,
perque cs pugui portar :i terme la construccih CIC la xemeneia,
amb la qual finalitat ha cstat requerida I’eimprcsa tituliir de
I’activitat.
El Síndic de Greuges, no SOIS no ha apreciat cap irregularitat
cn I’nctuacib de les Administracions afectades, sin6 quc ha valorat molt positivmmt la tasca de mediació que el mateix
Ajunhmcnt ha assumit en la resolució d’ayuest assumpte. Ha
oferl també la seva collaboració per trobar U H R solució legal
cluc eviti, tant corn sigui possible, el plantejamcnt dcl conflicte
per I;i via jusiscliccional.

Promoguda pcls propietaris d’un restaurant de Santa
Coloma de Gramcnct perquk I’Ajunlament després d’haver10s notificat la concessió de la llicencia, no els autoriim I’inici
de I’activiíat, vist que resulta negatiu I’informe de les actes de
comprovacib practicades.
Una mcsuI’ii correctora, 110 prevista a In Ilicimcia, era el
motiu que rcsultcssin negatives les comprovacions, ja que l’cvacriticici clc fums no funcionava corrcctament pet sistema dc
l’iltratge previst, sinb que calia instailar una xemeneia d’ai~ada
suficient, a la quai C Q Y ~ s’oposen els veins afectats per les
molktics.
Iniciades pcl Síndic cie Greuges les investigacions corresponents, I’Ajuntarnent va efectuar una proposta tkcnica yuc va
funcionar satisfactbriament, i en conseqiiencia, 1’acta dc comprovacib va resultar positiva.
’1

HI rechrnrinl formula qucixa al Sindic perquk, hwent pr-escntat el incs de marc de 1986 dues sol-licitutls, LI~IR a1 Chvcrn
Civil cle Lleida, pcr ohtcnir autorització de venda de productes
pirotkcnics infantils, i una Rltrii a I’Ajuntament de la Scu d’llrgcll, pcr i n s t a l k una caseta methilica clestinada a la vcnda d’aquclls productes, en data 25 d’abril de 1986 és autoritmt pel
tioverri Civil i el 2 de juny scgiicnt li és denegat el permís IIIUn ici pi1 1.
E1 reclamarit es q~icixiipcrqui! considera que si és el Ci-overii
Civil qui t& conipetencia en rnaikria d’explosius, segons el
Reial Dccrct 22 14/1978, de 2 de marc;, i ha autoritzat la verdi
dels produclcs, I’Ajuntament no ti: per quk denegar-li la ilisialdació de la caseta l~crmotius de seguretat ciut;iclana o pcr
possibles perills de 1’activit;ii.
Aksa la urgencia de l’assumpte plíintejjat pcr ]’interessat, la
resolució del Sindic dc Greuges li va ser comunicada per tclkfon i després cs va coníirtnar per escrit.
Efectivament -se Ii deia - <( la rcsolucib dei Govcmat-lor
Civil rlc Lleida autoritzant la venda a l’empara dcl Reglnmcrit
d’explosius aprovat per Reial Dccrct 21 14/1978, de 2 de rnacq,
6s requisit neccssari pcr poder realitzar aquest corner$, perh no
cxclou ni pressirposa l’autoritzacih municipal; per tant, abstraccib fetii de la motivaci6 que es doni en l’acord de la Comissió
de Govern de 26 de maig de 1986, I’Ajuntament clc la Seu
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d’Urgell és compctent per atorgar, i si escau, demFar, la Ilickncia d’exercir de I’activitat de venda

f) Sorolls nocturns (actuaci6 d’ofici 1 176‘86)
A conseqüencia de les queixes formulades per ra0 dels sorolls nocturns que produeixen sobretot els vehicles, motocicletes, autobusos, camions d’escombraries, etc., que transiten
pels carrers de I3arcclona, s’ha iniciat cl’ofici una tasca de recopilació de queixes a fi d’investigar quins són els agents productors de sorolls i d’altres molesties que pcrtorhcn el dret al descans del ciutadfi.
Ha estat sotlicitada la col-laboracio de I’Ajuntament de Rarcclona, qui ha informat a Ia Institució del Sindic de Greuges de
les denúncics que en el darrer trimestre de I’any 1986 ha imposat la GuBrdia Urbana de Barcelona, així com del Programa de
Control de soroll de vehicles que ha endegat el mateix

Ajuntament.

De I’analisi de les queixes tramitades en rclacib amb les activitats classificades, es poden apreciar, pel que fa a les relacions
administració-ciutadh, certes tenclhncics, hibits o inkrcies.
Una tenchcia o inhrcia en que incorren els Ajuntaments és
de considerar, segons resulta de determinats informes municipals rebuts pel Síndic de Greuges, que l’exercici &una activitat
classificada és correcte, pel fet d’estar emparat per una Ifickncia, quan gran part de les queixes rebudes contenen com a
motiu fonamental una protesta pel fet que i’Ajiintament respectiu no efectua comprovacions posteriors a la posada en
marxa de l’activitat, ni d’ofici, ni com a conseqüencia de les denbncies que li són formulades pels veins o persones més directament afectades pel funcionament anormal de I’activitat, ja
sigui perquk les mesures correctores imposades al titular de la
Ilickncia no s’han arribat a introduir, ja sigui perqul: en la practi-

cn les previstes a la llicencia csdcvenen insuficients.
Finalment, també s’observa l’existkncia cl’un convenciment
erroni del ciutadB afectat per una activitat classificada que el
posta a crcurc que la seva denúncia o opasici6 al funcionament
de I’activiíat seri un element determinant per a la denegació
de la Ilicbncia o per a la clausura dc l’activitat.
1-Ia calgut en moltes ocasions que el Síndic de Greuges expliqués RIS ciutadans promotors d’una queixa rclativa ;I activitats
classificades que, si bk normalment I’interks general sol coincidir amb els interessos deis vc’ins confronlats amb l’activitat,
que per raons de proximitat pateixen amb mes intensitat les
molesties que I’activitat genera, aquesta coincidencia d’interessos no es produeix necesshriarnent sempre, i que és per aquesta
ra6 que i’kirrlinistrdció, en determinades ocasions, ha de permetre i permet la instailació i I’exercici d’una activitat tot i
constar4 I’oposició dels vdins, ja que all0 que ha de garantir
per sobre de tat és I’interks general.

3.7, Ordenacih del territori i urhanisme
Dins d’aquest bloc que hem anomenat d’ordenacib del territori i urbanisme, hem rebut queixes per qiiestions relatives a
les tres arecs en qu2: es desplega l’ordenament urbanístic :
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ai xo és, planejament, gestió i discili ina.
L‘cxamen dels casos plantejats permet afirmar que sovint
un mateix assumpte tb connexions amb dues o totes les l‘trees
esmentades, i es constata que un problema de planejament que
no es resol esdevé una dificultat de gesti6 i, si tampoc: no se soluciona, fkcilrnent es converteix en un afer de disciplina. Be
tota manera, a efectes informatius, agrupem les divcrscs
queixes en funcib de l’aspecte que les motiva i que creiem essencial.
AixÍ, les queixes 54/86, 67/86, 206/86, 279/86, 4 1 I /86,
418/86,426/86,457/86,562/86,563/86,650/86 i 1 183/86 fan
referhcia a la modulacib de tes possibilitats d’aprofitarncnt de
terrenys per una figura de plmejament, afectacions de terrenys
a sistemes generals i zones verdes i servituds urbanistiqucs en
general.
Relatives a I’cxecucib de I’obra urbanitzadora i el seu manteniment, reparceflacions i expropiacions, 9/86, 73/86, 76/86,
90/86, 245/86, 258/86, 281/86, 290J86, 403/86, 41 2/86’
440/86,452/86,821/86,878/86,917/86 i 1027/86.
Per raó de la concessi6 i condicionament de llicencies, la denegació i el lliurament de documents urbanístics en general,
189/86, 251 /86, 318i86, 356186, 456186, 465/R6, 546/86,
586/8(1,636/86,826/86,1086/86 i 1091/86.
Finalment, motivades per actuacions oricntades cl restablir
l’ordenament urbanístic s u p o s d m e n t vulnerat, o per la passivitat administrativa en aquests casos, 93/86, 199/86, 269/86,
3 ~ 8 6 424;/a6,
,
494186, 7 0 ~ 8 6 ,8 ~ ~ 8s61/86,
, m2/86,
956/86, 976/86, 981 J86, 1004/86, 101/86, 1104/86,
1 1451’86,119 1/86 i 1 209J86.
Durant I’exercici de 1986, s’ha ultima1 la tramitaei6 de les
queixes 370/85,400/85, 860/85, 880/85, 1022/85, 1158/85 i
143 O m .
Les queixes rnbs significatives incloses en aquest apartat són
les següents :
a) Np,q.ctiv.c a lliurar ccv-tificut d iiprqfitument urbanístic
(queixa 3 18/86)

La reclamant havia so1-licititt de I’Ajuntament de Badalona
que li fos lliurat el certificat d’aprofitarnent urbanistic d’una
finca. L’Ajuntament li respongué, cxpressament i motivada,
que no podia cmcíre la c&ciulaurbanistica cn qüestió fins yuc
seria ferma la qualificació que ;itorgrwa al terrcny, cl ((Pla Especial de Reforma interior)) --PER1 - Manresii-,
tot
informant-la de la qualificaci6 urbanistica prevista a I’esmcn tat
PER1 i al Pla General Metropdith.
La interessada, disconforme amb aquesta decisió, compareguk davant nostre indicant que 1t1 modificació del Pla General
estava paralitzada per inactivitat dels promotors,
Un cop rebut I’informc que v a n demanar a la Corporació
Metropolitana de Barcelona pcr tal que indiqués la fase del procediment on es trobava la modiiicació del Pla General
-informe que assenyalava que no s’havia aprovat encara inicialment i que restava paralitzat I’expeclicnt des del febrer dc
1984, per causa imputable als promotors- amb data 2 de juliol
dc 1986, cns varn adrcqar a 1’Tl~lm.Sr. Alcalde de badalona
fent4 i cntre &altres, les consideracions següents :
(<Elnostre ordenament urbanisiic concilia el principi d’estabilitat del planejament i el de la necessitat d’adaptació a una reI
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alitat urbanística que varia liel transcurs dcl temps, preveient la
passibilitat de modificar i rcvisar els plans.
>>Enlrccls principis que cancliciuncn les possibles modiíicacions, el cle no-adrnissib de modificacions licites, rnitjanqant
I’alterwih clel planejament d’ordre supcrior per plans d’inferior
rang, recollit R I nimero 1 de I’article 13 dei text ref’hs de la Llei
dcl S d , tic 9 d’ahrtl de 1976, té una importhncia cabclal, en tant
que explicitació dcl principi dc jmirquia normativa que, cstablcrt a I’article 9.3 cie la Constitució, informa el nostre ordenament jurídic. 6s pcr aixb que Ics qualificacions urbmistiques
rccollides pel PER1 Manrcsi, aprovat dcfinitivameIiI pel Consell Metrolioliti cl 18 dejuliol de 1 984, no produiran cfectesjuridics fins que s’aprovi definitivamcnt 121 moclificaci6 dcl Pla
General ii qub abms hem fet rcferhcia.
>>I Iem de considerar, doncs, que fins que aqucsta modificació clcl Pla General s’aprovi, la qualificacib urbanistica vigent
per la !‘Inca situada al carrer Manresh, la cedula urbanística de
la qual sol.liciti la Sra. ... pcr instincia registrada d’entrada cl 5
cle juliol cle I985 amb cl número 8360, és la que preveu el Pla
a (i ndustriai) .
General Metkpoliti, és a dir, 22
>>Unaaltra cosa és quc, per tal d’evitar que les futwrcs dclcrminacions dels Plans resultin hipotecades pel normal discórrer
de la normativa que pretenen reformar, Yoordenamcnt auloritzi
I’Adrninistraci6 a acordar en uns ciisos, i imposi en altres, la
suspensió de I’atorgament de Ilickncies de riarcel.laci6 i cdifka,
cih (article 27, tcxt refh Llei del MI>.
~ P c tot
r aixb, cn m h i t del que disposa l’article 27 de la Llei
34/1984, dc 20 de rnarq, per la qual ens regim, em perrncto
recomanar-vos que doneu les ordres oportunes per tal que cs
lliiiri a la Sra. ... 121 cedula urbanistica de la finca situada RI carrer
Manresi s/n, amb Ics determinacions prcvistcs als articles 44
dc la Llci de Caialunyt 31 1984, dc 9 de gener, de mesures cl’aclequxió dc I’ordcnament urbanístic de Catalunyri i 176 i segücnls del Reglament aprovat pcr Dccrct 146J1984, de 1O cl’abril,
rent rcfcrencia a l planejament prcvist al Pla C’ieneral MetrolroliLA vigent. )>
Vam informar la reclamant de la recomanacih formulada, ILI
qual, el 4 de juliol, solkith novament certificat d’aprofitarnent

urbanístic.
Pocs dies desprbs, vnm rebre un escrit de I’II-lm. Sr. Alcalde
indicant-nos que el 8 CICjuliol s’havia lliurat la cixlul;l dc qualificacib urbanistica i acompanynnt informe del Sr. Coordinador
dcl Scrvei de Planejament i Gestió Urbanística, on es detallizven les actu;lcions municipals prop dels promotors del I’Elii,
també s’hi assenyalava que, davant la seva inactivitat, I’Ajuntument assumiria Iu iniciativa de prosseguir cls trhmils.

Amb data I 7 de mart; va comparkixer dnvant la Instiluci6 dei
Síndic dc Grcuges 1’Associacib <c Memorial I7 14)),formulant
un greugc contra I’Ajuntamcnt de 13arcelona i la Direcció Gcncral del Patriinoiii Artístic cle la Gencralitat, per entendre que
Ics obres dc rcrnodelacib del Fossar de les Moreres, que tot
just s’hrwien iniciat, no rcu nien les garanties cl’cxecuci6 necessiries i substancialment perqui: el prqjecte d’urbanitxació municipal no s’ajustava a les seves iispiracions.

El Sindic de Greuges, després d’cxaminar la docurncntacib
aportada pA <<Memorial17 14 )>,V R convocar les parts intercssadcs a una. priincra reuni6, que va tenir Iloc a la seu de la Institució el dia 2 d’abril de 1986, ii la qual varen assistir el Director
General del Patrimoni Artistic de la Generalitat, el Director de
Projectes Urbans de I’Ajuntarnent de Barcelona, els arqiiitectes
autors del projecte ci’urbanilzacib del Fossar de Ics Moreres i
els representants clel Memorial.
Aquesta reunii, va ser convocada pel Síndic de Grcugcs ainh
l’objectiu de trobar punts dc coincidencia entre cl projecte d’urbanilzacib i el Fossar de les Moreres aprovilt per I’administració, i la proposta cluc des de feia temps propugniiva el <<Mernorial 1714)).
De la documentació rtportnda, se’n desprcnia que el prqjectc
municipal va ser ohjectc d’aprovació pcr part de la Comissió
‘‘Ecnica de I3arcelona del Consell del Patrimoni Cultural de Catalunya el dia 27 cl’abril de 1982. En el mateix acord de la Comissió s’explicitavn la bona disposició manifestada pels projectistes, d’acollir cls suggeriments que se’ls f’essin arribar.
Per aquesla rab el Síndic de Greuges va considerar convenicnt i oportii facilitar un diileg cntre les parts a fi d’agroximar,
si era possible, les diferents concepcions sustentades per cndascuna d’clles, sobre allb que havia d’ksser un monument suficientment representatiu i amb lu capacitat d’evocacib necessiria
per ii honorar la memoria dels mhrtirs de I 7 14.
Fruit d’aquesta primera reunib va ser la creaciii d’una comissi0 de seguiment formada pels representants del Memorial i de
les entitats ndherides per a controlar l’execucih de Ics obrcs del
F’ossm-, i hi realitxircn una visita el dia 8 d’abril següent, amb
l’assistbncia del Sindic de Greuges.
Una segona reunib va tenir lloc a la seu de la institucib del
Sindic de Greuges el dia 16 d’abril segiicnt, a la qu’ci
1 viircn lissistir, R més dels representants del Memorial, els representants
dels vdins i dels comerciants dcE barri.
El Sindic de Greuges confirmi als assistents que de I’expedient tramitat no es desprenia cap irregularital administrativa
que requerís adoptar cap dc les determinacions legals de la Jnstitució i que, per tant, la seva intervenció s’hvia de limitar a
fer de mitjancer entre Ics parts per aproximar, si era possible,
els criteris oposats que mantenien, d’una bandri, I’administracilj i, de l’altra, les entitats promotores de la queixa.
Amb posterioritat el Sindic de Greuges va mantenir dues reunions més amb els representants del <{Mernorial 1714 u, del
29 d’nbrii i el 20 de maig, i va efectuar dues visites mcs al
Fossar acompanyat de les autoritats i tkcnics municipals. Va
convocar una sessi6 informativa, amb l’assistkncia de tolcs Ics
cntitats i associacions in tcressadcs i Ics administracions afeclades, 121 qual se celebri el dia 5 de juny segiient a la seu d’brnt i i urn Cultura I.
Cal recordar que la Comissi6 de PolÍtica Cultural dei Parlament de Catalunya, en sessib celebrada el 22 de maig, havia
aprovat, per vint-i-un vots R favor, cap en contra i una abstenci6, una Proposicib no de Llei sabre el Projcctc d’Urhanitxaci6
del Fossar cle Ics Morcrcs de Barcelona.
La Proposició no de Llei, presentada pel Grup parlamentari
de Convergencia i Uni6, es formula en els segiicnts termes :
{(EI Parlament de Catalunya acorda que el remodelatge del
Fossar de les Moreres es faci tenint en compte eis següents objectius ;
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>>Quees respecti el caricter simbblic i altament patribtic de
l’indret, i que en quedi constincia.
>>Quecsdwingui un recinte que pugui ésser visitat comodament per la gent i quc hi hagi una cxplicacib detallada dcls f‘cts
que hi succdiren.
>>Queposteriorment al remodelatge del rccintc, s’hi mantingui la dignitat que li correspon.
>>Pertai CIC procedir al compliment d’aqucsta resolució,
s’insta el Consell Executiu de la Ceneruiitat a realitzar les gest¡ons necessiries duvant I’Adrninistracib Pública competent. ))
(Diari de Sessions-C, nirm. 97)
Tenint cn compte, doncs, aquest acord del Parlament i tractant cle recollir les aspiracions i objeccions mani feslades per les
entitats i associacions que varen assistir a la sessió informativa
de 5 de juny, cl 9 de juny següent el Sindic de Greuges vil dirigir un escrit a I’Aclcalcie de Barcelona, f e n t 4 les segtients cansideracionsi suggeriments :
<<Enprimer lloc, a la vista de les actuacions practicades, el
Síndic de Greuges ha de concloure que no es pot apreciar cap
actuació administrativa formal que hagi vulnerat drcts fonamentals de la persona.
>>Tanmateix,en el decurs de les cntrevistes i reunions mantingudes, he constatat un clar rebuig per part dc Ics entitats
ciutadanes i culturals al projecte municipal i no tant pel que fa
al projecte com a resiiltat miiterial d’un estudi profund i conscient de ia historia i de la simbologia que tracta de projectar, sin6
com una disconformitat total a la forma en que s’ha concebut i
gcslat c1 projecte, sense donar participacib ni demanar la col-laboració o opinió de les entitats que des de feia molts anys reivindicwen el dret dels ciutadans a gaudir d’un Fossar digne
per a honorar els martirs del 1714.
>)AI marge doncs de les valoracions polítiques o econbmiyucs que només el consistori est5 legitimat a fer, el Sindic de
Greuges ha arrilxit a la conclusib que realment no s’ha produ’il
el necessari dihleg entre I’administracih i aquelles entitats quc
s’autoatribueixen (i hom els el reconeix) un alt grau dc reprcsentativitat dels interessos que proclamen.
>>Lamediació del Sindic de Grewges en aqucsl expcdicnt ha
servit en poca tnesura per a aproximw criteris : cada part s’ha
mantingut pricticarncnt inamovible i impermeable íi Ics considcracions de l’iiltr:i, perb sí ha servit, i molt, per a constatar el
fort convenciment que els ciutadans tenen quc allb que proposen és I’expressió mes ajustadí) a l’obiectiu que pretenen.
>>També6s cert quc I’Ajuntamcnt ha recaptat cstudis i dicthmcns de persones de reconeguda solvkncia i I’opinib de professionals i experts, perb no ha donat l’oportunitat d’expressnr-la
a aquests grups de persones, entitats i associacions que pcr la
seva afeccib o rnilithncia historiqucs haurien volgut ser escoltacies en aquesta ocasió.
>>Elpropi consistori, en actuacions urbanistiques anteriors i
posteriors a la del Fossar, ha donat entrada i ha recollit les inquietuds i aspiracions dels ciutadans mes afectats pcr determinat
projecte, fins i tot en alguns casos ha cedit cert grau d’iniciativa
o protagmisme als ciutadans, els quals s ’ h n convertit automiticament en els mhxirns defensors del projecte municipal.
)>Pertot aixo el Síndic de Greuges us suggercix de procedir
en primer lioc a continuar les obres d’infrastructura dc
l’indret, accedir a un diileg immediat Corporació-entitats a fi
de considerar si 6s possibie encara arribar a un acord sobre
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alguna de les pretensions cxposacles per les dif’crentsentitats i
associacions lligades ai tnonument del Fossar dc les Moreres, i
en aquest cas el Síndic CICGreuges s’ofcreix 21 continuar la mediacib que li ha estat demanda.
>>Encas contrari, atesa la consÍderaciÓ primera en la que
exposo no haver apreciat cap vulneracib formal dc drets fonanientals procediré a suspendre les actuacions i a arxivar l’cxpcclient promogut pcr I’iissociació del ‘ ‘Memorial 1714”. >)
Ida resposta municipal al suggeriment del Síndic de Greuges
va ser positiva i, en conseqiiencia, en data 1S de juliof segiicnt,
es va celebrar, convocada pcí Sfndic a la scu de la institució,
una nova reunió a la qual viiren assistir represcntants de la Generalitat, de ]’Ajuntament, de les entitats promotores de la
que¡ xa i dels veins del Fossar.
En aquesta reunió van ser essumits pel representant de 1’Ajuntament, compromisos concrcts en rciaci6 amb cZ prqjecte
d’urbanitzacid, del Fossar de les Moreres. Entrc ells, el de procedir a la nctejii i adequaci6 del Fossar de Ics Moreres per a la
celebració de 1;t diada de I’onze de setcmbre dc 1986, l’aproviicib d’un projecte d’arranjamenl i neteja de Ics faqanes dels edificis que formen la plaw, i la rnodifimcib del projccte municipal
d’urbmitzacib del Fossar de les Moreres per recollir, en la
mesurii que fos possible, els suggeriments i aspiracions que
havien manifestat les entitats i, sobretot, per adaptar-lo als objectius aprovats pel Parlament de Catalunya.
L’Ajuntament elaboraria ulna proposta de modi ficacib dcl
projecte, acceptant els criteris de donar mks tramparimcia i
més accessibilitaí al conjunt arquitectbnic, criteris amb els
quals larnb6 estava d’acord la Direcció General del Patrimoni
Artíslic del Departament de Cultura de la Generalitat.
Així mateix, el representant dc I’Ajuntarnent va reiterar a
les entitats presents la proposta dc nomenar una Coniissib formada per historiadors i artistes perque estudiessin i definissin
els elements simbblics del Fossar de les Mareres.
El 8 de selembre següent, en una nova reunió celebrada a la
seu de la Instituci6 del Síndic de Greuges, amb I’assislcneia
dels represcntants de les entitats promotores de la queixa, es
va donar a coneixer ei projecte modificat, el qud, malgrat
h w c r introdu’it algutics de ics indicacions fetes pels interessats,
no vri satisfer les scvcs aspiracions.
En el moment de redactar aquest informe, alguna de les entitats que van promoure la queixa han retornat a les posicions inicial ment defensades, i es troba Z’expeclicnl pendcn t de resolució p e r part del Síndic de Greuges.

Yany 1986 s’han tramitat diversos expedients de queixa relatius als proMemes de tota mem plantejats respecte a nombroses urbanitzacions existents a Catalunya, la major part dc les
quals s6n anteriors a ia recent normativa del nostre Parlament,
relativa a la defensa de la legalitat urbanística. Aixo fa que el CQmplex procediment dc legalització, amb la dificil tasca de negociaci6 i reconeixement d’obligacions per part dels promotors
que comporta, no hagi estat a l’abast de molts Ajuntaments
petits, els serveis tkcnics i jurídics dels quals s’han de considerac foqosarnent limitats.
Les dificultats que troben eis Ajuntaments a aconseguir el
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compliment de Ics condicions per part dels promotors es convertcixen en impossibilitat, en e6 moment que el promotor Eia
venut totes les parcclrles i ha fct derivar Ics seves obligacions
als nous propictaris. Les tensions cluc es producixen cntre
iicluests nous propietaris de la urhanitzacib i cls Ajuntatncnts
arriben sovint a la consideracih del Síndic clc Circuges, corn ha
cstat el cas de la queixa tramitada amb cl niimcro d’expedient
41 8/86.
Els promotors cs yueixavcn de la inactivitat de 1’Ajuntament
de Caldes de Malavella a fer complir al promotor de la urhanitmcib Ics seves obligacions quant a obres d’urhmitzacih,
Admesa a trimit la queixa i demanat informe a I’administracih municipal, ens rcspon fent diverses consiclerncions, CICIcs
quals dcstaquem Ics segücnts :
({Un municipi de 2.776 habitants, segons I’úllim padró, suporta les conseyükncics d’una acci6 urhanit zadara i ncon t roiacla
durant els anys en quk va imperar l’optimisrne fruil de la filasofia qiie propugnava el clescnvoluparnent cconbmic continu,
yuc es concreta cn I’existkncia en el seu tcrme de vuit urbanitxacions prticulars, amb un total aproximat de 3,197 parccI.lcs.
r>La infrastructura administrativa es reducix, a més del Secretari, a clos administratius, dos auxiliars i un agent municipal
i I’oficina tkcnica, quc ha de tenir una actuació tan destacada
en proccssos com aquest, tan sols des del maig de 1986 compta
amb un Arquitecte amb dedicacid, normal, i es trolxi rediiida la
seva camposici0, abans d’aquesh data, ii la prcscncia d’un Arquitecte i un aparellador un dia la setmana assistits, en les
seves funcions, per i i t l dclineant-;l,elador d’obres. AixB cra,
tanmateix, congruent amb els mitjans i clisponibililats d’un
petit municipi.
HILI conseqiikncia és clara : iinpossihilitat d’efcctuilr un seguiment c f i c a ~¡ puntual cle l’execucih de les ohrcs, allament
agreujada, a mks, pel caricter irreguluc i clisconiinu rle I’acciO
de la promotora. >)
Tanmateix, I’Ajunlament ens dbna r s 6 de la sevil sol-ljciturl
de cdlilbt>i+iició
i aiiida formulad;i a la Direcció Gcneral &Urhiinisme, sense que s’haguks obtingut cap resposta positiva,
Estudiat I’infornie en qüesti6 i a la vista cluc cl promotor de
1;~ queixa s’havia dirigit, sctisc bxit, ii li1 Comissi6 Provincial
rl’Urbanisrmc cle Ciironíi, clernancrn informe a 121 Coiisellcria de
Politica Tcrritoriid i Obrcs Pii bliqucs, en rclaeib amb les scvcs
eomllchcics en In matkria i la seva act uaci6 cn aquest cas.
iin el tnorncnt de reclíictnr aquest informe, l’cxpedietlt segiicix cn tr-arnitacih.

Prcscntada per diverses empreses situades al barri del Poble
Nou, a la mi:i on s’ha d’a2~:ir la I‘utiil-a Vila OlÍmpica dels Jocs
rlc 1992. fils reclamants alkgaven que 1’A.iuntíimcnt substilliiíi
de iiianecíi dciiberada els procediments d’expropiació t’orqosa
per la tnimititció cl’ordre dc claus ur:^ irnmediala de les activitats
radicades A Iu zona, amb el pretext que es tracta d’activilals
sense llicencia.
Vista la informacih facilitada 1)esI’ALjuntnment,vam recomaiiiir que s’exuminessin novanient els cxpedients CICclausuri\
&activitats, en funció cl’uncs consicleracions on fkicm avinent
que podriem estar davant d’im sulibsit d’ús d’una potestat ild-

tninislmtiva per una finalitat que, encara que pública i lloable,
f w clirerent de la prevista per la norma que atribtiia la potestat,
tot generant vici d’anulkibilitnt dels actes administratius cn
qües t i 6.
Sc’ns ha comunicat que les ordres de clausura estan en SLIS{Ens, hi ha divcrsos recursos contenciosos administratius
interliosiits i, atesa la informacib fmilitada pel mateix Ajuntament, confiem de rebre en breu una resposta a Ics nostres
considcracions.

Presentada per una ci trtaclana contra I’Ajuntament de Barcelona per la h l t a d’actuncib municipal, malgrat les nombroses
cieniincies formulades per l’cdificació d’una construcció al c/
Santa EngrAcia 53, scnsc ajjustar-sc, segons cllri, a la normativa
ur ban ist ica
Demanada informacib a I’Ajun tamcn t, se’ns doni tnisllat
ti’una relaci6 d’rictuacions municipals que corncnGaren el maig
cSc 1981 i I’úl tirmi de les yvals és de I’ociubrc cle 1986, entre
d e s 121 imposició de cinc sancions de 25.000 pcsseies.
D’nqucsta cxplicacib dcchiirn que no es pot parlar d’actuacici
irregular, ni cncitra menys de liassiviiai de 1’A.juntamcnt.
No obstant aixo, com que en detinitiva tota I’eficacia de l’cxpedient ndminislraliu sancionaclor depkn dc l’efectiu cobrament de les sancions imposades, vam considerar necessnri
sotlicitar LLI? informc complementari dei Servei (1’1 lisenda (Ingressos), per t d de saher fins iiquin punt les mesurcs adoptades per un servei municipal, adrcc;adcsa la salvaguarda cle la IcI

gnlitat urbanistica, han cstat portadcs a termc per un altre

scrvei municipal.
Rcstem a l’cspcra de rebre aquesta informacih.

El rcclamant fortnula qucixíi clawint el Síndic de Greugcs,
rnotivunt-Iu et1 la negativa per píirt de 1’A.junlamentdc Sabadell
de legalitzar I’edifki on es troba el seu habitalgc.
Els ícts exposats pcl promotor de la queixa es concretavcii
de la s e g k n t manera : I’any I975 li vii ser concedicla Ilickncia
d’obres pcr 51 construir tin edifici de quatrc pisos iimk un t o ~ l
de 5 ha bitalges. L’any 1978 I’Aj iintarnenl I i clencgii la prbrroga
cl’aquesta, i i nco‘i diversos expcdicnts suncionaclors pcr la constrwcib de les obres. Finalment, I’any 1983 cs clcclar~~
formatment la caducitat cle la llichcia atorgnda l’atiy 1975, i prosperaren cls expedients sancionadors.
Admesa R trhmit la queixa i est uiliatiii tant la clocumentacib
aportada per I’Ajuntarncnt com la del promotor de la qucixa,
arribcrn a la conclusib quc l’actuacib municipal no hauria estat
ajustadlt a la nortnntiva cluc regeix el rkgimjusíclic de la Laduc¡tat de les liicknuics, ni a la doctrina mantinguda pel Tribunal
Suprem en aquest kmn, tot argumentant que :
({Comja hem assenyalat, i pel que fa al primer dels molius
que justifiquen la nostra intervcncih, creiem que no s’ha respectat el procediment cn declarar caducada la ilickncia del Sr.
,., . Efectivament, és un fet pacificament acceptat pcr la cloctrina, i per la jurisprudencia (Senthcies 25 de febrer de 1964,26
de setembre de 1975, 16 de juny de I977), que en el cas de la
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caducitat de les llickncies d’obres (i d’altres), no opera cap
automatisme, 6s a dir, que a més a mes de produir-se el suposit
de falta d’activitat per part de I’administrat, s’ha de declarar caducada expressarnen t, rnitjancmt una resol ucib ad rni n isirati V B
dictada com a conclusih d’un procediment en el qual juga un
paper fonarncntal I’audiencia l’inleressat (Sentencia de I h dc
desembre de 1977. ‘‘,..deberia haber rnedirldo para extinguir
la eficacia de la licencia la previa declaración municipal que asi
10 cstableciese, con repulsa de un stutornatismo que no encuenira base institucional alguna en este Ambito”.)
>>Doncsbé, en el cas que ens ocupa, la llickncia concedida al
1975, es declari caducada al 1983 constatant en aquests vuit
anys un munt d’actuacions tant del propi Sr. ..., com d’aqueix
Ajuntament (en aquest cas de lipus sancionador), que al
nostre parer no tenen en absolut el carhcter de declaracib de
caducit at.
>>ElSíndic de Greuges considera que no es tracta nornks
d’una qiiestió formalista o procedimental de caire secundari,
sinó d’un d’aquells casos cn els quals el procediment administratiu esdevé garantia jurídica fonamen tal per al ciutadh.
>)Enaquest sentit, sembla també acceptat que en el supbsit
que s’haguessin iniciat les obres abans que es declarés expressament caducada la Ilickncia, no s’hauria de produir aquesta declaració, donat que jugaria I’equitat com a límit de l’exercici de
les potestats administratives, de forma anrilogrr a com actua respecte a l’exercici de les potestats d’anuilació i revocació,
segons l’article 112 de Sa Llei de Procedirncnt Administratiu.
>>Enel cas que en3 ocupa, i vist I’acord de la Comissió Municipi Permanent dc 14 de mart; de 1983, que va declarar la caducitat de la llicencia i on s’csmentava que “les obres na estan
acabiides, havent-se interromput I’execució de les mateixes
des de fa temps”, -sense tenir en compte que el 23 d’abril de
1981 s’havia ordenat la suspensió immediata de les obres, i I’inici d’un expedient sancionacior-, pensem que I’Ajuntameni
no ha actuat d’acord amb la normativa que regeix el rkgim de
les Flickncies urbanktiqucs. )>
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En el moment de redactar aqucst informe, I’expedicnt continua en tramitació.

Durant la tramitació de la queixa 370J85, plzintejada contra
I’Ajuntarnent d’Esplugues de Llobregat per un problcma de
disciplina urhnnística, arribhcm a la conclusi6 quc I’acíuació
municipal havia estat correcta i que, si malgrat aixb, no es proclu’ia el restabli ment de la Icgalitat urbanislica, era a conseqükncia d’un prohlemu, a la fase d’cxccucib, de l’obra d’enderrocaincnl acordada per la Comissih Municipal t’erniancnl de 1’Ajuntament en sessió de 4 d’agost de 1982.
Per defensar la legalitat urbanística, l’Administraci6 disposa
d’un arsenal de mesures, corn mi I’ordre de suspensió d’obres,
la imposició de sancions pecuniirics i, fins i tot, la possibilitat
cl’ordenar la demolicid, de Ics obres efectuades sensc Ilicbncia o
sense qjustar-se als termes i Ics condicions establerts (article
134 de la Llei de Rkgim del ShI i Ordenació Urbana, de 2 d’abril
de 1976).
El problema a considerar no es plantejava en ei procediment
previ a I’adopció de l’acord, procediment prcdeterrninai per la
llei com a salvaguarda de l’adrninistrat enfront de Ics facultats
exorbitants de I’Administracih, garant al mateix temps de 1’0portunitat i procedencia de la resolució adoptada, sin6 en la

fase d’execucib.
El principi constitucional d’inviolabilitat del domicili (article
18.2 de la Constitució Espunyola) exigeix la intervenció judicial perque s’autoritzi I’cntrada als domicilis particulars per executar les resolucions de I’Administ ració dictades en I’exercici
CIC les seves competencies.
A aquesta exigkncia respon l’article 87.2 de la Llei Orginica
6/1985, del Poder Judicial, d’u dejuliol, quan estableix :
<<Correspondetarnbien a 10s juzgados de Instruccibn la autorización en resolución motivada para la entrada en 10s domiciliTanmateix cs recomana a ? ’ I i h . Sr. Alcaicte de Sabadell quc os y en 10s restantes edificios o lugarcs de acceso clependientc
del consentirniento de su titular, cuando el10 proceda para la
es revisi l’actuacih municipal en aquest tema.
L’Rjuntament, per la seva part, contesta aquesta recomana- ejecucih forxosa de 10s actos de la hclrninistracibn. H
En cl cas que cns ocupa, la sol4icilud d’autoritmcib d’cntracii, muntenint i defensant el criteri que la caducitat s’havia procia n domicili fou tramesa per I’Ajuntament ai Jutjat de Districd ~ i it acceptat pel reclamant, encara que implícitament l’any
1978, Izavent quedat corregit qualsevol defecte formal pel tc -encara no era vigent la Llei orgiinica del Poder Judicial - i
transcurs del temps, per la qual cosa considera no procedent fou dcnegada invocant una suposada incompetenciii per
fer-ho, en rnBrit d’unil determinada intcrprelacib d’allh que
una revisi6 de l’actuació municipal en aquest afer.
D’altrii banda, ei promotor de la queixa ens informa de I’e- disposa l’article 117 de la Constitució als nhmeros 3 i 4.
xistbncia de converses amb els tbcnics municipals per tal de Aquesta intcrpretacib entén que el Jutge no pot autoritzar
cercar una solució al problema, per la qual cosa es manifesta a l’entracla en un domicili per fer I’cndcrroc quan no ha intervingut en el procés corresponent on s’ha determinat la il-legalitat
1’Ajunt a ment :
dc la instaldacih efectuada.
({Malgrat duuesta diferkncia de criteri, i assabentats pel proForrnuIada una nova sollicitud, aquest cop ciavant el Jutjat
motor de la queixa que per part dels tecnics municipals s’esth d’hstrucció, una vegada vigent la Llei Organicd del Poder Juintentant trobar una solució per a la dificil i complexa situació dicial, no s’havia dictat cap resolució quan havia transcorregut
existent, vull manifestar-vos la rncva satisfacció pel fet &haver més d’un any des que es demani.
iniciat una via de dihleg i negociació, que pensem pot donar saVam confirmar que aquest cas no era dillat, sin6 que n’hi ha
tisfaccib tant a I’interes púbiic defensat per I’Ajuntament, corn hagut de similars al que es plantejava, on el pronunciarncnt jual propi Sr. ... .
dicial havia estat contrari a l’sutorització d’entrada el domicili,
UBSper aixo que, pensant en aprofundir en aquesta via, LIS d’acord amb l’article 18,2 de la Constitucio i d’altres on no hi
ofereixo, si ho creieu necessari, I’acció medial a que es rcfercix havia hagut resolució.
l’article 28.1 de la Llei 14/1984, de 20 de rnarr;. ))
En considerar que aquest plantejamcnt pot impedir I’&-.

10186

RUTLLETf OHCIAL
DEL PhltLAMMNT DE CATALUNYA J Núm. 197 / 16 d’abril de 1987
-I

quada proteccib ric E’interes general en Iiialkria urbanística i
que introrlireix un element d’inseguretat a I’actuwi6 dels ens
locals en I’cxercici CIC les seves competkiicies, pensheni que
calia estudiar la conveniencia de I‘cr algiina rcconiatiació als
poders públics amb habilitació legal per clari ficur I’assumptc.
Pcr rarj de cornpetkncia material, vam adrqar-nos al Dcfcnsor del 13uehlo amb les consiclcracions mtcccdents i amb cl
suggerirncnt que estudiés el cas, per si era procedent que
aquella Institució constitucional cxercis algunii de les funcions
quc ié atribu’ides.
Amb data 4 cle marq cf’enguany, hcm rcbut rcsposta del Dct’cnsor del Pueblo, on se’ns indica que cies d’aquella institucih
tilmbi: s’havia dekctal aqucst problcma, en Ics respostes de Lliversos Ajuntarnen ts cluc feien palesa la dficultai d’executar els
acords muiiici pals dictats en rnatkria de policia urbanisticn,
quan aixo requeria i’entradn al domicili particular, ntcsa la neccssital de comptar amb una orclrc judicial a tal crecte. S’iiidica
quc aqucst tiaviii estat el cas molt concrct de lri Gerencia &Urbanisme CIC Madrid.
El Dci‘enscir clcl Pueblo ens comunica que, dissortariament,
lla pogut scr constatat que cn alguns supixits els Jutges s’inhibeixcri clc prendre cap decisió, per cnlendre que sobrcviu el
principi d’autotutcla administrativa, cusa quc no sembla adrnissiblc, si es té en compte allb que disposa l’arliclc 18.2 de la
Conslitucib, en altres, es iiegueii simplement ii dictar aquesti!
ordre i, en un pcrcentatge elevat de casos, senzillament no resolen, i sbn moit pocs els suphsits on s’obté m a resolucih judicial que perrncti cxccutar els x t c s administralius de qub es
tractii.
Com ii conclusib, es diu que ens trobem davant un probleina
cnmú a molts municipis, la diiicil resoluci6 del qual pcrmet
que dctcrminats ciiitadans cometin una violacib dc la legisliicib
vigent CII rnatkrin urhanisiica, sense yirc els organismes i-tdminisiralius competents per a vetllar pcl respecte a 11-1 Llei en
aqucsta matcria puguin cxecutnc les niesures cnrrcctorcs ndccluacles, jíi que aixb rcqucrcix L I ~ Ucol.laboracI6 judicial cluc no
sernprc:es íictible obtenir.
Sc’ns continun iiiclicanl que als problcmcs preccclenls cal
af‘cgir que en pertlinyer la decisi6 ~ i ’ ~ 1jutge
n en aquesta materia
:i 1’8rnhit cstrictainciit jurisdiccional, no sembla que la Instilucib cicl Ueíensor del I’ucblo pugui rlernmar la inicrvcnci0 del
Consell Cieneral del Pocícr Judicial, ni del Govcrn a Iravés cicl
Minisícri de Justícia.
Per acabar assenyala cluc malgrat aqircstcs diiiwltiils, aquella
Instiliicib conti nua cstudiant quesl grcu problema i totcs tes
Iiossiblcs vics d’iicci6 per tal cl’arrt>ntai‘-lo.

Quan Ics detcrmimcions del planejament estableixen servituds urbanístiques i no hi ha una cobertura financera suficient
per concretar-les a la pr8ctici1, el retard a l’exccucIi, dcl planejament implica una correlativa pcrllongació cn el temps cl’Lina situació en quc els titulars dels héns afectats rarament n’obtenen
ingressos i, en canvi, han dc fer.cara n despeses, com per exemple la contribució territorial u r b m i , encara que sigui amb uns
imports menys elevats que si no estiguessin afectats.
Als casos concrets que se’ns han presentat -sovint gcnl
g r m i dc no gaircs recursos cconhics- solament hem pogut
informar els interessats de les rnesure~quc I’orclcnamcnt estableix intentant minvar els perjudicis als titulars dcls Icrrenys
afcct at s.

L‘única mesura que s’estableix esth continguda a I’article 69
de la Llei de Kkgim del Sbl i OrdenaciO Urbana, cle 9 cl’abril cle
1976.
Aquest precepte determina quc, transcorreguts cinc anys
des del cornenpiment de la vigencia del Pla sense que s’hagi
dut ii tcrmc l’expropiacib dcls terrenys que pcr rab dc qualilicacIS, urbanística no siguin edificables, el titular dels béns o els
seus cuusli-hwents, advertiran I’Aclminislracih competent del
seu proposit d’iniciar I’expedient dejustpreu, que pot ser endegat per ministcri dc \a llei si transcorreguessin dos anys cics del
moment de I’advcrtiment.
Ens pcrmetem fer la reflexió que, si bb els mecanismes ct’intervenci6 en la propietat privada han anat evolucionant al
riime del temps, marcats per In creixent puixanl;a cie I’intcrks
gcneral en les carisicleracions dels legisladors, els sistcmcs dc
defensa de la propietat en abstracte, subjectivadri en les tilularitats de ciutadans de diverses possiblitats economiyues, assalariats, pcnsianistcs, etc., estan ancorats als temps dei dret
qu iri tari.
I Iem observat una certa confiisib pcr part dcls ciutadans i\
l’hora d’adr.ec;ar-se ii I’AdministraciO Urbatiistica denuncianl
l’execució d’obres per veins seus, scnse Ilickncia o contra les
prescripcions d’aquestes, tot demanant i’excrcici dc les compctkncies de disciplina urbanística.
Sovinl, les qiicslions plaiikjadcs poden situar-se clins les relacions clc vcinutge, i Iiaurien dc tenir soluci6, pec la via jurisdiccional civil, invocant la i,lei de Propiclat 1 Iorit;r,ontal de 21
de juliol de 1960 -així en obres d’un proliiclari SCIISC wtoritzacib de la comunitat quan es requereixi aquesh-, la Compilaci6 del Dret Civil de Calalunya, dc scrvitud cle vistes, per exemple etc.
Per part nostra, s’intenta explicar als inlcressats quc la
missió CIC I’AdministraciÓ IJrbanÍstica és velllar per t’inlerbs
gcneral, no pas pels intercssas particulars suposadament vulnerats, igualment legitims i mereixedors de prolccció, i quc,
quan I’xcii, acirninistrativaprodueix u n efecte positiu pel parliAmb I’cxarncn de Ics queixes qiie I;m rcfcrhcia a i’cslabli- cular denunciunl, ho és peryii& en algiins moments tots dos
ment de servituds urbanístiqucs, heni constatat I’cxisthcirt ordres d’interessos, públics i particulars, cs confonen cn un
iirnbit coincident.
ci ’u i1 gre11 prob l c m r ~
Creiem que caldria quc Ics administracions afectades ressiri
Iiithom adrnct que correspon al planejamcnt urhanistic Vestabliment cl’allb que 1x1d’entendre’s coili a contingut norinal un esforc de ciarificaci6 d’aqucst assumpte prop dels ciutadans.
de la propietat, que aquesta mateixa propictat ha perdut el carhcter absolut i que cs planteja en tcrmcs relatius fins al punt
cluc, en dcterminats casos, transforma el seu contingut en un
Aquesta part de l’inf‘orme es ref’ercix a lot el ventall d’acdret a obtenir unii incleiiinitzacib per la pkrcSua de tota possibilituacions que portcn a tcrmc Ics entitats locals en la prcstacib
tat cl’apr’ofitament.
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dels serveis d’imbit local que la llei els encomana.
Entre els ternes més freqüents que són objecte de qucixa
davant d’aquesta Institucib, destaquem en primer lloc els relatius a la prestació del servei de subministrament d’aigua potable, fonamentalment en urbanitzacions i poblacions que a I’estiu en necessiten, o bé quant a la seva qualitat. Problcines CQII
el dret cic connectar it la xarxa, o la suspensió del proveiinent
per falta de pagament quan les tarifes no han estat degudament
aprovades també han estat objccte de queixes I’my 1986.
Així mateix s’ha presentat un nombre important CIC queixes
relatives al servei funerari de diversos Ajuntaments, i en concret a la tramitació dcls expedients de desnonament de nínxols,
s7. la seva concessib o no a perpet~itato a la vigiiancia dels cementiris per tal d’evitar-hi profanacions i actes de vandalisme.
Hem considerat també d’in tcres deixar constancia en aquest
informe de les queixes presentades en relaci6 amb l’existencia
dcls dipbsits municipals de detinguts i les condicions en les
quals es troben.
D’altres serveis que ha provocat la nostra intervenció han
estat el funcionament del Conservatori Superior de Música de
Barcelona (expedient 81)2/86$, la inexistencia de semafors en
passos perillosos a i’autovin de Castelldefels (expedient
1 139/&6), ubicació de contenidors d’escombracies a Cerdanyola (expedient 3077/86) i a Barcelona (692/86), utilització de
pista polisportiva a Navas (15/86), actuacib de policia municipal i arnbulimcia en accident de circulació a Lloret de Mar
(528/86) i concessi6 d’habitatge per part dels Ajuntaments als
professol’sd’EGR (&7/86i 362/86).
Per acabar aquest apartat,. només cal assenyalar que s’hnn
inclos en aquesta rirea les queixes fonamentades en I’execució
d’obres públiques, (431J86, 436136, 501/86, 527/86, 579/86,
906/86, 1181/86), motivades bisicament en problemes ocasionats per obres ja fetes i no previstes amb anterioritat, execucib
deficicnt de les obres, rebuig dels ve’ins afectats pel projecte
presentat i problemes dels contractistes pel cobrament de
l’obra.
Les queixes més significatives incloses en aqucst apartat són
les següents :

El promotor de la queixa la intcrpos;i contra I’Ajuntament
d’Esparreguera en nom dels propietaiis d’una urbanització. Es
fonarnentu cn les deficikncies existents en la prestacih del
servei de subministrament d’aigua potable.
Admesa a t r h i t la queixa i demanat informe N YAjuntament, contesta fent utka exposició detallada, tant dels antecedents del problema com de les mesures adoptades per millorar
el servei, sobretot pel que fa a les subvencions demanades a la
Generalitat, en el marc del Pla d’Obres i Serveis.
Estudiat l’informe municipal, es considera que l’actuació
municipal no vulnera cap dret fonamental i quc, per tant, no
s’ha d’adoptar cap resducib.
Del mateix caire i amb el mateix resultat, hem tramitat
queixes relatives als Ajuntaments de Pallejh (667/86), Corbera
de Llobregat (7961’86) i Calafell (11 O1 9/86).
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El redarnant interposa escrjl de queixa contra I’Ajiintament
de Sant Boi a causa dcl desnonament portat ii terme en el
ninxo1 dels seus familiars, al cementiri de l’esmenhda
po bl aciÓ,
Admesa a trimit la queixa, es dcmana informe a I’Ajunlament. DesprBs d’estudiar-jo i encara que cn la tramitacih de
l’expedicn t s’havien observat els requisits de proccdimcnt , es
creu oportú fer un suggeriment a 1’Alcalde de Sant Boi en cls
següents termes :
u Hem observat que l’Ajuntament va remetre la notificació
corresponent a la Sra. ... al domicili indicat en el títol, c/P.
Piñol, quan en realitat i’actual denominació rl’ayuell carrer,
per modificaci6 dcl nomenclitor de carrers que el niatcix municipi ha de coneixcr, no es allra quc cl Pi i Margall, cl mateix
domicili que el que tcnia el musant i titular dcl nínxol núm.
133.
>)Peraquesta raó i malgrat que la qüestió de fons que ha motivat la present queixa ja no podrh ser reparada, perque cs
tracta bisicnrnent d’uns sentiments humanitaris que han m u l tat afectats com a conseqükncia del desnonament de les despulles dels familiars, us suggereixo que prengueu les mesures
adients prop dels vostres colhboradors i funcionaris per tal
d’evitar o reduir al maxim aquestes situacions, que poden
produir-se com a conseqiiencia d’una tramitació poc acurada
dels expedients, sobretot quan els interessos en conflicte no
poden ésser ivaluats materialment. ))

Sobre el funcionament dei Conservatori Superior Muicipal
cie Mhsica de Barcelona ha cstat presentada una queixa, la
núm. 802/86, formulada pel pare de dues alumnes del cenirc,
denunciant d’ambient groller i intimidatori en que es desenvoiupen els exirnens i la presumpta incompetkncia professional de quk es queixen, no solament els alumnes, sinó també
part del professorat>>.Ca queixa no va ésser admesa a trBmit
pel carhcter generic de les afirmacions que contenia.
També rclatives a aquest mateix afcr es van arxivar durant
1986 les queixes 339/85,78 I /85 i 1198/85. La primera, formulada per diversos alumnes del Conservatori, expressava preocupwi6 per la supressió d’algunes assignatures del programa
oficial i per les dificultats greus que es trobaven per niatricularse. Es va demanar al Director del Conscrvatori un informe cumprensfw de la normativa legal i/o estatutaria per la qual es
regeix el Centre, la qual, després de ser examinada, va posar-sc
8 disposició de l’intercssat; no es va apreciar cap actuació
irregular.
La segona, la núm. 781 /85, va ser iniciada d’ofici pel Síndic
de Greuges per completar la investigació iniciada i per assabentar els estudiants que ha demanavcn de la legislacib aplicable
als Conservatoris de Música, corn també de les competencies
que en aquesta rnathria té el Departament d’Ensenyarncnt de
la Gcncralitat.
La Direcció General d’Ensenyarnents Artístics, a part
cl’altres aspectes, va comunicar -igual que ho havia fet el Di-
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rector del Conservatori de Barcelona- que la lcgislacib vigent
cra el Decret 263 8/1986, de 1 O de setembre, pel qual s’aprovil
el Reglamcnt General dels Conservatoris cle Miisica.
Finalment, la darrera queixa, In 1298/85, va ser formulacia
per un grup CIC professors del Conscrvatori. Després ci’una
llarga tramitaci6 i intent de rnecliiicih del Sindic de Greuges
entre els profcssors i les administracions, no va ésser possible,
cionxia la profunda divergeneia de criteris i el grau cie crispació
Assolit, arribar a cap entesa, raó per la qual els professors van
desistir de la trarnitacih de la queixa i van optar per actuar en la
via judicial.

Durant l’exercici de 1986 vam rebre una queixa --la
837/86- contra I’estat del diposit municipal de Blanes, on es
manifestava que no reunia els minims indispensables perqul:
hi fossin garantits els drets bhsics del deiingut.
Sol-licitada informa% a la ll4ma. Sra. Alcalclessa, pocs dics
desprks en rebíem una comunicacib, on sc’ns indicava que,
una vcgada realitzades Ics oportunes visites de corriprovació
pels serveis tecnics municipals i atks el contingut dels informes
emesos, per Decret de I’Alcaldia s’havia procedit a la clausura
de l’esmentat clipbsit i s’encarregwa als Serveis Tkcnics municipals eis treballs necessaris per tai d’adequar un altre local destinat a aquesta finalitat.
L’11.lm. Sr. Alcalde de I’Ajuntamcnt de Sabadell ens va Irametre copia del Decret de I’Aicaldia de 10 d’octubrc dc 1986
relatiu a la prolrlernhhxa del dipbsit municipal de detinguis,
on, atesa la íarnentable situació pel qiie Ta a la fidta de garantics
h n t de seguretat com de salubritat, corn també dcls mitjans necessaris per al mantenirncnt, adaptació, guiirdies, elc., s’orclen w a clausurar les c e k s quc m u ltaren inutilitzades íirran dcls
iiltims incidents quc hi succcircn --amotinament de detinguts
amb síndromc d’iihstinencki- i restaren en scrvci hicarnen t
ducs cekles amb uila capacitat rnhxirna de quatre reclusos.
Fets com aquests s’han produ’it en altres indrets del pais : 6s
per aixb yuc decidírem obrir LIII expcdicnl d’dici al qual es
d o n i el número 11328/86, costi que fou comunicada a t’Il~lrn.
Sr. Alcaldc cle Sabadell.
La competencia m u nici liai en aquesta rnnh-ia tb (;I carict cr
dc compeikncia dclegada dc I’Ad mi ni st raci h peni t eticiliri :i -a
Lhtalunya, la Gcneríditat en viriui del que disposa l’article
I I. 1 de I’Estatut d’Autonomia- iniposaclii com a prestxi6 forq ~
als imunicipis cap de partit jucliciul on no exlstcix cali cstablirncnt penitenciari, per la ciisposicib final 5a. dc la Llci
7/1985, de 2 ci’abrii, reguladora de les bases clc rcgim locd.
En t ractar-sc ci’una prestació imposada pcr llei, I’Administraci6 qiic s’cntéti dclcgant ha de fornir els Mwicipis delegats clcls mitjans ccorihmics sulicicnts al mantciiiment del
scrvci en eis tertncs previstos per la legislacib seclorial
corrcsponent.
I-l’etesdiverses gestions, sehs inforrnri cpie la Cotnissib Nacional d’At Ini ini stracib Loca I havi a i 11 i‘o r m al Ikvorabl ement
sobre un wvantprojccte CICReial Decret regulador dc I’aporlaciO
cconhni i ca de 1’Ad nii n i st raci 6 peni ten ci riR ,
Aquest Rcial Decret publicat al 130R n i ~ m 5. , de 6 de gener
de E 987, amb cl número 27 15/ 1986, de L 2 dc dcscmbrc, de do-

tació de mitjans cconbmics als municipis per al mantenimcnt
del Servei de Di pbsit de Det i nguls a Disposicih Judicial, fa iina

nova recfaccifi de l’iirticle 378 del Reglament Penitenciari,
aprovat per Reial Decret 120 1/19X 1, de 8 de maig.
Amb data del 27 de gener passat, 1’Alcaldia dc Sabadell ens
doni trasllat dels acords adoptats pel Plc de )’Ajuntament el 20
dei mateix mes, de recórrer en via contenciosa administrativa
contra el Iteial Decret 2115/í986, tant pel que Fa a la data des
de la qual es fixa I’efectivitat de la compensació econbrnica - 1
cle julioi de 1986, quan la Llei que imposa a determinats &untaments la titularitat compartida sobre aquesta funcib pública
és vigent des d’abril de 1985- corn per l’cxtensib de l’arnbit
objectiu de les funcions clclcgades a la custodia de presos preventius i penats.
Com han posat de manifest els mitjans dc cornunicaci6
social, la disconformitat amb cl contingut d’aquest Rcial
Decret és compartida també per altres Ajuntaments.
Al Diari OJciial de Iu Gmmlitat núm. 801, dc 9 de febrer de
1987, es publica I’Ordre de 22 de gener, per la qual es fixen les
quantitats assignades als municipis en conccpte dc les despcscs
dc qu&fa esment I’article 378 del Reglament Penitenciari.
La dita quantitat es fixa en I . 150 pcssetes per detingut idia, i
és d’aplicació a les detencions que hagin tingut llac des de 1’1
de juliol de 1986.
Abstraccih fkta de la qiiestió jurídica plantejada, de si el
Reid Decret 2715/1986 s’adequa o no ai bloc de legalitat
vigent, el Síndic de Greuges ha de manifestar la seva preocupaci6 pel fet que es pugui atribuir a l’administraciú municipal ia
custbdia de presos preventius i fins i tot penats, repetim que
amb independt5ncia de la legalitat del títol atributiu de la cumpctencia, quan no compta amb ia infrastructura material ni
pcrsonal especialitzat per tractar l’específica problemhtica dels
ciutadans privats dc llibertat.

[)urant l’any i986 s’ha ultimat In trmitacib de la queixa
1415/85 i hem rcbut les 87/86 i 362/86, relatives totes Ires ti la
cessiO grat u’itii cl ’habitat gcs m un ici pals als pro ressors d ’EGB.
Idaqiicixa mes signiíicativa de totes tres és la 87/86, plantejada con trit I’Ajunlamcnt de Sant Just Desvern pcr problemes
en I’acljudicacib d’uiis Ezabitatgcs per a mestres, la desafectació
dcls ytials, per destinar-los a nous espais de clircs cscoles d’aq w e1Ia p o 21 1aci i,, h avi ii e:stu t so1.1i cituda al s Servc i s ’Territor i a Is
dc 13arceiona-Comarqucs, del llepiirtarnent cl ’Ensenyament
que la ciencgaren mitjanqani resolució confirmada per 1’1 lonoriiblc Sr. Conseller rl’Ensenyiiment de resultes del recurs d’alqrida qiic hi havia estat i nlerposal.
En la tramitació d’aquesta queixa, varn dcmanar informació
a E’Ajuntamcnt CICSant Just Desvern i al Deparlament il’Ensenyament. ‘iiits clos organismcs atengueren ripidament la petició formulada i van donar el suport necessari per permetre 1 ’ ; ~ tuacib dcl Síndic de Greuges.
VAjuntament argumentava en el sentit quc la previsi6 dels
articles I76 i segücnts de 1’Eshlut el Magisteri aprovat per
Decret de 24 d’octubrc de 1947, on s’estableix l’obligacib dcls
Ajuntaments de facilitar gratiiitarnent habitatge als professors
&EGB, havia resultai suprimida per normes posteriors i que,
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ates que el mateix Ajuntament havia impugnat la resolucib
dels Serveis Territorials de no acceptar 13 desafectació dels habitatges pel procedimcnl d’adjudicacib als mestres sol-Mants,
actuar en un altre sentit seria anar contra els seus propis uctes.
Vam entendre que la realilmcb dels t r h i t s d’aájudicacib
era un acte degut, vist que la resoluci6 dels Serveis Tcrritorials,
confirmada pel Conseller, impedia quc l’acord de desafectació
adoptat per I’Ajuntamenl tingués altres cfectcs que permetre-li
de rechrrer a la via jurisdiccional,
En conseqühncia, es recomani que s’iniciés el proccdiment
uirninistratiu per a I’adjudicació als professors cl’EGB que,
segons I’Estatut del Magisteri, tinguessin dret als habitatges
afectats a tal finalitat, i aixo independentment que I’ordre jurisdiccional competent determinés per procedirnen t legal la
vighcia dels articles 176 i segiients de t’esrnentat Estatut.
A conseqUencia d’uns acords de I’Ajuntarnent d’hinzbn (Saragossa) dc 19 de juny de 1982, pels quals s’imposava a uns
professors d’EGR ei pagament d’una renda mensual pels habitatges que ocupaven amb caracter gcatu’it, l’assumpte en qüesti6 ha arribat al Tribunal Suprem, que ha sentenciat introduint,
corn B fonament jurídic primer, que, en efecte, la Llei de 3 de
desembre de 1953, d’I-Iisendes Locals, havia suprimit 1’0bligacib dels Ajuntaments de cedir gratu’itament un habitatge
als professors d’EGI3, amb la qual cosa aquest afer semblaja resolt. (Senthncia d’l l de febrer de 1986, Sala 4/ Art. 143 t .)
f) Ohservncions

Les queixes tramitades I’Gny 1986 pel Síndic de Greuges en
rclaci6 amb el funcionament dels serveis municipals i I’execuci6 d’obres públiques per part de I’Ajuntament fan palesa I’existencia de dos problemes de caricter ben diferent.
El primer esth en relacib amb les necessitats d’imporfants inversions econbmiques per l’eentrada en funcionament o la millora de determinats serveis. És el cas de la fretura d’aigua, la depuració i eliminació de residus, construcció d’equipaments prfiblics, etc. En aquest sentit, els diferents plans d’obres i serveis
i la política de subvencions de la Generahtat, les Diputacions i
d’altres instiiucions tenen un paper cabdal en el desenvolupament i la correcta prestació d’aquests serveis.
El segon problema té relació amb els dcsajusts i punts foscos
existents en la normativa reguladora de determinats serveis,
com ks el cas dels diposits de detinguts, la dolaci6 de casa per
als prbf‘essors d’EGB o determinats serveis, corn és el a s dei
Conservatori de Música de Barcelona.
En altres casos, és l’aplicacib estricta de la normativa vigent
el que dbna lloc iactuacions poc correctes i lesives dels drets
morals i materials dels ciutadans, com és el cas de la publicitat
en els desnonaments de ninxols en els cementiris municipals o
els efectes nis previstos en els projectes d’obres de remodelatge
o d’urbanització.
En aquest sentit, semabla oportú insistir una vegada mes
que tan important com complir ta lletra de la llei és complir-ne
]’esperit, fonamentalment en tot alli, que es refereix a I’audihcia als interessats, i a la previsió, i si fos possible la suspensió,
dels efectes lesius de l’actuació administrativa.
En un moment com el present, en que la demanda de serveis
per part dels ciutadans augmenta considerablement, sembla
oportú recordar a les nostres entitats municipals la convenien-
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cia de coordinar-los degudament amb els cxistents que depenen d’altres administrmions, igual com de preveure’n I’acoplament a l’esquema3urídico-administraliuquanl a Ics actuacions.

El nombrc de queixes rehudcs l’any 1986 en relació amb
problemes tributaris sorgits cntre els ciutiidans i Ics administracions loculs ha estat dc 5 5 , de Ics quals I’impost que ha general
més conflictes és el de pius vrilua, seguit deis anomenats impostos locals de carhcter real (Coritribucions Territorials KÚsti ca i Urbana i Llickncia Fiscal), les taxcs municipais de tota
mena, les contribucions cspccials i cls impostos dc solars i de
radicació.
El contingut de les queixes cs refereix en una gran part dels
casos a I’augmcnt genkric dels tribuls, (634/86, 464/86,
34/86) o a I’incrernenl dcls valors caclastrriis (27 1/86, 8521’86,
1079/86), pcrb també n’hi ha un gran nombre que denuncien
irrgularftats en els procediments de gestió i recaptació dels tributs (368/86, 583/86, 284/86, 536/86), o deficihcics en els
serveis d’informació tributiria al contribuent ( I 128186).
En aquesta materia, especialment complexa i onerosa per al
ciutadh, el Síndic de Greuges ha continuat la tasca d’informar i
orientar sobre els recursos administratius o jurisdiccionals que
poden ser utilitzats per impugnar els actes administratius de
contingut tributari, corn lambé de la legislació aplicable per
I’administracib en les seves actuacions administratives de revisió de valors o variació del tipus de gravarnen (852/86).
Aquesta funcib orienlaciora en algunes ocasions ha consistit
senzillament A suggerir als intereswts Ia convenikncia de
cercar l’asscssoramen t tkcnico-jurídic d’un professional que
defensi els interessos del particular, o del col4ectiu que formula la queixa, si la reclamacib encara. és possible de deduir en el
temps i si es considera viable el contingut de la pretensib
(88 1J86).
Val a dir que, en determinats casos, la intervenci6 del Síndic
de Greuges ha evitat un procediment administratiu o contenciÓs, per Ea via de recomanar i obtenir de t’administracib una resolucib expressa respecte d’alguna reclamacib que podria entendre’s presumptament desestimanda per silenci adrninistrutiu (523/36).
Pel que fa concretament a I’impost de plus vhlua, les queixes
denuncien amb molta freqiicncia errors en les liquidacions
(276/86, 284J86); d’altres addueixen el fet que no s’hagi aplicat d’ofici la prescripció tributhria (564/86, 565/86, 566/86,
567/86, 568/86) ;algunes denuncien un incrcment moll elevat
dels valors (791/86, 359/86, 1020/86) i en determinats casos
es qüestiona la legalitat de certs aspectes de la gestih de I’irnpost, corn són les queixes que denuncien la imprecisió en la fixació del període objecte d’imposició (1075/86) o aquelles
al tres que aileguen tracte discriminatori per rat5 dels diferents
valors que l’administració estableix sobre béns de valor practicament idbntic C938/86).
En alguns casos els ciutadans qüestionen la legalitat de delerminats preceptes de les ordenances fiscals municipals, com és
el cas que considera il-tegaiel sistema d’autoliquidacib establcrl
per I’Ajuntament de Barcelona (192/86); la que planteja un
ciutadh contra les ordenances inunicipals de I’Ajuntament de
Barcelona relatives a I’aparcamcnt de vehicles en superficie
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(930/86), o de la queixa quc pliinteja la possible vulneracib
d’un dret del contribuent pel fet que l’aclministmció no reconeix que es produeix la prcscripcib cle l’impost en les transmissions moríis wu.w (1064/86) o peryuk no alilica la retroactivitat
d’una norma fiscal quan 6s clarameni favorable al contribuent
(959/86).
IM quc fa ;ila ContribuciO ‘I‘crsitorid Urbana, CHI destacar cl
fet quc, també corn l’any anterior, liari estat presentadcs
queixcs rlc cotlccti us i associacions q~iese senten i ndcfensos
clrivant cls valors que rcsulten de Ics revisions dels caclastres CIC
finques urbancs (27 1/86]. Il’altres rcmeten a la nostra Institució ics conclusions ;i Ics quals han arribat en asscinblees tingudes per Ics nssociacions quc han constituil pcr a la defensa dels
drcts dels contribuents (733/86).En algun cas es posa dc manifest la discriminacih que suposa el fct cluc cada ajuniaincnt fixi
el tipus dc gravarnen, donant lloc que els vciizs de diíerenls
municipis de la mateixa comarca resultin agrelijuts pel f‘ctd’haver de suportar cai+reguestri huthrics inoh superiors a les que
tenen assignades els habitants dels municipis vcins (852J86).
També COM l’any anterior, la raó Última de totcs izquestes
queixes ha estat dc qilestionar in legalitat cl’atpests tiugmcnts,
tant si sbn conseyiiencia d’operxions de les revisions cadastrals, previstes a l’article 3. r del Reial Decret--llei l i /I 979,
de 20 dejulioi, com si resulten d’aplicar I’increment del t i p ~ i s
de gravarnen previst a I’articlc 1 3 cle la Llei 24/1983, de 21 de
desembre, sobre Mesures IJrgents de Sanejament i ReguIaci6
de les J Iiscndes Locals.
Aquesta problernhtica, considerada globalment, ha estat
I’objecte de la qL1cixi-ld’ofici niim. 262186, tramitada en cuorclinaciú amb el Delbnsor del Pueblo, a 111 qual s’han anat ixncorposant totcs les queixes indivicluals que fan rcfcrkncia a aquesta
possi blc i1-icgalitat de normes jurídiques vigents.
La rcsposta de la nostra InstituciO al ciutadi en aquests casos
ha consistit generalmcnt a recordar-li que I’ordenamcnt jurídic
preveu uns recursos, tant admi nistnitius com jurisdiccionals,
contra els actes de gestió tributhria objcclc CIC
la respectiva.
queixa. Peri), cn la mesura que els actes d’irnposici6 i aplicacib
dcls tri buls s’hagin prodciit respectant les norrncs .j w*ídiquesde
cobertura (Reial Decret I 1 / I 979, de 20 de juliol, sobre MCSLIces Urgents de 1:inanCament de Ics ííisendes I,ocals, i Llei
24/1983, de 21 de desembre, sobre Mesures Urgents de Sancjament i Kegulació dc ics Hisendes Locals -mentre el ‘Tribunal Constitucional no es pronuncii sobre la seva adequacih a la
Constitucih-, les peticions dels ciutadans no poden ser tramitades com ilqueixes, ja que cls actes d’aplicacib han estat dictats c l ’ n m d amh la legalitat vigent.
El ciutaclli és infbrtnat clc la tramilaci0 col.lcctiv:i de !a seva
queixa en coordinaciS,amb el Defensor del l’ucblo.
Pel que íii a Ics taxes municipals, com I’any anterior, s’hnn
íocmukit cliverses qucixcs referides a I’cxernpcib de la taxa
d’csmmbraries, reconeguda per I’Ajuniamenl dc Barcelona als

perisionistes perceptors d’tina bilacih infcrior al sdari mínim
(368/86, 5 8 3 / 8 6 ) , les quals, tambb corn I’my passat, han obtingut una resposla favorable CIC l’Adminislraci6. Altres dc
també rel‘erides R la t;ixa d’escombrarics (1 98/86, 710186,
1.O7 1/86, I . 190/86) no han estat admcses ii trhmil perquc no
s’hi apreciava cap actuació irregular. En un cas s’ha plantejat la
possible il.legalitat de I’estahlirnent d’una taxa niunicipal per
vigilhncia nocturna (64/86).
.I---

--

Cal fer csmcnt que en alguns casos no s’ha admh la queixa a
lramit perquk I’objecte que la justificaba estava pendent de resolució del Tribunal econ~inicoAdministraliu (7 1/86,
180/86, 228186) i cn d’altres, especialmeni els referits a conlribucions especials, perqul: no s’hi apreciava greuge (683/86,
727/86,877/86, 1.023/86, 1.120/86),
Finalment, alires greugcs dlegats pels contribuents han
estat la desproporcib entrc l’import d’unes contribucions especiats imputables ii una finca i el preu d’cxpropiacih cn q u e es
valora aquesta inatcixa finca (1.047/86) o cl fct que l’ajunlament cobri contribucions cspecials sobrc una finca qualificacla
de zona verda ( 1.163/86), i la desproporcib cntre el valor dels
bens immobles embargats i el de I’irnport dei clcute tributari,
tot plegat causa de perjudicis i coslos innecessaris al deutor
(73 1/86).
De queixes de I’cxercici 1985 relatives a tributs locals, se
n’han tramitat i arxivat 22 durant l’cxercici yuc cxaminem, el
contingut de les quals, pet que fa als greuges formulais, coincideix substancialmeni amb el de Ics qucixcs rebudes durant
l’any 1986.
Les queixes mbs significatives incloses cn aquest apartal sbn
Ics segiienls :

fil reclamant formula queixa al Sindic de Greuges fonamentacla cn I’establiment, per part de I’hjuntament de Barcelona,
del sistema d’autoliyuidació en la gestici de l’impost sobrc I’incrcmcnt del valor dels terrenys pcr a l’any 1986.
Opina el promotor cle la queixa quc I’csmcntat sistema
d’autoliquidació col4oca el contribuent en situació d’indelensici, donat que sc li diticulteii exiraordinAriarnent les possibilitats d’impugnació dels valors assignats per l’ajuntamcnt o de la
SCVR pshpia autoliquidació. Així mateix, I’ordcnanpiinunicipai
preveu la no-drnissió de Ics declaracions de kinsmissions
ci’immoblcs quc no wigin acompanyades de I’autoliquidacih i,
fins i tot, de la carta cle pagameni, i el fet que es tipifiai d’inhccib tributliria aquelles conductes.
Finalment, el reclamant exposava que I’esmcntat sistema cle
gestió aplicat per I’Ajuntment cie Darcelona a I’impost de Plusvalua podia vulnerar cl principi dc reserva de llei que establcix
I’article I O. k de la Llei General Tributaria.
Estudiat el cas, el Sindic de Greuges va admetre a trhmit la.
queixa, i coincidi bhsicament amb el promotor de la queixa en
la vnloració dels eíectes d’aquesta tkcnica de gestib tributhria.
Tmnateix, a conseqükncia de l’estudi de la queixa, s’hi va
afcgir d’ofici el contingut del punt 5 de I’article 89 cle I’ordenanpi municipal general per al i 986, que prcveia que : <( L’AIcaldia podrli cstendrc el sistema d’~auloticluidacib,regulat en
els parhgrals anteriors, ri d’al tres exaccions diferer-rts de les assenyalades al pariigraf primer d’aquest article )).
Demanat informe a I’Ajuntarnent de Rarcelona sobre
aquests extrems, consiatem que ha fonamentat la imposició
d’aquesta normativa, d ’ ~ i n i ibanda, en normes de caire reglamcntnri, com ks el cas c 1 d Rcglament d’Eiiscnda de Barcelona,
aprovat per Decret 2086‘61, de 9 de novembre, i de l’altra,
interprctant que el Reial Decret Legislatiu 78 I /86, de 18 d’abri], ho permet.
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Pel que fa a les possibilitats de reclamacib contra i’uutoliguidacib, E’informe municipal exposa que ((en tractar-se d’un
sistema de recent implantació, l’ajuntament haurh de millorar i
aclarir totes aquelles qüestions que apareguin a la prkcticrz per
la seva aplicnci6>>,deixant-ne In regulació concreta a les
normes que regulin un futur Tribunal Tribulari Municipal.
Tanmateix, encara que r2 l’informc municipal no s’hi feia referencia, cal destacar que a 1’OrclenanGa Municipal General per
a I’any 1987 s’ha suprimit l’esmentat punt 5 de I’arlicle 89, qüestionat pel Síndic de Greuges.
Corn que aquest cas té tina irmporttmcia que vil més enllli de
la queixa d’un sol ciutadh, ja que afccta un nombrc important
de pcrsones, s’ha cregut oporlh demanar un dictamen juriclic a
un catedrhtic de dret financer, per tal d’aprofundir en una qüestió en quk la discrephcia entrc I’hdministració Municipal i el
Síndic de Greuges és considerable.
En el moment de redactar aquest informe, I’esmental dictamen encara no ha estut lliurat i estk pendent, per tant, la resolucib de I’expedicnt.

Plantejada per un ciutildh contra la imposició per part dc 1’Ajuntament de Barcelona de la taxa de regulació i control del
trinsit urbi, coneguda popularmcnt corn a hrea.
A la referencia del Consell de Ministres de 10 d’actubre de
1986 s’indica que el govern ayrovA un projecte de llei que
donar8 cobertura legal a aquestes exaccions.
Aquest assumpte resta encara en estudi en aquesta
Inst iiució.
c) f i h x i 6 de I’obligucici tributuriu per prescripciti (queixa

1.064/86)
Sembla oportii fer esment en aquest informe del problema
plantejat al Síndic de Greuges pel promotor d’una queixa en relaci6 iimb I’Ajuntament de Tarragona.
Els fets que van donar I ~ Q C a la queixa s6n, sintetitzats, els següents : el reclamant va rebre, l’any 1985, dues notificacions
de I’impost de Plus-Vilua corresponents a una transmissió
mnrtis cu~suque tingué lloc I’any 1972 (el període impositiu
1952-1972 i 1961-1972). Contra aquestes liquidacions, va
in tcrposa r oportunament recla maci6 adrninistrat iva al-legant
la prescripci6 del dret a practicar la liquidaci6 per part de I’Administració, vist que havien passat més de 5 anys des del
moment de la rneritació de I’impost.
L‘Ajuntmnent va defensar la seva actuacib fonamentant-la
en una sentkncia de I’Audikncia Territorial de Barcelona del I5
de maig de 19 73, que establia la posició que aquesta prescripció
solament pol cornenqir a comptar des del moment que I’Ajuntament clisposi de les dades necessiries per a practicar la liquidació, tingui coneixement de la transmissió operada o n’hagués pogut tenir.
Admcsa a trhmit la queixa i demanat informe a I’Ajuntament
de Tarragona, se’ns exposaven els mateixos raonaments quant
a la prcscripcib. En definitiva, 1’Ajuntament argüeix lii impossibilitat que prescrigui una acció que no s’ha pogut exercir, per
incompliment dcl contribuent del deure tributari de declaracih
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del fet imposable.
Els interessos enfrontats, doncs, en aquest cas shn, d’una
blinda, cl municipal, d’evitar cl frau que es podria seguir de la
no-declaracib d’una hcrencia fins passat ei periode de prcscripció, i, de I’altra, el particular, que a bona el principi de scgurctal
juridicn basat en cl fet que la prescripcib 6s autornitica pel sol
transcurs del temps establcrt per la llei.
En cl moment de reclactar cl present inibrrnc, la rcsoluci6
d’aquest cas esti en estudi.

Un ciutadii de P’i-Iospitalet de Llobregat formula queixa al
Sindic de Greuges perqui: considera abusiu I’increment de la
H taxa d’escombraries induslrials )> corresponents a l’any 1984
(que no va fer efectiva) i la de 1985 (que tampoc no va pagar
pcl mateix motiu) i perque, havent formulat recurs dc rcposicib contra l’acte de notificació i requeriment de pagament en
via executiva, li havia estat dcscstimat el recurs per
extemporaneita t.
No havent-se aprecitat cap vulneració de dret en I’actuació
de I’Adrninistracih, va caldre, no obstant, informar el ciutadi
de quines s6n les vies que cal emprar clavant de l’administració,
si es considera que la resoluci6 dictada no s’ajusta a la legalitat
vigent :

<<Enmkrit de les dadcs que ens aporti en el seu escrit de
queixa i les facilitades a un deis nostres assessors en conversa
telefonica, podem fer les consideracions que seguiran.
A’aprovacib de les taxes municipals segueix un procediment predeterminat per la llei, que pels exercicis de 1984 i
1985 venia establert it la Llei 4O/1981, de 28 d’octubre, i que
consistia en una aprovacib inicial per I’Ajuntarnent, exposició
al phblic per 15 dies durant els quals els interemts podien examinar I’expedient i presentar les reclamacions que consideressin oportunes. Contra la desestimacib d’aquesta reclamaci6 formulada a I’Ajuntament, se’n podia plantejar una altra davant
del Tribunal Econ~mico-AdministratiuProvincial en el tcrmini de quinze dies i en Últim terme davant de la Jurisdiccib Contenciosa administrat i va.
>>D’altrzlbanda, la quota concreta que en aplicacib de I’Ordenanqa s’assigna als contribuents nbligats al pagament, cn
aquells tributs --que, com el que ens ocupa, scin de cobrament
peribdic- s’havia de notificar cxprcssament a cadascun el
primer any que es tributava i, posteriorment, en relacionar-se
al padrh o matrícula de cada any, s’entenia practicada amb la
puhl ¡caci6 d’Edictes anunciant els períodes cobratoris. Abans
de ser posat al cobrament, el padró s’exposwa al públic i es
podien utilitmr ies mateixes vies impugnatories que contra les
Ordenances fiscals.
>>Aquestrkgim impugnatori ha variat un xic desdc I’aprovaciÓ CIC la Llei 7/1985 de 2 d’abril, que arnplii a 30 dies el termini
d’exposicib al públic de I’acord d’aprovaci6 inicial de I’Orden a n p i ha suprimit, amb cfccte del 3 cl’abril de 1986, el recurs
clavant dels Tribunals Economico-Administr~tius.
>)Lespossibilitats de reacci6 davant les exuecions locals que
es consideren exagerades passen per Ics vies esmentades als parigrafk precedents, i quan el cobrament del tribut esti ja cn
fase executiva, els recursos possibles ho s h en exclusiva pels
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conceptes que s’indiquen a les notificacions remeses pcr I’oficina de Recaptaci6 de I’Ajuntament, aixb 6s’ pagament, prescripcib, +jornament i manca de notificaió reglamenthria de la liquidació o defecte formal en ei títol emes per I’cxecució,
motiu pel quid és ceri. que el recur’s que interposii el 2 d’agost
dc 1985 tk el cariktcr d’cxternpornni.
>>Pelque fa al fons de l’assumpte, si l’import de les taxes
cl’cscornhraries s’ha delerminat respectant cls principis que pcr
exigkncia consíitucional han d’informar el sistema tributari,
ai xA és, capcitat econhmiai, j iistícia, igual tat i progressivitat,
sense que en cap cas tingui abast canfiscatori, hem dc dir-li que
la nostra tasca, corn a Institucih, s’orientn a vetllar. per tal que
1 % ~ de les vies d’impugnacib quc les lleis reconeixen perque es
determinin I’adequació o no dc I’exacció a aquests principis no
sigui barrat 1x1I’Administraci6.
~ h t e que,
s
si Ics vim d’impugnacib prcclctcrrninudes per la
Llei no s’han utilitzat, no ha estat conseqükncia d’una actuacih
irregular de I’Adrninistracih municipal; en aquest punt, no
s’ha prodiiit cap vulnenicih dels m i s drets fmamentals i hem
de donar per fiinalitzades les nostres actuacions.
,>hb:ins de cloure aquestes ratlles, em permeto fer-li avinent
que, si bé 6s cert que I’cxercici dels drets reaccionais en dcfensa
dch legítims interessos de cadascú ds de diticil o -ssegons cl
cas- impossible realització sense esmerFar-hi uncs energies,
en temps oli diners, que o no estan faciimcnt a l’abast del ciuta[li particular u superen el guany que amb aixb s’aconsegueix
--en aquest cas, una eventual rebaixa de la taxa-, sí que pot
assolir-sc mitjanqnnt I’actuació d’ens de basc lissociativa, que,
com associacions professionals, colkgis, gremis, etc., tenen
per missió i‘onumcn tal defensar els in tcrcssos clels seus mcmbres H.

Chsscmblea de les Associacions de Conbri buents de TArre&a, la Seu d’Urgell, Llcicfa i Solsona es dirigcix ai Síndic de
Greuges amb la petici6 que prengui les mesures oportunes per
pakliar els efectes proctu‘its pcr la revisib del Catiastrc d’Urhana
ii Ics esmcn tades poblacions.
Acijunlcn al seu escrit fdoci>piade Ics conclusions adoptades
pcr I’Asxemblea, cn scssih clel 17 de maig de 1986, en qu&manifesten el seu desacord amb I’actuacih clel Consorci per a la
gcstib i inspecci6 de Ics Contribucions Territorials de Lleicla,
pcrqui: les noves valorticions cadastrals aproviides per a aquesta
provincia han cstilt les m6s clcvaclcs de tot I’Estat, superant i
lot Ics produides a hrcelona, Madrid, Valkncia, etc., i insten
els Ajuntaments dels municipis afectats a rcciuir el tipus a aplicar per a la determinació de la quota tributiria, mentre no s’ilcon segucixi l’adequació deIs valors cudastrals.

U n col4cctiu dc ve’ins de Sant Pere de Torell0 es queixa al
Sindic CIC Oreuges del tracte discriminatori qize constitueix per
als vcii~sde la dita població la rcvisib dels valors cadastrals pcr
;I l’excrcici 1986, en relaci6 amb els valors aprovats en aitres
municipis de la comarca.

Ateses les funcions que la Llei 14/1984 encomana al Síndic
de Greuges, hem informat els reclamants de l’abast legal de les
actuacions de revisió de valors o variacib de tipus de gravarnen,
els recursos legals que s’hi poden interposar, la naturalesa del
Centre de Gesti6 i Cooperxib Tributaria i els SCUS servcis periferics i, finalment, de les actuacions efectuades pel Defensor
del I’ueblo.
En aqucsts casos i en d’aitres dc scrnblants, la resposkl del
Síndic de Grcuges sol tenir aquest contingut informatiu i orientador :
<<Elproblema dels augments de les contribucions urbanes
premupa molt aquesta Institucib i, en selaciri amb aixb, hem
rcbut un gran nombre de queixcs rcferides als augments com a
conseyükncia d’aperacions dc revisi6 cadastral -com ara el
seu cas- o per increment del tipus de gravrmcn cl’acord amb
el número 1 cle I’articlc 13 de la Llei 24/1983, de 21 clc desembre, sobre Mesures Urgents de Smcjjamcnt i Regulació de Ics

I-Iimndes Locals.
uL’abast legal de les presents actuacions de revisió de
valors, el trokrn al Reial Dccret-Llei 1 1 /1979, de 20 de juliol,
cle mesurcs urgcnts cle finanpunent dc les Corporacions
Locals, que al seu article 3 . r cstahlcix el procediment administratiu de fixczcihdcl vdor i renda cadastrai.
>)Lesoperacions de revisib són dutes a terme pels servcis perifkrics del Centre de Gestió ¡ Cooperació Trihuthria, Organismc hutbnom de carricier administratiu adscrií al Ministeri d’Econornia i Hisenda, un dcls quals, els Consells Territorials de
la Propiekit Irnrnobiliaria, son integrats paritiriament per reprcsentaiits dc la Ilisenda Hstatal i els Ajuntaments.
>>Catixacib dcl valor cl’un immoble (solar O edifici) concret
6,s conseqükncia d’un seguit d’operncions valoratives prbvies,
que comencen a l’eestahlirnent d’un quadre mitrc a escala estatal
de valoracions del sol i les construccions, per pcríocles determinats, en principi triennals (eh vigent es I’establert per I’Ordre
Ministerial del 13 cle juny de 1983 del Ministeri ri’Economia
-DO13 147 de 21 de juny- prorrogat pel pcriode 1985-1987
per 1’Ordre del mateix Ministeri dc 34 de juliol de 1985 (130K
185 de 3 d’agost).
nLri tr-lsc;cadels organismes abans esmentats és dctcrminar el
valor hhsic del sol a aida municipi, per carrers o polígons, i el
de Ics construccions, st=gonsels tipus, assignant-hi algun dcls
valors del quadre marc, aplicant, en ei seu cas, cls coeficients
correctocs també predetemi nats a aquest.
)>En aprovar el quadre marc es pot incbrrer en valoi*acions
cn excés elevades; perb és ibnamentalmeiit e n el procés aplicatiu on cls errcirs tcnen llac, atesa E’enorme quantitat d’actcs
que s’hi pi*odueixcn i Iu diversitat de persones que hi
i n tesvenen.
>>Perreaccionar contra aquestes valoracions, hi ha un conjunt d’accions impugnatbries que els ciutactans legítimament
poden utilitzar en defensa dels seus drets alguna de les quals,
scgons ens imformaren telefbnicament, vostcs ja han u tilitzat.
>>Mitjan$antla modificacib dcl tipus de gravarnen, els Ajuntaments poden modular ¡’impacte de l’incremcnt tributari de
la contribució urbana, perb no d%quellsaltres impostos de titularitat no locill, C Q ara
~ I’irnpost sobre la renda de les persones
fisiqucs que utilitzen els valors cadastrals per determinar bases
im p ~ b l e s .
&om els hem dit, aquesta Institució, igual que el Defensor
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del Pueblo, esth molt preocupada pel terna, pesb les seves actuacions han de mantenir-se dins del marc que estableix la LIci
de Catalunya 14/1984, de 20 de marc, per la qual ens regim.
>)Entreles accions ja realitzades, cal recordar que el Defensor del I’ueble forrnulii un suggeriment a les Corts Generals cl
5 ciejuny de 1984, del qual us remeto fotocopia. ))

Un veí de Dalaguer formula queixa al Sindic de Greuges
contra 1’Ajuntament cl’Esterri d’Ancu per rab d’unes liquidacions de l’impost de solars dels anys 1984 i 1985.
Fonamentalment la queixa que formula el reclamant ve a cienunciar lit siturlcih dc greuge que sofreix el ciutadi en haver de
stiportar la clirrcga de recórrer o impugnar els actes de l’hdministrxi6, amb tot el que aixb suposa de cost material i moral.
quan cncmi IZQ tenim resolt el recurs que Y ~ M
interposar
clwant el TEAP contra la liquidaci6 de I’import de solars per
l’cxercici 1984 --continua dient cl reclamant -, ja ens ds notificada la Iiquiciiicib de l’any 1985 amb la indicació que podem
rechrrer-hi clivant el contencibs administratiu H.
Estudiat í’escri t del reclamant i h documentxió aportada,
no es va apreciar motiu de greuge cn els fets invocats, i encnra
menys en la mesura que el problema de fons havia estat
sotmhs, corn era procedent, al coneixement i resolució del Tribunal Ecunomic Administratiu Provincial.
Aixh no obstant, entre la documentacih examinada es va observar que a Ics notificacions realitzades per I’Ajuntament
d’Estcrri d’Aneu dels actes objecte de la queixa i pel que fd als
recursos, s’asscnyalava d’apl icac% I’article 1O8 de la Llei
7J1985 reguladora de les bases del Kkgim Local, article d’aplicr-icibdi rcrida en el temps B tenor d’c?lloque disposa la disposiciCi transitbria dcsena del propi text.
Per aquesta rab, tot i 110 haver adrnes a trAmit la queixa, es
va formular el següent recordatori de deures legals a l’A.juntainent ci’Esterri d’Aneu :
<<l~’csmcntada
queixa no ha estat admesa a irimit vist que
estA pendent dc resolució pel TEAP, 6s a dir, aquesta institucib
no ha entrat ii considerar el fons cle la qüestih. Ara bk, cntre la
documentacih aportada pel rcclammt hi ha cbpia rf ’una notiflcacib de liquidació dc 1’Impost Municipal sobre solars, cormsponent ii I’exercici de 1985, I’apartat dc recursos de la qual diu
I i teral ment :
‘ ‘Contra la liquidació practicada podrh interposar-se recurs
de reposició davant aquest Ajuntament i contra la denegacib
expressa o tacita de l’esmentat recurs es podra interposar directament recurs contenciós administratiu (article 108 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Regim Local) i
tats altres que siguin procedents en dret.”
>)Enrnkrit del que estableix i’articlc 27 de la Llei 14/84, de
20 de marq, que regula aquesta Institució, em permeto
recorclar-vos que la LLei 7/1985 estableix, al número 1 de la
seva disposiciÓ transitbria desena, el que transcrit literalment
diu :
‘A 10s acucsdos de aprobación de presupuestos y de Orden a n 7 ~ fiscales
s
de imposición y srdenacibn de tributos locales,
asi corno a 10s actos de aplicación y efectividad de dichas Ordenanzas, apobados o dictados por las Corporaciones Locales
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clentro del plazo de un afio descie la entracia en vigor de esta
Ley, les serh de aplicación el régirncn dc reclainacioncs
econhmico-administrativas actualmente vigen te.’’
HI en conseqiibncia, les reclamacions contra Ics resolucions
dictades per tes Corporacions Locals abans del 24 d’abriI de
1986 en matkria tributiria, qualsevol que sigui la seva data de
notificacib, tindran el carkter economico-adminislr~~~iu,
i es
regularan 1x1que disposen els articles 230 a 237 del Reglament
d’lliscndes Locals de 4 d ’ ; l g ~ de
~ t 1952, no pel que cstíiblcix
I’arlicle 108 de laLlei 7/1985.
H Pcr ai xh, em permeto rccotnannr-vos que doncu l’ordrc
que aquest rkgim de reclamacions sigui reflectit a les notilicacions dels acords adoptats en matkria trihutiiria iins a la data esmentada al parigraf preccdent. )>

Un veí de Vilanova i la Geltrú es queixa contra I’Ajuntiimeni
de Torrcdcmbarrri pcl fet que, soI.licitatIa i obtinguda llicknckt
urbanistica per a la construccib de 6 habitatges de protecció oficial, en la liquidació efectuacia per l’esrncntada IIicBncfa no es
practic;l la bonificació del 90%establerta a I’wticle 15 dcl text
refós aprovat per Reial Decret 2960/197(1, de I 2 de novembre,
declarada subsistent per normes posteriors cn benefici dels habitatges cle proteccio ofciitl.
Segons indicava l’intcrcssat, quan va reclamar 21 I’Ajuntament per aquesta inaplicnció de la honificdcib, se li va indicar
que I’Aiuntarnent cle Turredembarsa aplica la bonificació a
partir de la tinnlitmció de la construccib, cs ii dir, que retorna
aleshores el 90°/0de I’ingrés total de la quota.
Estimant quc aquesta actuació desvirtua la finalitat de la
nurma legal, es va obrir la invcstigaci6 corresponent. L’Ajuntament de Torredembarra informi al Sindic de Greuges que I’Ordenanca Fiscal reguladora de la taxa sobre llickncies urbanístiques estableix que tindran una rcducci6 del ‘30% en cl pagament clcis drets la construcció d’habitatgcs de Proleccid, Oficial,
scrnpre que s’ncrediti haver-se concedit Fa qualificació clelinitiva del projecte, per la qual cosa, una vegada obtinguda Vesmcntacla cBthla de qualificacih definitiva ¡ solkitacla la bonificació davant la Comissió Municipal Pcrrnanent, s’efectua la devolucib del 90%de la taxa liquidada per la llicencia d’obres.
El Síndic de Greuges va formular B I’Ajuntament de Torredenibarra la scgüent rccomanacih :
((Amb caricler general, considerem que, essent la previsi6
normativa d’una bonificaci6 del 90% de í‘imporl de la taxu
sobre la llicencia d’obres una mesura de foment de la construcci6 d’habitatgcs de determinat tipus, se serveix millor la tcleologiit de la norma interpretant que aquesta bonificacib cal
aplicar-la quan es justifiqui I’obtcnció de la qualifimci6 provisional &habitatge de protecció oficial, que no pas estipulant quc
cal esperar aconseguir la qualificaci6 definitiva.
>)Afavor d’aquesta interpretacih, podem adduir, a més, que
de terminats avantatges als habitiitges de protecció oficial corn
ara la subvencih amb fons públics del tipus d’interks dcls préstecs amb garantia hipoteciria, s’obtenen amb la sola qualificacib provisional.
>>Des&un pimi de vista juridico-tributari, podem dir tambk
que, si el fet imposable que determina la prhcticíi de la liquida%
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ció CIC la taxa sobre llicbncies urbanístiques és I’activitat muniA l’hora de redactar aquest informe encarit no s’ha rebut recipal desenvolupada -prinimment- per verificar si el projec- sposta de I’Ajuntament e n relaci6 amb la recomanacib
te s’ajusta ii les normes urbanistiques vigents, després se’n co- formulada.
mprovarh I’cxccucib, i la bonificaci6 és un dels elcmcnts essencials de la liquidació, atks que permet determinar la quota, dificilment pot ajornar-se la seva prktica a un moment posterior
quanja ha guanyat fermesa la inicinlmcnt practicada.
>>Redudantment, podem esmentar la doctrina del nostre
Un ciutadh de I’Hospitalet de Llobregat es queixa que la priTribunal Suprem, a tall d’exemple, respecte a les senthcies dc
31 dc marq de 1971 i de 20 de febrer de 1976, que tot seguit re- mera notificaci6 que rebé, pcr a la liquidaci6 dc !’impost sobrc
I’lncrement dcl Valor dels Tcrrenys, va ésscr la cedula de notiprohiim en part :
‘ ‘Las viviendas fucron objeto de calificación provisional, ficació ¡requeriment de pagament en via executiva i amb el recon derecho a obtener 10s consiguientes beneficios tri butarios, &rec dei 20%.
També en I’exercici dc 1985 es va tractar ii I’informe corresconstilndo quc la petició o solicitud del beneficio fue aprobaclo
y el cxpdiente de calificaci6n provisional fue iniciado antes CIC poneni la queixi1 1264/85 que feia referkncia al mateix fet. En
quc el Ayuntamiento olorgara el permiso de obriis, y aunque In aquell cas, que també s’havia plantejat corn a conseqiiencia
c6dula no fue expdida hasta inhs tarde, se aportó ai expediente d’una actuació de I’Ajuntament de l’l-lospitalet de Llobregat, i
municipal cuando se cstaba tramitanclo la solicitud de la actora després de realitzar-se la corresponent investigació, no es va
dc la bonificacih de la tasa por la concesión de la licencia de admetre a trhmit la queixa en haver-se comprovat que I’Ajunobriis, y como las licencias no se expiclen sin el previ0 pago de tarncnt havÍa respeciat la legalitai.
La queixa que ara ens ocupa, la 205/86, també va ser inad10s dercchos corresponclientes, y la liquidacihn no había
ganado firrncm, cuanclo la peticionaria justific6 la obtencibn mesi i aixi va comunicar-ho el Síndic de Greuges II 1’Ajrrntade la Cédula, es clam el derecho a la banificacibn. S. 31 Mar. ment de I’I-lospitalet de Llobregat, en carta de 3 de mrC:de
1986, en la qual, aixb no obstant, recomanava que fos contestat
1971; Rep. 1293.
expressament
el reciirs que l’interessai havia formulat contra
”Si el Ayuntamiento conoce la rcalidad de la trarnitncih oficial de la calificacih provisional de las vivicndas al solicitarse cl requeriment de pagament en executiva, fent les segijents
Ea licencia y antes de que sea firme la liquidaci6n practicada, se consideracions :
<<Segonses dedueix del mateix escrit de queixa, sembla ser
jutifica In concesibn de dieha mlificación provisional, procede
rcctifimr la liquidacibn para que surta cfecto el beneficio fiscal que I’origen del problema és la manca d’avis de I’intenl
que la legistacih otorglt a 10s promotores de eshs editicciicio- cl’entrqg de 1a notificació adminisírativa per correu certificat
amb acusament de recepcib, com a conseqükncia que aquest
nes. S. 20 Feb. 1976; Rep. 723.”
>>Enel cas que ens ocupa, a més cs fa pal& quc cl criteri uti- no s’imposa als agents postals a1 vigent Reglament de Serveis
litzat per I’Ajuntament de la vostra prcsidencia, combinat amb de Correus, aprovat per Decret 1653/1964, de 14 de maig.
~ A l k que,
s
en no rebre’s la notificació personal, es procedí a
altrcs circumshcies, pot conduir a un resultat perjudicial per
a I’interessat, tal com apuntavern a la nostra peticib d’informc notificar-ho mitjanqmt edicte al Butlletí de la Provincia,
acomplint-se així la normativa vigent, hem inadmks la queixa
dc 29 de setembre darrer quan deiem 1
“De tot el que ens ha wtat exposat pel Sr. ..., sern2,la que del Sr. ... tot i considerar que s’ha de trobar un sistema que
una conjuntura econbmica personal desafortunada I’ha menat eviti situacions com aquesta d’altra banda ben freqüents, on el
a una situació ben dificil, al punt que la llicencia d’obres, que ciutadi que desitja acomplir les seves obligacions tributiries
amb tota probabilitat no poclra executar, el put dur a perdre arriba a pensar que I’Administraci6 intenta que no s’mmbenti
cl’aquestes per a cobrar4 els rechrrecs.
fins i tot cls terrenys on pretenia cdificar,
>>Independentmentde les mesures que en aquesta lnstituci6
”12s per tot aixo que, en rnkrit dei quc disposen eis articles
27 i 28.2 de la Llei de Catalunya 14/1984, dc 20 dc marq, per la s’estan estudiant, per a proposar als organismes competents en
qual cns regim, crn prmcto recomanar-vos que s’examini no- relació amb les notificacions administratives, entenem que
vament la liquidacio de la taxa per Ilicimcia d’obres, expedient seria kn positiva qualsevol mesura que pogukssiu impulsar,
nljm. 471/82, concedida al Sr. ... cn funci6 de les consideraci- per 21 reduir, pel que fa a 1’Ajuntament que presidiu, RI mínim
ons formulades, de tal manera que li sigui practicada la bonifi- inevitable aquestes situacions.
))A prophsit del tema de ia no-contestaci6 del recurs presencació del 90?h del seu import i pugui fer-la efectiva en periode
voluntari, i aixb independentment que, per riió de l’eveniual tat i , per tal que es tingui en compte en futures actuacions, en
rnkrit del que disposa I’artiele 27 de la Uci 14/1984 de 20 de
caducitat dcl termini de h Ilickncia, es declari caducada.
”Allrament, ci’acord amb el que disposen els preccples es- rnarq, del Síndic de Greugcs que regula aquesta Institusib, em
mentats al parigraf precedent, us fem avinent quc considerem permeto recordar-vos que, d’acord amb I’article 103 de la Conque aquest critcri s’hauria d’aplicar tarnbk a possibles futures li- stitució Espanyola, l’lldministració Pública ha de servir amb
quidacions d’aqucsl tribut en iguals circumstincics; per aixb objectivitat els interessos generals amb subjecció plena a la
us suggerim que es reflexiorii sobrc la convcnihcia que I’Orde- Llei i al Dret i que, aixi mateix, d’scord amb I’article 94.3 de Sa
nanva Fiscal reguladora de la taxa sobre Iiickncies urbíinistiyucs vigent Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de
l’incorpori, en cas de considerar-se subsistent 1;2 bonificacih, 1958, totu Administració Pública haura de dictar rcsoiiicib exdesprés de l’uprovació del Reial Decret Legislatiu 781/I 986 de pressa, malgrat haver tmnscorregut els terminis que permeten
entendre la clenegacib presumpta. >)
18 d’abril”. N
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L’Ajuntament de I’EIospitalet de Llobregat va contestar
promptament i amplia al Sindic de Greuges, adjuntant copia de
I’expedient administratiu tramitat, del qual es desprenia, que
I’Ajunkqment havia observat rigoromment la legislació vigent
en matkria de notificacions administratives, i que a mks havia
resolt de forma expressa el recurs interposat per l’administrat
notificant4 la propia resolució. LA-juntament informa el
Síndic de Greuges en aquests termes :
<<Talcom es pot observar per l’expedient que us trameto,
aquesta Administració ha seguit la normativa vigent i ha contestat expressament a I’intcressat, pero ha passat el mateix
amb la notificrició administrativa de I’acord amb la la notificació tributhria de la liquidació; aixQdemostra insuficihncia en el
Servei de Correus per a arribar a l’interessat, per aixo ha estat
utilitzat el camí de I’Edicte al Butlletí Oficial de h Província.
n... No és aquest el camí utilitzat normalment per aquesta
Administració, que actualment, a més del Servei de Correus,
quan com en aquest cas s’ha mostral ineficar;, s’utilitzen els
propis serveis de noiificació zi domicili per tal d’arribt-lr fins al
ciutadh, perb evidentment aquests serveis han de quedar redu..
Its a aquells casos que mitjanGant Correus no han pogut ésser
notificats.
>>Seriainteressant que els nostres lcgisladors tinguessin, a
traves d’aqueixa Sindicatura, i’experikncia del contacte permanent amb el ciuladi perquk fos possible introduir en la nostra
legislacih d’altres mitjans de notificació que els que s’hi assenyalen i que recullin aquells que permet la nova tecnologia.
>>Esperemdels vostres bons oficis que faci arribar aquesta
preocupació de l’hdministracio Municipal als legisladors. i>
Recollint doncs aquesta preocupació municipal, posada ja de
mmifesl pel Síndic de Greuges en E’informe al Parlament de
I’any 1985, es va iniciar dMci I’expedient núm. 1010/86, del
qual es va donar trasllat al Defensor del Pueblo denunciani
aquestes situacions que es produeixen a conseqiikncia de I’aplicaci6 del Decret de 2 d’abril de 1954 (BOE núm. 114, de 24 d’ahril) que regula les notificacions i citacions en matkrla tributhria mitjanvant el servei postal, Decret que no ha cstat derogat
expressament pel Reglament de Serveis de Correus (Decret
165/1964, de 14 de maig, BQE de 9 dejuny)
I

Com es despren clarament de l’apartat anterior, els motius
de queixa invocats pels ciutadans, per raó de les seves obligacions tributiries amb l’administració local, són freqüents i
variats.
La gran quantitat i dispersitat de normes que regulen les relacions tributiries entre ciutadi i administració i la diversitat
d’administracions que reclamen la contribució dei ciutadh a I’erar¡ públic, tol plegat, fa que sc senti agreujat pel sol fet d’haver
de suportar chrregues tributiries Ic? naturalesa i contingut de
les quals desconeix.
Certament que no es pot pretendre que cada ciuhdh sigui
coneixedor d’una materia tan complexa COM 6s la tributhria,
perh sí que és exigible de les administracions públiques, en especial de la local, que és la més proxima i que, per tant, hauria
de ser la més receptiva a les demandes de l’administrat, que informi suficientment els membres de la seva col4ectivitat sohre
certs aspectes tan importants com són els drets i deures fiscals i
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sobre la necessitat de la despsa pública, sobre la destinació
que es dóna a la seva contribució, etc., i sobretot que en cada
acte d’aplicació concreta de la norma s’observin tots els requisits substantius i formals que donen validesa i eficiciil a
I’actc tributari com a garantia i salvaguarda dels drets del part¡cular i de l’interesgeneral.
La manca d h n a informacib veraq, i sobretot suficient, engendra automiticament desconfianw. Si a aixo afegim la constatacib per part del contribuent de les errades -materials o
formals, puntuals o genkriques, normntivcs o de gest&- en
que incorren els poders publics, el ciutadi no es planteja la necessitat o utilitat social dels tributs, sinó que es limita il. adoptar
actituds de reacció --o de resignació- davant tot fet impositiu.
Ca1 deixar constincia en aquest punt de I’informe de les reflexions que ens han suggerit dos assumptes importants : la
desaparició dels Tribunals Economico-Administratius i la possible itlegalitat de l’article 13 de la Llei 24/1983, de Mesures
urgents de sanejament i regulació de les Hisendes Locals.
1. Centrada en vigor de la Llei de Bases de Rkgim Local
(Llei 7/1985 de 2 d’abril) i en concret dels seus articles 108 i
113, que comporten la desaparició dels Tribunals EconbmicoAdministratius, ha suposat per al ciutadi la impossibilitat de
recórrer en aquesta instincia administrativa contra els actes
d’apiicació i efectivitat dels Tribunals Locals amb els quals no
esti conforme.
Aquesta important innovació, dins el regimjurídic de les hisendes locals, que havia estat llargament soldicitada per les Corporacions Locds, creiem que pot comportar per al ciutadi
unes conseqiihcies perjudicials, i fins i tot indefensib, si no va
acompanyada d’un canvi profund en els habits de molts funcionaris i autoritats municipals.
La primera gran diferencia entre el rkgirn de reclamacions
anterior i I’actual 6s el cost econbmic que representa. Efectivament, la reciamacih economico-administrativa era gratu’ita,
mentre que la interposicib d’un recurs contenciós administratiu requereix una provisió incial de fons entre 100.000 i
200.000 pts. (segons apreciacions de la Federació de Municipis
de Catalunya).
Aquesta situació provoca, i així ho ha comprovat el Síndic
de Greuges, que molts ciutadans, disconformes amb liquiclacions tributhies d’import inferior al cost del procés, facin deixament dels seus drets.
No obstant aixb, al marge que l’aspecte cconbmic tk una. indubtable importhncia, cal destacar altres aspectes sohrc els
quals s’ha de reflexionar detingudament.
Ei primer esth en relació amb el fet que normalment ei ciutadh quan rep la notificació d’una liquidació tributhria de la qual
discrepa, sigui per Ia quantia, pel concepte o per les dades de
fet que la fonamenten, normalment prcn la iniciativa i es dirigeix a I’administració directament amb un escrit que normalment no contk argumentacions jurídiques, sinó consideracions
d’altrc tipus, tot demanant que es rectifiqui la seva liquidació.
En el regim jurídic vigent fins a la desaparició de laLvia
economico-administrat iva, aquesta (< reclamació fiscal H , tenia
I’efecte de rectificar possibles errors materials, perb dificilment
permetia resoldre qüestionsjurídiques o preocedirnentals que
en moltes ocasions el contribuent no coneixia, o no estava preparat per plantejar. Desestimada aquesta reclamació expressament o tkita per part de l’hdministració, quedava oberta la via
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cconbmico-administraliva per podcr plantejar, aquesta vegada
ben mscssorat, clualsevol iissumpte referent a la liquidacib, al
procediment de gesti6 previ, a I’ordenanp reguladoni del
tribut o a c~ualscvolaltra qiicstib que es considerés oportuna, i
tot i-iixi) umb I’exlxdient cl’imposicih sencer a les dcpcndencics
clcl TEA P.
En I’actualitat, al rnargc rlc I’aspccte econbrnic ja esmentat,
la qiiesti6 es complica forGa :
En principi, sembla q~icel ciutadii continuari rcclamant (6s
a dir, prolcstani) contra la liquidacib quc considcra injusta, errbnia o desI31-oporcionacJa,i l’Administraci6 atorgark a aquest
escrit els cfectcs del Recurs de Reposici6 cl’acord amb I’arlicie
1 14.2 CIC la Llei de Procediment Administratiu i inrlicar~ial contri bucni la possibilitat d’intcrposar cl rccurs contcncibs adrnin i st riit i LI dava nt I’A iid i knci ii Territor ial corresponent.
E n aquest punl, hcrn de recordar la concepcib, for larricni ari*clad;i cn la jurisprutlkncia i criticada per la cloctrina mcs
tichial, quant al carictcr revisori d’aqiiesla Jurisdicció, que
limita la possibilitat de portar ;i1 procks afers no lilante.jats prbviiitncnt a I‘ALIm i11i stracih.
T<n definitiva, ]’homologació dels actcs d’aprovació i efectivitat ckls tributs fiscals a la rcsta dels xics c?clininistr.atius,
quant a lii impugnació, planteja problemes que van molt mks
eniiii cie la simple qücstib itc~cost econbrnic iici procés. ks pcr
aixo quc, per evitar situacions d’inclclensió, cls funcionaris i
autoritats rriunicipds han de liosar el rnixim d’atenció a la scvii
actuació ii fi que els drets i garanties que la Llei reconeix al
ciutadk IIQ siguin vulnerats.
13n aquest sentit, el Síndic de Greuges crcu convenient, ~ i n a
vcgacjii mbs, rccordar rl totes les :drninistrilcions loads de Catalunya cl dcurc iricxcusablc dc resoldre cxprcssament Ics rcclarnacio ris i petieion s de 1s coi1t ri buen t s, moti van t degurlnmen t
les desestimacions iot intcrprclml el coniingut rcal de la rcclamació. Així inatcix, cal que cs tinguin presenls els pronunciaments dels tri bunals en C ~ S Q Ssemblants als plriii tejat s pels contribuents, per tal rf’evitar plets ¡ processos iniiliis, i que s’estudi’i l’extensii) dels efectes de les scntkncies d’itbast general.
Xmmatcix, scmbla oportii rccordar a les Corporacions
Locals el rnwgc dc I’actuaci6 cluc cióna I’article 192 clcl Tcxl
IWbs de Ics Disposicions Vigents en nratkria de llkgirn 1,ocal
quant a la suspensib de I’acte impugnat, nientre dura Ili resolució del recurs dc reposició, i la neccssitai d’utia inierprctació
Aiiipliii i getierosu de I’cesmentat precepte.
2. En el rnomcnt d’acabar de rcdactar aquest informe, ci
Iribunul Constilucional ha clictal la seniencia de 17 de fcbrer
de 1987 en que es declaru la inconstitucionalitat de I’article
13.1 de la Llei 24/1983 de 21 de cleseinbrc dc Mesures Urgents
de Sanejamcnt i Regulació de les Hisendes I.,ocals.
Els miljatis de cornunicacii, se n’han fet resso a bastament.
Aquesta sentkncia, al rnargc clc valoracions poliiiques o sociiils,
ha de servir com a rcflcxió profirnda d’allh qiie nu es pot feldi litre un marcjuríclic constitucional.
La tkcnica inipositiva utilitzada en ríeterrninilts prcceptcs cle
la Llei de Mcsures Urgents -segons declara el ‘iri buna1 - vulnera el principi constitucional de <( reserva cte Llei tribut$ria)>
garantit per ia norma fonamental, i cn concrei I’article 133.1,
que cstabkix yuc <<lapotestat originiria per establir els tributs
cor-rcspoiiexcliisi~ii~nent
a I’FEstat rnitjangant una Ilei
En dehitivii, tal com ja s’havia pronunciat el mateix TribuI I .

nal a la sentkncia del 1 9 de dcsembre de 1985 respecte als rccisrecs municipals sohrc 1’1rnpost de la Renda de les Personcs Físiques, és incons~itucionaiquc una Llei (sa de Mesures Urgents de Sanejament i Regulnció de les Hisendes L O C ~ Src)
nuncii a favor de Ics Corporacions Locals, que no tenen potestat pcr a legislar, a 13 facultat de determinar el tipus impositiu
de les contribucions (urbana, rústica i pecuhria), quan el tilius
bs precisament un element essenciai del tribut j la Constitució
estableix que la configuració dels tribuis ha de ser regulada per
llei.

Dintre d’aqucsi apartat hcrn agrupat totes Ics queixes que
s’han iorinulat per raó d’rzctuwions o inactivitats de I’Administraci0 que col.loquen el ciutadh en una situació conira la
qual no pot o li és molt dificil de rcaccionar legalment. Suphsits
tjpics cl’aqucstes situacions són : la manca de respcista de l’hdministració, la inexecució de sentencies o resolucions adminisiratives, noti ficacions incíicaces i abús dc podcr. De I’cx1-2men de totes uqucsics queixes es clespren clarament que all0
que x1apiil-a m6s el ciutadl‘l no 6s cl fel quc I’Administrnci6
rictiii malamen1 -cosa que ja és greu, perquli: I’obliga a pledcjar
i a posposar en el temps ]’obtenció o el reconeixement d’un
dret--, sinb cl fet que I’Administracih no actu’i.
Les situacions cl’indei‘ensió més flagrants es produeixen,
doncs, gairebé sempre com a conseqiikncia d’una inactivitat de
l ’administració, quan legalment hiiu ria d’actuar.
Les queixes més significatives incloscs en aquest aportat s6n
les següents :

Com en I’exercici anterior, hcrn dc deixar constimcia cn
iiqucst informe del fet quc la gran majoria CIC les queixcs que
rep el Síndic de Grcugcs, amb inclepenclencia ilcl contingui
material, s’inicien per maticii de resposta de 1 ’administració al
c i u t a t k Pcr fiió d’ayuest greuge han cstat tramitacies cri r-iqucst
excrcici Ics segiients :
- Qucixa 66/86? contra I’Ajuniament de Snbadcll, per
rnancii de resposta a una petició reiterada d’aulorilxacib pcr insialhr iins arcs metHl+licsde proteccih a la vorcra de la casa del
r>romoloi: Arfmcsa a trAmit, es recomana ii I’Ajuntarnent que
rcsolgiii expressament la peticih estimant o desestimant la pretensió. DOSmesos despr@s,l’inicressai comunica al Síndic de
Greuges que no li ha estat contestat I’cscril, perb li ha estat
autoritzada la col.locaci6 dels arcs.
- Queixa 255/86, contra l’hjuntament de Premia de Dall,
per inancu de resposta a una petició reiterada que siguin retirats
del seu carrer dos pals d’clectciciiat que fan pcrillbs el trhnsit.
Es forniula recomanacib, que és atesa per I’Ajuntament.
- Queixa 3 17/86, contra 1’Ajuntamcnt dc Cervellb, per
manca de resposta a una petició dc dades fiscals relatives a una
finca. Es formula recomanació, que és atcsa per 1’Ajuniament

abans d’un mes.
- Qucixes 405/86 i 406/86, contra I’Ajuntarncnt de Cardedeu, per manca de rcsposta a escrits d’impugnacib al pla generat. Recordatori de deures legals. No consta encara que hagi
cstat atks.
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Queixa 659/86, contra I’Ajuntament de les Piles (Tarragona), per manca de resposta a una petició demanant rectificació de les dimensions i titularitat d’unes parcel4es del cadastrc
de rhtica. Es formula recomanació. NQ consta que hagi estat
atesa encara per I’Ajunbment.
- Queixa 971186, contra I’Ajuntarnent de Barcelona, per
manca de resposta a un recurs d’alqada, malgrat haver denunciat la mora i haver presentat recurs de queixa. Es fa recomanaciO. No consta que hagi estat atesa encara per I’Ajuntament.
- Queixa 983/86, contra I’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
per manca de resposta a un escrit denunciant una situaci6 de
perill pcr als vianants i sobretot els infants. Es fa recomanació.
No consta que hagi estat atesa encara.
- Queixa I3OO/85,contra I’Ajuntament de Barcelona, per
manca de resposta. No arriba a admetre’s a tramit per manca de
documentacib, que l’interessat no arriba a aportar.
- Queixa 1396/85, contra I’Ajuníament de Santa Coloma
de Gramenet, per manca de resposta a un escrit contra una actuació de !a guhrdia urbana. Es fa recomanació, que resulta
aíesa.
- Queixa 1425/85, contra I’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per manca de resposta a un escrit ciemslnant inforrnacib
sobre determinades obres. Feta la recomanació, és atesa per
1 ’Ajuntament .
-

L‘altra situaci6 d’indefensib més freqiient es produeix
també per inactivitat de I’administració, quan existeix un pronunciament .jurisdiccionalque I’obliga a complir determinades
prescripcions.
En aquest apartat sobre inexecució de s e n t h i e s cal remarcar --en relació a ia queixa 960/85 cie la qual es donava compte
a I’informc de I’any passat- que I’Ajuntament de Palau de Picgamans, en data recent, ha adoptat un acord per tal de donar
compliment i1 la recomlanació formulada pel Síndic de Greuges.
Es va arxivar la queixa 1095/85 de I’Ajuntament de Llanci,
havent-se complert sols piircialment la recomanació formulada
pel %dic de Greuges i de la qual també es donava compte en

I’in forme anterior.
Resten en tramit la 228/85, contra I’Ajuntament d’Argcntona, i la 900J85, de E’Ajunlament de Tarragona, de la qual parlarem després com a queixa rnks significativa.
a’> Pnexpcucih de sentenciu que declara yefo IXidministrucib Es
wspo nsuble subsidiuria (quei xa 9O5 / 86)
Presentada contra ]’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l’incompliment de la sentencia dictada en grau d’apeldació per l’hdiencia Provincial cte Barcelona el primer de
juliol de 1985, que condemnava I’Ajuntamen t corn a responsable civil subsidiari a pagar al reclamant 1.950.000.- ptes., en
concepte d’indemnitzacib per les lesions causades com a conseqühcia d’un tret disparat per un caporal de la policia municipal
el 4 de marc de 1979.
Demanada informaci6 a I’Ajuntament, 1’IHm. Sr. Alcalde
ens trameté riipidament un informe, estudiat el qual, amb data

10197

de 5 de desembre passat, contestirem fent entre d’altres les
consideracions següents :
((Estudiant l’assurnpte detingudament, constatem que la
passivitat de I’Ajuntament de la vostra presidkncia davant la
sentkncia que el condemna corn a responsable civil subsidiari a
pagar una indemnització al Sr. ... és motivada per clos factors :
d’una banda, per unes circumstancies inherents als fets que
ocasionaren les lesions de que es deriva IRresponsabilitat civil
i, de I’altra, per raó que, essent-ne ¡’Ajuntament responsable
subsidiari, es considera que el deutor principal s’ha declarat insolvent per fer part a les seves responsabilitats sense ser-ho.
)>Enrelació amb el primer ordre d’arguments, hem de dirvos que I’eventual manca de nexe causal entre el caricter del
Sr. ... com a membre -amb grau de caporal- de la Guirclia
Urbana de Santa Coloma de Gramenet i el tret que causi; les lesions no pot ser addu’ida ara corn a justificació per no fer efectiva la indemnització decretada e n el procés. Aquests extrems
s’haurien hagut d’adduir en el curs del procés i, tant si es va fer
i no fou estimat per l’brgan jurisdiccional corn si no es féu, no
es pot plantejar en aquest moment, ja que aixo suposaria trencar un dels principis basics del nostre sistema de convivkncia,
en el sentit que, plantejat un assumpte davant dels Tribunals,
tancat el procés i ferma la sentkncia, no es poden plantejar
noves allegacions al cas sin6 p r la via predeterminada pel
mateix ordenament juridic del recurs extraordinari de revisib.
nRespcle al fet que el deutor principal hagi pogut amagar o
fins i tot falsejar informació, per tal que el jutjador el declares
insolvent bo i operant ei mecanisme de substitució que constitueix a I’Ajuntament l’obligació de pagar, hc de manifestar, en
canvi, que és k n legílim, i fins i tot palesa unit adrninistr”aci6
diligent dels cabals públics, intentar que no pagui 1’Ajuntament, tenint béns per atendre les seves responsabilitats el Sr. ...
)>Aquesta actuació de I’Ajuntament s’ha de vehicular a
traves dels mecanismes que la legalitat vigent contempla i
pensem que, a més, s’hha de fer amb un taranna hgil i cooperatiu
amba els representants, en el procés del Sr. ...,victima en definitiva, abans, durant i desprbs del procés, per les lesions, la
demora a obtenir una sentkncia favorable i les dificultats per
tal que s’executi.
> S i es declara la insolvhcia del deutor principal, pensem
quc caldria que I’Ajuntament que presidiu, per raons que van
des de la conducta socialment exigible a ¡’Administració, al
manament que es despren dels articles 9.1, 9.3 i 103.1 de la
Constitució, fes efectiu de forma rapida el pagament de la indemnitzacio, i aixo amb independencia que pugui subrogar-se
en la posicib del creditor i intentar rescabalar-se de la quantitat
pagada.
)>Pertot aixo, en rnerit dei que disposa i’article 27 de la Llei
de Catatunya 14/1984, de 20 de rnarq, per la qual ens regim,
em permeio recomanar-vos que doneu instruccions a la defensa de I’Ajuntament en aquest procés, per tal que actui’al més diligentment possible a fi que es decideixi sobre la solvkncia o insolvhcia del Sr. ... i, en cas que hagi de fer efectiva Ea indemnització I’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, us recomano que doneu les ordres oportunes per tal que es remoguin
els obstacles de tipus administratiu que puguin generar més

demora en l’acompliment de la sentkncia. ))
A I’hora de redactar el present informe estem pendents de
rebre resposta a les nostres recomanacions.
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b’) inexecucili d Zlpla smtkncicr que declara nul-la Iu crincessici

h n a Ilidwicr uthanislicct (queixa 900/85)
Un veí de Tarragona formula una queixa al Síndic de
Circugcs perque, havent obtingut I’any 1971) una sentencia de
l’huclikncia Terri torial de I~nrcclona--confirimada pcl Tribunal
Suprcrn I ’ m y 1972-, fworahlc A Ics seves pretensions, F’Ajiiniarnent no hli pres cap mesura lrer fer efectives Ics rcsolucion s _iud icia I s.
Jniciades les investigxions corresponents, cs va sdlicitar i
obtenir u n informe de IXjuntament de Tarlrgona, dcl contingut del qual no es desprenia que la Corporaci6 hagucs pres en
considcraci0 cls raonaments del Síndic dc Grcuges ni, cn definitiva, el motiu substancial cie la queixa. I’cr riqucstc? rah, el
Sindic de Greuges va insistir novament prop de 1’Ajuntament
dc Tarragona, amh la recomanació següent :
I{ 1 Tern estudiut amb antctrcib l’informe tram& pcr aqueix
Ajuntament en rclació amb la queixa interposada davant d’aqiiestfi Institucib pel propietari de l’edifici situat a I’Avinguda
...,tramitada arn b el numero d’expcdient 900/85, i hem cregut
oportii fer-vos les consideracions segiicnts.
> > T hprimer lloc, cal assenyalar que I’esrnentat informe no fa
cap referencia a un fet que, en la nostra opinib, té la mcixima
importincia, corn és la sentencia de la Sala Primera Contenciosa Administrativa de I’Audikncia de Barcclona de data 30 de
gener de 1970, confirmada pel Tribunal Suprem cn Sentencia
de 13 de marq de 1972. Aquestes sentimcies, corn v6s sabeu,
declaraven la nuI4itat de totes les actuacions administratives
portades a terme per I’Ajuntament en I’expedient de concessih
de la Ilickncia pcr a ia instal.licii, de l’empresa...
>>Vistque les sentbncics són posteriors als anys 1965 i 1966,
els arguments expressats per l’informe municipal i referents ii
aquells anys shn absolutament sccunclaris des del punt de vista
de I’objecte de la queixa.
>>Percontra, el ja citat informe no f i cap referencia 111sefectes cle la sentencia ni a Ics actuacions municipals portades a
terme en conscqükncia. Per aquesta r¿b, hem de deduir que vi1
romandre inexecutada, scnse que produís cap efecte.
>>Aixb,quc és el cor de la queixa, 6s a mks a mks una qijcstib
de la major importhcia, tant des del punt de vista de la situaci6
*iurídica concrcta corn dcs del punt dc vista de lajustícia i cl
paper dels tribunals en un Estat democritic CIC dret.
H I’fcctivament, si Ics resolucions judicials aidvcrses a 1’Administraci0 n o sbn cxccutacles per aqucsta, cl ciutadii que ha
portat cndavant u n procedimcizt costbs i compl Ecat es troba al
final quc la ra6 reconeguda 1x1stribunals yucda en un carni
sense sortida.
) C o m ja hem dit mbs amunt, el fet que I’Ajuntamcnt de

Tarragona no hagi fet cap rcfcrkncia a la scntbnciu cn cl seu informe ens obliga ilcsludiar i considerar els efectes del seu cotitingut, i sobrctor de la pronúncia.
>>Cuscntkncia dcixa scnse empara administrativa de cap
tipus la construccib i el fwxhmaincnt cl’una indhtriíi perillosa
i orclcna el cessament de qualsevol activitat, fins que s’arribi u
obtcnir la llicencia en qiiestib, si aixo fos possible,
)>Vatiast d’aquesta decisió és esiablert avui a l’articlc 35 del
Kcglaiiicn~dc i3isciplina Urbanística, i alcshores per I’articlc
222 i segiients de la Llci de Rkgim dcl So1 i ordcnacib urbana
de 12 de nwig dc 19%.
~ S e g a n manifesta
s
el pronioior de la queixa en el seu escrit,

no s’ha adoptai cap de Ics mesures previstes en aquests articles
ni en el moment de dictar la scnthcia (any 1972) ni en cap
altre rnomcnt fins al dia d’avui.
>>Noobstant aixb, aquesta Institucih coneix i reconeix l’esfor9 dut a termc per I’Ajuniament, per tal de racionalitmr i ordcnar dcgudament la important zona industrial de Tmagona,
així com les clificils i costoses negociacions amb les grans companyies industrials, q u e a vegades no entcnen I’intcrcs
piiblic de la mateixa manera que Ics autoritats municipals.
>>Malgratiiixb, liem de dic que ni aquesta eircumstincia objectiva ni altres de clarament subjectives apuntades ii l’informe
municipal no poden +justificarla vulncracirj de! dret que té el
ciutadh yuc s’executi una sentencia del Tribunal Suprem que
I’afavoreix.
>>ksper aquesta raó i cl’acord amb I’article 27 de la Llei
14/84 de 20 de rnarq, pcr la qual cns regim, quc us recorn~no
que reconsiclereu el vostre criteri respecte a les obligacions de
I’Ajuntament de Tiirrtgona derivades de la sentkncia del Tribunal Suprem de 13 CIC mar$ de 1972, i en concret respecte als
perjudicis causats al Sr. ... i us ofereixo novament I’acci6
medial del Sindic de Greuges prevista a l’article 28 de la mateixa Llei, per tal d’arribar per la via de la conciliació a una soluci6 d’aquest assumpte.N
En el moment de redactar aqucst informe encara no s’hha
rebut cap resposta de I’Ajuntament.

c’) Ijlcompiimcnt dinctespropis (queixa 12 18/89
Queixa prcsentada per un veí de Manresa contra I’Ajuntament d’aquella ciutat, per la manca de compliment per 1’Aclministraci6 Municipal d’uun pacte signat amb ell mateix, relatiu a
la cessih d’un sobrant de via pública.

L’Ajuntarnent ofereix cedir 120 m2 en lloc dels 128,5 m2,
que correspondrien per aplicació del pacte abans esmentat, diferkncia donada pels drets preferents que té sobrc aquesta
superficie un altre veí. S’indica també que l’zicta de febrer de
1978 fou signada per un Conseller de I’Ajuniament i per dos
Tkcnics, sense que existís cap acord dcls organs municipals.
Estudiat l’informe municipal, vam fer les consideracions segiients :
{(Deics manifestacions conlingudes al dit informe, sota I’cnunciat general dc Problemhticit, pensem que cs considera que
les obligacions que cl Sr. ... entén que havia assumit 1’Ajuntament, en firmar-se I’ncia de 7 de febrer de 1978, no existeixen
per rnanczl d’un acte de cobertura d h n organ legitimat pcr
dictar-lo.
>>Elsefectcs perjudicials d’aquesta insuficikncia de cornpetemies, insulicikncia que no entrem H analitzar, cnlcnern que
no poden recaure exclusivament sobre el Sr. que no tenia
per qu& coneixer les possibilitats d’obligar I’hlital Local de
les persones que signaven a 121 Casa Consistorial excrcint un
clisrcc de I’Ajuntament i utilitzant-ne un segell. D’alh-a banda,
cl procediment per declarar que dcterminats actes no tcnen
valor juridic esth regulat 21 les nostres Lleis sota cl Títol dc Revisió d’ofici, proccdiment que no consta que s’hiigi seguit fins
ara i, per tant, no se’n poden produir els efectes.
>>Entenemqiie I’acta abans csnientadtl tingu6 els erectes jurídics dc documentar tant I’autorització per a enderrocar unes
construccioiis -en compliment del compromís assolit I’any
1946- com la cessi6 gratu’ita a I’Ajuntament de 369,60 m2.I si
+..,
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tingué efecies en benefici de I’interes general, no es pot pretendre que no en tingui per a les cliusulcs de compensacib al
particular.
>>Segonscs dedueix de l’infotrne, la discrepancia entre el Sr.
... i I’hjuntament de la vostra presidenciu, i pel que fa it la
supeslicie a cedir, és de 8,5 m2,discrepincia ben minsa, que altrament té importhcia, pel que fa a les possibilitatsedificaibries del terreny resultant de I’addicib de la superficie de la qual ja
era titular, amb la procedent del sobrant de la via pljblica.
~ P c tot
r aixo, pensem que les actuacions escaients, en cas
de no poder-se complir alIB que reflectcix l’acta dc 7 de febrer
dc 1978, són : o tramihr la revocació d’ofici de I’acte suposadament ni11 per incompetkncia manifesta de I’hrgan que el
dicti -amb la determinaei6 de les compensacions adients substituthies de les que acordades perden executivitat o compensar el Sr. ... pcls perjudicis que se segueixen de I’incompliment
clcl mateix acte, per la via de permetre una edificabiiiiat equivalent a. la que li resultaria si hagués obtingut la cessi6 dels 128,5
m2 -en cas que aixo fos legalment possible- o qualsevol altra
que fos adient amb aquesta finalitat. ))
Tres mesos dcsprks de fer les reflexions precedents vam insistir prop de l’hjuntamcnt que se’ns indiques si havia adoptat
alguna resolució en aquest respecte.
Al moment de redactar aquest informe no hem rebut contesta de 1’Ajuntament.

notícia suficient de i’acte o resoluci6 que l’origina, serveixi
perque el notificat pugui disposar allb que estimi convenient
per defensar en el procés eis drets o interessos qüestionats, ja
que si manqués tal acte de notificació o si aquesta notificació
fos nulla, I’interessat podria veure’s impossibilitat d’exercir
eh mitjms legals suficients en la seva defensa.
Lamentahlemcnt també hem de reconkixer COM a prictica
freqüent el recurs a Ics notificacions defectuoscs, cleterminan ts
d’uuna altra forma d’indefensió que ha dc ser enfrontada i resolta urgentment rnitjanqant una decidida ¡ energica actuacib dels
poders piiblics.
Per Últim i en rslacib amb el cas de la incxccucib de sentkncies judicials per part de les administracions públiques com ii sud
posit d’indefensió, interessa recordar que I’article 24.1 de la
Constitució, en establir el dret a la tutela judicial efectiva
-que integra el d’eexecució de les stmt&iicies-, configura com
un dret subjectiu allb que, des d’una perspectiva objectiva,
constitueix un clement d’irnporthncia transcendental cn el sistema jurídic. El mateix Tribuna1 Constitucional, cn una de Ics
seves resolucions referidcs a aquest assumpte, l’ernf‘asitza en
cansiclerar que I’execució de les sentkncies Cs una qilcstió de
vital importhncia per a I’efectiuitat de I’Estat social i democritic
de dret que proclama la Constitució 21 I’article primer. En la mateixa línia que la indicada pel Tribunal, aquesta Institució
e n t h que dificilment es pot parlar de i’existencia d’un Estat de
dret si no es compleixen les scntkncies.

De I’anilisi de les queixes ,que s’han anat ressenyant es desp r h que el motiu que genera més situacions d’indefensió és
efectivament la inactivitat de I’Adrninistració, quc troba en
I’abús sistemitic del silenci administratiu I’aspecte més evident
i deplorable. Corn és sabut, el silenci administratiu negatiu es
construcix sobre la ficcib lcgal de considerar produ’it un acte
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la inactivitat de I’AdrninistraciÓ constitueixi un obsldcie insuperable pes accedir a la via contenciosa per manca. de decisió aciministrativa previa.
S’estruciura aixi el silenci administratiu corn a figurajuridica
en bencfici del particular. La utilitzacih sistemitica per l’Administració d’aquest instrument porta, per6, de fet, a situacions
equiparables a la denegació dc justícia i a la conculcació directa
del principi d’eficacia recollit a I’article 103 de la Constitucib i
indirectament dei dret a la tutela efectiva delsjutges i els Tribunals, establert a l’artide 24.1.
Aquesta Institucid, considera de la major irnporthcia l’eradicaci6 de I’esmenladil practica viciosa, que, a mks &una evident
desconsideració devers eh ciutadans, representa en esskncia
~iniinotbria ilkgalitat totalment inacceptable, $1 que la ficcib
legal de I’inslitut del silenci administratiu no eximeix I’hdministraci6 de la seva obligiici6 be dictar sempre unit resolucib
cxpressa.
Pel que fil a l’iimbit de les notificacions defectuoses, cal dir
-uiilÍti!!nt paraules del Tribunal Constitucional- que de tots
cls preceptcs que les lleis processals dediquen als actes de comunicació amb les parts (notificacions, c¡tacions ...) s’advertcix que el propbsít del legislador és, sobretot, de conferir-los
les garanties per a la defcnsa dels seus drets i interessos, de tai
mnem que la notificació serveixi el seu objectiu que, donant

10199

S’inclouen en aquesta area :
a) Les queixes que fan referencia a. les actuacions d’organismes i funcionaris que depcncn del Departament rl’Enscnyament i del Departament de Cultura de fa Generalitat :queixes
sabre nivells educatius (Pre-escolar, EGB, Educació Especial,

Forrnacib Professional i Ensenyaments especialitzatsi artístics,
BUP, COU, Ensenyament Universitari) en tots els diferents
aspecles de funciÓ pública, docent, construccions i equipaments, iiiuts a l’cstudi, etc.
Aixi mateix, la Generalitat, d’acord amb I’art. 9.4 de F’Estatui, tb competencia exclusiva en cultura. Per nixb, el Departament de Cultura s’estructura cn diverses Direccions Generals
que atenen diversos aspectes de la cultura, com són la difusi6
cultural, misica, teatrc i cinematografia, cl patrimoni escrit i
documental, el patrimoni artístic i la política lingüística.
No hem d’oblidar, en aquest apartat, que el Síndic també
pot supervisar Ics queixes sobre actuacions que en mathies relacionades amb ensenyament i cultura realitxn els ens locals
en exercici de les competkncies que els corresponen d’acord
amb la legislació vigen t.

I0200

--

BUTLLETÍ OFICJAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Niim. 197 / I6 d’abril de 1987

b) Les queixes que afecten les actuacions d’un ens o Lin
organ administratiu dcpendcnt del Ministeri d’Ecfucacib i Cikncia i del Ministeri de Cultura, que, af’cclant 1’AdminislraciÓ
Central, han cl’ksser tramem a la Institució del llcfcnsor del
Pucblo.

sicih ri’un quadrc estadístic concis i clar que inclogui tota la informació en aquest respecte, estructurada en Arnbits d’intcrks.
Aquesta visi6 estadistica de conjunt 6s puntunlitzada posteriorment amb una breu referhcia a cadascun dels esmentats
hibits d’interes (alumnes, professors, centre docent i gestió
acadkmica) en qub s’ordena I’cstudi.
Caniilisi de I’hrca es complementa ainh un iipartat dedicat a
Ics queixes que afecten cls assumptes culturals i amb un altre
obre les rcssenyes cl’aquells assLimptes, tant d’ensenynment
com de cultura, consiclcmts mks representatius o de major
iníeres. ITinalitza l’exposicib amb un comentari critic dc I’irea
en gericral i un aliunt conjectural de la seva previsi hlc evolució.

El nombre rclativament baix de qucixcs presentades en relació amb aquesta irea facilita en gran rncsura de fer-ne una anitlisi inductiva, remuntant des de la individualitat dcls CUOS suscitats fins a tina visi6 general, clara i precisa dcl scu contingut
global.
IA cJesproporcib existent cntre el nombre de queixes referctits a i’ensenyarnent i ies rdatives a cultura (94%i 69’0aproximadmcnt), ens ha portat per altra bancia a estudiar sepnradament tots dos aspectes de I’Hrea, dcdicant unti espccial atencib,
tant per la quantitat corn per la diversitat dels temes, a la part
educativa. Aixi, hem tractat de confeccionar unti <<fotogr
a 1%la,>
dc les queixes relatives a I’ensenyamcnt, rnitjanCant la compo-

Ces innovacions cducaiives introdu’ides pcr la Llei Orginica
8/85, de 3 cie juliol, rcguladura del dret a I’Educacih (LODE),
Ics mancwces de personal de suport en els centres cle rkgfm orclinari que acullen alumnes deficients i determinadcs dishrncions administratives s h , per iiqucst ordre, les causes que, al
nostre entendre, es troben en el fons de la major part de Ics
queixes suscitades en relacib amb el tema de I’alumnat.
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Ministeri0 de EduaciÓn y Ciencia

A 1 Queixes arxivades previ estudi i constatació de la inexisdncin d’actuaciú irregular per part de I’AdministrnciÓ afectada.

H : Queixes inadmcscs.
C : Queixes de I’estudi de les quals derivaren recornanncions a I’Administraciir les quals van ésser ateses.
1): Queixes que van donar llac a rccomiinacions que no varen ésser ateses.
E : Queixes que generaren rccomanacions, sensc que consti encara si han estat o no ateses.
F : Qucixcs I’esludi i valoració de les quals han cski traslladats a I’AdrninislmciÓ sense I b m u h r suggeriments per refcrir-se ii qüestions discrecio-

nals, susceptiblesde diverses solucions.
C; : Queixes traslladades amb el corresponent estudi i vfiloracib al Defensor del I’ueblo.
1-1: Queixes trameses a l Defensor dcl Pueblo Atidafuz,
I : Qucixcsen tramitació.

La formulacih d’iina serie de queixes referides a la impossibilitat d’obtenir p i a p en un determinat centre docent. (qucixes
recollirtes al quadre estadístic sota ei terme <<acc6s>>)
s’expiica
des del desconeixement de la nova normativa reguladora d’aquest aspecte, dictada en desenvolupamenl dels articles 20.2i
53 de la LODE i recollida al Decret 85/86, de 20 de marc. I%
per aqucst motiu que la prictica totalitat dkquestes queixes
han estai arxivadcs previ estudi i constatacih de la inexistkncia
d’actuacib irregular per part de I’Adrninislracib afectada.
Un altre grup de queixes fa referencia a determinades insuficiencies dels serveis educatius : des de I’cscassetat de professorat qualificat d’educacib cspecial (professorat de siipor1) cn
centres ordinaris que acullen alumnes deficients fins a la
mancli cie professors d’idiomes suficients als estudis de batxillerat, fet quc dificulta i adhuc impossibilita I’elccció cl’idiorna per part de l’aiumne.
En cl primer cas, el prublema s’agreyja en consideració tant
del caractcr de I’alumne -neccssitat d’una especial
protecció - corn del desenvoluparnen t dels programes d’inlcgració quc incrementen el nombre d’aquests alumnes en
centres ordinaris i que, en conscqiihncia, generen la necessitat
de noves doiacions de professorat de suport. Pel que fa a la
manca de professors d’idiomes, el fet no 6s menys Iranscen-

dent, i es dóna ei r i s que un alumne que hagi estudiat l’idiorna
angles (pcr exemple) durant I’BGB obtingui plaqa en un lnstitut de I3atxillerat on no hi hagi professor d’aqucst idioma o,
que, encara havent-n’hi, hagi de passar a formar part d’un grup
on es professa un altre idioma (frances, per exemple), per la
desproporcib existent cntrc professors d’un i d’altrc idioma,
sovint inversaincnl proporcional a la demanda dels alumnes.
Quant a les disfuncions d’ordre administratiu, responen pcr
rcgla gcncral ai tractamcnt procedimental dels casos. En
aquest respecte, la queixa núm. 384, comentada m@sendavant, és clarament itlustrativa.
Per últim, ens limitem a apuntar en aqucst apartat la situacid,
dels estudiants avanqats, sobre la qual tornarem en fer la resscnya dels assumptes considerats de major interks.

A aquest seclar correspon el nombre més elevat CIC queixes,

amb un percentatge del 48% del total de les relatives a I’ensenyament. Malgrat aixb, donat el nombre d
cents existents a Catalunya, cal
quantitativa que aquest fet
~n la practica totalitat,

m

o
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amb la funció pública docent : oposicions, CORCU~SOS,comissions de serveis. Moltcs cl’clles responcn a crrors en la tramitacih
administrativa i a la lentitud procedirnental.
L,’actuacib de la Institució del Síndic de Greuges cn relzlcib
amb la gencralitat dc tals queixes ha cstat orientada en la linia
dc gestionar dircctamcnt amb cls f‘uncioriaris rcsponsables la
solueih dels assumptes, traslladant-se ;i1 rcspectiii assessor
cl’iwa c? les oficines corresponents pcr tractar in siiu els casos.
D’aqucsta manera han cstat resoltes, amb ta m h i m a celeritat i
cflcicia, la rnqjoria de les quei xcs hasadcs en qiicstions
procedimentals.
Entrc els diversos itssumplesagrupats en aquest sector dcstaca per la seva transccnc1enci:i el relatiu i\ iajubilació dels funcionaris docents, I’anhlisi del qual diferim al moment d’ecstucliar
els assumptcs de major intcres.

L’escassctat de queixes relatives :i liquest scctor n’és sens
dubte la característica mcs notoria.
L’increment de Ics inversions en construccions i equipiirncnls dels centres docents, l’aplicacib del iiou rkgim de concerts, etc,, són causes quc parcialment justifiquen aquest fet.
D’alires possibles raons de i’escassetat d’aqucst tipus rlc
queixcs seran exposades més endavant, en el comentari crític
de I’hrea,

La quir;i totalitat de Ics queixes d’aquest sector fan referencia ii qüestions dc lliurament de títols o convnlidacii, d’msignatures, la qual cossa les situa (amb excepcib d’algun assumpte
ci’escassa importancia) en I’imbit compctcncial cicl Ministerio
de Eclucación y Ciencia, en virtut d’allh que estableix l’article
149.1.30 dc la Constitució, o, en el seu cas, cti cl de les
Universitats.

Cinc han estat les queixes presentacics en relació amb lii cultura, Ics qtiids, juntament amb les vuitimta-una referents a
l’ensciiyarnenl, totnlitzen vuilanta-sis yueixcs per al conjunt
CIC 1 ’hrea.
LCScinc queixcs csnientaúcs tenen en I’iw norimalitzat de la
llcngua catnlana I’clemeiit de connexili. AixÍ una de les
queixes (núm. 1 100/86) phniqja la mocIif”lcacih del nom, oficialincnt ;idoptnt, LICI municipi de San[ 13oi clc Llobregat pel de
Sant Boi del Liobregat, al.legunt cn aquest respecte diversos caonaments. La queixa en qüestib V M bsser desestimada a la vista
dc l’infortne dc I’Insti tut d’Estudis Catalans, emes a instincia
d’aquesta Instilucici.
Una alirn qucixa (núm 1 007/S6), rclacionada parcialment
m b assumptes propis de I ’krea de justíciit, denuncia la negativa
ci’~inItcgistre Civil a inscriure una iietia sota el nom de Laia.
Estudiat el C I ~ Ses constati que tal ncgaEiva responia a la consideracib rtcl m i m dc Laia corn un hipocoristic d’Eulhlin, en lloc
cl’unn ferm alternativa cl’aquest noin. HI cas en el present
momení es troba pendent cte l’informe sol-licimi a 1’Iiistitut
ri ’Estudis Catatans.

Les altres tres queixes restants fan referencia a un mateix
problema : la inexisthcia en els organismes piíblics dependents de I’Administraci6 Ccntral que desenvolupen la sevn activitat ii Catalunya d’impresos oficials en llengua ciitaiana, que
han d’ésser roorrnalitzats per ciutadans d’aquesta comunitat. La
reiteracih d’aqucst tipus de queixes dona lloc a una actuació
d’ofici d’aquesta Instiiució i a la comunicacih al Dcfensor del
Ptreblo cl’una serie de consideracions quc sbn rnbs limpliarnenl
cstudiadcs cn el coiwsponcnt lloc de fa ressenya rl’assurnptes
r n k represciitatztius.

En apartals antcriors anticiphvcm l’cstudi concret, exemplificat amb mostres representatives, de diversos tipus de
queixes considerades d’interes. En el present epigraf es recullen ies queixes anunciades (estudiants avanpts, disfuncions cl’ordre aclministratiu, jubilació dels funcionaris docents,
lliurament de títols, impresos oficials en versib exclusivament
castellana) i d’altres de diversa íncldc, tractant de conformar
amb totes cflcs la imatge rcal, heterogenia i diversa, prbpia de
I %rea
I

3.1. Kytudinnts avungats
1175/86)

(Qucixes 587/86,

830/86,

Diverses queixes presentadcs davant aquesta Institució en
relació arnb la prablemitica dels estudiants que, en virtut d’un
coeficient intelkctual més elevat que el normal, segueixen estudis en cursos superiors a aquclls que per la seva edat els correspondrien, ens van cvicicnciar la convenibricia de procedir a
I’obertura d’un expedient d’ofici pcr tai d’estudiar en forma
global aquest problema, abstraient de la casuisticn concreta
unes considcracions d’ordre general.
El cas dels alumnes avanqats vil tenir en el nivell d’EGB la
més clara connotaci6 de problema : quan aquests alumnes finalitzaven ei vuit& curs, se’ls negava el lliurment clcl títol de
gradual escolar, no pas per nianca de coneixements, sin6 per
qüestions d’cclat, i se’ls <<sancionava>) amb la repeticiij de c i m
o, en tot cas, arnb una obíigada espera (a vegades dc més d’un
curs) abans rl’accedir al següent nivell educatiu.
Analitzat CE cas, es conslalh la inexishcia dc cap mecanisme
administratiu que possibilitks l’atenció educativa, segons necessitats, a aquests alumlies avanqats. Ben al contrari, VB
quedar paks quc I’hdniinistració anteposava edat a coneixements i arribava a negar el lliurament CIC titols justificant-se en
l’cclat, sense cap considcracih clcvcrs el major desenvolupament inteHectual i la cnpncitacih demostrada.
Davant aquestii anAlisi, la nostra Institució s’adrepi al Dcfensor del Pueblo mitjanqant cscrit en el qual es defensava essencial ment la nccessi tat yiie I’AdministraciO de I’Estat hi
donés urgent soluci6. Argurnenthvcm en el sentit que els plantejaments uniformistes que exigia el funcionament eficaq del
sistema educatiu no podien anteposar-se a criteris de justicia
distributiva i ci’igualtat, exyrcssada en els termes i amb i’abast
reiteradament manifestat pel Tribunal Constitucional 21 partir
de la seva sentencia núm. 22/1981, de 2 de juliol, i participavern al Defensor dei Pueblo cl nostre critcri qiic entre els alumnes a v a i y i t s i els al tres hi havia una desigual tat originiria, deri-
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vnda de les diferents capacitats intelkctives, que justificava i
hdliuc exigia un diferent tractament normatiu, cl’acord amb el
principi d’igualtat real proclaniat a i’aarticlc 9.2 de la
Constitucib.
Poc temps després de la nostra actuacih davanl e1 Defensor
del Pueblo, vam tenir la satisfacció de veure resolt aquest afer
grhcies a la publicació en el BOE del dia 5 de gener de 1987 de
I’Ordrc del Ministeri d’EducaciÓ i Ciencki sobre regularització
de la situació escolar dels alumnes d’EducaciÓ tieneral Msica
avanqats de curs.
d ‘ordrecrdministvatiu (Queixa 3 84/86)
3.2. l!is~fhnciuns

En la queixa analitzada a continuacih conflueixen dos dements : és clarament exemplificadom de determinades disfuncions administratives i, al mateix temps, representa I’hic cas
de recomanacib no atesa formulada en aquesta itrea. Aixb justifica la seva.selecció.
La qiiesti6 suscitada em de gran senzillesa. Una alumna matriculada en una facultat de ¡a Universitat Autonoma de Barcelona, en 1 curs de carrera, vil abonar en concepte de matricula
la quantitat de 34.476 PTA, ignorimt que tenia dret a la grat&
tat per tal com havia obtingut matricula d’honor al COU. infbrmada del seu dret, va sol-licitar pocs dies després la devolució
de l’import abonat, cosa que li va &ser denegada per la.
Universitat .
Plantejat el cas davant aquesta Institució i fet el corresponent
estudi, s’acord8 adrkqar ii I’esmentada Universitnt una recomanació per tal que es revisés la soklicitud de I’alumna ies ceplanteg6s si no era procedent de reinlcgrar-li l’irnpot abonat de la
matrícula. Aquesti recomanacib, adreqada a 1’Excm. i Magn.
Kector, va esser contestada mitjanqant un escrit del Sr.
Gerent, en ei qual, alkgant criteris d’ordre i elicacia iidministrativa, es rebutjaw la recomanació <<pertai de no prendre
decisions discriminatories envers el que s’ha fet amb d’allres
alumnes i no distorsionac el desenvolupament de la tasca ndmini slrativa H .
Entenent que amb la comunicacih del Sr. Gerent no quechiva
garantit el coneixement i assumpció per 1’Excrn. i Magn.
Rector de la resposh donada, vam tornar a replantejar el cas,
lkni en aquesta ocasió una kmplia anhlisi de la normativa referent a l’cxempció de la taxa per matrícula, vigcnt en el
moment en que es prod~irenels fets objecte de la queixa. Exposjvem en el nostre escrit que els arguments addu’itsa la carta
del Sr. Gerent (manteniment ci’uns criteris d’odre i eficjcia administrativa, etc.) mancaven d’entitat propia i només podien
ésser considerats vilids o nuls en funció dc l’existcncia d’un
dret real de I’alumna a obtenir la gratu’itat de matricula reclamada, de manera que, si s’acceptava l’existcncia dc tal dret, arguments corn cls al-lcgats IIQ podien ésser avaluais més que en
forma negativa, corn c? elements a corregir i remoure per tai
que el dret es pogués realitzar.
Recordhvem en el nostrc cscrit que la inscripci6 gratu“itaen
el primer curs de facultat per havcr obtingut matrícula d’honor
cn les proves de grau no era un fet nou, sinó que, a1 contrari,
tenia una llarga i normalitzada histbria que partia de I R promulgació de la Llei de Protecció Escolar de 19 de juliol de 1944.
VOrdre d’l d’abril de 1960 sobre regulació de laxes (inclosa a
I’índex de disposicions vigents de I’Ordre de 31 de maig de
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1968) avalava aquesta afirmació, amb la concreta regulació
que recollia en aquest respecte al seu urticlc 11. Més recentment, després de la introclucció del Curs d’Oricntaci6 Universitiria (COU), i en aplicacih de I’Ordre de 31 de desembre
de 197 i, es dicth la Resolució de 2 de febrer de 1972, cle la Subsecretaria d’Educaci6 i Cibncia, a I’aarticle 4.‘ de la qual s’eslablia : ({ La cxención de las tasas acadérnicas correspondientes 8
la llarnada “Matrícula de Honor”, podri concederse entre 10s
alumnos que alcanzaren mlificacibn global de sobresaliente,
hasta un máximo del 5 por 100 del curso H ((<cursode orientación )), naturalment).
D’acord amb la normativa indicada, enteníem que la noatenc% it la recomanacib formulada hauria c2e basar-se en tot
cas en normes juridiques que, liei seu major rang o especialit,at,
la precedissin en la seva aplicacih.
Lamentablement, I’argumentacib d’aquesta Institucib no va
ésser acceptada, sin6 que es confirmaren en carta posterior dc
1’Excm. i Magn. Rector les conclusions abans manifestades pcl
Sr. Gerent, persistint en la no-atenció del requeriment segons
plantejaments burocrhtics reiteratius, aliens al dret invocat pcr
l’alumna, i no aportant -tampoc en aquesta ocasió- la m6s
mínima valoracib jurídica sobre el cas.
3.3. Juhilucici dels Jincinnauis docents (queixes 252/86,
300/86,3 I2/86,765/86, 109W86)
La importkncia de lajubilació dcEs funcionaris docents i la reiteracib de queixes presentades en aquest respecte van portar
aquesta Institució a obrir un expedient d’ofici, que es va cloure
amb la remissió ai Defensor del Puebio d’un estudi analitic cie
Icl qiiestib.

En el moment actual, el tractament legal de la jubilr-lció del
funcionari docent genera en moltes ocasions un sentiment de
greuge per part dels professionals afectats. Les raons de tal sentiment són diverses, si bé es liocien reconduir a ducs categories,
les de tipus legal i les extralegals, on imperen criteris de professionalitat i de responsabilitat vers eis alumnes.
Pel que fa a les raons legals, es constata un clar enfrontarnen1
entre aquests professors i 1’AdministraciÓquant a la concrecib
de la norma aplicable. Mentre els primers defensen I’aplicaicih
de la Disposicib Transitoria novena, apartat segon, de la Llei
30/84, de 2 cl’agost, de Reforma de la Funci6 Pública, sobrejubilaci6 escalonada segons edats, fins R 1’1 d’octubrc de 1987,
I’Admitiistraci6, d’acord amb el Rcial Decret Llei 17/82, de 24
de sciembre, convalidlit per Resolució del Congrés dels ilipu-

tats, de 14 d‘octubre del mateix any, defensa i aplica lajubilació
autarnatica en complir el funcionari O5 anys d’cdat.
Malgrat la transcendkncia de l’alhiida qüestió legal,
aquesta Institució va considerar impropi entrar a analitzar-la,
donat el caricter essencial de valoracib i interpretacih jurídica
que comporta i que la situa en el marc de compehcia dels Tribunals de Justícia.
Interessa molt, en canvi, l’estudi de Ics raons extralegals, de
tipus pedagogic. L‘exernple del professor que és jubilat ei mes
de maig perque compleix en aquest temps 65 anys i la rcpercussi6 d’aquest fct en els alumnes, constrenyits a una avaluació
final dels seus coneixements per un allre professional, amb el
qual potser no han compartit ni dues setmanes del curs, és per
si mateix argument suficient per replantejar l’actual tractament
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lcgal d’aquesta qiiesti6. Amb ayircsta idea, vam imslladar al
Derensor clel Pucblo cl noslse criteri segons el qual I’intcrks de
1 ’iilmine ~~crcluc
CR rcspccti al IIz~rgcl’un curs 1:) permanencia
d ’ u ~rniitcix prolessor 1ia de situur-sc per sobre de qiicstions
funcionarials uniformistes i extrapcrlal;~~giques,
encara cluc
nornks fos per aplicacib clel principi general cle clrct jri ddiio, p’o
lihertu/o, quc obliga I’Acliminislntcib, en el cas de pliinditnt de
mi t,jaris i n t cr venci on istes Iegalm en t adrn issi bl es, a adoptar
aqwli quc resulti menys restrictiu. 131resum, v i m enlcndrc
qtie cl problcrna estudiai, igual q ~ i ela prkticu totalilat de problemes Jurícli~o-~~lminjstratius,
no consistia en d t n t cosa que
cn la recercii de l’cqdilx+¡cntrc privilegis de I’hcliiiinistracib i
garanties: dels íidniinist rats. Equilibri que, cii el cas cluc ens
ocupa i en funcih dc Ics ccmsidenicions ankriors, calia tcnir pcr
altenit i neccssi tnt CICrcconslruccii).
U n 1;i nostra coinunicaci6 al Ilefensor del Pucbla, i a la vista
del triniit processal en que es trobava l’fislalut de la TuriciO p Ú Mica doccnt, li sizggeriem la convcnihcia d’in troduir aqiicst
aspectc com un clement més d’estudi CII 1;i reilaccib definitiva
de tal Emtul.

Lcs qucixcs aquí ressenyades fiin refcrkncia a la negativa dc
I’Ailrninistracib it lliurar a determinats prot‘cssionals els correspotietits títols de metges es~iecialistcsdcls quals es consideren
crcditors en havcr rccalitzal cn la seva inicgritat els plans de Tormxi6 exigits. El problema de fons es troba en el fet qtrc els esmentats prof‘cssionals no van accedir als estudis CICE’espccialitat :itravk dc la pertinent convocatbria nacional, CII contra del
que s’cstahleix en aquest rcspccte al 32eial llecret I27/84, d’l1
dc gener, on es concrcta u11 numo-ics cluusids pcr accedir i i l’obtcncib del pertincnt títol.
]!,I problema, malgrat la scvii importimciu, no 6s nou. .la CH el
seu dia ei IPeTensar del 13uchlova suggerir a I’Administrucih
eilucdtiva competent la mcirfilicacib clcl criteri lirnitntiu pcrqul:
es considcrav;i mes equitativa 1;i conoessib del tilol d’xord
anit>critcris de seleccib xiequnclii, k m p s de íormacih i quiilital,
S C ~ S Climitació num&rica. Aqiiwt suggeri tiicnl va ixser tingut
en compte i iwollit ii la Llei 1-4/1986, dc 25 cl’abril, General CIC:
Sanitat, cti la disposicih iinnl lirimera de LI quril s’cstdicix yuc
cl Cinvcrn, cn cl termini de 18 rncsus, rcgularii, aclarirri i harmonitmrh el iteial i’lccrct 127/84, d’l I de gener.
A I-cservaric1 resultat cl’iiqucsta rcgularilzacib pendciit i pa1-21 1.1 ela men t ii la in fo I mac¡ i> j u rid ica faci l i tarta ii l s i11 t crcssa t s,
uquesta J tisti tucib ha fel Iramesa d’uqucstes qucixes al Ucf‘ctv
sor del Pueblo per tal que, rnitjanqant la seva intervencib, s’agil i l i la resolucih del problema.

A L ~ L I Cqucixii
S ~ : ~ fit rel‘crhncia i-i la prctensió del professoral
d’un Institut tic f3atxiIlerat que els pares d’uns alumnes cls exitiwixiti, formalment i per escrit, dc rcsponsahilitats pcr Ics possi Mes actuacions itnprurlenis o negligents dels xicots, durant la

realització #una activitat cxtrascolur consistent en un viatgc
cultural a París.
131cl fons CIC la qüestib plantejada hi havia unli cvident inseguretat del professorat, presumiblcrnent derivoclii del descancixemen t de I’abast de la responsabili tat cn aquests CBSOS.
Aquesta Institucih orienti) I’aniiIisi des d’um visi6 general,
d’nbstrxcib, cn considerar qiic una previsiblc cvolucih negativa del tcma podria porhi. B uila oposició sistcmiilica i generditxada per part del professorat a parlicipar cn tlctenninadcs activi tats complementiirics o exlrascolars dels Centrcs, amb cls
conseyiients perjudicis per a l’cclucacib dels alumnes.
I,’estiicii de ics normes itpiicahlcs al ciis (art. 565 dei Codi
Penal sobre imprudkncia puniblc, art. 20 en relació amb l’art. 8
el mateix Cocli, sobre responsahilitat civil, arts. 1902 i 1903 del
Codi Civil i art. 42 cle la Llei CICRegim Jurídic de I’Adniinistraci6 de I’Estat, entre d’altrcs) ens va portar ii iu conclusih quc ci
problema clc rcferkncia responia br’lsicamcnt a un desconcixcment gcncral dcl marc legal en quk s’insereix la qiiestió i a la
fa1ta de concreccib normativacl’iaspcctes organitzatius cie les iictivitats a desenvolupar, (establimcnt, per cxcrnplc, de la reliició inínirna 61’alumncs/prol‘~ssorsacompanyants, scgons edats
ci’aquclis i tipus d’xtivitat) .
En conseyükncia amb la rioslra &ilisi, vam scrggcrir al litullir del Dcparlatnent d’Enscnyarnent la convenihcia de difondrc entre els afcctats la norinnti va conformaclora del seu
niurc de responsabilitat i la concrecib administrativa cfels cequisits exigibles per tal que Ics activitats extrascolars i complcrncnlaries es pogucssi n desenvolupar amb Ics miiximes g a m ties per als diversos membres de la comunitat escolar. L’esnientaC suggeritnctit ha tingut un favorable acolliment pel De-

partamcnt d’lhcnyament, yuc s’ha mostrat disposat a donar
lirompla solucih a aquest asstrmpte.

Aquesta queixa cs refereix 11 la dcnegaciii 1x1 Cap de liecictalge dc Cntaiii cic i’instiiul de Cicncies cie I’fitiucacih (ICE)
de la IJnivcrsital dc 13arcelonu, de li1 convaliclació de l’iissignatcira (<CulturaI )> (Geografia i i-lislbria dc Catalunya) cieIs cstudis cte tal Rcciclatge, per les matbries anilogues cursades lrcr ;i
l’obtciicib del Tílol de Lliceticiai en Filosofia i Lletres, Scccib

Pedugogia
Transcendint ci cas concrct formulat a la queixa, la nostra Institucib cs plan~ejides det primer moment cuni ii qüestib u resoldre previament la lcgitimiici6 dels ICE per rcsoldre sobre Ics
convalidacions de materics en els estudis de rcciclatgc de catn1:). En aquest sentit ens vam ixlreCar nl titular del Elepiu‘tument
cl’Ensenynment en sol~licitudde la pertinent inforrnacib, la
qual, si bh eiis va ksscr puniualment tramesa, no va aclarir la
qüestió piatitcjada, polser perquk la seva formulació rcqucria
més concreció.
La interpelhció ha estat tornada a efecluar i es troba en
aquests moments pcndent de resposta. La n ~ v iformulacici
i
de
iu pregunta concreta els nostres dubtes rnitjanpnt lu relació de
determinats aspectes que, a reserva del seu carl‘lctcr ideal i apriocislic, podcn portar a entendre cl c a de referencia fora dc
I’irnbit competencial propi tle les Uni versi tals. La formulació
apriorística efectuada 6s senzilla : I’ensenyamcnt de la llengua
I
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autonbmica prbpia i, en conseqiikncia, els estudis de capacitaci6 per professar-ne l’ensenyament ,són competbncia exclusiva
dels Governs autonoms. En virtut d’aquesta competencia, l’aprovacio dels programes corresponents als cst udis de reciclatge
del cataih correspon al Departament d’Ensenyament,de la miltcixa manera que li correspon el lliurameni dels títols

corresponents.
Les Universitats catalanes, pes mitja deis SCUS ICE, professen aquests cursos i gestionen el iliurament dels titols, sempre
segons la normativa dictacla per I’AdministcaciÓ educativa,
sense que puguin introduir cap varixi6 en aquest respecte.
D’acord amb aixb, les Universitats no podrien pronunciar-se
sobre la convalidaci6 d’assignatures del reciclatge del catala
sense habilitacib expressa establerta per Ordre del Departament d’Ensenyarnent, perquk el regim d’aquests estudis és radicalment difcrcnt de I’establert per a les carreres prhpiament
universithries (aprovació dels pians d’estudis pcr Ics Universitats segons directrius dei GQVWII
de !’Estai, homologacib pel
Conscjo de Universidades, etc.).
Idaformuiacib fins ací recollida i que, corn ja s’ha dit, es mou
encara en el nivell de la conjccturc? i de la presumpcib, té, no
obstant, prou entiial per justificar un estudi acurat, els rcsultats
del qual podrien canviar totalment l’actud conformiicib.

La present queixa fa referimcia I? una qiiesti6 singular i atipica. Va &ser presentada per I’AssociaciO de pares d’un detcrrninat coHegi públic, que, juntament amb cls corresponents professors, van fer una esforqíida i eiogiabie tasca de catdanitzacih
del centre (iniciada en una etapa pre-constitucional) reconeguda públicament en el seu dia amb la concessi6 del premi lhlcfiri
Rexach. Exemple clar d’aquesta esplkndida tasca 6s el fet que
ja en el curs 1984-85 i clins un imbit d’cntrnda majarithriarnenl
ci~stellanoparlant,el cent pcr cent clcls professors de la plantilla
Lenien la tituiacib adequada pcl que fk al reciclatge de catalh.
l h aquesta situació el Departiameni d’Ensenyarncnt va treu re
a C O ~ C L I ~determinades
S
places del Coklegi sense exigir per a la
provisib la corresponent titulació en llengua catalana. Aquest
fct vil ésser contestat pels pares dels alurnncs, que el consideraren conculcador dels seiis drets a utilitzar la llengua catalana en
tota circumsthncia i a integrar-se lingi’ríslicament i social en la
nostra societat.
Esgotades toles les vies administralives sense obtenir sitisf’accib a les seves dcrnandes, l’esmcntacla Associació de Pares
va recórrer a aquesta Institucib tot plantejant el seu problema i
sollicitmt la nostra intervencib.
Requerida del Deparlament d’hsenyament la pertinent iní‘ormacib se‘ris comunica qiie malgrat I’accib normalitzadora
exemplar portada fi termc pel centre, tant per la qualitat aplicada com per ¡a intensitat i dedicació prodigades, no era lactible
en aquells moments accedir a la pelici6 del Centre perque eren
nombroses les escoles que cada curs iniciwcn processos de catalanitmcib global i que es trobaven amb menys professors catalans dels desitjables. E1 Departamen t d’Ensenyament ens CQmunicB igualment que, per poder atendre de la manera més
justa i convenient possible totes les demandes d’escoles en
procés de catalanització, havia arbitrat la fbrmula cle dotar les
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places d’EGB, en una proporci6 d’1/8 de mestres quc dcsconeixicn el catalh.
A la vista d’aquesta informació i en consideració al fet que la
distribució dels mitjans personals, segons necessitats, era un
afer inscrit c n I’arnbii de la decisió política, aquesta Institució
es va abstenir de fer cap recomanació, no sense hmentar -tot
i entendre les raons exposades pel titular del 13cpartamcnt
d’Ensenyament- que no es dones soluci6 satisfactbria a la petici6 dels pares dels alumnes, ii la qual cls consideraven creditors donada J’cxcepcionnlitat dei centre i de la pelició.

Recollim en aquest apartat diverses queixes d’itlkntic contingut, que considerem les més representatives de Culturli. El caracter d’aqucstes queixes donh lloc ii una actuació rf’oofici dc la
nostra Institució, que es va cloure amb el plantejament al Defensor del Pueblo de les consideracions que s’aniilitzen
scguidament.
ks un fet que la norrnalitzacib de l’ús de Ics diferents llengües que coexisteixen olicialrnent amb el castella en diverses Comunitats Autbnomes és un procés conflictiu i llarg que polcncia molts sentiments de greuge. Si bé I’aniilisi de Ics queixes rcbudes en aqucsi respecte en liquesta Institucib mostra una reducci6 en el nombre, es detecta en canvi una clara evolució cap
a posicions rnbs rígides i intransigents. Exemple clar d’aixb són
les qucixes recollides en aquest apartat sota eis números
885/86 i 1096186.
Totes clucs fan referencia ii la inexistencia en organismes depcndcnts de I’AdministraciÓ de S ’Estiit d’impresos oficials en
llengua catalana que han d’ésses emplenats per ciutadans d’aqucsta Comunitat (en concret, cls imprcsos d’inscripció dc
naixement dels Registres Civils i els ri’inscripció en el cens
elecloral). El que interessa Ter ressaltar aquí, en corrohoracib
dc la lendencia a la rigidesa abans esmcniada, és I’enkrgica convicci0 dels plantejarnen ts defensats en tals queixes, que ha
portat, cn un dcls casos, ii la no-inclusió de I’interessat en les
llistes del cens electoral en negar-sc a omplir els eorrcsponents
impresos de 1’Instituto Nacional de Estadistica, perque no eren
redactats en l’idiorna propi de In seva cultura.
AI rnargc de Ics connotacions sbcio-politiques propies del
cas, aquesta Institucii, vii considerar convenienl iraslladar
aquests assumptes al Def’cnsor clel Pueblo, tot recorclun t la
prescripcib continguda a l’article 3.3 de la Constitucih, segons
la qual el patrimoni cultural que representa la riquesa de les difcrcnts modal i tats 1i ngüi st iq ues ha d’ksscr objecte d kxpecial
respectc i protecció (en igual sentit I’article 46 de tai norma
~uperior)~
En la nostrri cornunicaci6 al Defensor del Pueblo, expresshvern que, si bC: els preceptes constitucionals aEludits havien
tingut el seli desenvolupamcni en diversos Reglaments, rcfcsents en general a la incorporacib de les corresponents llengiies
prhpies als respectius sistemes d’ensenyamen t, es constatava
no obstant aixb (malgrat que la Constitució hagués complert
recentment vuit anys de vigencia) la incxistkncia dc normativa estatal -oberta i cultivadora dels drets lingüístics de les Comunitats Autonomes- que adeqüks al mandat contingut en el
referit article 3.3. les actuacions dels brgans de I’Aclministració

,
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Central amb repercussió cn d s hmbits autonhmics amb llengües propies.
Participhvcm finalment al Defensor del PuehEo quc el criteri
mantingui per I’AdministraciÓ Autonoma Catalana sobre la relaci6 entre els idiomes catali i castcllri, segons el qual la cooclcialitat s’lxi d’entenclrc no com una <<oficialitatcornpartida )>
sinb corn unii c<doblcoficialitat>>,clonaw entrada tant al dret
del ciutadh ii clcgir la llengua de la seva relacib personaljtzada
anih I’AdministraciÓ corn a la necessitat que les comunicacions
colkctives ilcls organs administratius amb seu ii Catalunya s’cfectuessin en qualscvol dc les dues llengiles que decideixi el
corresponent hrgan, Aixo no obstant cntcníerii quc hi havia
tlcterminals casos, com poden k c r els ribans indicats, la naluralesa cicls quals feia convenient i en ocasions cxigia I’ús dc
toies dues llcngücs com 11 únic mitjh cl’izarrnonitzar -en la
línia dcl repetit arlicle 3.3- els diversos i legítims drets del
ciutxla, rnantciiint ensems l’eyuili bri tingiistic existent.

ItI quadre estadístic reprodLiit al comeiiqament d’aquest
estucli sobre I ’ Arca d’Ensenyamcnt i Cultura, prou evident i
infclrinatiu, hi f’;i ocioses considcracions puntuals. fins limitarem, en conseqiihncia, a fer una anhlisi crítica de l’hrca ii purtis
clc ducs apreciacions de tipus general que destaquen amb f‘orqa
evidkncia sobre tuta altra : I’eschs nombre i la diversitat de
queixes. Aquestes circumstincics caracteritzadores de I’hrea
sbn examinades tot seguit des d’unii doblc optica, tractant cle
tro bar-ne causes i concretant-rie Ics conscqiibticies.

4.1. La Llei Orghnica 8/1985, dc 3 dc juliol, reguladora del
Dret a I’Eclucació, rcprcxenta una important innovacih en la
conf‘ormacib del servei p~ibliceducatiu no universitari. Els
canvis estructuriils que comporti1 i dels quals ks viu excmplc
l’cx tensa llista de Reglarnen ts, tant dc I’Admi nistracib Central
corn de les Administracions Authnorncs dictats en desplegament d’ayuella Llei, cs prodir’iren majorithriament a l llarg dc
l’any 1986, situant-se en uqucsta fme les possiblcs qiiesiions
coniliclivcs, en els tiivclls de decisió de Ics Administracions i
dcls grups amb interessos cn aquesta rniitkria. hi el cas concret
de I’A\clminislraci0 13ducativa catalana, normes corn cl Decret
85/86, de 20 de mar$, pel qual s’establcix el marc general cl’acimissi6 d’alumnes en els eeiitrcs docents públics i conccrlats; el
Ilccret 87/86, dc 20 dc nzarG, sobre coiiccrts educniius; el
l.)ccret 87/86, de 3 d’abril, regulador dcls orgins de govern
deis centrcs pÚ bl ics cl’cnscnyament no un i versitari, etc., sbn
cle tal hanscendencia, que ks impensablc que en la seva confccci6 no s’hagin prodiiil conflictcs d’interessos entre els grups
consultats. En tot cas, aquests cvcntuals conflictes, liropis de
~ola
societat democritica, es molien en iin nivell previ a la cleíiiiitivn udopcib pcr I’Administracib de la decisi6 corrcsponcnl i
qucdcn, pcr tant, I‘ora del cnmp ordinari d’aciuacib d’aquesta
InstitLrcib. S’ha de reconeixcr, pcro, pel que fi1 a aquest punt,
que, malgrat la disparitat d’inicrcssos i punts de vista coiicurrcnts i la irnporthncia de Ics normes al-lurlidcs, aquestes
Iiortiiw no hitn estat prkticament eniitescades, 121 qiial cosa és
indici de l’exisiencia cl’un unipli consens, sempre cncomiable.
Ca causa bisica i concrelri de I’escassetat de qucixes CII

aquesta Brea considerem que deriva per una part de Ics raons
abans exposades i, per l’altra, en major pari, del poc lemps
transcorregut des cle Ea nova estructuració del marc educatiu
(cncara cn vies dc desplegament). Aquesta situació cle I’any
1986, que podríem qualificar de transitbria, no plenamcnt definida, enguany haurk de donar lloc a unn ctapii cle consoliclacih
en la qual el coneixement dc la norma i, conseqücntment, dcls
dreh i deures yuc en deriven, per part dei cititadi, portin ii una
normaliizacih general que permeti detectar, a través de les
queixes presentades, els aspectes ridministraiitls de I’iirea més
necessitats cle correcció. El clcsplegamcnt de la Llei 25/85, de
I O de desembre, dels consells escolars, amb la consiiiuci6 del
Conseli Escolar rlc Calalunya i dels Consells Escolars Territorials i Municipals, significari sens dubte una aportacib transcenclcnt a la millora del sistcma educatiu catal8 en línia paralkla a
l’esmentada, de dcteccih cicls setis problemes reals.
L‘cscassetat del nombre de queixes presentades i la dispcrsid,
dels tcrncs ii quc fan referencia, conseqüencia com j a s’ha dit
de la situacih de transitorictat abans esmentada, fan temerari
tot intent d’exlreure’n conclusions i recomanacions
generiques.
En un moment corn el present, cn quk cl mateix Departament d’Enscnyament acaba de modificar substancialmcnt la
seva estructura per tal d’adequar-la a la nova situació sorgida a
conscqükncia de E’apliacib de la LODE; quan encara es troba
en fase d’estudi un afer tan transcendent pcr a la funcib pública
docent com és 1’Estatut del Professorat; quan certs programcs
educatius de I’abast dels establerts pel Decret 31/86, dc 30 de
gener (1 icngiies est rangeres, i n forrnlit ica educativa, mi [jans
iudio-visuals i, sobrctol, el programa experimenti11 de refornxi
educativa) no poden encara ésser avaluats quant ii resultats, a
causa del poc temps transcorregut des de la seva entrada en
funcionament ...,cn aquests moments, fóni isrcflexi u rivcnturar suggeriments sobre correccions o millores en Ics qtiestions
cssenci8Is dc 1’ensenyanien t.
Concretament i ;ireserva de les consideracions abans esmentaclcs, aquesta Institució vot mostrar la seva preocupacih pcr
delerrninacles qiicstions. Seguint la dita popular (1qui molt
abrapi poc estreny n, liem tractal de seleccionar un mínim cl’assumptes entre 111 clivcrsjlat clcls que tenen incidcncia mks dircct a en I’alurnnat, cn consideracib club és ;i1 voltant cl’aquest
sector yuc ~ ’ I ~ ~ t r i ~ c fonamentalment
t~irii
tol el sistcma
educat i LI.
Tres són cls casos cn qijlestió :

a) El primer, que 6s rcitcracih de I’cxpressat en Membries
antcriors, es refereix a I’cstablimenl del currículum adequat a
E’edat evoIutivrz 12-16 anys, fomentant I’opcionalitat !macla en
les ncccssitals, aptituds i Interessos dels alumnes. Aquest C N S
ja ha estat recollit al programa experimental de reforma educativa del qual abans s’ha ret esmeni, i confiem que aviut seri
una realitat.
b) La segona de Ics materies sobre les quals volem cridar l’a-

tcncih es r e h e i x a la convenikncia d’iticremcntar les dotacions
de professorat qualificat de suport en els centres docents úe
&gim ordinari que acullen alumnes deficients. Aquest increment, cotiseqiiencia logica del desenvolupament dels programes d’integració, ha d’efectuar-se, per altra banda, dins Ics di-
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rectrius sorgides d’una planificació glo bai que interrelacioni
equips psicopcdagbgics, professors de rkgim ordinari i especialistes en la tasca comú d’atencih efica~;iaquest tipus d’alurnnes, donant soluci6 les dificultais derivades cle la diversitat
de rninusvalidcses que, en el seu cas, podrien coincidir cn un
mateix centre.
c) Per acabar, fixem la nostra atenci6 en I’estudi d’idiomes
a l’ensenyanient mitja. Som coneixedors de la important tasca
feta en els últims anys en relaci6 amb aquest afer. La despro-

porcib existent entre un professorat majoritariamen t qualificat
en !’idioma frmces i una creixent demanda dels estudiants per
I’idioma angl6s s’ha anat resolent progressivarnen t, perb
encara restcn qiicstions per resoldre en aquest aspecte. La
millor capacitació d’aquest professoral mitjanqant cursos de reciclatge i estadcs it l’ccstranger i I’ampliaci6 de l’oferta d’ensenyament d’idiomes en els Instituts de Batxillerat en d’allrcs Ilengües de ia Comunitat Europca (alemany, itaIiB, portugues...)
són ciisos pendents que reclamen una rhpida solucib en una coHectivitai tan europea com la nostra.

4.2. Pel que fa a la Cultura, les consideracions abans exposades en relació amb I’escassedat del nombre de queixes i les
conseqükncies que en deriven tarnbb són plenament aplicables, i, potser, agreujades, donada I’ínfima quantitat de les presentades en aquest rcspecte.
Considerem de totes maneres que encara queda un llarg
camí a recórrer per arribar 8 la plena normalitzwió linghistica
de Catalunya. Les connotacions socio-polítiques del cas i la intransigkncja de moltes actituds dificulten la desitjable proxima
solució del conflicle. Malgrat aixb, i deplorant la dilació del
procés, cal reconeixer que, fiquest, amb totcs les dificultats
que implica, es va porti-mt a terme sense traumes socials
significatius.

Capitol 1v
h a 4 :Sanitat J Seguretat Social Treball

-

I. Amhií institucional i umhit mutwiuihl de oomp&ncies
S’inclouen en aquesta Slrea :
1 I. Les queixes que fan referencia a actuacions del Departament de Sailitat i Seguretat Social i del Departament de Treball de la Generalitat. Entre les materies que són campetencia
del Departament de Sanitat i Seguretat Social cal destacar la
gestió de les prestacions i els serveis en rniltkria d’assistkncia
sanithia; inversions, despeses, gestib i administració deis
centres i institucions sanithries de la Seguretat Social a Catalunya o de la Generalitat; situacions generals i específiques relatives a les baixes per accident o malaltia professional, invalideses
provisionals i permanents; actuació de les UVAMI; actuaci6

farmackutica; centres sanitaris privats; entitats d’asseguranp
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privada i lliure; sanitat ambiental, salubritat i control de I’aigua
potable i marina; control d’aliments i begudes, i situacions tutelades per I’Institut Catali d’Assistkncia i Serveis Socials.
Depenen dei Departament de Treball : la Direcció tieneral
de Relacions Laborals; el Centre de Mediació, cl’Arbitratge i
Conciliació; eis centres de Seguretat i €Iigiene; la Direcci6 General de Cooperació, que promou, estimula i descnvolupa el
moviment cooperatiu; i la Direcció General d’Ocupacih, que
impulsa els plans d’acupacid, illuita contra I’atur,

1.2. Les queixes que fan referkncia ;-I Ics actuacions dels
Ministeris de Snnitat i Consum i dei Ministeri de Treball i Seguretat Social en matcries encara no traspassades a la Generalital, COM ara, entre altres, cl rkgim d’afiiíació i les prestacions
cconbmiques cie la Seguretat Social (Instituto Nacional de Seguridad Social), les prestaciolis gcnkriqucs del subsidi d’atur
(Fondo Nacional de Proteccibn nl Trabqio) i de rcccrcii d’un
nou treball (Instituto Nacional de Empico).
1.3. ‘Tambk s’inclouen en aquesta Arca Ics queixes relacionades amb el funcionament de la jurisdicció laboral (Magistratures de Treball i Tribunal Central de Treball) i, en especial,
demorcs en In tramitacib del procediment i en i’execució de les
scntkncies dictades en aquestajurisdicció.

Corresponen a aquesta hrea un lotai de 290 queixes (228 rl
Sanitat i Seguretat Social i 62 a Treball). En relacib amb I’any
precedent, hi ha hagut un augment d’escrits, ja que, si en I’informe de 1985 aquesta Arca representava el 16’74 del totitl, en
el present el percentatge ha pujat al 23’94% i hi ocupa cl segon

I IOC.
Les Administracions afectades per les queixes corresponents
a I’hred 4 cie Sanitat i Seguretat Social i Trcball, són les següents

Departament de Sanitat i Seguretat Social
Departament de Treball
Ministeri de Sanital i Seguretat Social
Juri sdi cci Ó laboral
Queixes privades
Altres expedients

193

TOTAL

290

6

40
14
22
12

restat de la tramitacib el 31 de desembre cra el següent :
157 queixes admeses, I10 inadmcses, mentre que en restaven
23 en estudi.
QUADRE33

AKEA 4

SANITAT I SEGURETATSOCIAL
T fi ERA LL

Nre. queixes

A) Queixes udmses
Petici6 d’ampliació de dades a I’intcressatcitat per a entrevista personal

I57
22
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Nre. ctueixcs

-- -
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13) Quekes no u~irmc.s

Questiotisjusíclico-privades entre pwticulars
Uiestions suh-iidice (pentients d’una resol lici6j udici a I1
Sol-liciten revisib de scniencics o resolucions
fermes
N o han realitzat previmeni accions clavant
I’hdrninistracib o no han esgotat la via dc
recurs
Falla de fonament o inexistencia clc prctensib
No s’aprecia actuaci6 irregular de I’Adminisiraci6 afectada

‘íUrA L QU El X ES KEIlU 13ES

f) Els escrits demanant aclariments sobre diversos aspectes
de les noves clisposicions de caricter social promulgades per
I’AcfministraciÓ s6n contestats pcls nostrcs assessors, que així
cornplcixen una de les funcions del Síndic : informar i orientar
els ciutadans que se’ns adrecen (203/86, 210J86, 3 19/86,
352/86, 506/86, 540/86, 573/86, 662/86, 682/86, 866/86,
929/86,1038/86).
Hem de dcstacar que una gran part de les visitcs u consultes
telefoniques fetes als mcssors que atenen el scrvci cl’inforniacib clc les nostrcs oficines continuen cstant relacionades arnli
materies cl’aquestii Brea i preferentment amb la Segurctat
socia 1*

12

2.2. Les queixes tramitades fan referimcia a les matkrics segiients :

7
7

A) En relaci6 amb Sonitat
14
30

40

290
.

2.1. Continua essent molt elevat el nombre dc queixes
(38%) que no han estat aclrnescs ii trhmit. Els motius de la noadmissib sbn :
a) Molls escrits plantegen qüestions ci’indole privada que
no sbn cotnpcteiicia del Sindic de Greuges, corn ks ara els conflictes estriciamen1 laborals (35/86, 1 I 18/86, 175/86, 370/86,
391/86,428/86,585/86, h23/86,67 1/86,775/86,838/86).
b) En altres ciisos, i’interessal no havia fet reciamacib
prkvia davani I’organismc cornpctcnt (343/86, 430/86,
476/86, 521 /86$.
c) No cs vim admetre 40 queixes perqui? cl Sindic va ohserviu que en I’nssurnptc denunciat no hi havia hagut acluacib irregular de 1’Administrncih (52/86, 88/86, 154/X6, 292/86,
299/86,378/86,429/86,499/86,542/86,633/86,775/86).
SI) Es rebutjaren les queixes contra resolLicioiis fermes de
I’A,dministriici6, denegatbries dc prcstacions ( 1 8/86, 497/86,
736/86, 759/86, 1092186) o contra s e n t h i e s fermes dc lajurisdicció lahoral ( I7 1 J86, 309/86, 34/86, 594/86, 653/86,
777/86, I 179/86, 1129/86). En altres cizsos cs tractiiva de ciclestims suh-iudjw sciisc havcr-hi una clilacib en el procediment
(495/86,781/86,867/86$,
e) I - í m augtncntat Ics peticiniis de ciutadans que deinanen
a+jurlapcr trobar feina o inlbrmacib en math-ia clc cdlocació
(293/86, 664186, 774/86, 825/86, 904186, 93 1/86, 992/86,
1OJ6/80, 1 O8 1/86), com tzimbc tes sdliciluds cle subsidi
d’atur, pcnsions o ajudes per sorlir d’ma situació econbrnica
ciilicil ( 102/86, 226/86, 347/86, 4S8/86, 537/86, 66 1/86,
720/86,9 18/86,927/86,94 1/ 8 h , 1042/86,1103/86).

a) ikficiencies en els serveis d’alguns centres sanitaris i en
I ’atenció de determinades prcstaci ons (53 /8 6 , 323/8 6,43 2/86,
505/86, 666J86, 897186, 1018/86, 1052186, 1102/86,
1 123/86),
b) Problemes amb personal sanitari en general (20/8h,
532/86,591$86,855/86,863/86),
c> Necessitat de més ajuda i atenció als minusvklids
(784/86,870/86,95 1/86) i als toxicbmans (324/86).
d) Supressib de serveis en centres hospitalaris (1763186,
275/86,287/86,316/86,387/86,420/86).

B) En relació amb la Styurc~taíSocial

a) Denegació dc pensions en genera! (422/86, 544/86,
550/86,1 I55/86).
b) Denegació dc prestacions del regim especial dc treballadors autonoms pel f‘clde no ser acceptades detcrmiiiailcs cotitzacions (105/86, 274/86, 286/86, 439/86, 606/86, 823/86,
83 1/86,880/86, I 103/86,1 I79/86),
c) Compatibilitiit i incompatibilitat de diferents tipus de
pensions (213/86,474/86,984/86,993/86, I159lM).
cl) kticions per eiilrar en i*csici&ncies
pcr 21 pcrsones dc la

iercera edat (170/86,399/86, X 18/86).
e) lkmores cn la iiquidacih dels imports bestrets peis
usuaris en relacib nrnb presiacions mkcliyucs i fiirm>ickutiyucs
(45/86,249/86,485/86,920/86,998/86).
O Pctici ons de rcscabaiament d’aitres tipis de despeses
(155/86,558/86,1011/86, i212/86).
8) Problemes relacionats amb les receptes rnbdiyucs
0 3 / 8 6 > 1202/86) i canvis cle rnptges de capqr-llcra (454/86,
487/86).
h) Demores en la Iramitacib d’cxpcciienis d’incapaci tat
(294/86,433/86,1129/86).
i> Control de ics inspeccions saniliries de les incapacitats laborals transitbries o d’invalidcsn provisional (1 09/86, 158/86,

1028/86,1026/86).
j) Insuficieticia de les ajudes periodiques o no peribdiqucs
en materia cie scrveis socials (14/86, 42/86, 220/86, 257186,
353/86, 404186, 505186, 887/86, 932/86, 934J86, 963/86,
1049/86).
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k) A b h del silenci administratiu (299/86, 478/86,686/86,

797/86).
C ) En rclació amb f i ~ 6 a l l

a) Demores en la tramitació i concessió de les prestacions
d’atur i reconeixement de quantitats inferiors (33/86,
E 144/86).
h) Dilacions o demores de la jurisdiccih laboral en la tramitació dels procediments (513/86, 519/86, 572/86, 1073/86) o
en I’execució de sentkncies dictades pels tribunals (534/86).
c) Sobre denegacions de prestacions per I’INEM (371186,
1094/86).
d) Demores en Irt resolució d’expedients per part de
I’INEM i del Fons de Garantia Salarial (999/86, 1095186,
1 1 14/8h,1138/86,1153/86).

3.1. Sanitat

a) Bnegucib de sol.liuituds úc. r’einiegrameni de les despeses OCUsionades amb tnotiu d’assistkncia sunifuriu prestuílu per serveis
mkdics diens a la Seguretut Social. (queixes 1256/85,1278185,
155/86,249/86,485/86,1011/86)

Aquestes queixes fan referkncia a les dificultats d’obtenir el
rescabnlament d’itquests tipus de despeses per part de I’ICS.
En cap cas no s’ha observat que hi hiiguks irregularitat de
1’Institui Catal&de la Salut pel que fa a les denegacions de referencia. Tanmateix, s’hi han observat demores en la tramitacid,
d’algun dels expedients, abús de silenci administratiu, un cop
fela la reclamacih previa, o manca de notificacib de la resolució
ii l’interessat. En tots aquests cosos, el Síndic ha suggerit al Departament de Sunitat i Seguretat Social que corregis les irregularitats observades, suggeriments que han estat acceptats per
I’organisme afcctai.
No ha eslat així, perh, en el rcscnbalarnent de les despeses
sol4icitades pels interessats que han utilitzat uns serveis diferents dels de la Seguretat Social. D’acard amb les obligacions
imposades per l’art. 102 de la Llei Gencral de la Seguretat
Social i ates el contingut de l’article 28 del Decret 2766/67, de
16 de novembre, del Ministeri de Treball, rnodificiit pel
Decret 2 5 W 7 3 , de 14 de setembre, s’exigcix que el beneficiari
justifiqui la utilització de serveis diferents, per motius << d’assistkncia urgent de caracter vital)), fet quc en la majoria dels
casos I’interessat no ha pogut meclitar.
Es, aleshores quan es denega la sul-licitud de rcscabalanient
de despeses, per bé que es pot interposar contra la resolució denegatbria l’oportuna reclamació previa davant la Direccih Qeneral. Notificada la denegació de I’esrnen tada reclamació
previa, o trnnscorregu ts 45 dies sense que s’liagi dictat resolucib, es pot interposar demanda davcmt la Magistratura de Treball, on, miljancant la prova mks adient al cas concret, s’ha de
justificar per que s’ha acudit a I’assistencia de serveis difcrents
dels de la Seguretat Social.
El Síndic, en les diferents recomanacions al Departament de
Sanitat, ha intentat mitigar el rigor tknic de la justificació i la
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necessitat de la utiiitzacib de serveis sanitaris aliens a la Seguretat Social, invocant I’aart. 41 de Icz Constitució : {(Elspoders públics mantindran un regim públic de Seguretat Social per a tots
els ciutadans, que garanteixi I’assistkncia i prestacions socials
suficients davant situacions de necessitat ... ))

S’han rebut diferents queixes contra i’lnstitut CatalA de la
Salut pel que fa a denegacib de les prestacions

extrahospitalhries.
Entre les prestacions saniaries de la Seguretat Social, l’article 108 del Decret 2065/74, de 30 de maig, del text refhs de Ia
Llei General de la Seguretat Social, inclou les protesis quirúrgiques fixes, les ortopkdiqucs pcrmanents o temporals i la seva
renovacib.
En Ics queixes de referkncia els interessats solkiten de
I’Institul CatatB de la Salut el rescabalament de les despeses
ocasionades amb motiu de protesis extrahospitalhries. A1 cap
de sis mesos, aproximadament se’ls notifica una resolució,
segons ells ciclostilada, sense datar i amb signaturii ilkgiblc,
denegant les seves soklicituds.
En la queixa 998/86, un col-lectiu de professionals ortopkdics, cs queixa de les denegacions sistcmhtiques, de les pcticions de reintegrament de prestacions CIC plantilles i cotilles per
part d’una &reade gestió. Fdmbé comuniquen que en diverses
inspeccions rnkdiques es rebutja I’admissió de peticions, fins i
tot amb shtols en tal sentit, amb la indicaci6 que s’ha suprimit
I’abonament d’aquestes prestacions per part de I’ICS, mesura
no prevista en la normativa vigent.
Els interessats afectats, professionals ortopkdics, que h w k n
indicat a I’usuari que se’h concediria el rescabalament de t’brtesi desprcs d’exarninat el corresponent PA0 cíegudamenl
estes, veient prescrita la necessitat de la prbtesi pel traurnatolcg
de la Seguretat Social, entenen que es posa en qiiestih la seva
honradesa professional.
Investigats cls fcts exposats pels usuaris i professionals, vam
sol4icitnr informe davant I’Acea de gestió d’on procedien les
queixes. En l’informe rebut, es palesa la rigoritxacib de les
prestacions extrahospitalhies i es va reconeixer que el text de
les resolucions denegatbrics pot ser millorat.
Admcses les queixes a trkmit, vam comunicar a 1’1-Ionorable
Conseller de Sanitat i Seguretat Social la nostra preocupacici
davant Ecs queixes rebudes, que havien causat confusib i desencis, tunt als usuaris corn als tkcnics ortopedics. Se li indica la
possible indefensió del beneficiari en ser-li denegada la peticib
amb I’única motivació segijent : d e n i n t en compte les instruccions que ens ha cursat la superioritat, i vistos els criteris
administratius i conjunturals establerts a I’cfcctc >>.
Entenent la Institució que IIQ era justificada la dcnegació i
també que la dita resolucih no reunia les garanties jurídiques
necessiries i observada una manca de coordinacih de criteris
entre diferents organs dependents de I’Area de Gest%,es recomanh que es prenguessin les mesures oportunes per resoldre
aquest problema, en el doble aspecte d’unificar els criteris
sobre la concessi6 o denegacib de la prestació i, a la vegada, resoldre motivadament i justificada les soElicituds dels interessats amb raonaments que reunissin totes les garantiesjuríiques

i que fossin reflectits fornialment en el text cie la resolucib,
sens perjudici d’impressions rnechiqucs ni del principi general
d’econornia, coinpatible amb la rnotivaci6 i forma de les
resolucions.
Aqiicstcs recomanacions solamcnt han estat parcialment
ateses i cstcm pendents del resultat final de la nostra
recomc2naci6.

festaven la seva prcocupacib clavant la manc21de recursos assistenciiils pljhlics suficients per donar resposta i-l les necessitats
existents en q u e s t hrnbii assistcncial. També eiis feien arribar

una relacih o reculi de llistes d’espera per atcndre infants que
han cl’ésscr visitats pels departaments de psiquiatria o psicologia infimtil cn diversoscentres medics de IA ciutat de Barcelona.
131s interessats consideravcn que aquestes llistes d’epcra eren
degudes a la insuficihncia de servcis públics per atendre les demandcs que la poblacii, formula, ia qual cosa perjudicava els
mes desafavorits econhicarnen t.
Corn que, d’altra banda, diverses institucions plltbliques i piI Ian cstat presen taclcs direrents qucixes que clenuncicn pos- vades havien dmostmt tcnir un especial intcres per aquest assibles negligkncics dels facultatius en I’atencib medica o en el sumpte (4 15/86, 450/86, 8 I !l/86), que a més a més afectava
Lrachrnent al malalt. Qiiasi tots els escrits denoten cl ressenti- en aquest cas clirectamcnt eis menors, la Institució va demanar
ment dels afectats pels facultatius i cenlrcs assislencials objccle
un informe al Departament de Sanitat i Seguretat Social en rede la denúncia. Ces queixes acostumen a ser presentades pels lació amb I’objccte del problema plantejat,
E1 Conseller de Sanitat i Seguretat Social va respondre amb
hmiliars dcls dircctamcnt afcctats per una acció o omissió
rncdica, en rcInci6 amb la qual, cn la rniijarirl de casos, és extre- un informe cle data 4 d’agost de 1986, en quk manifestava el semamen t dificil que I’usuari pugui npertar proves contundents gbent :
c< IAI problematica de la salut mental infmtil revesteix una
dels eventuals errors medics.
El Síndic no accepki a triimil un escrit quan i’objectc cie la notable complexitat, tant des de punt de vista conceptual com
queixa no ha estat pr5viament dcnunciat o posat en coneixe- pel que fa a l’organització dels scrvcis.
>>ElDepartament dc Sanitut i Seguretat Social va crear I’any
ment de l’organismc competent. En tol EIS, cl Síndic orienta
cls interessats de Ics possibles acciaris que poden ernprcndre, 1983 (Ordre de 3 &octubre, DOGC núm. 380) un Conscll Astant administratives, davant ci Scrvcf cl’Inspecci6 de I’lnstitut sessor sobre Assistencia Psiquiitrica i Salut Mental a Catalunya, el qual ha elaborat i aprovat un Informe General sobre Ir-1
Catali de la Salult, corn judicials, amb indicacili>ricls ~~itssos
R
Salut Mental a Catalunya amb un apartat específic que fa refeseguir i els terminis de prescripció.
Les queixes iibans cnurnerades han estat acceptades a trhmit rkncÍa a la salut mental infantil. Aquí s’examinen amb profuni s’ha vctllat perque en la corresponent tramitacib dels expedi- ditat divcrsos itspectes d’aquest imbit, com ara I’organitzacib i
ents ja endegats pels interessats, ei procks es produís amb totes els determinants de la dcmanda de serveis, aspectes que són
Ics garanties a fi tl’cvitar tota situacib d’indefensib, que gene- claus pera 1’AdministraciÓsanithria. Em complau adjuntar-vos
ralment es provocn quan I’Adrninistracib no coniesta expressa- aquest iipartat específic de l’informe esmentat.
,>La preocupació d’alguns sectors professionals de la piquiment als afectats. Unn vcgada finalitzada la investigacib, la inspecci6 sanitiria resol sobre les cvciituals responsabilitats i iitria infantil, que esmenteu en cl vostre escrit, ha arribat
pren, si s’escm, les corresponents decisions disciplinaries també per altres conductes al nostre Departament. A fi d’anal i t m aqucsia teniiitica i cercar-hi solucions, ha estat creat un
contra el centre i els facultalius rcsponsables.
Val ii dir que en les diverscs peiicions d’informe quc s’hhan G r u p de Treball específic cn Salut Mental en la Fnfincia i Adoadrcqat al I9epartarnent de Sanitat i Seguretat Soci;il, c1 Síndic lcscencia, cn el si del Consell Assessor d’Assislenciri Psiquihtrica i Salut Mcníal. Les conclusions que es derivin dels scus treha trobat una total i oberta coHaboracih de I’organisme dcctat.
D’altra banda, s’ha de reconeixer que cl Dcpitrtamcnl víi dic- balls LISseran trameses puntualment.
H Per entendre la pro blemit ica plantejada, cal tenir present
t m t diverses mesures cspeciliqucs a fi que es gmnteixin el‘cctivarnení els drcts dcls rnulults.
qire ei marc legal de la salut mental ens situa actualment en
Aixi, I’Ordre del Ikpartamcnt cic Sanitat i Seguretat Social u~iiiconjuníura de transicib, ja que fins ara es tractava d’un
de 7 dc novemhrc de 1986 rcguta I’obligatorietnt clc I’infurrne Arnbit competenciul de les corporacions locals i, amb l’entracla
d’altu mMica, que IM de contcnir un conjunt de dadcs pcr als en vigor de la rcccntnaent aprovada Ley General de Sanidacl,
malalts i que serveis d’orienlacib CII iractamcnts posteriors i haurli de ser assumit per les Comunitats Autonomes, en un
pcrmct avaluar l’activitat assistencial ric1 centre en qiicslió. procés que no est&reglamentat.
>>Aquestaindefinicib ha fet que no es pogucssin arbitrar meL’article I . 1 cl’aqucsta Ordre indica : <<Totsels centres i establiments sanitaris assistencials phblics i privats, radicats a Cata- sures amb objectius a llarg termini o amb una conscient especilunya, queden obligats a l’elahorr-ici6d’un informe d’alta per a ficitat i que, per tant, es produis variabilitat territorial en I’adjutots els pacicnts ingressats que higin causat alta i hagi ti pmiu’it dicació de rccursos per part de les institucions responsables.
>>Voldriadeixar consthncia que el Ileparlamcnt de Sanitat i
almenys unii estada>>.
Segureat Social ha mantingut els seus compromisos en aquest
h b i t i fins I tot ‘113incrementat algunes dotiicions per sobre
del que estava previst. AixÍ mateix, ha fet un esforq substancial
per coordinclr el seu treball amb Ics altres Administracions phl J n grup CIC professionals del camp CIC
Iu salut mental dels in- bliques responsables, esfor€ que cristaHitza aquest mes en la
f’;111tsi iidolcscents, sota l’auspici de la Socielal Catnlma de Psi- signatura d’un Convcni entre les quatre Diputacions catalanes
quiatria Inlhniil, ens adre~arenun cscrit 702/86) cn que mani- i la Cieneralital, per crear una Oficina Tecnica de la Salut
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Mental.
)>Usmantindré informat, en el futur, deis diversos plantejaments i de les possibles reestructuracions en I’iirea de la salut
mental infantil a Catalunya. N
Davant l’esmentada resposta, cl Síndic de Greuges va agrair
al Conscllcr l’informe rebut i Ics iniciatives que s’han pres al respecte, si bé cal esperar que els canvis que es derivaran de
I’entrada en vigor de la t e y General de Sanidaci produeixin
l’assumpció per part de la Generalitat de Catalunya de l’imbit
cornpelencia1 neccssaci per millorar dc manera efectiva i
urgent la problematica denunciada.

e) Assistkncia sanituriu en mutkria dhdmtdogia (queixa
1057/86, entre d’altres)
Diverses queixes presentades a la nostra Institució tenen per
objecte la deficiencia en la medicina preventiva, dins de I’especificitat mcdica clc I’odontologia.
Els interessats afiliats a la Seguretat Social i amb problemes
d’ortondbncia s’han adrwat a la nostra lnsitució denunciant la
manca d’ajudes per atendre les importants dcspcscs que es dcriven d’un tractament mnkclic del qual no es fa cirrcc la Segurelat Social. Cal recordar que, en els ambulatoris de la Seguretat
Social, solament es practiquen extraccions de peces dentiries,
sense oferir una odontologia conservativa.
El Síndic no va admetre a trhmil les queixes, perquk la legislació Social no inclou aquest tipus de prestacions dintre el
camp de l’acció protectora de la Seguretal Social. Tan sols es
preveuen {(ajudeseconbmiques H per l’adquisicih de protcsis
dmtals, segons uns barems regiarnentiriament establerts.
Si b6 es pot sol-licitar a I’Institut Cati-ilhde la Sniut I’esmentacta ajuda, la concessió dependrh de la quantitat cconomica
fixada pel tipus d’ortodbncia que s’hngi de practicar al beneficiari, d’r-lcord amb eis barems espccials que fixen les circulars
internes al respecte. Tanmateix, aquestes ajudes són molt reduiúes en proporció al cost dc les prbtesis.
En aquest sentit, cl Síndic orienta els interessats i els indi&
que es dirigissin a la Inspecci6 Medica, per assabentar-se de la
quanitat de I’ajuda que poden percebre.
El Síndic ha de fer constar que, segons la Constitucib, 6s
principi rector per a tots els poders públics I’oorganitmcib i
tutela clcl dret a (< la proteccib de la salut )) mi tjaqan t mcsures
preventives, prestacions i serveis necessaris. A tal fi, la nova
Llei Orgknim 3/86, de 14 d’abril, cic Mesures Espccials en matkria de salut phblica, i la Llei 14/86, de 25 d’abril, General de
Sanitat, estableixen el marc legal que ha de permetre fer efectiu
aquell dret a la proieccib de la salui.
Esperem quc totes dues Lleis, orientades per tant a la promocib de la siilut i la prevcncib de malalties, amb actuacions
educatives i preventives, establiran les bases jurídiques per
aconseguir una millora en la qualitat i accessibilitat deis ciutadans a l’assistkncia odontolbgica.
Sobre Iu nova regulucih de IPS receptes mkdiques (Queixa
23/86)
f)

Un metge ens va adr-r
un escrit (23186) relacionat amb
alguns dels aspectes que conté la nova regulació de les receptes
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mediques que el Ministeri de Sanitat i Consum ha irnidantat
mitjanqant el Reial Decret 1910/84, de 26 de setembre.
L’interessal manifesta preocupació per la possiblc existkncia
d’una violació del dret a la intimitat protegit per I’urt. 18 de la
Constitució davant el fet que les noves receptes incloguin
dades personals dels usuaris.
DesprBs d’estudiar detingudament el Reial Decret I91 0/84,
el Síndic va decidir no admetre a trimit la queixa, vist que no
se’n desprenia I’existkncia de cap violació dels drets i llibertats
públiques recollides en el Títol I de la Constitucib.
El Síndic va comunicar a I’interessat que, efectivament, la
regulació de la recepta mkdica és moll detallada, sobrelat en
allb que afecta les receptes dels medicaments estupefaents o
psicolrbpics, reglamcntades en condicions particulars per una
legislacih especial.
ks per garantir el bon Ús d’aquests medicaments i per defensar els interessos generals que l’art. 7 de la Llei exigeix delaliar
ei nom de les persones que inlervenen en ei procés (metge
prescriptor, pacient i farmackutic).
Aixi mateix, ei Síndic va subratllar que l’art. 9 ja preveu la
necessitat de protcgir la intimitat personal de les pcrsones afectades. Aquest article preveu que cn els trimits a que siguin sotmeses les receptes mediques, especialment en el seu tractament informitic, ha de quedar gaPantida la confidencialitat de
l’assisthcia medica i farmackutica i la intimitat personal i familiar dels ciutadans.
Finalment, la norma preveii la responsabilitat de les parts
-metges i farmac&utics- pel bon ús --conservació, custodia i
utilització - dels impresos i talonaris de les receptes.
Per tot el que s’ha exposat, ei Síndic va arxivar aquest
expedient.
g) Gnvis de metge de cuppdcru (Queixa 454/86)

L‘intcressat, beneficiari d’assistkncia sanithria juntament
amb d’altres familiars, tenia des de feia més de cinc anys un determinat metge de capqaiera. Aquest metge li va ésser canviat
sense havcr-se modificat li1 situació de I’assegurat ni haver-se
clonal de baixa de la Seguretat Social.
L’interessat fku la solkitud per continuar essent ates pel
mateix metge, la qual cosa li fou denegada perquh l’esmentat
metgc tenia cobert el contingent mhxim d’asscgurats.
Considerada irregular la situació, per part cic la nostra Institució es va proccclir a soldicitar informe clavant I’Institut C a t a l i
de la Salut, cl qual ens indici que els canvis es producixen de
manera automiilica, per part de I’lnstitut Nacional de la Seguretat Social, per motius administratius, :icausa del piis d’assegurat actiu a pensionista, o iambé per noves situacions d’altn a la
Seguretat Social, després dc períodes scnse treballar. Consiclerant que el canvi no havia estat fet per I’ICS, se suggerí a I’intcressat que tombs a soldicitar, a la Inspeccib Mkdicc?,el canvi al
seu metge antic, adjuntant l’antic <<carnet)>, i especificant si
darrerament havia passat a ser asscgurat pensionista, o bé
havia comen@ un nou període de treball. Corn que el rcclamant es trobava en una d’aquestes situacions, es resolguk el
problema de I’interessat, que torna a ser ates pel metge de capGalera que abans havia tingut i vam tancar les nostres actuacions i arxivhem I’expedient.
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“(

...I Aquelles otros que habiendo supcrado todos 10s re-

quisitos del proceso selectivo no puedan ser nombrados funciotiarios de carrera por falta de vacante presupuestariu, quedaVan cornparcixcr set educadors que havien superat les rlin en situncibn de expectativa de nombramiento y serim nomproves per provcir les places de director i auxiliar de puericulbrados funcionarios de carrera con ocasihn de vacantc.
tura de ducs guarderies que la IJirecciÓ General clc Serveis So”( ...) No podrh procedcrse al nombramiento de funcioniirios
cials clcl Departamcnt de Sanitat havia d’obrir ii la ciutat de CIC un Cuerpo o Escala micntras haya aspirantes en expectativa
Manresa, i quc quedaven dins la llista de reserva fins que s’aca- de nombramiento procedentes de la convocateria anterior.”
bés de construi t la segona de les guarderies esmentades,
>>Sib6 és cert que aquests preccptes fan referencia a l’ingr6s
El motiu de la qucixa era que els havia estat comunicat que de personal a I’AdmInistracih en regim de funció pública i no
qui no tinguks la titulació de kl’-2 no podria accedir al lloc de en relació juridico-laboral, s’ha de tenir present que els dits Rctreball cn qiiesliir -titulació quc la convocatoria de Ics provcs glaments, en referir-se B aquesta última, prevcuen la convocaexigia sols per a la plapi de director- i quc amb qui disposes ja tbria de les places vacants i fins un 10%addicional, pero estad’aqucsta titulació es convocaria una cntrevista per confirmar bleixen que la proposta de candidats per a la formalització dels
que tenia el mateix nivell de coneixements comprovat en el contractes no podrh en cap cas, cxcedir el nombre de places
seu moment.
convocades.
Aquest canvi era motivat per la concurrencia de dos factors
>>Pertant, la situa& que es produeix aqui és diferent de la
: la demora en la construocib de la guarderia i una modificaci6 que preveu ei Reglament i gairebé analoga a la de I’cxpectativa
de la normativa.
de nomenament; per aixo, el seu rcgimjuridic ha de ser anhieg
Estudiada la informaci6 lliurada pel Departamcnt, vam fer al previst per aquesta, sense que la invocació al dret laboral recntre d’altres les consideracions segiients :
gulador de la relació que ha de néixer ho desvirtu’i.
(< A l’informe esmentat, s’assenyala que la situacih dc
>>Pera I’cxpectativa de nomenament no es preveu més límit
figurar en llista d’espera es pot qualificar d’cxpectativa de dret i tern pom1 que I’existcncia de vucants, sense restringir-se doncs
que, en la prictica, la validesa d’aquestes llistes acostuma a ser a un periode d’un any.
d’un any. També s’inciica que es tracta d’uncs proves de selec>>Elcarhcter transitori de les proves en relació amb la titulació per a personal sotrnes a una relació laboral i que les proves ció exigida no s’afirma a ies bases de la convocatbria i, admks
tenien un caracter transitori en relació amb Ea titulació exigida.
que el rkgim aplicable 6s el de l’cxpectatjva de nomenament,
>>Entenemque cn tota convocatoria de provcs per integrar- no contractar les Sres. ... per les raons adduides a l’informe dc
sc a 1’AdministraciÓpública, sigui del tipus que sigui la relació i’ICASS suposaria aplicar rctroactivrzrnent unes norrncs més
juridica on s’inscriran els que les superin (juridico- clesfavorablcs a una situacib originada quan no eren vigents. H
adm¡n¡strativa, de funció pública laboral), les bdses de la conEn conseqüencia, el Síndic va recomanar que es respectés il
vocatoria tenen un carhcter quasi contractual --cantracte d’ad- totes les persones que quedaren en llista d’espera I’expectittiva
hesi0 pels ;wpirmts-- perh, en definitiva, llei cntre les parts, de contractactació que guanyaren en superar les proves, i que
Administració i aspirants.
s’havia de concretar a I’entrbaclaen funcionament de la segona
>>Endefecte de Ics bases, cntenem que cal atenir-se a les llar d’infants projectada en el moment de formular la convocanormes generals sobrc la matcria i considerar el que disposerl thria o quan hi hagués alguna plqa vacant en algun dels
les normes avui vigents, quan palcscri determinuda manera centres de I’ICASS a la comarca del Hages.
d’entendrc els drets i obligacions dels aspirants a intcgrijr-se ii
Pcl que fia I’entrevista personal, pensarem que era una tkcl’Administrci6 piihlica com a personal al seli servei, que es riica no congrucnl amb una situacib assimilablc a la d’expectatroben cn expectativa cle nomenamcni, ja quc la siiuacib en si tiva rlc nomenament, ja que introchiia la possibilitat de no
rniitcixa --expectativa dc contrxtacib- fou reconeguda per contractar a qui s’entén que té un dret consolidat a ser-ho, sols
diferents cimecs del Deputamcnt, entsc d’altres i, corn 11 rnés sotrnks a una condici6 suspensiva -final de les obrcs o cxisqualilicat, pel Director General de Serveis Socials E’onzc de tcnckt de vrzcnnt- dels cfectes d’una rcsoluciója definitiva.
gener dc 1984.
Poc temps despres, I’Monorable Sr. Conseller de Sanitat i SeA’articlc 27 del Rcglarnent de seleccib de personal de l’hcl- guretat Social cns traslladii la resolucih dcl Secretari General
ministrxii, de la Gcncralitat de Catalunya, q r o v a t pel Decret dc I’ICASS, per la qual s’atenia la recomanxi6 formulnda pel
28/ 1986, de 30 de gener (DOGC nhm. 658, cle 7-3-86] disposa Sindic i s’establia quc tindrien accés a les places d’eclucadors de
la Llar d’lnfants Manresa 111 les persones en expectativa de
“Els qui, un cop superats tots els requisits del pro& selec- contractacib. S’i-irbitravii, pel que fa al personal en aquesta sitiu quedin dins del 1O0h addicional, restaran en situació d’ex- tuació que no tingués la titulaci6 exigida per I’actud norrnatipectali va de nomenarnen t i s m n Jaomrncrts jhririonuris unlb vil, una contractació amb carhcler temporal, havcnt-se d’oorusiri tic vacuri/,
bligar a I’obtencib de la titulació exigida per a aquest lloc de trc(...) No es poddi proccdir a nomenament de funcionaris ball en un pcriode rnkxirn de 2 anys, periode establert a I’Ordre
d’un cos o d’una escah mentre hi hagi aspirants en expcctativa de 25 de juny de 1986 del Departament d’Enscnyameni.
de nomenament procedents dc la convocatoria anterior (...>.”
i) Kesidkncia dc v d s (Queixa 749186)
>>Enel mateix sentit, I’article 23 del Reglament General
d’hgrés del Personal al Servei de I’AdministraciÓ de I’Estat,
En aquesta queixa es denunciaven unes presumptes irreguaprovat per RR 222311 984, de I9 de clcscrnbre (DOE 305, de
laritats de carictcr grcu en una resiákncia per a persanes de la
21-12-84], diu :
I
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tercera edat, insta¡-lada en un pis de determinat immoble de
Barcelona, i la manca de resposta del Departament de Sanitat i
Seguretat Social als continus requeriments efectuats per tal
que el problema fos solucionat.
Els fets denunciats (condicions fisiques deficients de la residencia, mmsificacib, etc.) ens van fer orientar les nostres actuacions en dues línies diferents.
En primer iloc, caliii fer una antilisi i investigació dels fets
alkgats, la qual varn tenir provisionalment per conclosa umb
la cornunicaci6 que, a instincia nostra, ens va enviar 1’Honorable Consellcr de Sanitat i Seguretat Social, per El qual ens informa que tant la secció d’Inspeccib de la Direccih General de Serveis Socials C Q el~ Servei ‘Territorial de Barcelona de la Direcció General de Salut Phblica havien visitat el centre en qüestió
i podien informar en el sentit que les dcnzjncies no s’ajustaven
a la realitat i que la residhcia reunia els requisits legals i sanitaris minims exigibles per poder continuar funcionant amb normalitat; igualment, corresponent a les nostres indicacions, es
va comunicar formalment als denunciants la decisió adaptada
pel Departament.
Expressavern mks amunt que el cas concret objecte de la
queixa el vam tenir per conclos amb carkter provisional. Tal
provisionalitat respon a la idea d’arribar a la fita de les nostres
actuacions per mitja d’uuna inspecció in siíu que ens permeti valorar l’adcquacici dels mínims legals i san itaris admesos per
I’AdministraciÓ a ie~
exigencies prbpies d’una societat avanqada com la nostra.
La segona línia d’actuació s’orienth ii l’estudi de la queixa
des d’uuna perspectiva global, examinant amb carhcter general
les causes que podien donar lloc a eventuals realitatscom la denunciada. La possibilitat que un centre d’aliotjament amb la
simple autorització del Departament de Comcrq, Consum i
Turisme pogués acabar convertint-se en N residencia>> de
vells, sense intervenció del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, i les conseqükncies que es podrien derivar de la manca
d’un erectiu control (abús i utitlizacib del vell en benefici propi
i, en general, desemparament d’aquest) erm i s6n suposits de
prou entitat per prociirar tenir-ne una anBlisi acurada que permeti trobar i corregir cvcntuals llacunes normatives.
Amb aquesta intencib, i d’acord amb les consideracions precedents, ens vam adrqar als titulars dels Departaments de Sanitat i Seguretat Social i de Comerq, Consum i Turisme sol+licitant informació sobre les <<residencies>>
per a la tercera edat
quant a les garanties minimes respecte a dotacions personals i
materials, insistint especialmeni en I’aniilisi del possible marc
de confluencia en materia d’autaritzacions, entre les competCncies d’arnbd6s depart aments
t c s rcspostcs rcbudcs ens van confirmar la idea de la necessitat de comptar amb una normativa d’ordenació dels serveis
socials que cv iti disfuncions com les esmentades. Afortunadament, el Departament de Sanitat i Seguretat Social ja elaborava
la disposició corresponent, la qual cosa ens dispensa de fer una
recomanació en aquest sentii. Per fi es publich al DOGC del 9
de febrer CIC 1987 el Decret 27/87, de 29 de gener, d’ordenacib
dels Serveis Socials de Catalunya, dictat en desplegament de la
Llei 26J1985, de 27 de desembre, niitjanqant el qual es cobreix
un important buit en un sector necessitat de la major protecció.
Malgrat la feina realitzada, encara cal concretar, per mitja
dels reglaments corresponents, certs aspectes de tanta tanscene
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dkncia com els relatius a les condicions funcionals i materials
dels establiments dc serveis socials, tasca que, cl’acord amb
d1b que estableix I’article 12.3 de la Llei 26/85, correspon
efectuar per Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat
soci aI.
Les mancances existents en aquest respecte i la índole del
sector fan totalment necesshria una actuació urgent i decidida
en tal sentit pel Departament esmentat.
j) Dent)gucici,+Jprestacions soriuls i tlconbmiquesper a úisminiii%r(Queixa 899/8h, entre d’al tres)
El reclamat acudeix a la nostriz Institució perque li és dcnegadat el dret r2 la prestació econbmica regulada en el Rcial Decret
383/84, d’l de fcbrer, i en les condicions estabelries en l’Ordrc
de 15 dc novembre dc 1985, del ilcpartament de Sanitat i Seguretat Social, perquh supera el nivell de recmos econhrnics
establerts en l’art. 32 de I’csmcntat Reial Decret.
L’interessat ens exposa que és pensionista i tk ii ciirrec seii
clos fills de 32 i 25 anys respectivament, afectats de minusvalidesa que els fan {<inviitidsper a tot treball n. Considerant que
en I’aplicació de I’esrnenlada disposició no es té present que
sbn dues les persones amb invaliclesa a carrec seu i que s’aplicr-1
una norma conccbuda per R una sola licrsona en aquesta situació, ens sollicita que es revisi I’aplicació d’aquest principi,
que origina un tracte discriminatori.
La nostra Institució, observant que la resolució dictada en
aquest expedient pot ser objecte de reclamació davant el
mateix servei que I’ha dictada, o/¡ d’interposicib dc recurs ci’aalcada davant el Director General de l’lnstitut Ctitalh d’Assistkncia i Serveis Socials, orienti l’intercssat en aquest sentit, a la
vegada que, bo i sol-licitunt informe cz la Consellcria dc Sanital
i Seguretat Social, feia un suggeriment a aquest Departament,
en el sentit que havent-hi una llacuna legal, s’intcrpreti I’article
32 del Reial Decret d’l de febrer de 1984, n ú m . 383, que
regula el sistema especial de prestacions socials i econbmiqucs
per a minusvalids, d’acord amb els principis rectors dc la política social i economica de la Constitució, exposats en els seus articles 39,40 i 41, i que s’asseguri el compliment de la protecció
social i dels fills, amb la garantia cl’una assistimcia i prestacions
suficients, dwant les situacions de necessitat.
EI problema plantcjat per l’intercssat, pero, provenia del fet
que el dret :I pcrccbrc la prestació dcl minusvjlid, es condiciona
als recursos pcrsonnls, que han de sec infcriors al 70%del salari
mini m vigent anualment. Aquests rccursos es veien incremcntats en u n lO0h per cada membre de la família, a cxccpció dcl
rninusvAlid quan aquest f‘ormbs part d’unri unitat familiar de la
qual depengués, d’acord amb el punt 3 de I’esrnentat art. 32.
En aquest cas la unitai familiar es componia de 3 persones,
el pare i dos minusviiids; s’augmcntrwa un 20%, pel fet CICscr
cl germi i el parc cls altres dos mcmbres de la fidmília, pcrb no
es tenia en comple que el gernih també era minusvilici, o sia,
membre qualificat, i que comptava C Q un~ membre normal,
El prohlcmn va ser resolt pel Dcpartarnent de Sanitat i Scgurctat Social acollint la redamacib de l’interessat, ja quc ~ i n a
recent sentkncia del Tribunal Suprem, rinul-lk els apartats
tercer i quart de I’art. 3.2, del Reial Decret esmentat, i indica
que Únicament es poden comptar corn a ingressos els del beneficiari, que en aquest cas no en tenia.
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I

Vist l’intbrme dcl Departament se’n comunica el resultat a
I’interessat i es proccdí a arxivar I’expedient.

a’) i’robitlmhticu dhyue,sr col-kotiu
ks cl tercer any cluc la nostra Institució ha de fer referimciri R
les diferents vicissituds rlels rcgims especials. Els dos primers
anys, vam rebre diverscs qucixes denunciant d problema de la
no-computabili tzació de les cot itzwcions efectuades en relaci6
amb persones que no estiguin en alta, cn el període a quk
aquelles corresponguin, de conformitat amb I’art. 28.3.d) del
Decrct 2530/70, de 20 d’agost, yiie regula el rkgim especial
dels t reballaclars autbnoms.
Als sol4icitants sc’lls havia acceptat l’afiliació al regim especial dcls treballadors autbnoms, previ pagament d’endarreriments fins a un rnitxim de cinc anys, amb el corresponent recirrec per rctard o <<demora>>.
Aixi ho indicava Ildministració en la notificció de i’xceptació.
Posteriorment, havent cotitzat un mínim de 10 anys, en
sol-licitar la corresponent pensió de jubiliaci6 eis ha estat
denegada.
Durant I’any 86 s’han acceptat a trBmit més queixes pel
mateix probiema.
Pel que fa al comput de quotes referides ii períodes en que el
treballador no estava en aita, cal indicar que les entitats gestores continuen invocant com ii causa de denegació de prcstacions I’articlc 28.3.6) del Decret 2530/70, de 20 d’agost, corn
també diverses sentencies del Tribunal Central de Treball, que
es pronuncien desfworablernent ai reconeixement del dret del
treballador autonom; així Ics Scntcncies del Tri buna1 Central
de Treball de 20- 10-76; 27-2-80; 20-5-80; 16-11-81 ; 12-2-33,
entre d’altrcs.
Timmateix, va arribar al nostre coneixcmcnt una sentimcia
del Tribunal Suprem on s’acollia la demanda d’un treballador
autonom sobre el reconeixcrnent del drct a la invalidesa CII
grau ci’incapacitat absoluta, tenint cn compte, i computant a
efectes de colització, les q uoies pagades pel ireballador sense
estar cn alta. ks la sentencia dc 19 de clesernbrc dc 1985 dcl Tribunal Suprcm, quc pot ohrir així, LI^ nou camí en relaci6 amb
la problemitica produ’ida en interpretació de l’art. 28.3, punt
d), on s’assenyala que no tindran crecte les cotilzacions efectuades sense eslar cn alta.
La Sala de ]’Alt Tribunal entén que cn el suposit concret i especffic en quh l’entitat gestora va procedir 8 admetre els efectes
de la cotització retroactiva, ((no pot, contra cls seus propis
acies, negar-los efectes a l’hora cle computar-los com a cotitzacions vidides i elicaces, des de I’afiliacih. )>
13ersisteix, perb, cl no-rcconeixement per part del Ministeri
de Treball i Seguretat Social d’aquestes cotitzacions, avui ja en
contradicció amb una sentkncia del Tribunal Suprem, que si bé
no constitucix jurisprudkncia esperem que provoqui el necessari canvi de criteri.

tat en el tractament de l’acció protectora entre aquest regim especial i d regim general dc la Seguretat Social.
Així, les qucixes 286/86, 823186, 831/86, 1050/86, entre
cl’altres, denuncien l’clevació del tipus de cotització, quc actualment s’equipara al rkgim general, sense que aixb comporti
una millor contraprestació per part de la Seguretat Social. Així
es consagra una desigualtat davant cl tractament donat als treballaciors acollits al regim general.
Els treballadors autonoms, doncs, paguen mks, perb continuen estant més desprotegits, ciesprotecció que avui no té raó
de ser amb I’augment del tipus cle cotització.
Les queixes 286/86 i 1 179/86, que no s’han pogut admetre a
t r h i t , perquk no s’hi observava irregularitat per part de l’hdministració, plantegen el problema del requisit de l’edat de 45
anys, que s’exigeix als treballadors autbnoms, per podcr tenir
circt a la prestació economica d’invalidesa per incapacitat total
permanent.
En coordinacih m b cl Defensor del Pueblo, l’any passat ja
es féu unit recomanació al Minisicria de Trabajo y Seguridad
Social per aconseguir una equiparaci6 del rkgim especial amb
el general en I’accib protectora i de cobertura; el Ministeri no
ha accedit a aquesta equiparacib.
La queixa 831/86 plantcjA d problema de tres treballadors
autbnoms jubilats, sense dret a les dues pagues extres a que
tenen dret elsjubilats, tant del regim especial d’autonoms com
del regim general, quc s’liagin acollit a la nova Llei 26/85, de
31 de juliol, que modifica I’estructura i acció protectora de la
Seguretat Social.
La nostra Institució no ha pogut admetre a trhmit la queixa
perqu&no hi ha obscrvat irregularitat per part de l’entitat gestora. Abans de la nova Llei, s’exigien 10 anys de cotitzacib per
tenir dret a Ic? pensió de jubilació; avui, després de la reforma,
en sbn 15, en tots dos r e g i m , general i especial d’autonams
amb dret a les dues pagues extres, mentre que abans de la reforma produ’ida per la Llei 26/85, de 31 de juliol, els treballadors autonoms no cobraven aquestes dues pagues extres.
D’aquí ve que els jubilats no afectats per la nova Llei continui’n
sense cobrar-les.
La nostra TnstituciÓ creu oporlÚ fer ressaltar davant els
poders ptíblics aquesta manca d’homogcnt5tzacib cnlre tots
dos regims de lu Seguretat Social, i ens perocupen les diferents
queixes que s’han mat rebent d’aquest col4ectiu tan nombr6s
a Catalunya.
El Sindic, en uoocdinmib amb cl Defensor del Pueblo, seg i r a insistint prop dels poders públics en el sentit que s’adequ’i
la legislacib actual i s’equi pari I ’acci6 protectora dels diferents
regims de la Seguretat Social, complint amb el mandat constitucional de garantia de pensions adequades, amb suficiencia
econbmica durant la vellesa, per fer possible una acci6 protectora més justa, proporcional i racionalitzada.
La nova reforma de la Segurctat Social produ’ida amb la Zlci
26/85, de 31 de juliol, ha permes una certa cquiparacib en
I’augmenl de períocles de cotització exigibles, tant pel que fa a
la pensió de jubiliacib corn 8 les prcstacions per iIivalidesa; subsisteix, perb, la desproteccib del regim especial de treballadors
autbnorns en cl que posteriorment indiquem.
S’han rebut en el sentit abans esmentat moltes queixes verbals, que per tant, no s’han enregistrat; totes denuncien la
manca d’homogeneització cle I’esmentada acció protectora.
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giacib obligatbria i afiliats a ~iiiamuluiilitat de prcvisib social
que protegeix els selis membres, mentre no cs producixi ~ i n i i
integració en el rkgim dc Seguretat Social que els corresliongui,
prosseguiran acollits als estatuts dc la seva mutualitat i solmeSOS, actualrncnt, a la Llei 33/81, de 2 d’agost, d’Ordenaci6 de
I’Asseguranpl privada, que refortni i dcrogh I’antiga Llei de
Mutuali tats de Previsi6 Social, de h de descrnbre de 1 94 1, i ei
seu reglament, clc 26 de maig de 1943.
El Síndic de Grcuges, sense entrar en el fons del problcma
que afecta interessos interns dels colmlegiats i afiliats a les respectives mutualitats, aliens per tant a les nostrcs competkncics, va proccdir a informar hmpliament I’intcrcssat i procedi a
arxivar aquesta queixa.

Denunciaven la desprotecció del treballador autbnom pel
que fa a I’exigencia d’una carencia especial per-accedir a la incapacitat hboml transitoria, no gaudir CIC lm prcstacions per invalidesa provisional, i no gaudir del drct al 20% d’augment de la
base reguladora, quan I’inleressat té més dc 55 anys i té reconeguda una invalidesa total.
Tot aixo són denúncies que continuen demostrant la ja esmentada desigual acció protectoru de la Segurelal Social, entre
el Kkgim General i Especial d’autbnoms, i que fa que la nostra
Institució hagi de reiterar la petició d’un tractament no discriminatori pel que fa als treballadors per compte propi o
autonoms.
c’) Fxclusib de prqfimiunals cukgiat-s del r&im c:spmial dels
t rebu/ladorsauf bn nms (Queixa 823/ 86)
Lhteressat és un metge que sol.licith I’exced~nciavoiuntiiria d’un hospital per dedicar-sc a I’exercici lliure de la professió;
causi, conseqüentment, baixa en el regim general dc la S C ~ L I -

retat Social.
Volent-se dedicar a I’exercici lliure de la professió, va sol-licitar afiliar-se al regim especial dels treballadors autbnoms; la
seva pretensió li va ser denegada.
Creient l’interessat que la denegació per part de I’institut Nacional de la Scguretat Social era un error, va presentar queixa
clavant la nostra Institució, al4egant la vulneració dels drets fonamentals reconeguts en el Titol I dc la Constitució.
El Sindic no va poder admetre la queixa, adduint la legislaci6
vigent aplicable en aquest cas, concretament l’article 3 del
Decret 2530/70, de 20 d’agost, que regula el Regim Especial
dels Treballadors per compte propi o autonoms. El citat article
fa esment dels subjectes obligats a la Indusi6 en aquest rhgim
especial, i indica : c(. .la inclusihn obligiitoria en el Régimen
Especial de trabajadores por cuen ta propia o autbnomos de
aquellos trabajadores de esta naturalesza que para el cjercicio
de su actividad profesional necesita, como requisito previo, integrarse en un Colegio o hsociacibn Profesional, se Ilevarh a
cabo a solicitud de 10s órganos superiores clc representación de
dichas entidades y mediantes orden ministerial H .
Aquesta rcdacci6 és la del lli) 2504J80, de 24 d’ocltlbre, que
modifica els articles 2 i 3, com ;I eonseqükncia dc la promulgacib del Reial Decret-llei 3 1/77 de 2 de juny, de suprcssib de 1’0bligatorietat de sindicació, determinant l’extincib de I’anterior
Organització Sindical.
Com que no s’exigia la integració a Yentitat sindical, s’arbitrii
un procediment que canalitzés la indusi6 dels diferents C Q ~ ~ C
tius de treballadors, mitjanqant les peticions que serien resoltes
per Ordre del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social.
La incorporacib, doncs, ha d’afectiir tot el coklectiu colkgial. Així, ei RD 2649/78, de 29 de setembre, disposa que
queden dins ei camp d’aplicació d’aqucst regim especial cls farmaceutics; per RD 2830/78, de 3 de novembre, els agents de
la propietat imrnobiliaria; per Ordre 17 de juliol 81, els economistes; per Ordre 3 d’octubre 8 1, els veterinaris, i així successives ordres ministerials o reials decrets han anat incorporant
alt res col.1ect i us.
Es doncs, el respectiu collegi ei qui vetlla pels interessos
dels seus colkgiats, i en tot cas, qui ha cle proposar i negociar
la inclusió.
Donada la realitat actual d’aquests professionals amb coik-
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b) Cbmput r&ruc

úc cotitzacions (Queixa 442186)

Uinleressat pian tcja el problema segUent :
Durant quaranta anys ha treballat en diferents crnpreses privades, on ha cotitzat pel rkgim general de la Seguretat Social.
Darrerament ha guanyat unes oposicions al Departament
d’Ensenyarnetit i el dia de presentació dc la queixa esta exercint corn a professor interi d’un Institut de Formació Professional, en el Departament d’Ensenyarnent de la Generalitat de
Catalunya. Després d’un període de prhctiques passara a ser
funcionari numerari d’un cos estatal, la qual cosa I’obligari a
cotitzar per classes passives (MUFACE), vist quc la Generalitat no tk un cos propi de professors.
L’interessit té actualment 57 anys i , pel fet de jiassar a ser
funcionari numerari, deixa de pertinyer a un rkgirn de seguretat social per passar a un altre; li manquen vuit anys per arribar
a I’edat de la jubilació (65 anys).
El problema que se li presenta és que, d’acord amb els requisits establerts per la Llei 26/85, de 31 de juliol, de mesures
urgents per ii la racionalitzaciis de I’estructura i l’acció protectora de la Seguretat Social, en el cas quc l’interessat tieixad de cotitzar a I’editt CIC 57 anys en el rkgim gencrd de la Seguretat
Social, no tindrh dret a pensib clc jubilaciir perque no cornpiiri
el requisit d’haver cotitzat dos anys, dins els vuit anys immediatament anteriors al moment de causar el drct, segons estableix
I’art. 2.1 de I’csmentada Llei.
D’altra banda, pec sollicitar la pensió de jubilacib dc classes
passives de I’Estat, necessitark nou anys de cotitmció, per
poder tenir dret a la pensió de jubilacib, havent per a aixo de
demanar prorroga i tenir dret a cobrar, proporcionalment als
- anys de servei, en una quantia mínima per classes passivcs.
No podrB optar pel regim més beneficiós perquk no cs
preveu un vertader momput recíproc )) dc cotitmions, ja que
el Govern no ha regulat, aclarit ni harmonitzat la legislació
vigent en materia de classcs passivcs, corn li ho autoritzava la
disposicib final cinquena de la Llei 50/84, dc 30 de desembre,
que prcveu un mecanisme de comput recíproc incomplet i globalitzador de cotitzacions, d’nbast limitat a la jubilacib i en la
quantia, previst a l’art. 28.4.d.
Tampoc no s’ha desplegat la disposició addicional cinquena
de lli Llei 30/84, de 2 d’agost, dc Keforma de la funcib Piiblica,
on s’autoritza el Govern a dcterminar, rnitjanq:int Rcinl
Decret, el chmput reciproc de cotitzacions entre el regim CICSeguretat Social dcls funcionaris piiblics i els dcls rlifercnts
r e g i m del sistema de la Seguretat Social.

~ _ - _ _
Fascicle tercer
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Vist que la citada Llei 30/84, de Reforma cle la fuuncib Piiblica
obligit el Govern a fixar el cbrnput recíproc de cotitzaeians,
que haurh de substituir ei deficient inecanisrnc establert pcr lu
Llei 50/84, de 30 de dcsembre, i considerant que aquest buit
legal s’ha d’csrnenar, a fi de garantir un perfecte tractament en
materia ctc cbmputs de cotitzacions en els difcrenls sistcmes de
Scguretat Social, la noslra InstituciO es va adrctpr al IJefcnsor
dei Puehio per denunciar-li aquesta situacib i fer-li avinent el
buit legul existent en c l nostre ordenament jurídic, a fi que,
atesa l’autoritmcih feta al Govern en la clisposicih addicional
cinquena de la Llei 30/84, de 2 d ’agost, dc Kcforma de !a
P‘uncib 1% biicíi, impulsés l’acci6 dcl Govern perquk accelerés
la lramitncih i regulacib del citat cbmput recíproc.
En aquests moments, cns consla que es treballa en la prepar x i b d’un Reial Dnecrci que, acollint la nostra recomanacib i la
clel 13ei‘ensor del Pueblo, regularA un mecanisme ccrl de chrnputs recíprocs clc coiiizacions, que es pcrcin veurc enllestii
bcn aviat
De l’objccte de I’esmctitada queixa, se’n don8 coneixerrienl
a I”tionor;ihle Conseller d’Fmsenyanient, R fi d’assabentar-lo
del liroblema en quii cs troben iines quantes persones dei seu
departament, a ciiusa del canvi de sistema de Seguretat Social,
mentre no s’articulin les normes clel comput recíproc que ha
de dictar el Reial IJecret esmentat.
Essent doncs evident, cn la nostra socictat com en tota societat moderna, ei moviment continuat ric treballadors, d’uns
rkgims de la Seguretat Social it uns altrcs, cal advertir els
poders pÚblics de la necessitat de disposar d’una coordinacih
cntre cls diferenh rkgims que faci possible, cl’una mancra expressi i clara, ci reconeixement de Ics cotitzacions, ícics en
qualsevol dels rcgims de scguretat social, a efectes d’adyuisicib
dc drets íi prest;rcions, en aquest cas de pensi6 dc jubilacih, en
ci’al trcs rkgims, dintre I’hrnbit general dc la Seguretat Social.
a

són aquests, de dificil localitzacih per la manca i mal cstat dels
arxius i el temps iranscorregut,
La nostra Institució ha orientat els afectats en aquests casos.
Tarnbk ha adrqat al Defensor del I’tieblo a fi i efecte quc recomanes al Ministeri de Treball i Seguretat Social la major flexibilitut en la interprctxi6 de la legislació actual. Pel que fa a Ics
ajudes pes completar cl període de cotització, per tcnir dret a
les pensions SOVl, no s’hri pogut obtenir un pronunciament
positiu dei Ministeri, quc no acccpta les ajudes destinades cl completar aquell període de cotitnacih.
Algunes queixes fan referkncia a dcncgacions de pensions
de vidu’itat SOVI, corn a conseqiikncia dc I’aaplicacih del pcríodc
de prescripcib de cinc anys quc preveu l’article cinquk del
Decret-llci CIC 2 de setembre de 1955. La nostra lnstitucib ha
orientat cls intcrcssats a fi que esgotessin la via adminislrativa
recorrent contra la resolucib de 1’INSS que es pronunciavit per
la prescripció, vist que hwent-hi difcrents sen temies del iri bunal central de Treball ¿I favor cle la imprescriptibilitat (així les
de 21 i 24 de gener de 198I i 30 de marq de 1082), els intcrcssats podien interposar demanda davant la Magistraturr-1de Trebídl pcr aociiscguir que la imprescriptibilit~~t
fixacia pel llegim
General fos extensiva a Ics pcnsions de I’extingit SOVI. 1immateix, la Resolucii, de 30 de juliol de 1985, de la Secretaria
Cicncral de la Seguretat Social, clechra la imprescriptibiliht de
les pensions de VidLli’tclt SOVI quan Iit mort cicl causant, o cl complirncnt dels 65 anys CIC la vidua, s’han produit a partir del 22
dejuny de 1967.
Cal, perb, aclveriir cls poders públics que la totalitat de les
sol-licituds CIC pensions del SOVX, essent. com són cotitzacions
d’abans de 1967, pcrtanycn a persones amb m6s de 65 BIZYS,
scnse cotitzacions en cap altrc sistema d’asscguranqa ni dret 1-1
cap alirc tipus de pensi(), li1 qual cosa fa que, juntamcnt amb
una inleprelacih restringida de la lcgislacib aylicahlc, scnse
tenir en compte la garantia prevista en I’articlc 50 cle la Constitucirj, de pensions aclcquades a la vellcsa, quedi tan sols als
interessats la possibilitat de recórrcr a Ics ajudes deis Serveis
Socials.

S,hitn continuat rcbent durant l’any 1 986 clivcrses queixes
rcfercnts i-i denegacions cic prestacions SOVI,
de ju bilxib,
de vidiiitat o d’invaliclesa.
Les que¡xcs solen prcscntar-se mat ivades per les clenegacions de I’entitat gestoru, que, en cas cl’inualicicsa, sol invocar
que el fct invaiiclador és postcriar al cessamcnl del treball; B
efectes dc julilxib, perque no s’acrcdita el període minim dc
cotitzucih dc i 800 dics; i cn el ciis de vidMat, perqui: no se’n
I’cdai o pcrqu&ti’ha prescrit el dret.
D’altra banda, hi Iia ciutadans que no tenen el reclilisit de carencia, per0 rnaniiestcn hilver treballat abans de 1 940, perque,
;I part de Ics cotitzacions SOVI (període de 1940 II I9h6), es
considera que es compleix amb ci requisit de carbncia si s’acredita un dia c1’~ifiliaciÓal {{ Retiro Obrcro N (pcríocle entre 1921 i
1939). La major ciificuilal en qucsl cas és, pcrh, podcr iicredilar acluclia afiliaci6.
Així, la normativa vigcnt preccptiia quc Ics cotitzacions ef‘ectuadcs en cls rkgims de ((ScgurosSociales IJnificados),, <( Dcsernpleo >> i <( Mutuaiisrno Laboral )) es compularan a efectes de
la prestació del Ilcgirn Gcncral dc la Seguretal Social. Així
mateix, indica que els (inics documents oíicials de cotització

1 hteccssat s’adreGk il la nostra Institucib perqiik els serveis
de I’INSS liavien paralitzat un expcdicnt en sol-licitud dc
pensió cle vidu’itat.
L‘INSS atldui’a la ~ U ~ de
C la
H certifioacib clc naixemcnt, la
qual no es podia obicnir i tnniediatamenl, segons indici l’interessat, donat que els arxius del Jutjat i de la I’arroquia on es trobaren les clacles van ser destruils en el transcurs de la Guerra
Civil.
La no obtencib de la partidade naixcrncnt cliflcultava cl recancixcrnent dei dret a la pensib de vidliitat.
Yin teressat acldui davant I’INSS que hi liavia d’altrcs documents per acreditar Ics tlarlcs contingudcs a la partida de naixcment, perb I’INSS, fent esment d’una cjrcultar interna, no
tingué en compte aquests documents i reiteri al sol.licitant de
la pensih que caiia l’obtcncib d’una nova certificaci6 de

naixement.
Estudiat detingudament cl problema, el Síndic va orientar
l’afectat sobre el seu dret a aportar altres documents per acrecli-
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tar Ics dades necessirics per obtenir l’csrncntada pensib.
Cal remarcar i tenir en compte , pcrb, que el ICeial Decret
1245/85, dc 17 de juliol, pel qual es modilica i cornplenienla la
n o rniali va reg LI laclorn clcl docu ment Nacional d’i de ni i t at , defineix el DNt corn a document públic, screditatiu de l’autentica
personalitat del titular, i diu que constitueix jiistificanl complet
de la identitat dc la persona. Amb el DNI s’acreditii, sens perjudici de prova de contrari, la naciotialitai espanyula dcl titular;
nom i congnoms; nom dels pares; sexe; lloc i data dc naixement i, pcr deducció d’aquesta última, I’edat; i cl domicili. La
nostra lnstitucib confirmi les ablegacions de l’intcressat, més
que mks, si es tcnicn en compte tarnb6 les disposicions acldicionaEs segona i tercera de l’esrnentat Reial Decret, que diuen :
<{ Siempre que en un expectiente administrativo sea necesario comprobar o tencr constancia fehaciente de 10s clatos exigidos par el articulo 69,I.a) de la Lcy de koccdimiento Administralivo (nombre, ayelliclos y docmicilio) , del mismo modo
que de cualesquiera otros daios personales incorporados al documento nacional de identidad, en todas las Oficinas Públicas
a cuyo funcionamiento sea aplicable dicha Ley, bastarh la cxhibicibn del citado documento con aportación de la correspondi,
el expedienente copia en su caso, Se anotarci en cada C I ~ S O en
te, el número de documento nacional de idcntidad con obiicto
de poder cornprobar en todo rnomenlcl la idcntidad del interesado, del mismo modo que cada uno de su datos personales.
r)Ninguna Oficina Piiblica, incluida en el hmbito cfe la aplicación de la Lcy de Procedirniento Administrativo, podrh requerir la presentacih de docurnentos distintos del documento
nacional de idcntidad, para acreditar 10s datos que consten en

elmismo.~
Scgons comunicació del niateix interessat a la nostra institució, I’aassumpte fou resoll positivamcnt per I’entitat gestora,
que va continuar la tramitacih de I’cxpedient de viduitat, L
a
qual cosa ens permeté donar per finalitzades Ics nostres
actuacions.

e) Actmcions de les U MMT (Queixes i 09/86, 15W86, entre
d ’altres)
En el nostre Informe de I’any passat indichvem que en Ics
darreries de I’any 1985 i cornenc;ament del 1986 s’havien presentat moltes queixcs per raó de Ics altes mediques per guarici6
cstcses per les UVAMi (Unitats de Valoració Medica i
d’incrpacitatls).
Aquestes altes provocwcn diversos perjudicis a l’inlcressat,
entre els quals esrnentivcm especialment que :
(c (...) aquesta actuació de les WVAMI genera un altre perjudici al treballador declarat en situaci6 d’alta, que es veu obligat
a impugnar en reclamacib pr8via i posteriorment encarar-se a
la tramitacii) de li) via jurisdiccional, a causa d’una rcsoluci6
que, essent executiva, el col4oca en situació de clara indefcnsi6, i que molt probablement serh declarada n u k pel
~ Magistrat
)).

Timbé dkiern que mimteniem totes les queixes cn tramilació de forma collectim i havíem iniciat estudis i gestions per
aprofundir en el concixement d’aquesta probletnitica, a fi dc
cercar-hi solucions que evitessin situacions que ((almenys, es
poden considerar anomales H .
Pel que fa a aquesta ({tramitacih col~lectiva~,
hem de dir
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que, il l’hora de tancar I’cxereici a qui: fa ref‘crkncia aquest informe, conlinua cn cstudi, per tal com hem rebli[ --i ciicara
rebcm- infbrmacib, docunientacib i dictktnens de diversos
professionals en lliure exercici cie la proIcssi6 (advocats i
graudats socials) , com limibé una plur;~Eitiit de documentacib
diversa d a t i v a a aquest problema, que cal estudiar.
Pel que f‘a a les trrimitauiens en via jurisdiccional, iniciades
pcls afectats, ticm de dir cluc durant I’any I986 -en cspecial
els darrers incsos- s’han comenpit a diclar sentencies que declaren ia nuHitat de les altes mbdiques en qücstió, confirmuntsc aquella impressib nostra quan i n d i c h r n l’any passat
<(...molt probablement sera declnrada nulhi pel Magistrat v .
Val a dir, a més, que Ics sentkncics que han arribat a les nostres
mans empren tcrmes molt durs cl I’hora de considerar l’actuaci6 de I’AdministsaciÓ.
Davant el 13arlarnent s’han presentat i formalitzat divcrses
interpelkions i preguntes al Consell Executiu tainbi: relacionades amb I’actuació d’aquestes UVAMI. Cal destacar-nc Ics
furmulades pels Diputats 11-ltre. Sr. Joan Estcvc Oriol (Grup
Popular) -interpel+laciÓ de 29 d’abril i preguntes ci’l clc
desembre-; 11-he.Sr. Antoni i.,ucchetti (Grup del PSUC)
-interpel-lació de 2 1 de novembre-; IHtrc. Sr. Sanliago
Riera (Grup Socialista) -pregunta coritcstada el 5 de
novembre.
La nostra Instituci6 va salkitar un informe al Conseller de
Sanitat, el qual, a comenpmenls cle juliol, ens va respondre
indicant-nos la posici6 i les dificultats amb que la Consclleria
s’havia trobat per rab de discordances enírc Ics transferencies
en matkria de sanitat, el Reial Decret 2609/82, de 24 de setcmbre, i la necessitat de donar solucfó ii Ia problcmiitica que es
creava pel fet de no poder donar compliment a I’csmentada disposició. Per aixo, d’acord amb el Ministeri de Treball, es van
adoptar unes <<mesuresprovisionals, sens perjudici que es rlugucssin a terme les transferkncies previstes )), que varen donar
lloc a la creaci6 d’aquestes UVAML q u e no ienen suport legislatiu cn no haver estat fetes Ics transfercncies,).
Pcr part =va, a I’octubrc, la Comissi6 de derensa dels drets
de la persona i del lluire excrcici dc la professi6, presidida pel
De& del Col-legi d’Advocals, va prendre l’acord de t<crear
una comissió interdisciplinhria per elaborar un dossier que reculli tots els aspcctes relatius a les altes rnkdiques que dóna
I’ICS i la prestació de les quals ha d’abonar I’INSS H . Tenim noticies que I’clahoracib d’aqucst dossier )) 6s avanqada i esperem tarnbk poder-lo incorporar en breu a la nostra documentaci6 d’estudi.
ParaI.lelarnenf, els primers dies de gcner de 1987, a I’hora
de fer aportacih de noves dadcs, cns ha cstat Iliusat un mafiifcsi
signat per un centenar de professionals amb actuació diiiria
davant les Magistratures de Treball, en el qual denuncien Ics
actuacions de caractcr restrictiu de la Scguretat Social en gcneral I dc menyspreu per l’assegurat condemna1 a I’indcfensi6 i a
la desprotcccib i sol-licitant un canvi de conducta de 1’1NSS i
I’ICS per tal que evolucioni d’íacord amb els compromisos adquirits per I’Estat espanyol amb la ratificaci6 de la Carta Sociiil
Europea.
Davant la pluriilitat de les actuacions que els Diputats, la
Conselleria, eis Cofkgis professionals (d’advocats i cie graduats socials), professionals en, cxcrcici, judicatura i col-icctius
d’afcetats, la nostra Institucib ha considerat que la importhcia
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i transccndencia dei problema justifiquen prou la necessitat
d’oferir la nostra actuació medial tant entre I’Administraci6
aulonbmica i els representats dels afectats com --i cn coordinacib amb el Defensor del Piieblo- entre els anteriors i l’hdmini straci 6 cent ral.
Creiem que la disfunci0 i discordanp en els traspassos cie
serveis o dc cornpetencies mai no poden entrar en perjudici de
l’administral i contra la seguretat juridlca.

ci sentit de l’equiperació pretesa de la filiació adoptiva amb la
natural, amb les corresponents adequacions.
Pel que fa a la relació laboral privada caldra atcnir-se al quc
estableixen els respectius convenis col-lcctius.
La Institució considera que s’ha de regular la siluacib de la filiacib adoptiva en ei món del treball partint cle la protecció clc
l’infmt, i no pas havcnt-se de basar en els criteris de proieccih
de I’embaris i part determinants dels drets dels trebdlladors en
la filiacih natural.

La present actuació d’ofici ha estat motivacla per diferents
queixes presentades a la nostra Institució, entre Ics quals la
nirm. 1 244/85i la núm. 635J86 fan referencia a la problemhtica
de la niare que adopta un nació per obtenir els bcneficis atorgats
per I’Estatut del Trcballaclor a les marcs biolbgiques.
Les dues queixes han estat resoltes en exercici cle la funcih
medial del Sindic.
Donat el buit lcgal que es prodLiia en el CZIS d’aquestes
qucixcs, es va meciiar entre I’emprcsa pública i cls treballadors,
a fi CIC resoldre el problema dels interessats, percluk es provocaven interprctxions, discriminacions i indefensions als ciutadans afectuts.
Les respectives empreses públiqucs havien negat a les interessades, mares adoptants, la llicimcia d’adopció i alimentació
del nadó, a diferkncia del que passa en el m6n del treball privat.
k s u l ta clar que la normativa que regeix aquestes situacions
varia segons que e¡ problema afecti pcrsones vinculades per
una relaci6 ¡aboral, estatularia o funcionarial.
En els dos asos presentats es donaven les situacions següents :
En el primer, la intcressacla era subjecte de 1’Esiatut Juridic
dcl Personal Mkdic de la Seguretat Social (Decret 23-XII-66;
article 40, modificat pel Reial Decret 28-3-77; previsions ciescansos per matemitat cn personal femení). En no estar especificat el suposit presentat per la iníeressada, es va haver de
ccrcar unit interpretació analogica en la normativa laboral
comuna, d’aplicacib suplctbrin prcvista en I’Estatut del Treballador, sense pocier resoldre el problema.
En el scgon, la interessacia estava subjecta a la Llei de Funcionaris Civils cic I’Estat (Decret 1949/67, dc 20 dc juliol, que
rcgulii les ilickncics pcr infantament de runciodirics de l ’ h tat). Tampoc en aquest cas no cra prevista la sotucih per a la
nia re adoptiva.
En tots dos suposits legislatius apareix COM ii interes protegir
I’ernbarbs i et part dc la mim natund o biolibgica, la proteccib
no s’eslén ;ila marc iidoI>tivil,de la qual no es fa esment.
Endinsant-se en el rens i exlensjb del problema, la nostra Institució va decidir cl’iniciar d’ofici un exliedicnt en el qual s’estucliés tota la normativa laboral quc podia servir per resoldre
aqucst problema, fruit dels IJuits legals.
El rcsultat d’aqucst estudi YU donar lloc a la solucii>dels problemes posats de manifesl, si bé d’una manera ccrtament provisional, vista la urgencia de la solució.
Amb posterioritat ens varn a d r q a r al Defensor del Pueblo
per exposar-li la nostra opinió i demanar-li que la vulgués
abonar davant el corresponent M inistcri.
Fruit d’aixo va ser quc es consolidessin els criteris anteriorment indicats pel Minislerio de Trahjo y Seguridad Social en
I-^

-

Ohervucims, recomanacions i suggeriments

4.

L‘elevat nombre de queixes i la varietat del seu contingut
dcnota quc per a tots els ciutadans és preferent dc gaudir dels
drets reconeguts als arts. 43 i 35 de la Constitució que t’an referencia B la protecció de lli salut i ai drct al trcball.
La major part dels escrits corresponen a nfers de Sanitat i Seguretat Social. En certs casos es plantegen queixes contra 1 ’ M ministracih, mcntrc que en altres es demana informacib o oricntació sobre materies d’aquesta Arca.
Cal dir que alguna de Ics qüestions la plmtejades en anys mteriors s’ha tornat a repetir l’any 1986, com les rcfcrents al
regim especial dels treballadors nutonorns, Ics unitats mediques de valoracib d’incapacitats laborals, altres assumptes no
s’han tornai a presentar, Iier exemple el cle Ics barreres
arquilectbniques.
Igual corn I’any precedent, les demores cn el rescabnlament pcr part de I’ICS dels diners bestrets pels usuaris han provocat nombrosos expcciicnts durant 1986. Tractant-se corn es
tracta de queixes de fami lies necessitades arn h molt de sacrifici
han avanqat uns diners que eis fan falta donuda la sevu difícil situacicj economica, els retards els afectcn grcument. D’altra
banda, cn les entitats gestores es denota una tendkncia a restringir I’accés a certes prbtesis i aparells ortopedics, fet que
agreuja les possibilitats d’assistencia. dels ciutadans més necessitats. També. hi ha moltes queixes per cienegxió de sol-licituds
de reint cgranient de despeses ocasionades amb motiu d’assistencia sanitiiria, prestada per serveis mihiics alicns a la Segurctat Social.
El Sindic considera que cal ampliar d s suposits de reintegrament d’aqucstcs despeses, tenint en compte que en molts
casos la decisió dels usuaris d’acudir als serveis aliens a la Scguretat Social és motivacla per les excessives demores a poder ser
assistits pels serveis hospitalaris cic la Seguretat Social. Cal recordr que segons ha manifestat I’ICS, I’estacia mitjana d’un
malalt en una llista d’espera oscii-lava fins ara entre vuit mesos
i un any. Aquesta situació ha obligat I’irea de gestih de Barcelona de I’ICS a elaborar un pla pilot per reduir el temps d’espera
per R operacions quirúrgiques de diverses especialitats als hospitals de Bnrcelona. Pcrb aquestes llistes d’espera no solament
són per ser intervingut quirúrgicament per especialitats molt
característiques, sinó també per a consultes externes o practica
d’exploracions auxiliars complementhries de les quals depkn
un diagnbstic.
La massi ficaci6 en alguns ambulatoris, sobremrrcgats de
quotes assistencials, explica que molts ciutadans es vegin
obligats a acudir als serveis aliens a la Seguretat Social.
$1)
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El vigor m b quc I’Administracih denega els reintcgruments
de les despeses produ‘icles provoca les queixes deis interessats.
b) En relacib amb l’any anterior, es detecta un augment de
y ueixes sobre presumptes casos de negligkncia nikciica o assistencial, crsors cn el diagnostic i lii tcrhpia, manca d’informaciú
suficicnt als malalts o als seus familiars, etc. En dguns casos
s’ha obscrvat quc el malalt o els seus Familiars no han estai
prou informals sobre el risc que un tractament o una intervenci6 quirúrgica comportava. En altres, els ccntrcs assistcncials
no responien les instancies adreqtdes pels intercssats.
Com heni asscnyalat a I’apartnt cn que hem tractat cl’aquesta
matkria el Síndic de Greuges han intervingut en alguns casos a
fi d’evitar posi hles situacions d’inclcfensió.
La nostra Institució recorda al Departarncnt de Sanitat i Seguretat Social la convenikncia que, davant les eventuals denúncies que els afectats prcsentin per suposada mala prhctiai
professional, la inspecció sanithcia actu’i amb eficBcia i celeritat
per garantir els drets dels lisuaris, informant-los sobre els
termes i els organismes competents per exercir, si s’escim, les
corresponents accions administratives i jurisdiccionals. Adhuc
quan s’apreci’in indicis de responsahil ¡tat personal o instiiucional, la inspeccih ha cl’actuar, en ple i
k de Ics seves competencies, d’acord amb el que disposen els arts. 106 de la Constitucib i
40 de la Llei de Rbgim Jurídic dc 1’AdministraciÓcle I’Estat.

c) En aquest apartat hem de fer esment especial de I’aprovacih de la Ley 1411986, de 25 d’abril, General de Sanitat, que tk
per objecte la regulacib general de totes les accions que han de
permetre fer efectiu el dret a la proteccih dc la salut rcconegut
a I’art. 43 i concordants rIc la Constitucib.
La Llei rcconeix cl dret a obtenir les prestacions del sistema
sanitari a tols els ciuiadans i als estrangers residents ;1Espanya,
perh <<perraons de crisi economica>>no generalitza el dret a
obtenir gratu’itament aquestes preslacions, sinh que en programa una aplicució gradual ( 4 dc manera quc sigui possiblc observar prudentment el procés evolutiu dels costos>>.
Deixant a part els condicionaments que la matcixa Llei
inclou, no hi h a dubte que aquesta Llei pot obrir les portes a
una reforma dc la sanitat. A mes a mes ve aclarificar les compcíkncics assumides en aquest camp per les comunitats autonomes i els ens IOC~IIS.Bs important fer rcssaitar que i’art. I O esmenia els drets que tots els ciutadans tenen respecte a Ics diverses administracions públiques sanitaries. TYaItra banda,
l’iirl- 14 disposa que eis poders phblics {(orientaranH les seves
polí tiqucs econhmiques de despesa sanitiria a corregir desigualtats sanithies i garantir la igualtat d’accés als Serveis Sanitaris Públics en tot el territori espanyol, d’acord amb el que disposen els articles 9.2 i 158.1 de la Constitució.
cl) En matkria de Seguretat Social, continuem rebent escrits
en relació amb el rkgim especial de treballadors autonoms. ltcs
queixes responen a resolucions dcncgatbrics dc les prestacions
p d fet que no es computen les cotitmcions corresponenis a pe-

riodcs anteriors a la formalització de I’alta i ingressades externporiiniamcnt. i,;\ nostra institució voldria tornar a insistir en la
neccssitat d’uti canvi de criteris per part del Ministeri de Treball i Seguretat Social en relació arnb aquest problenia que
afecta molts treballadors a Catalunya. També s’han plantejat

10219

nomhroscs queixes contra Ics unitats de valoraci6 mkdica i
ri’inmpaei tals. Els interessats mostren la seva disconformitat
contra la forma de 1 ~ resolucions
5
dictades en que es decliira la
Inexistencia de situacib d’invalidesa o sobrc cl grau que se’n reconeix a I’aFectal. Aquest cas 6s prou conegut per aquest Parlament perquk Ita estat objecte de diverses prcgunlcs o iiilerpel-lacioiis al Consell Executiu. 131 11cp;irtamenl dc Sanitat i
Scguretat Social reconeix pcr part sevii que es pot produir
alguna dificullat a I’hora de resoldre i emetre els dict’amcns
mkdics en determinats supbsits i reitera la necessitat que cs
facin efectius els cosresponcnis traspassos dc compctkncies
(de I’lNSS) per tal d’aconseguir una millor coordinació dcl
servei,

e) Un comentari ¿ipart, el mereix la situacib dcls scrveis socials. 131 l’lnforme cic I985 s’inclciia unt? observació sobre la
necessitat d’una acció decidida dels podcrs públics en I’ordenació i la promoció dels serveis socials it Catalunya. Hi record&
vern que la Llei %/I 985, de 17 de desembre, de Seveis Socials,
configurava la prestació dels scrvcis socials corn un dret dcl
ciutada, i que calia esperar el dcsplcgament reglamentari de la
Llei a fi que aquests scrveis fossin cfcctivamenl organitzats. Pinalrnent insistiern en la necessitat que se’n regulks adecluitd.1ment ei finanqamcnt i que es coordincsin les diverses administracions públiques que hi han de participar.
Un any dcsprés, la situació quasi no ha canviat. S’han dictat
alguns decrets de desplegament dc certs aspectes dc la Llei
2611985, -com, pcr exemple, el Decret 337/1986, CIC1s de
novembre, pel qual s’nprova el Keglamcnt del Consell General
dc Serveis Socials de Catalunya, i cl Dccrct 4/1987, de 20 de
gener, d’ampliació i modificació tlc la Comissi6 de Ilcncstar
Social de la Generalitat de Catalunya- perb, de moment
encara no s’ha produ‘it cap ampliació dels serveis prestats a la
poblacih, cn especial a aquells sectors que presenten m6s necessitut objectiva i requereixen nivells superiors d’informacib.
13s veritat que i’assurnpció ci’untz politica so cia^ ciirigicia al conjunt de tota la. població necessita temps -i arnb un any no n’hi
ha prou- lenint en cornptc que ha de ser planificada i gestionada coord ¡nadamen t ent re tot es les acl mi nistraci ons p i bl~ i y ues
que hi tenen compcthcia, Per tant, cal superar les dificultats
avui encara cxistents per aconscguir una etica$ coordinacih,
cluc 15s necesshria per anar mitigant gradunlment eis dBficits
greus que hi ha 211 nostre país en matkria dc serveis socials.

0 ]-jan estat poques les queixes admcses relatives ii rrrehaii,
perqui: la major part dels cscrits són peticions de ciutadans
-tant jovcs com gent gran- que (iemnncn ajuda per trobar
feina.
També ens demanen subsidis d’atur o ajudes cconorniques
per superar situacions economiqucs di fici 1s provocades pcr la
mancit de treball. Aquests escrits recorden la greu situació
d’atur a Catalunya, l’insuficicnl abast dc les prestacions i, en
definitiva, els déficits de la politica social de I’Estat, que contrudiuen els principis reconeguts constitucionnlrnenl.
Finalment licm cl’insistir novameni en aquest Informe
sabre els punts següents : a) la conveniencia que cls treballadors autonorns siguin considcrats en situacih d’atur quim, pcr
raons de la crisi, es veuen abocats al tiincarncnt d’una indiistria
O negoci; b) el recordatori a 1’Administració pública a fi que co-
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rnpleixi escrupolosamcnt i’obligacib establerta a l’art. 38.1 clc
la Ley 13/82, dc 7 d’abril, d’integracib social dels minusvilids,
que estableix que les empreses públiques i privades que c01.10qucii un nombre de trebal1;idors fixos que cxcccleixi de S O ,
cstan obligades a donar feina a un nombre de treballadors minusvhlids no inferior al 2 per cent de la plantilla. La nostra Xnstitucib ha comproval que sovini és la rnatcixa Administració
cluc IIQ conipicix aquesta previsió cstablerta legalment; c) En
tercer lloc, les dcrnorcs en la resolució d’cxpedients per part CIC
I’ENEM i el 1;ons dc Garantia Salarial.

Capítol v

Aren 5 - Política Territorial i Obres Públiques
Indústria i Energia

S’incloucn en aquesta Brea :
1 .I. Les queixes que fan referencia 8 les actuacions dei Departament de Política Territorial i Obres Piibliyues i del Dcpartament d’lndústria i Energia. de la Generalitat. Per [ant, s’agrupeen dins d’aquesta hrca les qucixes relacionades amb les mat$
ries que són compeikncia del Departament clc Polit ica Territorial i Obres Públiques, corn shn, entre altres, el control de la
disciplina urbanística i rkgim sancionadoc cfe Ics inhccions urbanistiyucs, I’acció sobre el medi ambient, el control de l’abocarnen t de residus industrials, transports, carrctercs, ports i
costes, corn turnhk In promoci6 cl’habitatges cle protecció oficial.
Depetien del Departament d’lndústria i Energia les Direcciuns Generals d’Indiistria, de ‘Tecnologia i de Seguretat industrial i d’Hnergia.
1.2. L,cs queixes quc afccten les actuacions cI’~incns o un
brgan administratiu depcnden t del Ministeri d’Obres Ph bl i ques i Urbanisme, clcl Ministeri d’lndúslria i I’ncrgia i el Ministcri de Transport, Turismc i Comunicacions. Cal recordar
quc laizibk s’agrupen en aquest apartat les qucixes de Correus i
Telecornu~~icació,
Aviació Civil i altres organisnies i empreses
púhliqucs que subministren servcis de comunicació, com e s
ara RENIX, CTNE, companyies de subministrament d’clectricitat, aigtiii i gr-ls i companyies acrics estatals.

1.3. Encara yirc els eiis locals larnbé tenen competencies assignades en alguna de les rnalkrjes que s’inclouen en aqucsta
Arca, totes les queixes contra Ics actuncions dels ens locals
s’han assignat a I’hrea 2, de Ciovcrnacih i Administracib Local.

Corresponen a aquesta irea 101 queixes, de les quals 72
roren iidrncses, 20 inaclmeses i 9 resten en esludi el dia 31 de
desembre de 1986.
Encara que les queixes d’aqucsta Brea reprcscnten només el
8’36%)del lotal, cal recordar que es refereixen a problcmcs
qualilritivamcnt importitnts que afectcn colkctius nombrosos
de ciutadans (48186, 21486, 253/86, 301/86, 924/86). Aixh
s’explica per la irnporthncia dels problemes que afecten l’habitatge, i’urbanisrnc o el medi ambient, cn relaci6 amb el qual hi
ha una sensibilitat creixent entre la societat. Aquestes tres materies sbn els eixos sobre les quals giren la rnqioria de les
queixes d’aqucsta arca, encara que tambk han estat tractats en
l’hrea d’AdministraciÓ Locd, donat que la compeiencia sobre
aquestes materies esth repartida entre I’AdministraciÓ autbnorna i la local.
Les Admiriistracions afectades pes les queixescorresponcn ts
a I’hrea 5 , Políticu Territorial i Obres Públiques-lndústria i Encrgia, són Ics segiients :

Departament de Política Territorial i O. P.
Departament d’lndústria i Energia
Ministeri d’OObres Públiques i Urbanisme
Ministeri d’Indhstria i Energia
Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions
Queixes privades
A1tres ex pcdien ts
TOTAL

hl
4
4
3
15
13
1

I o1

Els motius principals de les queixes no han sofert variacions
en d a c i ó amb cls anys antcriors. Són els segiients :
a) Problemes rclacionats amb cls arrendaments cl’habiiatges,
acollits o no al rbpim de protecció oficial.
1,) Sol~licitiidsd’habitatges de protecció oficial de prornocib
pública i denúncia d’habitatges desocupats.
c) SoHicituds d’informaci6 per aconseguir ajudes i &dits
per a I’adquisició d’habitatges.
rt) Vicis i defectes en la construccib d’hiihitatgcx tant de promocih pública com de promoció privada, i necessitat cl’obres
de conservacib i reparació.
e) Control de Ili disciplina i Ggim sancionador pcr part dc
I’hclministracib de les infraccions en rnatkria urbanística.
f) Problemes relacioriats amb Is cunservacib del medi.
g) Abús dei silenci administratiu per part de 1’AdministriiciÓ.
h) Queixes diverses contra companyies subministradores de
serveis piiblics com ara aigua, gas, electricitat, Companyia Telefonica, Correus, Renfe, etc.

2. I. En el quadre niim. 34 cs pot observar que solamcnt han
eslat inadmeses 20 queixes (19’8%). Quasi en la meitat de
casos es tractava de queixes privades, que, com I’any 1985, fan
referencia a conflictes entre píirticulars en relacii, amb arrendaments urbans (60/86, 15 1/86, 18 1/86,58 I /86, 946/86) o problemes entre membres de comunitats de propietaris i urbanitmcions (543/86, 793/86, 935/86). En altres casos, es compro-
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va que, malgrat l’existkncia de relació administrativa, I’intercssit no s’havia adreqat prkviameni a l’Administraci6 (78/86,
379/86, 385/86), lu qual havia actuat correctament sense cap
ilkgalitat o irregularitat (186/86, 320/86, 367186, 965/86) O
b6 cs tractava d’una qüestió sub judice C283/86).

Quciws admeses
Petició d’arnpliació de dades a I’intercsmtciiat per entrevista personal
Admissió dcfinitiva a trimit i peticih d’informe a I’AdrninistraciÓ públicn afectada
lln trarnitacib a la Institució del Defensor del
Pueblo
Queixes resolies

B)

Queies no udmesps
Questionsjuridico-privades ent rc particulars
Qiiestions sub iudiup (pendents d’uuna resolucib
judicial)
SoEkiten revisió de Sentkncia o resolucions
fermes
No han realitzat previament accions davant
I’AdministraciÓ o no han esgotat la via de
recurs
Falta de fonament o inexistkncia de pretensió

No s’aprecia actuacib irregular de 1”Administracióafectada

a) Solkitud d’habitatges de proteccib oficial de promoció
pública i denúncies d’habitatges ilkgalment ocupats (390/86,

535/86, I OO3/86,943/86).
b) Desnonaments per impagament de renda en habitatges
de protecció oficial : de prornoció privacla (193/86, 673/86) o
de promoció pGblicsl(389/86,538/36,641/&6$.
c) Deniincies per 111 inhabitribilitai i insalubritat de pisos o
immobles (389/86,1022/86,1115/86,1197/86).
d) Queixes relacionades amb actuacions de la Direcció Gcneral d’Arquitectura i I-Tabitatgc ( 2 / 8 6 , 84/86, 169/86,
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517/86).
e) Queixes relacionades amh actuacions de la Dirccci6 General d’Urbanisnie (744/86).
f) Queixes relacionades amb actuacions del MOPU (644/H6,
654/86,789/86,98?/86).
g>Queixes relacionades amb expropiacions per a la construcció o millora de carreteres (459/86,592/86,1078/86).
h) Problemes relatius a la protecció del medi (253/86,
341/86,924/86,954/86).
i) Queixes relatives a les instal4acions i tarifes de les companyies subminislradores de serveis públics com ara la llum
(36/86, 174/86,280/86,4 17/86,462/86), l’aigua (9971861, telcfbnim (74186, 98/86, 177/86, 301/86,483/86, 912/86) Correus (58/86, 806/86, 970186, 1010/86, 1037/86) i Renfe
(504i86).
j> Finalment, cal observar que les queixes relacionades amb
actuacions ciels ajuntaments en materia urbanística han estat
inclosos en i’hrea d’AdmEnistraci6 Loccd.

3

3

3.1.Siduuguarda deis aiguarnolh d~Fuls (queixa 2 53/86)

A final de febrer, un colkxtiu ens va adrecar un escrii en el
qual es demanava la nostra intcrvencirj davant la modificació
9 del Pla General de Pals, que qualificaven de <<greui clara infracció d’una llei aprovada pel nostre Parlament M , tot referintse a la Llei 12/85, d’espais naturals.
Com que l’escrit reunia els requisits mínims que la nostra
Llei reguladora estableix, el vam admetrc a trhmit, per la qual
cosa soblicitarern informes dc I’Ajuntament de Pals i als DeEn relaci6 amb cls escrits rebuts cn materia d’arrendaments partaments dc Cultura, d’Agricultura, Ramadcria i Pesca i cle
iirbms, cal fer ressaltar que I’cntrada en vigor del Rcial Decret- PolÍticaTesritorial i Obres Públiques.
Els informes sol4icitats van ser rcbuls succesivament els
llei 2/1985, de 30 d’abril <<sobremcdidas de política economicn
)r (ROE de 9 de maig dc 1985)’ ha produ’it una discriminació dies 8 de maig (Ajuntament i Cultura), 9 de maig i 22 d’abril.
Dels informes rebuts n’hi Iza dos que, pel seu contingut,
cntrc els contractes subscrits ahans i després del 9 dc maig de
1985. Mentre que els anteriors a aquesia. data i particularment considerem que cal esmentar especialmcn t :
La Conselleria de Cultura aporta un informe de la Direccio
els més antics afavoreixen e1 llogater (prorroga forqosa, entre
altres rivantatges), eis arrendamenis posteriors al 9 de maig, General de Patrimoni Artístic en el qual s’indica que la platja
eliminant la prorroga f q o s a , excepte pacie en contrari, afiivo- dc Pals (entre d’altrcs indrets) es declarli paratge pintoresc pel
reixcn principalment el propietari. No 6s d’estranyar que el Decret 2899/76, de 15 de setembre, i per aixb sotmes a la conSindic dc Greuges rebi escrits de propietaris o llogaters que es clici6 de << bé d’interks cultural )> ¡ per tant objecte de proteccih
queixen per presumptes trac tes discrim i nat oris derivats d’una de la Llei del Patrimoni Historic.
Contiiiua indicant que el I 2 de novembre de 1985 la Comislegislació vigent que en uns casos afavoreix I’interks del propiesib Tecnica de Girona va acordar que, <{enrelació amb la
tari i en altrcs i’interés del llogater.
2.2 És elevat el nombre cle queixes admeses a irirnit (JO), Unitat UUNP 10 de les illes))s’havia de conservar I’espai natude les quals 43 han estat resoltes; &aquestes darreres, la major ral tal com ho preveu la Llei 12/85, de 13 de juny, d’espais
nalurnls.
part es pot classificar en les niathies següents :
4
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Aquest acord va ser pres ((a I’cspera que la documentació
del pla li fos novament tramcsa per tal tl’emetre l’inforsne definitiu n, fet yuc, 110 havent-se prociiiit va motivar I’ahstencih
dcl seu reprcscntant en la vatacih de l’iaprovacib del Pla General esmcntat per la Comissió Provincial d’Urhanisrne de
Gi rom.
El Conseller d’AgricuIturn, 1i;tmideria i Pesca indiai en el
seu informe que aqucs~Dcpurtament va intervenir en la modificació del Pla esmentat mitjanpnt el seu reprcsentant ii la Coniissiir d’Urbanisme dc Girom, que va iiprovar-lo introduinthi I’ohligacib que <{ s’han dc conservar cls aqLiifcrs de l’area cSc
Pals pcr protegir els conreus i evitar la salinitxacib.
Cal indicar, pero, que aquest Dcpartament no fit cap indicaci0 sobre les aus migratbries que perihclicarnent fan estada II les
zones humicles de Pals.
Així, una vcgada rebuts i estudiats lots els inl‘ormcs, e1 dia 8
dejuliol de 1986, varn rchrc la visita de ki <<Comissiócle Ilefen~ i clcls
t
Aiguamolls n, acompanyada dels Iliputnls del Parlament de Ciitaliinya 11-ltres.Srs. Ralbel Ribb i Mnssó, del Grup
PSUC, Marval Casanovas i Guerri, del t i r u p d’ERC, i Manuel
Nadal i i+’.‘arreriis,del Grup Socialista.
TA Comissib va deixar puicsa la seva preocupació davani la
nova situaci6 urbanística yuc afectaria l’equilibri ecologic, tan1
de prcscnl com de futur.
Postcriorrnent la nostra Institució, preocupada d’anluvi pels
problemes de I’entorn o del medi natural corn a dret fonamcntal dcl ciutada o dret de l’home, ha seguit amb delall tant I’evoiució social com legislaliva sobre aquests aspectes.
El dia l.‘d’octubre de l’my 1986 el ROE va publicar I’instrumcnl dc ratificació dc la (< Convention relative ila conservat¡on de la vie sauvage et du milieu tiaíiircl de l’Europc>,, text
que va scr obert il la siljnalura cl 19 cle setembre de 1979, després de 1:i reuni6 cl’expcrts del Conscll d’Europa celebrada a
13cr11:t, i quc ha esdevingut text legislaiu que cal observar.
1’~iral~lciarnental text del tractat, sbn fonamentals, per entendre q u e es proposa el legislador, examinar cls tcxtos i documents que van servir de basc per a la redacci0 de I’esmenlada
Conveneib i que ei Consell d’Europa cns V B tramctre.
De I’cxamen de la dociimcntació obtinguda es dcsprkn que
la 2.:l Conf’crhx%t ministerial eiiropen sobre l’cntorii, cclebrada
ii Brus,sdlcs cl mes dc mart; de 1976, VH recomanar el Comitb
de Ministres la ncccssitzlt de crcar en el Consell ci’Europa una
Co111issi b d ’experts, e11ca rregad a de rec1acta r u n pro.j ecte
d’instrumcnt juridic relatiu CI la conservacib de la H vida salvatg e especialment
~
en cl que cs refeixix a les espkcies migratories i cls {( hkbitats naturals $) d’hcopa. Junt amh aquesta recoimnacib es van trametre iiiia scrie cle directrius reiativcs a I’clahorxii) d’ayucst instrurnent.
LI Coinite ud hoc í‘ou creat ei mateix any 1976, presidi1 per
I’ambaixador dancs tiunner Seidenl‘aclen, i va ireballar en el
projwtc dc <<convenlion>>
gairebb durant 2 anys, fins que el
text fou aprovat i obert ii la signatura el *¡unt dc 1979. Aqucst
tcxt fou ratificai per l’listat cspanyol el passat mes de maig.
Cal insistir que els estudis previs a la redacció CIC la iiormfi esmentada van ser lcnts i cxhaustius. Els experts, en els seus estudis, van denotar que la protecció que s’establis havia d’ésser
((coordinada per millorar la capacitat de la Convencib a
adaptar-se als canvis de la situació cic In vida salvatge que no
poden ser previstos en el merucnt de redactar la normativa>>.

Aquest esforG demanat pels experts no te altra finalitat que d’aconseguir una normativa que no sigui obsoleta ai moment CIC

la sanci6 i de la posterior aplicixib. Aixo fa que haguem d’interpretar els postulats de la norma com a minirns, mai com ii
rn Ax i ms.
El Consell rl’Europa ha adquiril una considerable expesiencia en el camp de la conservacib de la natura, tant pels treballs
de l’esmentada comissió d’expcrts corn pet seguiment de I’aplicacii, d’aquesta Convencib, que va ser redactada amb I lenguatgc senzill i directe evitant al mixirn els tecnicismes per tal
que, tant a1 lext normatiu com als programes de conservació
de la natura, hi poguessin participar activament tots els
ci utacfans.
La Convcnció s’ccstructura en quatre apartals fonamentals.
Consla d’un preambul, unes disposicions de fons, unes d’aplicació i uns annexos on consten les llistes d’csphcics protegides
i els metodes i sistemes de ciip i explotació prohibides.
La Convcncib té un triple objectiu, segons indica el seu article 1. : Assegurar la conservació de la flora i cle la faulna salvatges i dels seus hibitats naturals; encoratjar la cooperiicib cntre
els Estats i fer remarcar una cspecial atenció a les especies vulnerables i arnenapcies d’extinció, incloent-hi particularment

les migratories.
ks important remarcar que es preconitza ia conservació de
totes les espkcics i de tots els hibitah, independentment dc In
seva raresa, en c’lscntit quc tant se val que n’hi hagi molts com
pocs.
També cal fer esment que la Convencib repeteix sempre que
els destinataris de la proteccib són els animals i Ics plantes salvatges, per marca claramcnt la ciiferhcirt entre aquest tipus de
vida i la dels animals i plantes objccte de cultiu i cria.
AI mateix temps, s’imposa l’obligació gencral que els governants iidoptiii Ics mesures pertinents per tal que la proteccib
quedi asseguriidn.
Aquestes mesures no solament han cfc ser incloses en les
lleis generals, sinb també en les especifiques i reglarnentiries, i
els experts van considerar que aquestes mesures no havien de
sec excessivament explicites a fi de permetre el desenvolupament, intern o reglamentari en tot allb quc faci referencia a la
creacib d’una xarxa de reserves biogenetiques i la protecci6 espcciíica dc les xones humides, fent per manera que aquestes ciirectrius puguin ser seguides per les autoritats responsables de
I’orgmitzaci6 del territori.
1’1 13uillc.ií Q k j d de Iu Pmvinciu dt.Girona va publicar ei dia
16 d’octuhrc de I986 I’acord d’ayrovació delinitiva, adoptat
per la Comissib Provincial d’Urbatiisrnc, del Pla General &Ordenació del Municipi de Pals, posterior, doncs, a I’entrada cn
vigor de la Convenci6 comentada anteriorment.
Contra l’esmentada publicacib, els promotors de la queixa hi
van iiitcrposar recurs d’al~adadavant et Conseller de Politica
Terrilorial i Obres Públiques, recurs que cncarii cstli pendent
de resolució. La situació i legislació aquí comentada va moure
el Síndic ii exercir l’acció medial que preveu la Llei reguladora
sense que, fins en aquest moment, s’hagi pogut assolir cap
tipus de solució.
El dia 6 dc novembre, trametérem una extensa carta al Conseller, en la qual, a mks de les reflexions que hem reprodu’it en
iiqucst epígraf, Eiem diverses recomancions amb la final ¡tat
que, seguint la nostra línia de mediació, les zones humides del
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litoral de Pals quedin preservades d’acord amb I’espcrit dc la ja
esmentada Convenci6 europea i legislacib concordant.
indickvem que considerem que I’Ombudsman té la responsabilitat de fer veure als goverants que el que solem anomenar
drets de l’home no és pas una llisia tancada i immbbil de drets,
sinb que els drcts dels ciutadans sbn vius i progressius, E que la
inclusió de la tecniticacib en la normativa i actuació p6btica fan
quc el seu nombre no pugui ser fix i tancat ni la seva interpretació estatica. Hem d’aconseguir que la norma sigui per a
I’home, no pas I’home per a la norma.
D’aquí vc que les preocupacions clels ciutadans en materia
de conservaci6 i miliora de I’enturn hagin dc ser assumides i
abonades pel Sindic de Greuges, no perque I’Administració
hagi actuat o no d’acord amb la llei -materia reservada i subjecla als Tribunals- sinó per tal que els postulats inclosos cn el
nostre Estatut &Autonomia siguin previstos d’antuvi.
No podem indicar al Pariment si les nostres recomanacions
i suggeriments han estat acollits, car a I’hora de redactar aquest
informe no heni rebut contestacib.
Així doncs, I’cxpedient resta en tramitació, i la nostra oferta
de mitjiinccrs oberta.

3.2, 1Fnstal.lacib u’ ’unu línia dúita tenxih al Montseny (queixes
427/86, 489/&6, 575186, 646/81;, 677í86 i 924i86 i actuació
d’ofici 924186)

Durant els mesos dc mart;, abril i maig van comparbixer
clavant ia Instituci6 presentan1 queixa l’Agrupaci6 Excursionista de GranaiIers, la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, els Ajuntaments de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Arbúcies, i un particular.
L‘Agrupnci6 Excursionista de Granollecs aportava amb el
seu escrit de queixa un extens i elaborat informe sobre diversos
actes wamesos al Montseny contra I’esperit clcl Parc Natural i
ei manteniment de l’ccologia H. Presentava una proposta alternativa dc traqat de fa linia << FECSA 3809 kV - E. K. Sentmenat
- E. R. Girona Sud >r i (( Derivacib E. I<. Sant Celoni H.
La Coordinadora per a la Saivaguarda dcl Montseny presentava la seva queixa per les actuacions practicades amb motiu de
la instal.faci6 d’una línia d’afta tens% al Montseny i aportava
un total cl’l 1.790 signatures de suport.
1% Ajuntaments de Sant Ccloni, de Santa Maria de Palautordera i Arbúcies, presenlaven la seva queixa per l’atemptat ecolbgic que comportava la instatlació de I’cstentada
línia,
Finalment, el particular dcnunciava la instal-lacib, a pocs
metres de I’ermita de Fogars de Montclús, d’una torre de la
línia d’alta iensi6 que constituia un {(greu atemptat paisatgístic
i cultural >).
Acusada la recepció de totes Ics queixes rebudes i havent
tingut converses amb els interessats, s’inicia l’cstudi de les
raons exposades i de fa documentació aportada.

En tnerit de les queixes, la nostra Institucicj va sol4icitar in-
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forme escrit a les Conselleries cl’hgricultura, Ramadcria i
Pesca, Cultura i Indústria i Energia i a la Diputaci6 de
13arcelon a.
També hem obtingut diversa informació a través de conf‘crencies i rcunions amb representants cieis organismcs administratius corresponents, com també dcls consistoris municipials interessats i cle les cniprses FECSA (Fumas EIkctricas dc
Cataluñia, SA) i ENi IEK (Empresa Nacional í-lidroelkcl~*ica
dei Ribagorziinii, SA).
Dels informes i la documentació obiinguda cal assenyalar els
segiients apartats i aspectes :
I . Jr!fbmed~ la CorrsellL~t-iad2xriculiim, Itarnaduiu i Pmui
--de 21 de maig de 1986- Entre altres extrcrns diu :
<<Lalinia electrica 380 kW Sentmetlat-Girona Sud travessava en el seu tra@ primitiu Ics cotes més elevades dcl inassís
del Montseny i per part del Scrvei dc Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, organisme que gcstionn l’anomenat Parc
Natural del Montseny, es va negociar amb Ia companyia
FECSA, adjudicathia de la linia, la modificacih del trac;& pcr
treure-la de la zona dcí parc. Després de quasi deu anys CIC
negociacions el travat s’ha traslladat a l’irca anomenada de prep r c , i cs va aconseguir el compromis de FECSA dc realitzar
una desforestació selectiva i controlada, camuflar les torres
amb un pintat dc verd i no utilitzar herbicides en el passadis
sota I’estcsa electrica. ))
Que l’esrnentada linia va ser declarxla d’utilitat pública el
mes de febrer de 1934 pel Depiirtnment d’lndústria i Energia
prkvia aprovacib del tracat per part de la Diputació de Rarcelona, organisme HI qual el Pla Especial del Parc Natural del
Montseny atorga la competkncia a mtoritzar linies electriques.
Que els Servcis del Medi Natural es van concedir els permisos per a la tallada dels arbres al llarg de I’estesa dc la línia cn
una amplada de 30 metres que correspon a Ics línies d’alta
tensib, i que la tallada d’arbres cn aquestes franges es conseqüh c i a úe ics autoritzacions de les administracions competenis
cn la installaci6 de linics clkclriqucs, j a que el Keglameni
d’Alta Tensió i cl greu risc d’incenclis fbrcstals aconsella que es

mantinguin netes les esmentades frmges.
Que FECSA ha cxccutat l’estesa clc la dcrivaci6 dc la línia
principal, que des de Fogars de Montciús vil a Sant Ccloni passant, prop de Campins, i aqui ha realitmt els treballs
desboscat ge.
Pel que es refereix a ta linia Sentmenat-Girona Sud, s’ha
desboscat alguns trams, perh havent transcorregut im any des
de la concessi6 de l’autoritzucib de tallacla, el Medi Natural ha
suspes i ’esmentada au tor it zaci 6.
Cinforme acabava indicant que els Serveis del Medi Natural
han iniciat negociacions amb FECSA per tal d’intentar la modificaci6 del crqat de la línia Sentmenat - Girona Sud, pcr
acostar-10 al mhxim al traqat de la línia li-220 KW Sentmenat Sant Celoni i que la situaria fora de i’kmhit del pre-parc.
2.1)I![osrne dei Dqur’tamnt d’lndhtria i Em-ygiu -de 30 de
juny de 1986- També aporta copia de la resoliicib del 10 de
febrer de 1984 sobrc <{Declaraciócl’utilitat pública de la línia
aeris d’alta tensió 380 KW des de I’ER Sentmenat fins a I’EIC
Girona Sud, solkitacla per l’empresa ‘ ‘FECSA”>>.
Cinforme exposa diversos punts quc coincideixen en els
fons amb els que anteriorment hem exposat.
També indica que la declaració d’utilitat pública va ser objec-
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te cl’un recurs del Govern central davant el TTribunal Constitucional; encara no se n’ha notificat el resultat.
3 . ‘ lnfirrnc. de Iu Conscllwicl L!P Cla’ltim -dc 28 de juliol de
1986--. De l’csmcntat informe cal remarcus que <
laiDireccih
General del Patrimoni Artístic, lici-resotucib dcl 9 de desembre
de 1982, va incoar expedienet dc dcclaracib de rnonunicnt historic (ara ci’iicord amb la nova Llei I O/E 985, dc 25 dc juny del
patrimoni histbric, es rlenornincn t l h d’interbs Cultural) a
Fmor dc I’esgl6sia de Santa Magdalena de Mosqueroics ii
I:ogars dc Montclús (DOGC 298, de 28 de gcrier de 1983) i
que la Comissi6 ‘I’kcnica de I3nceloiia del Consel 1 dcl Patrimoni
Cultural de Catalunya, rcunicla el dia 6 de, j u n y ds: 1983, va
aprovar cl projectc d’instal.laci0 de la línia 380 KW Scntmenat
I X Girona-Sud de FECSA pcro amb condicions, una dc les
quals era que la torre T-77, prevista proli CIEFogars de
Monlclljs, s’havia dc despla~armcs al nord a íi cl’evitar I’cxcessiva proximitat al nucli de Fogars cle Montclús, i per tant de
l’esglesia de Santa Magdalena de Mosqueroles. Aquest iicord
vil ser confirrnai per la resolucib cl’aquesta 13rccciO Ckncrid el
dia 30 d e j uny dc 1983.
En visila d’inspecció tecnica, rcalitzada pei Scrvci cicl Patrimoni Aiquitectbnic, s’lia pogut comprovar q ~ i ela torre objecie
dc la vosta queixa csti ubic& tal com la Coinissih Tkcnica de
Ilarceiona dei Conscll del Palrimoni Cultural de Catalunya vil
acordar. ))
4.l. L7v~iilmc.de Icr Dipufí~uibdc BarccJlcincr 4 ’ 1 1 d’agost de
t 986 -. Consta d’un clossicr de més dc 50 rolis i clocurnenlaci6
annexa. Exposa la cronologia de l’aprovacih del projecte i
obres dutes a tcrmc per 1x6de l’esrnentada línia dcs del 20 de
maig cle 1975 fins al juliol tic1 1986. Confirma cl que ja ens
haviit indicat el Dcpartamcnt d’Agricultura, Ramíderia i
Pesca.
Diu t a m k que ha rebut els escrits del xoorclinaciÓ de Salvaguarda clcl Montseny, de I’Agrupaicib Iixcui-sionista de G r a nollers i de 21 ciutadans, en els quals es deniana l’aturada ric
I es obres,
Aquest extens informe acaba amb un apartat que es titula
<< Pcrspeciives futures>>,que pel SCLIinteres rcprodiiim :
(1 A la situació comentada anlcriorment cal afegir-hi iin nou
Factor que pot influir decisivament en el futur d’aqucsta línia,
cns rcí‘erim ii la recent rcdistribució d’actius entre les companyics FECSA i ENIH13R. Scgons les cliirrcres noticies l’estacii)receptora tle Sant Celoni ha passat r i la companyia ENHER i presumi blement les linies objccte del prcsent idorme tamhk.
~ l l aquestes
n
circumsthncies cl programa que eslA seguint
e1 Scrvei úc Parcs 1Vaiur;ils de la 13ipulaciÓ dc I3arcclona cs :
NA. Gonfirrnacib dc la responwbilitut de la cotnpanyiu
EN1 I k X i rlc les seves inkncions rcsllectc a I’esimerrtada línia.
)>ll.Control deis condicionaments i critcris establcrts en els
Decrets d ’autorit zaci 6.
})C.Contestacib dels diferents escrits adrepls :i la iliputaci6
de lkircelonn.
r) D. Realitzacib dc nous esiuriis alternatius a la dei-ivación
Sant Celoni de la linia Seiitmcnat-C;irotiziSud. )>
5. t, Ida ir;/brmcib d’TiN!-!h’R i FECSA, Com ;-i
cmplcmen t
als informes crnems a peticiii nostni, disposem d’iinforrnació
complementiiria que Ens permet dir qiic :
a) El projecte de la linia coi-i~inuenessciit propietat dc
FECSA.
. ..

-.-----

-

--.

..--

.- -.. - -

_
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b) Sembla que la funcib principal de la línia, en la seva primera etapa dc funcionament a 220 KW entre Senlmcnat i Sani
Celoni, era d’assegurar I’alimenlació dc Ics zones dc Sant
Cclonj i el Maresme, com les de Girona i la Costa Braw pel
sud, ries de la subestació de Sentmenrit.
iln p a w r les esmentacies xones a conncciar-se a la xarxii c k
transport &ENI-]ER, amb una configuracih diferent de la que
tenia 1;i cic FECSA, I’alimcntació més adient s’ha phni ficat (Ics
del nord, la qual cosa hil fet que la solució del transport cn-

iliporti la construccib d’dlres instal.lucions en les subestuoions
de la XHI’XB d’ENH ER, sense necessilar la línia en qüestió.
I 3 pla general cl’alirnentació de la xarxa de transpnrt d’cncrgia eiectricsl considerava I’esmentada línia, en la scvii etapa definitiva, funcionamcnt ii 400 KW fins a la nova subestacih que
ITCSA pensavss construir a1 sud CIC Girona i, postcriorrneiit
integrar-la a la xarxa general connectant-se amb al tres nusos.
c) En el moment actual, la rcsponsabilitai de la xarxa geticral
de transliorl ii molt alta tensib pertoca R lterl Eléclricli de
l<spaña, SA, qire ha de decidir quinit configurncib ha de tenir la
xarxa i, per tant, quines línies cal construir, definir-ne Ics CBractcrístiyues i cls terminis.
cl) Pel que fa a la declaraciir d’uiilitat piiblica f‘cta pel Depariarncnt d’Indiistrja i Energia el febrer de 1984, tot fa pensar
que quedarzli a n u l k l a pel ’Tribuna1 Constitucional. 13ascm
liquesta nostra suposicib en I’anteccdent relaiiu a 1í1linia ItubíA mposta-Vandel lbs, resultat anunciat a la prcmsn la tarclor dc
1986.

Wncord m b els antecedents recollits en els apartats prccendets, vam creure necessari resumir tots els expedicnis anteriors
(la documentació s’agcupa en més de 3.000 folis) i unificar-iw
en u11 cxpedietit d’ofici amb la missi6 d’ol‘erir la nostra xcih
medial ii les irdrninistrxions (ajuntaments, DiputaciO, í k p a r taments dc la Generalilai i Administracih ccntral) per cercar
una solucib ii la problenihiica prohiicla, aclualnient est& yllantcjada pels seglients fets :
a’) ks evident que hi ha un fort moviment ci’oposici6 ii la instal-iaci6de la línia cl’alta tensió al Montseny.
h) ’$ Són diverses les adrninisti*;icionscluc tenen cornpelcncies en aquest af‘cr.
c’) Les obres estan aturades des de í‘a més (I’L~II any scnse
que ens consti que s’hagin pres mesures de cap mena per evilar
perills a persoiles i coscs.
d’) Les iniormacions de q u e disposem i indicades en eis
;qmtiits anteriors estan ribligatbriament complementadcs pels
diversos successos i noticies relatives ii la situacih econhrnicofinancera cle l’crnpresa FECSA.
e’) Un susceptible canvi de destinació u finalitat de la línia
tindrii una transcendkncia jurídica important que pot afectar
compethcies de les clivcrses administracions i fins i tot de l a
nostra Institució pcr entendre del cas,
Tot aixo fa que I’expedienl resti en tritrnitacib i que hi mantinguem la nostra accib medial que ens han sollicitat cls
reclamnls.

I
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1360186; 48/86, 850/86, 49/86, 69/86, 81/86 95/86, 147/86,
187/86,449/86, entre d’altres)
H a n estat presentades divant aquesta Institucib diverses
queixes quc fan rcferkncia a la no-aplicacih pcr part del Baixo

Hipotecario de Espaia de la subvenci6 addicional de trcs
punts, del diferencial dei tipus d’interes, rcgulat per I’ordre CIC
la Prcsidhncia del Govern de 27 de maig de 1982, en desplegament del Reial Decret 372/82, dc 12 de febrer, en relaci6 amb
CES prestecs hipotecaris colicedits per la banca oficial.
Els interessats es queixen que, un cop concedits per la Direccib General d’Arquitectura i Habitatge els beneficis eslablcrts
pel Reial Decret 372/82, de 12 de f’cbrcr, a favor ci’immobiliiiries, corn i1 promotores de cases de proteccirj oficial emparades
pels corresponcnts expedients, no se’ls uplica correctament la
subvencib dels tres punts del diferencial del tipus d’inntcres,
durant els quatre primers anys d’anwrtització dcl préstec hipotecari, assenyalats en l’Ordre de Prcsidcncia dei Govern de 1 3
de novembre de 1980.
Com que els interessats tenen escripturats els seus inirnables
amb la dita bonificació, concedida per la Direcciir General
d’Arquitectura i Habitatge, pcr tal d’analitzar aquest problema,
i segons el que estableix l’act. 19 de 121 Llei 14/84, de 20 de
marg, del Sindic cle Greuges, es vun sol-licitara 1’IionorabIe Sr.
Conseller de Politica Territorial i Obres P6bliques els informes
corresponents on s’indiqués el conceptc de la bonificació dels
tres punts del diferencial del tipus d’interks i la seva aplicació
pel Banco Ilipotecari0 de España, d’acord amb els Convenis
subscrits entre aquest i els organismes estatals, on es fiz una regulaci6 detallada del lipus de bonificació.
Rebuts els corresponents Informes del Departament,se’ns
indica quc el :
c< Reial Decret 3 148/78 estableix les condicions quc amb cariictcr general han d’observar cls prkstecs dels habitatges de
protecció oficial. I’ero a aquesta regulació s’han de superposar
Ics successives disposicions que amb caracter meramenl conjuntural es van promulgar. Es tracta de la normativa que dóna
cobertura legal al programa triennal de financ;amcnt d’habitatges 1981-83.
>>ElReial Decret-Llei 12/1980, de 26 dc setembre per impulsar les actuacions de 1’Estat en mntcriu d’habitatge i sbl, proporciona la cobertura legal neccssiria per ii les actuacions i iniciatives d’índole específicament financera cluc v6nen a constituir el programa triennal de finanGament.
>>ElReial Decret 2455/1980, de 7 de novembre, i I’Orctre de
13 de novembre dc 1980, la qual el va dcsenvolupar, van establir les caracteristiques dels prestccs atorgats per les entitats financeres per a la promoció i adquisició d’habitatgcs de proteccih oficial i van fixar el tipus d’interes en el 14 per 100, si be
I’Institut de la prornoci6 pública de i’habitatgc aportava una
subvenció de tres punts i, per tant, quedava un tipus d’intcres
efectiu de f ‘1 1 per 100.
>>Sibi: la Uirecció General d’hquitectura i Habitatge va
dictar resolució atorgaznt la subvencib de tres punts del di ferencial de tipus d’interes addicional als tres assenyalats en l ’ ~ ticle. 2.1’ de I’Ordre de la Presitiencia del Govern de 1980 en
virtut dc la competkncia exclusiva que ostenta la Gencralitat
cle Catalunya en rnathria d’Arquitectura i I-iabi tatge segons l’article 9.9 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya i d’acord amb
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el Reial Decret 159/1981, de 9 dc gener, sobrc traspassos de
Serveis de 1’Estat a lli Gcneraíitat de Catalunya, cn matkria dc
Patri nioni arqui tectbni c, cciifi caci0 i habita tgc, 1’atorganient
efccliu dc la subvencib corresponia u l’cxtingit IPPV a traves
dels convcnis subscrits amb les entitats financeres, cn aquest
cas el Banc 1-lipotecaricl’Espanya, ates yuc aquestcs compthcies no han estat assumides per li1 tienernlitat de Catalunya.
DEISscrvcis competents de la Direccib Gcncral cl’Arquitectura i Habitage s’han adrept al Ministerio dc Obras Públicas y
Urbanisrno i al Banc Hipotecari d’Espanya per tal d’eshrinar Ics
raons per les quals I’IPPV o cl h n c I-iipotecari cl’Espanya no
van atorgar la subsidiacih prevista en les resolucioiis de la i l i recció Gcnerai d’Aquitcctura i Habitatge. >)
El Síndic ha soldicitat cn diverses ocasions de I’Honorablc
Conseller la informacib de referhcia. Aquest ens inforrnA quc
el corresponent orgiinisrne de I’Adrninist rac% central encara
no ha donat resposta als seus requeriments i per aixh no cns
podia dona nova informació.
Si cn un termini prudencial no s’hu rebut la resposta de la
nostra sol.licitud, trametrem li1 qucixa al Defensor del Pueblo
perquk procedeixi cn conscqiikncia prop de I’Administraci6
central i el Banco Hipotecari0 de Españn.

S’cxposen les dificultats en que cs troben determinats petits
industrials ii conseqükneia de la situació creadri pcr I’Ordre del
Departamcnt d’Inústria i Energia de 10 de novembre de 1983,
publicada al DOGC de 14 de dcsembrc de 1983, per la qual S’LIni fica el procediment d’expedició dels carnets professionals
crcats per diversos reglamcnts tenics.
Estudiada I’Ordre esmentada, la nostra instituci6 entengué
que el Departament d’lndiistria havia prct8s aconseguir cluc
ics instal-Iacionsd’nigua, gas, cte., s’ajustessin ii la normativa
que per garantir la seva hbilitat les regula, de rnancra quc sols
pogu&srcaIitzar-les un personal amb qualiíicacions profcssion a Is acreditades.
Per tal que el personal que 110 disposés de In tiiulacib nccesshria per obtenir el carnet poguks íicrcditar els seus concixcments, s’tarticulava un sistema de superar les provcs d’aptitud,
d’tin curs tcorico-prictic en centres IIentitats reconeguts per la
13ire~ióGeneral d’lndústria i Mines,
El problema venia, pero del fet que determinats industrials
amb anys d’experienciii, essent el yuc en podríem dir operaris
de debo, tenien dificultats pcr salvar la rigidesa dels exiirncns
escrits, on havien de demostrar la seva capacitat, cas de no
tenir la titulació que es requeria i les dificultats que rcprcscnta
als dc comarques desplacar-sc a les locafitats on s’imparteixen
cls cursos tcbrico-prhctics de Ics materies que s’nvaluen.
Ates que cls Serveis Territorials d’IndÚstria havien demostrat una adequada flexibilitat a l’hora de fer els exhmens,
havent-ne permks d’orals, varn considerar que cdia ccntrarnos en la problemhtica dels cursos de reciclatgc
ks per aixo que varn suggerir a la Conselleria que s’encicgués
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actuaci6
~
per potenciar la celebracih d’aquests cursos arreu
del pais.
L’Honorablc Conseller contesti agraint d suggeriment formulat i indicant, que I’Ordrc de referencia suposi un ordenament minim i, que el pas següent i dcfinitiu era la regulació
dels enscnyaincnts de les cspecialilnts d’insial+liidorssubjectes
ii cxncl administratiu i, que a tal efecte, cl Depariament r l ’ h
dústria ja s’havia posat en contacte amb el Director General
d’Ensenyarnents Professionals i Artístics del I>qxirtamenl
d’llnsenyarncnt, responsablc d’aquest imbit cornpetencial i,
que confiava que s’aconscguís una rhpida solucii, de la qLiesti0.
E

I

Presentada IEIclivcrses entitats col-labo~adorcs
de I’kiministraci6 en les tasques dc comprovacih de projectes, homologaci6 de tipus i verificaci0 i control de caracteristiques d’aparells i inslal-lacions, corn il. conseqiiencir-i dc la desaparició a
que vali cfe dret per aplicacib del Ilecrct 3 4 / 8 5 de 13 de ciesembre, d’exercici de les tasques ci’iinspeccih lkcnica, control i
assaig dins I’iirnbit de la seguretat, qualitat i normat iva industriai i normes de dcsenvd uparnen t.
Estudiat I’assumptc, no hi aprcciirem actuacih irregular del
Ilcpartamcnt d’lndhtria ni que es produís indefcnsib, motiu
pel qual arxivirem la queixa, després de fer avinent als reclamants Ics consideracions en qui: bashvern aquesta conclusici.

3.5.Altres cxpedienls

Un veí cle Cervera pasli cn concixernent dcls serveis d’urhanisme cle la Generalitat qiie I’Ajunlament d’aquella població
havia concedil una llicencia d’ohres el contingut de la qual constituin una infraccib urbanística.
Feta l’oportuna tramitació, el Director General d’Urhnismc
dicti1 una resoluciú, el 6 de marG de 1985, advertint I’hjuntament de Cervera que el contingut de la Ilicencia en qiiestib constitiiia ~inainfracció urhanistica manií’csta i greu i requerint
I’llhn Sr. Alcalde a fi i efecte que, dins els deu dies scgücrtts a
la notificacib ci’aquclla rcsolucib, proccdís d’acord amb cl que
disposa l’art. 186 dc la Llei del Sol.
Malgrat les mirltiples cicniincics del reclamant, la rcsolucih
del Director Genernl, que també li fou natilicada, rcstava
sense executar.
Itecaytat I’informe del Departament de Política Territorial,
sc’ns indicii que la no-pressecució dels trlirnits definits en l’article 186 de la 1,lei del Sbl es degué a dues raons; d’una banda, al
fet que I’Ajunlament tenia lavoluntat de fer compatible la Ilicencia concedida amb la qualificació de les Normes Subsidihies que es trobaven en t r h i t i, de i’altra, que la discrephcia
entrc els informes tecnics de I’Ajunlament i del Servei ‘l‘erritorial del Departament ii Llcidu sobre la naturalesa i intensitat de
la infraccih, irnpossi bililava entendre que es donaven cls requisits objcctius per tal que la suspensih fos procedent.

-

Estudiat aquest informe, vam fer a I’Honorable Sr. Conse1ler, entre d’dtres, les consideracions següents :
((Si consirteceni la naturalesa de I’actuació administrativa
prevista per l’articlc 186 de la Llei del Sol, veiem que la competcncia orginhria pcr suspendre la llicencia urbanistca la ti: 1”culde, si bé es preveu una relació i n l c r ~ ~ ~ ~ ~ i n i s l de
r a tconiva
trol, per la qual el Governador Civil, i en el seii lloc des de 1’1
d’octubre de 1978 la Gcneralitat, ha de posar en coneixement
de la Corporacib que les obres rcalitzades sota l’empara de la llickn cia constit uei xen ixi1esarnent una i nfracci $, ur ban ist iai
greu; si, transcorregut el termini cle deu clics, no s’acorciri I R
suspensib dels efectes de la llicencia i la immediata liaralitzacib
de les obres, ho far8 la Generalitat, que en donarh trasllat cn el
termini de trcs dies ii la Sala Contenciosa Adrninistrativii
compctent.
>>Desdc l’aprovació de la Llei 4011981 de 28 d’octulxc,
sobre rkgim jurídic dc les Corporacions Locals, la suspensib administrativa és substitu’idiiper la impugnació dwant la jurisdicciú contcnciosa, que genera la dita suspcnsió (art. 8.1 Llei
40J 198 I ) .
>,Aquesta d a c i ó interadministrativa es producix a casa
nostra, pcr ra6 de I’Ordre de 10 de marc; de 1984 publicada al
DOG núm. 473 de 28 de setembre del mateix any, amb intervenció del ilirector General d’Urbanisme pel que fa a I’atlvcrtiment als Ajuntaments i, vostra mateixa, respecte ;ila impugnació davani la jurisdicció, pcrb totes ducs actuacions se us imputen pcr aplicacib del principi general regulador de les delegacions, recollit 21 I’articlc 3 .r de I’ordre de delegació.
>)hper aixo que hi ha d’haver una suhstancid idcntitat
entre la primera aciuacib -advertiment a I’Ajuntament- i,
segona -impugnació- de tal nianera que aquesta és consqiencia nccessiria de la inefichcia clcl requeriment a
I’Ajuntarnenl.
n Per obviar les conscqükncies d’uuna resolució inadequida
del Director Geneixl, la Llei de Catalunya 9/1981, de I 8 dc novembre de Protecció de la Legalitat Urbanística, en el scu arlicle 26.2prcveu un recurs d’alpcía contra Ics resolucions d’aquell, actuant per delegació del Consellcr.
Kcrtament el Tribunal Suprem, per aplicar I’article 186 de
la Llei del Sbl, exigeix que la infracci6 resulti d’uiia manera
pateni, nothria i manifesta, possible de deduir solament dc
confrontar el text de l’acord amb la literalitat de les normcs SLIposadarncnt incomplertes i si es considera que una infraccib
no és nixi de palesa, és ben coherenl no excrcir Ics competkncies previstes a i’article 186 de la Llci; pero altera ia 18gicii iiitcrna
de la norma exercir-ne unii part i l’altra no.
>>Calconsiderar les conseqiiencies prktiqucs que I’actuacib
de I’AnclministraciÓ PÚblicíi ha tingut en aquest cas, pel que fa
als drets dei Sr. ...
>)Laposició d’aquest ciutada, iil procediment iniciat és de coIhborador de 1’AdministraciÓ ja que es tracla d’un proccttiment de revisih d’otici. El Sr. ... denuncia uns fets i ks 1’Administracib des d’aquest moment qui tramita í’expcdient, sense
mp intcrvenció del denunciant, a qui tan sols ha de ser comunicada la resolució que s’adopti, cosa quc va fer ei Cap del Servei
cl’urbanismc dc Lleida el 29 de juliol de 1985.
>>ElSr. ..., coneixent la resolucib de data 6 de niarq de 1985,
plenament coincident amb all0 que ell sostenia, no uiilitzi les
vies que i’ordcnament reconcix als particulars per exigir
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davant els Tribunals Contenciosos Administratius l’observan- cordadada de nou per la Comissi6 d’onzc de setembre de I980
Ga dc la legalitat urbanística, amb la qual cusa es troba privat als estats membres que no I’aplicaven.
Actualment, tenim constimcia dc l’aplicacib, quant r2 cartesd’exercir el dret ii la tutela judicial quc la Constitucih, ii I’article
postals i cartes de pes iníerior ii 20 gr., en tots els pciisos mem24.1, reconeix a totes les personcs.
>)Aquestasiluacih pensem que no s’liiiuria produ’it si, adop- bres de la CEE, excepte el Regne Unit, i-Iolanda i Grkcia, que
tada la resolucib de 6 de marq de 1985, en considerar després no l’apliquen.
Iniciada la queixa d’ofici, la vatn tramctrc, per raó de cornpcque la infracció no tenia Ics caracteristiques que el Tribunal
Suprem exigeix per considerar-la manifesta i greu i que habili- tbncia al Defensor del Pueblo, a fi que aqucst fes les reconianaten per acluar pels trirnits de I’article 186 de la Llei del Ml, cions oportunes prop del Ministeri de Transports, Turisme i
s’haguks deixat formalment sense efecte, comunicant-ho al Sr. Comunicacions o altre organisme competent, en el senti1 qiie
s’adequi’ r? Espanya I’aplicacib de Ics tarifcs redu’ides de la CEL
... enlloc d’inexecutar-la,
>>Pertot aixb, d’acord amb el que disposa I’asticle 27 de la i que I’Estat espanyol, carn a Estat membre de la Comunitat,
Lici 14/1984, de 20 cic marG, em permeto recomanar-vos qLic observi la rccomatiació de la Comissi6 de 29 de maig dc 1979.
cs tingui present l’especial nexe existent entre l’adverliment
c) Seruc.¡ trlefijnic (queixes 301/86 i 912/86)
als ajuntaments del fet que determinat actes administratiu
clictat per ells consitueix manifestament una infraccib urbanística greu, i la impugnació davant el Tribunal Contenciós, C ~ S Mitjanpnt la queixa niim. 301/8h, prsentada per la clclcgacio
que, rebut l’advertiment, no es suspenguin els efectes de local a Solsona de la Cambra dc Comerq i Indústria de Lleida i
que vil comptar amb el suport de la prhcticíi totalitat de mtinici1 ’acte.
>>D’altrabanda, si un cop dictat I’advcrtiment es considerks pis cicl solsonks i dc mks d’un miler de signatures, se sol.licith
que aqucst no procedia, pensem caldria actuar per la via de la la mediació d’iquesta Instituci6 davant la Cornpañia Tdefónica
revocació, ja sigui estiinant el recurs d’alqada que s’hagi inter- Nacional de España (CTNE), per tal d’evitar el canvi previst
de la xarxa autornitica provincial de Barcelona (de la qual dcposat o, mitjanpnt la revisi6 d’ofici.
>>Enel cas concret que sehns ha plantejat, si s’ha arribat a la penia el Solsonks fins aleshores) a la de Lleida. La peticib, emconclusió que no hi havia infraccib urbanística greu i manifes- parada en legittms i ponderats arguments d’ordre gcogrific i cota, entenem que s’hauria de procedir en la forma abans indica- marcal, enconomics i sociologics, va ser atesa pcr aquesta h i titució, la qual, en virtut del marc competencial en que el cas
da, i comunicar-ho al Sr. ..,))
Un temps desprbs, I’HonorabIc Sr. Conseller de Política Ter- s’inscria, cn doni trasllat al Defensor del Pueblo amb la corresritorial i Obres Públiques dicti una resolució de sobreseiment ponent avalunció i favorable pronunciament en rclnci6 amb la
dc l’expedieni de protecció cle la legalitat urbanislica en qiies- petició efectuada.
Malgrat les actuacions clavant la CNTE, el dia 1 de juliol de
tió, en considerar que la llicencia atorgada per I’Ajuntament de
Cervera no constitu’ia una infracció urbanística manifesta. F 986 la companyia esmentada proccdi al canvi de connexió de
la comarca del Solsanes (de la xarxa de Rarcelona n la de
Aquesta resoiuci6 fou degudament notificada ai reciamant.
Lleida), alkgant basicament el compliment de les normes de
la Delegació de Govern de la Companyia sohra cstruciuracib
b) ‘Jur.i@posíai.s (actuacib d’ofici 1037186)
de districtes i indicant la impossibilitat de reconsiclerar la seva
S’han rebut djferenls queixes verbals i una d’cscrita, la núm. actuació.
L’altr2i queixa recollida en aquest apartat (91 2/86) fa refc58/86, referents a la no-aplicació ii Espunya de Ics tarifes 110stals que s’apliquen a la majoria dels piisos mcmhrcs de la Co- rhncia .a l’extcnsió del servei telcfhnic al medi rural. La qiieslió
munitat Economica Europea, la qual cosa motivi) t’obertura plantejada per un ajuntament afectat es concretava en el í‘ct
que els nuclis de població que o arribaven al niínim cie 50 hahid’un expedient d’ofici (núm. 1 O37/86).
De totes les queixes cxaniinades, verbals o bk escrites, sc’n tants quedwcn exxlosos dels plans ordinaris d’instalhicions
despren la no-aplicació d’aqucstes tarifes H especials H o H rcdu- establerts al Reial Decret 2248/84, clc 28 de novembre, i no
ides)) a Espanya i, consegkntment, una eventual discrimina- podien obtenir dotacib del servei telcfbnic mes que acollint-se
cib, segons els scclamants, perquk de les cartes trameses ii Es- al sistcma d’ahonament en extruradi, previst a I’arlicle 6.; de
panya, un cop rebudes, el destinatari n’ha de pagar el suplc- l’al4uclit Reial Decret.
Davant aquest cas i en ntcnci6 a I’evcniual existencia
ment de la tarifa especial dc la CEE, que sol oscil-larcntrc SO o
d’altres possibilitats d’actuació derivades del Decret 81/85,de
60 pessetes per carta.
Estudiada la queixa i analitzada li1 legislació espanyola pcl 21 de marq, de creació dc la Comissió Mixta sobrc programa
que fil it tarites postals i de Iclecomunicacih, no s’hi preveu ac- d’cxtensió del servei telefonic en cl medi rural, cns vam adreqar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (al qual
tualmcnt cap referencia 8 la CEE ni a tarifes redu’ides.
Ben al contrari, hcm observat que en la majoria dels Estats correspon la presidkncia i scrcreiaria de tal Comissi61, en sol-Iimembres de la CEE s’aplica una tarifa posta reclui’cla, quantita- eitud d’informacib sobre el programa conjunt de prioritats i obtivament cn quasi la meitat de la tarifa normal, com a conseqii- jectius esmentat a l’article terccr de I’aHudida disposició. Paencia cl’una recomanació que la Comissi6 de la CEE féu als ral4elarnent ens dirigírem al Delegal Provincial de la CTNlJ dept.iisos membres el dia 29 de maig de 1979, perque l’abserves- manant les dades referents al cas en qüestió.
D’acord amb la informació rebuda vam comunicar ii I’Ajunsin intcrnamcnt tots els Estats de la Comunitat.
Aquesta rccomanacib de la Comissió, ri hvor de i’aplicxii> tament promotor de la queixa l’eventual possibilitat cle rede la tasifi-1interior, en les relacions postals recíproques, fou rc- soldre el problema plantcjat per mitjh del Pla d’Obres i Scrvcis
I.
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del Ilepartamcnt de Governació, ja qwc el Pla d’Extcnsi6 del
scrvei telefbnic al medi rural encarii no havia estat elaborat.
L‘mabcntiirem igual menl sobrc ei cas d’instal-lacions de telefons particulars, dc la possibilitat ci’acotlir-se al Decret dcl Dcparlamcnt &Agricultura, d’ajut a la instaihició de tekfons
rurals en cases CIC pa& que estableix una subvcnci6 cn
aquest respccte de fins a un 50 ~iercent del cost.
En relacib directa amb aquesta queixa, no podem deixar de
censurar aquí I’incompliment per I’Administriicib del Decret
81/85, dc 21 de marc, pel qual s’establia que cn termini de sis
mesos izt CorniK5i6 Mixta creada a l’efectt: elaboraria un programii amb I’objectiu hltirn d’cstendrc el servei ielefonic al mcdi
rural de Catalunya. Quasi dos anys després de la publicació de
tul Decret, no cm consta que el programa hagi estat

<{Pernix6, d’acord amb allb que estableix l’article 27 dc la
Llei 14/1984, dc 20 de mar$, pel qual ens regim, heni cregut
oporth recomanar-vos que doncu les ordres nporlunes per tal
que cs faci la publicitat i el tractament necessaris R qualsevol
notificaci6 de la Resdució de 27-6-83, quc estableix les
normes de procediment r? seguir per a la prestacii) del servei
d’inspeccib tecnicn de vehicles automobils impedint, en tot
cas, les possibles situacions d’i ndcfensió provocada per manca
de documents acreditatius de les actuacions practicades. >)
En el moment de reclactar el present informc no consia que
s’hagi a k s caquestfirecomanació.

confeccionat.

Un cop exposades les queixes més significatives, cal t’cr les
següents observacions, suggeriments i recomanacions.

a) Durant 1986 s’han presentkit nombrosos escrits relacionats ltmb la proteccib de I’cntorn. Aixb 6s conseqüencia dc
l’augment dc la sensibilit~r~cih
ciutadana respecte als probleEi reclamant va promoure queixa davant el Sindic de mes ambientals, que han passat a un primer terme en una sociGreuges a catisa de l’atencib rebuda en una eshcib d’inslxcci6 etat que ha suportat durant molts anys un procks d’industrialittkcnica de vehicles i dc la posterior resposta dels semis d’In- xació i urbnnitzacih sense una ordenació legal adequrida als
cfústria de la Generalitat a la sevit rcclamació.
canvis tecnologics i socials prod~iitsen les darreres decades al
El ciutadi cs queixava qize en la priinera inspcccib del seu nostre país.
vehicle, en el quai es van trobar deficihcies als frens, no se li
Aquesta sensibilitat de la socieiat pel medi vil ésser recollida
Iliurks cap rebut per la quantitat pagada ni Citp altre document a l’art. 45 de: la Constitució Espanyola, que preveu que
que acredités la revisib.
<<tothomti: dret a disposar d’un medi ambient adequat per al
Admesa a trimit la queixa, I’Honorable Conseller d’In- desenvoluparnen1 de la persona, i el dret a conscrvar-lo. Els
dljstria i Energia explica vi^ en un informe sol-licitat per aquesta poders públics vctllaran per la utilització racional de tots cls seInstitució les raons de l’actuacib del personal de I’estacih cl’ITV cursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat dc vida i deen els tcrmcs següents :
fensar i restiiurar cl medi ambient, amb el suport de la indis((En I’aparlat b) del punt 5 de la ResoluciO de 27 dc juny tle ixmable solidaritat coldcctivn. )>
1983, de la Direccii>Generald’lndhtria i Mines, s’indica la doPer part seva, la Generalitat tambk ha aprovat diverses lleis
cumentació que s’ha de lliurar R I’usuari cn cas d’inspeccib des- en relacib amb el medi, com són entre d’altres : la IJei
fivorable : targcta d’inspecci6 en q u e íiguren les delicihcics 22/1983, dc 21 de novembre, de protecció de l’ambicni atmosobservades. No obstant aixb, en virtut d’un acord entre clis &ric, la Llci 611983, de 7 d’abril, sobre residus industrials, la
concessionaris rf’lTV, prkvia autoritmi6 dc la Direcció Gene- Llei 21/1983, de 28 d’octiibrc, dc cleclaracii, de paratges natural d’Incliistria i Mines, es convingué donar als vehicles anil:, rals d’interes nacional i de reserves integrals zoolbgiques i boclcficikncies importants un tcrrnini de 1 O dies per repanir-les,
timiques dels aiguamolls de I’Empordh, i la Llei 12/ i985, de 13
de manera quc si ho prescntcssin abans d’aquest termini no dc juny, d’espaisnaturals.
hauricn d’ihm~arcap quantitut pcr la segona inqxccih. L;i proNo hi IM dubte que corn a conseqükncia del traspk d’inyuievisionalitat de Iu inspecció primera ha cornpoclat qiie no es luds dc la societat als poders piihlics, i d’acord amh el principi
Iliiircs cap documentacih definitiva finsquc cl vehiclc iorncs constitucional abans reprodLiit, I’AcIministracib ha elaborat un
clins del termini indicat de 10 dies, moment en que es fa lliura- marc jurídic per tutelar el medi izatural. Tanmateix, en aquest
ment de tots els doc~irncnts.H
Brnbit la nostra [nstilució observa una asincronia més acusada
En definitiva, d’uiia biinda existeix una Kesoluciú de que en altres materies entre les normes que s’han dictat i la
27-6-83, degudament publicada al DOG n h . 349, de 29 de seva incidkncin cn la priictica.
juliol de 1983, que estableix el lliurament d’una clocurneniació
En primer lloc, són diverses Ics administracions pbbliques
clctcrminada cn cas d’inspecci6 dcsfworabte; CIC l’d tra, a la que hi intervenen, amb iina gran ciispcrsib de competkncies. 1
prictica s’actua segons un acord cntrc la DirccciO Gcneral d’11n- dins de cada administmcib, també són diversos els organismes
dústria i Mines i cls concessionaris d’TTV, segons el quul cn que, amb pocs mitjans tccnics i humans, han d’avalauar IYmaquells casos se segueix el criteri dc doirar un lcrinini de 10 pactc ambiental de les mhltiples dccisions, públiques o privadies 1H=revitar el pagamcni de la taxa dues vegades.
des, que afecten I’cntorn. Aixh dificulta que hi hagi una ac13avant la inseguretat juridica que implica aquesta duplicitat
tuació coordinada dels poders públics, la qual és imprescindible
de rkgims aplicables i dc la situacih d’inclefensib en quk cau e1 per aconseguir els objectius bhsics que comporta una eficaq pociutada en el cas d’incompliment del deure d’informaci6 per l i tica arnbicn t al.
part dcl prsonal dc l’extensió d’JTV, es va adreGar i-l I’E1om-aNormalment, ks I’acciÓ del particular, que, individualment
ble Conseller d’indústria i Energia la rccornanacib segiient :
o aprofitant estructures associatives peexistents o creades nd
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alerta les administracions phbliques davant eventuals
atemptats ambientals, acci6 ciutadrzna que ;icops ha de v h c e r
una inicial resistkncia dels mateixos brgans encarregats de velllar pels interessos arnenaGats,
Pel que fa a tes accions dels particulars, hem observat una
certa desinformació en dctcrrninats assumptes relatius a
aquesta matkria i aixo, que provoca sovint unes reaccions simplistes i d’oposició visceral a algun projecte, fa aixecar la bandera de la protecció de l’entorn contra actuacions que, fins i tot
gencrant un impacte perjudicial, n’eviten un altre de molt m6s
gran. Cal insistir en la necessita1 que es doni, dcs dels poders
públics, una inf’ormacib suficient i plena que Imrneti als ciutadans formar-se un csitcri objectiu i responsable.

..

.

Capítol VI
Area 6 - ~ c o n o n ~iiFiriances
a
Agricuhra, Ramaderia i pesca
Comerq, C O ~ Si Turisme
~ J ~

~ J C posa
,

S’inclouen en aquesta &rea :
a) Les queixcs que fan referkncia a actuacions deis Departaments ci’Econornia i Finances, d’Agricultura, Ramac1eri;i i
Pesca i de Corner$, Consilm i T~irismedc la Generalitat. Per
tant, s’hi agrupen les queixes rclacionades amb mathies que
s h cmnpetkncia d’aquests Ilcpartamen ts, cntrc les quals cal
dcstrlcar : els tributs cedits a la Generalitat; gcstib i tutela dcls
espais naturals protcgi ts; cava, pesca fluvial i marítima; ajudcs
de miilnra de l’hhbitat rural; promocib comercial, inspcccib de
les activitats comercials, oricntaci6 i defensa dels consumidors;
i regulació i inspecci6 del compliment dc la normativa aplicublc
als establiments d’hoteleria.

b) Si en els informes de 1984 i 1985 fkiem referkncia a nombrosos escrits presentats per vkins de polígons d’habitatges de
promoció pública, que es queixaven deis retards de I’administració pfiblica a atorgar les escriptures públiques de propietat
dels pisos, dcficikncies tecniques en la construcció i conservació d’habitatges, etc., durant I’any 1986 són escasses les
queixes rebudes en aquest respecte.
Cal recordar que els trasliassos de I’Estat a la Gener&at en
b) Les queixes que afecten les actuacions d’un ens o un
materia dc promoció pública d’habitatges es van produir cn organ administratiu dependent del Ministeri d’Economia i I lidues ctapes diferents : la primera vegada, mitjanqant cl Reia1 senda i del Ministeri ti’Agricultur:~, Pcsca i Alimentació que,
Decret 2626/82, d’l d’actubre, es va transferir la cornpetencia afcctant I’AciministraciÓ central, han d’esscr tramem B la inen matkria de promoció pública, referida cxclusiv~rnenta stitució del ikfcnsor del Puehlo.
I’obra nova en constcuccib. La segona transferencia es va cfcctuar pel Reial Decret 1009/85, de 5 de juny, i completava el
traspis de funcions i serveis cn materia de promoció pública de
la casa, concrctamcnt de I’administració clcl patrimoni pljblic
Per exposar I’hmbit inslitucional de I’Area 6, hem assenyalat
fins aleshorestitularitat de I’IPPV.
que s’hi engloben Ics queixes relacionades amb les actuacions
La Generalitat va constituir I’emprcsa pública ADIGSA, clc- de tres Departaments de la Generalitat i dos Ministeris de
pendent de I’Institut Catali del Sb1, per administrar i gestionar 1’Estat.
el patrimoni dcl mateix Institut i per procedir a la regularització
Malgrat I’arnplitud d’aquesta iren, nom& s’hi han rchut 57
jurídica del patrimoni lransrerit per I’IPPV, intcgrat per més CIC queixes, que representen el 4,70°!n del total. Kccordem, na
650.000 cases. Com a primer pas, ADIGSA ha elaborat un obstant aixo, que t’any 1985 solament sc’n reberen 22, que recens sobre la situació legal actual dels habitatges, amb el qual presentaven un 1,5194).
Les Administracions afcctacles per les queixcs corresponents
s ’ h comprovat que el 28,3Oh clcls veins (!’aquests polígons els
a aquesta h c a sim les següents :
ocupen de manera irregular.
A hores cl’ara es treballa cn un procés de regulació de tots els
casos de contractes irregulars i es donen faditats a totes Ics famílies censades que compleixen els requisits per ocupar un pis Departament d’konomia i Finances
8
Dcpnrtarncnt d’Agricultura, Ihnaderia i
dc protnoció pública, perquk legalitzin la situaci6.
12
Les queixes prcsentades aquest any s6n escasses i, cn cls Pcsca
Departament
de
Comerq,
Consum
i
Turiscasos en quk el Síndic de Greuges s’ha relacionat amb
ADIGSA per tramitar un expedient, la collaboració d’aquesta n-le
7
empresa, que ha estat excellcnt, ha yerrnks la solució deis as- Ministeri cl’Economia i I Iisenda
21
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
sumptes plantejitts.
Queixes privades
8
Al tres expedients
1

TOTAL

57

L’estat de irt tramitació d’aquestcs queixes és el que figura al
quadre nljm, 35.
2.1. El nombre de queixes inadmeses 6s elcvat (23). N’hi ha
unes quantes quc fan referkncia a conflictes entre particulars
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(525/86, 958/86>, d’altres que no podcn considerar-se íormalment q uciXW, perqLic no plmtcgen cap act uxió concreta
(300J86, 492/86, 1033/86) o contenen críticlucs genkriques
contra cls prcus CIC cletcrminats productes o serveis (950/86,
83/86).
Altres motius d’inadmissib han estat : la rnancii de rcclamnci0 prkvia 11 l’aclministracih competent (248/86, 898/863 i 1r-l
no-apreciucib d’iictuacib irregular de l’hdminisí rlzci6 (441/86,
438/86,794/86,055/86),
Tot i amb aixb, ittes cluc clintrc d’:icluesta Brea s’iiiclown
totcs Ics qiicixcs rcfcrides a conllictes tributaris cntre les aciminislracions a u t o n h i c u o ccniI’a1 i els ciutndms, s’ha fct u n
csforq cspecial per donar sempre una oricntacih o in i‘orrnacib
sulicicnl als ciutadans cluc plankjaver.1, vcrhalmcní o per
csct-it, consultcs o greuges per actuacions del Department
ci’Jkonomia i Finances o del Ministeri d’bconomia i I Iiscnda,
QUADRE 35

2.2.Per contra, el nombre de queixes admeses a t r h i l és
yuuntilalivament baix (301, m i gran part de les quals, referintse a conflicles dcrivats d’acluacions de l’ndministrucih de 1%tat de Catalunya, han estat tríislliidatles al Defensor del Pucblo.
A) l’n relacih rimb actuacions dcl Ministeri d’Economia i Ili-

-

scncla, es destaca la gran diversitat de motius que contenen Ics
queixes formulades pels ciutadans, que indiquem brcument
lot seguit :
a) Per lentitud cn la resoiuci6 d’cxpedients dei ‘rribund
~~ani>mico-A.dIninistratiu
Provincial : la 7 1/86 pcornogucla
contra el TRAP CICLleida lier retard de més cl’trn any 11 rcsolclre
una reclamnció. Va ésser Irumesn al Dcfensor del 13ucblo i re-solta ravorahlcmcnt per resolucib exprcssu de! Tribunal, i Iu
434/86, contra el T1’AP dc Girona, tarnbk per dilacions en la
rcsolucib de Ics reclamiicicrns intcrposades contra les liquidacions de la Con tribizció Tcl-ritorial Urbana dels cxcrcicis 1983,
1984, 1985 i 1986, cali de les quals no ha cstiit molta i, cloncs,
s’ha obligat la interessatla i]mantenir i ampliar uns avals bancaris d’elevada quantia. ’Crnmesa també al Defcnsor c l d Pucblo,
resta pendent de resducib.
b) L a queixa 1203/86 planteja la situaci6 dc buit legal en club
cs trolm les pccrsones que I’any I939 -per aplicncib del
Decret cle 27 d’agnst de I938 que prohibia la <( tenencia dc
billcics del 14atico de I%pafia~,~ ) o s t i t sCII cimilaci6 en 1’Espanya republicami-, cs vim veurc obligades a lliurar-los, en
quantihls cte vegades importants, i bescanviar-los pcr rcbuis,
que encara guarden, de l’anomenat H Fondo cle I’apcl Moned;~
puesto en eirculacicjn por el eneniigo H.
EI pcriuciici causat 21 aquests ciutadans no s’ha vist reconegut
per I’Administrxib, ni s’han arbitrat mecanismcs d’indernnitzacib, similars a aquells que s’han seguit respecte a la dcvolucih
ci’nltrcs patrimonis I) ii la reposició de situacions personals. IS’ayuestn queixa es vit donar trasllat al Defensor del P u e b h per si
considcrwva adient acloptar alguna dc Ics determinaciotis prcvistes ii la Llei Orginica I/198 I , de 6 d’rthrii.
c ) ‘I’iirnik cal fer un h i u esment dc la clucixa 1085/86, formulada per rab del eonceptc iegnl << d’unitat familiar.n, establert :i l’articlc 15 del iCeial Decret 2384/8 I , de 3 cl’agost (Rcglament de I’Irnpost sobrc la Renda de les Pcrsancs Fisiqucs),
cluc no pcrrnei cleduir la despesa corrcsponeizt iz ln w r i i i manieniilicnl CF’Liiiti germana itivlilida. 1)’altra bandii, la qucixu
~ 5 7 /p2antej:i
~ , la rnaiicii ci’incrcrnen1 ~ i les
e retsiiucions Kisi-.
yucs ~l’tiriacutedritica d’lizstitut, clcs de gencr (ic 1985, corn H
conseqükncia de l’aplicacih clc I’art. 24.7 dc la Llei 50/1984, CIC
30 de desernhrc (de h s s u p o m s Cienerais de WSM
per i )
1985) i de I’Ortirc dcl Ministerio dc ikmornia y 1Jacicnda cte 2
de gener CIC E 985, sohrc retribucions dc tiincionaris piiblics iliclosos en I ’ h b i t d’uplicaci6 de la Llci 30/1984, de 2 d’agost.
L’cstudi cl’aclwsta queixa vil motivar I’obcrtura cl’uii expcdiciil d’olici, del qual es va don;u- Irasllat nl tlcf‘cnsor del t’uchlo
per si hi nprcciwa fnconstituciorralitat dc I’micle 24.7 dc i;i
Llei clc l’icssu postos esnic ntacla.
d) La queixa 957/86 cicnuncia ta possible il-legalitat del
cAlcuI d’interessos prnclicat per I’administraci6 sobre un dklrit
tributari. En cl moment de requerir-nc cl p;tgamcnt, iiiclou
uns intcressus de demora calculats, no illa data dc la IiquidnciO,
siri6 ii la de la notificació, prxticada amb iinii clil‘erbncia de més
de vuit mesos. Aquesta qucixa no ha estal admesa a Irimit
perque no s’havia fet reclamacib prkvia davant I’ridministracib
competent pero resta cn estudi cl seu contingut subslantiu per
si s’lii aprcciks causa suficient per ser traslladada al Dcfcnsor
dcl Pueblo.
Finalment, fem rcfcrkncia a les queixes 401/86, 571 /86,
1008/86, relatives R I’irnpost sobre cl Valor Afegit, a les
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680/86 i 7 1 8/86, que denuncien les expressionsamennqiidorcs
o comminatbries contingudes en els impresos que utilitzen ics
administrncions tributirries per comunicar-se amb cls ciuiadans, i la 166/86, en rcIaciÓ amb la titularitat d’una administració de loteria; la 360/86 pel tracte desconsiderat dels inspectors
d’Hisencia, i la 1160/86 per rab de la descoordinacib cntre ducs
Delegacions d’Hisenda -les de Girona i Lleida-, fet que ha
comportat que un ciutadi hagi hagut dc pagar en cadascuna
cl’elles un mateix deute tributari, el cas s’h8 resolt f;worablement amb devolució de I’ingrés indegut.

Ja durant I’exercici de 1985, la nostra lnstitucib va rebre
nombroses consultes i queixes relatives a la situació en quk es
trobaven els ciutadans que, havent contractat l’nsseguranpi
sobre determinats riscs amb entitats asseguradores, ja fossin
companyies mercanlils o mútues, i havent-se lrcodu’it el sinistre -en la majoria de casos per accidents automobilisticsU) En relaci6 amb actuacions del Departament d’Economia resultaven demundats per la víctima en la seva condicib dc responsables civi Is subsidiaris, CQM a conscqiiencia d’havcr-se
i Finances de la Generalitat de Catalunya, destaquem tres
declarat la fallida de l’entitat asscguradora.
queixes, Dues, la X98/86 i la 995/86, sbn relatives a liquidaciEn l’exercici que examinem, han estat iormuladcs així
ons de 1’Tmpost de Successions, les quals no han estat admeses
mateix diverses consultes i queixes en reiacih amb aquesta proa trhrnit pcrqub, no s’hi apreciava actuació irregular de I’administració, sin6 mera disconformitat dels promotors amb els im- blemitim d’insolvencia d’entitats asseguradores (la 209/86,
ports de les liquidacions respectives. La tercera, la 663/86, for- 236% i 239186) per particulars af’cctats per un proccdimentjumulada pcr I’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, respon a la su- clicial de responsabilitat subsidihria, cap de les quals no ha
posada lentitud i manca d’iinformaciÓ de la Tresoreria Territori- pogut ser admesa a trhmil per tal corn es tracta formalment de
al del Departament en la tramitació d’un expedient de constre- queixes contru resolucions judicials que en cap cas no pot revinyiment. Admesa a trimit la queixa i soldicitada la informacih sar el Síndic de Greuges.
Així mateix, la institució ha informat els ciutadans que han
necessiria del Departament d’Economia i Finances, es vit
formulat aquestes queixes de l’existencia i funcions del ((Condonar vista de tota la documentació a I’Ajuntament perque hi
formulés les consideracions que estimés oportunes. En aquest sorcio de CompensaeiÓn de Seguros>>i de la <<ComisiÓnLimoment, no havent rebut aquelles consideracions, la queixa quidadora de Entidades Aseguradoras )), de les actuacions que
resta pendent de resolució.
cs porten a terme per la dita Comissió i de les accionsjudicials
endegades, per tal que eis assegurats puguin cobrar més aviat i
C) En rclacib amb les matkries d’Agricultura, Ramaderia i en el percentatge més elevat possiblc les quantitats que
Pesca, cal fer esment dels nombrosos grups de queixes indivi- acrediten.
duals i colkctives que denunciaven la manca de mesures dc
Relacionades amb aqucsta pro blemitica, han estat tarnbk
prevenció d’incendis i l’escassedat de mitjans per fer-hi cara, formulades les queixes : 7 2 4 M (tramesa al Defensor del
les quals van ser formulades arran dels incendis forestals que Pucblo) i la 937186, les quals han estat tramitades en I’arca de
van afectar diversos indrets de Catalunya durant l’estiu de Justícia, perque el promotor de la queixa havia formulat el
1986 (589/86, 745/86, 875/86, 889/86, 966/86, 1 O01 J86). greugc, substancialment, contra el contingut de la rcsoliicib jiiTambé, n’hi ha d’altres que denuncicn el maltractamcnt d’ani- diciat condemnatbria.
També ha estat formutada una queixa (la 44E/86) pel repremals (S9/86), les quc reclamen inclemnitíacions per riuades
(6 1/86), i per inactivitat de la Confederació I-Iidrogrhfm del sentant legal #una mútua d’assegurances domiciliacia a Barcelona per suposada actuació arbitrhria dc la Direccib Gcneraf
Pirineu Orien tal en la tramitació d’una reclamació (654/86).
d’Asscgurances, eomesíí en ocasió de la prictica d’ma inspecD) Són molt escasses les queixes sobre materics dircclamenl cib comptable. Aquesta queixa va ser tramesa al Defensor del
relacionades amb els drets dels consumidors i usuaris. L‘exis- Pueblo, per raó de competencia, i resolta per aquella institucih
tkncia de Ics organitzacions ct’usuiiris que desenvolupen il CR- sense que s’hi apreciks irrcgularitat.
Tot i que cn aquesta matcrin el Síndic cle Circugcs no 1301
talunya una tasca eiicac;, des de j;i fa molts anys explica que
molts ciutadans s’hi adrecin per cnnalitzar Ics seves pretensions intervenir per Iaó de cornpetencia, n o pot deixar de manifestdr
relacionades amb la defensa dels inkressas dels usuaris. El h seva preacupacib per la lentitud amb quk es produeixen i
Sindic de Greuges ha tingut relació amb algunes d’aquestcs or- apliquen les mesiires legals i financeres, concebudes per pal-liganitzacions, com 6s ara I’OCUC i la Federació d’Organitzaci- ar els perjudicis conjunturals quc ha comportat, per a dctcrmions Consumeristes de Catalunya. Les queixes rebudes, com nats ciutaclíins, lli reconversib del sector de les assegurances.
hem avant;ilt nies amunt, són escasses (668/86, 798/86), si bé
cal subratllar-ne la 678/86, que fou itdmesa a tramit i sobre la
qual es demanB el corresponent informe al Departament de
Corner$, Consum i Turisme dc la Generalitat.

Diversos ciutadans van adreGar-se telefonicament i també
per escrit (queixes 107/86, 307/86), a lii nostra Institució plantejant greuge per$ els serveis d’inspcccib del Departament
d’ikonornia i l:inances els reclamaven el pagament de l’irnpost
sobre el luxe meritat per I’aadquisicib C J ’ L I ~ vchiclc, quan, en rc-
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alitat, I’impost que ara sc’ls exigia ja havia estat abonat per ells
mateixos, a l’empresa venedora respectiva, en el moment dc
l’ndqu I sici6.
All6 quc s’ha comprovat tira és quc Ics empreses venedores
no van ingressar a la hisenda phblica aquelles quantitats que
havien rcbut dels compradors en concepte de pagament de
!’impost sobre el luxe. La majoria cl’aquelles cmpreses, cn el
inomcnt que comencen a practicar-se aquestes inspeccions,
han desaparegut i, amb elles, la possibilitat que cls ciutadans
ciefraudats es puguin rescabatar efectivament del pcrjudici
C a LIsat.
Scgons les diferents fonts d’i nforrnacib consultadcs, tots
aquests casos cs refercixcn it operacions de compra-venda anteriors ii I’any 1981 , any en que van ser Iraspassacfes a In Generalitat (Llci 47/1981, dc 29 d’actubrc, snhrc ccssih de tributs a la
Generalitat de Catalunya) les competencies sobre la geslib i rccaptació de I’irnpost sobre el luxe.
Posteriorment, a conseqijkncia de l’entrada en vigor dei
Reial Decret 332/1982, de 15 de gener @OE, 26 de febrer),
quc va modificar determinats articles del Keglament de I’Impost sobre el luxe, va impedir-se que aquelles situacions CN tornessin ii produir, ja yuc aquesta norma establiu, entre altres
coses, I’exigencia del justificant de l’ingrés de i’itnpost com a
requisit necessari per acordar la matriculació del vehicle.
‘Tot i que cl nombre de queixes rebudes pel Síndic de
Greuges, en relació amb aquest problema, ha estat baix, s’ha
constatat que ha afectat un gran nombre de persones.
Per aquesta raó, malgrat que dc l’cxarnen dels escrits de
queixa no cs va apreciar I’cxistkncia CICcap actuacih irregular
per part de l’administracih --3tks q u c el problema de fons cm
consey iiencia de presumptes actuacions t’mudu lcn tes comeses
per particulm- el Síndic de Greuges va dirigir-sc al Conseller
d’Economia i Finances exposant-li la seva prcocupacib i
suggcrint-li que, cn la mesura cluc l’ardenament jurídic ho permetés, ccryuks f‘brtnulcs d’actuncid, cn lu recaptacii) d’aquests
impostos, amb quk es mitiguis el rigor dels proccdiments executius endcgitts, a fi d’evilar més perjudicis als ciutaclans víctinies cl’aquells fraus.
La Consclleria ha actuat amb criteris tlexibles i ha eximit de
Pa sanció prcvista a l’art. 83 de la Llei Cieneral Tributiriit els
afectats quc han pogut demostrar el pagament ercctuat en cl
seu dia, i, cn dctcrminats casos, ha concedit facilitats per fer
cfectiu el pagament de i’irnposi.

En I’Inforrnc CIC 1985 kiem rcfcrencia :I alguns escrits
(804/85, I .36SJ85) acirer;ats per societats cooperatives de Catalunya que demanen la devoluci6 clel seu patrimoni liistoric
contkmt corn a conseqiiencia de la Guerra Civil.
Cal recordar cluc cl Reial Decret 1671/1986, de 1’1 cl’agost
(13OE de 8 d’agost de 1986), pel qual s’iiprovh cl Reglament dc
la Llei cle Cessib dc D h s clel Patrimoni Sindical Acumulat,
desenvoíupa la Llei 411986, de 8 de gener, i en la seva disposici6 addicional segona regula la devolució deis béns i drets que,
en virtut de la Llei de Responsabilitats Polítiques, de 9 de
febrer de 1939, van ésser confiscats a les organitzacions sindi-

-

-

cals o als ens afiliats de caractcr sindical.
L’esmentada normativa s’ha demostrat del tot insuficient en
estar limitada la seva aplicació a entitats sindicals, oblidant-ne
d’aitres, com ara partits polítics, cooperatives, organitzacions
culturals o hdhuc particulars. Per aquest motiu, s’ha grodu’it un
greuge comparatiu, una injusticia historica que ha continuat
essent denunciada per nous escrits rebuts durant 1986, com la
queixa núm. 982/86, que ens va adreqar h Junta Directiva del
Centre Autonomista de Dependents del Cornerq i cle la
Indústria-Entitat Obrera (CA DCl), que reivindicava la propietat de la seva seu histbrica ii Barcclona.
D’altra banda, també alguns ciutadans (queixa niim.
545/86) reivindiquen indemnitzacions per la pkrclua de propictats immobles que els foren espoliades a conscqiikncia dc la
Guerra Civil. La nostra Institució no va admetre a trhrnit
aquesta qucixa, si bé va informar els interessats sobre aquest
assumpte, que solament pot ser resolt mitjanGant una Llei CIC
les Corts Generals.
Així mateix, el Siiiclic ha informat els intcrcssats sobre el
contingut de la Kesolucib 95/11, adoptada pel Parlamcnt de Catalunya en scssió tinguda el dia 12 de novembre de 1986, per la
qual s’acorda presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de Llei de devolució cle patrimonis confiscats a conseqükncia de la Guerra Civil, on s’expom la necessitat absoluta1
d’aplicar als parliis i les agrupacions polítiques, i eventualment
a tota altra prsona fisica i juridica, els mateixos criteris legals
que s5hanadoptat a favor de les organitmcions sindicals.
La nostra Institució valora molt positi varnen t aquesta iniciativa del Parlament de Catalunya, actualment en irimit ai Clongrés, en la mesuix que la seva aprovacib contribuiria a reparar

greus injustícies histbriques.

Per rcsolució de 9 de setembre de 1983, la Direcció General
de Produccih i Indústries Agroalimcntiries de la Conselleria
d’Agricultura, Piamacferia i Pesca va autorilm una lirea controlada dc pcsca marítimn rccrcativa, localitzwh a l’escullera del
port de Bai-ceha, a favor &una societat esportiva.
Aquesta auturitmció, que significava un aprofitament privatiu d’una part de l’escullera clcE port, va provocar divcrscs
queixes de pescadors aficionats davitnt el Síndic de G reiiges,
clonnt que se sentien discriminais per l’ndminislració. AixÍ
mateix, els reclamants es queixaven de la manca de resposta
de l’administració RISseus escrits i reclamacions.
Admesa a trhmit la queixa, i demanat informc a 1’Honocable
Consdlcr d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, cs raoni la fonamentació juridfca de la decisi6 del seu Departament referint-la,
fonamentalment, a I’Ordre de 3 de desembre de 1963, que
aprovava el ((Reglamento de Pesca Marítima y de Recreo r).
Estudiat el cas, no s’hi va apreciar cap actuacib irregular de
I’adrninistracii>. Malgrat aixb, es va recomanar al Departament
d’Agriculturn, Ramaderia i Pesca que fossin contestades expressament totes les peticions dels particulars.
Aquesta recomanació va ser atcsa pel Departament, que
dies després va resoldre expressament les peticions relatives al
dret de pesca a I’escullera del port de Barcelona.
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3.5.Prubicmes derivats de la normativa, cuih cop mks reslrictiva, p r cunstridir embarcacions dellesca
En alguna queixa, com ara la 1.025/86, s’han plantejat els
problemes causats al sector de constructors d’ernbarcacions dc
dues o tres tones i al coNectiu de pescadors en general, corn a
conseqiikncia de la regulació de les noves construccions en el
marc d’una política de contenció de l’esforq de pesca al sector
litoral.
Malgrat no haver observat una actuació de I’administracib
que atemptés contra els drets fonamentals o les llibertats públiques i quc fes necessiria la nostra intervenció, hem cregut
oportú posar en coneixement del Parlament aquest assumpte.
Aquests Últims anys s’han dictat diverses normes, així :
Ordre Ministerial de 20 de novembre de 1979 (ROE, 290, de 4
de desembre) ;Ordre del Departament d’Agricul tura, Ramaderia i Pesca de 25 de febrer 1985 (DOG, 521, de 15 de marc;);
Ordre del Departament d’Agricultura -modificaci6 de
l’anterior-, de 29 d’abril 1985 (DOG, 550, de 14 de juny);
Ordre Ministerial de 17 d’abril 1985 (ROE, 101, de 27 d’abril);
Reial Decret 2339/85 de 4 de desembre (BOE, 301, de 17 de
desembre), i Ordre Ministerial de 17 de marq 1986 (BOE, 70,
de 22 de mar$>.
Aquestes normes exigeixen que, per autoritzar una construccib, s’aporti una carpeta de baixes d’un nombre deterrninat de tones de rcgistre brut, per cada tona de registre brut de
nova construcció.
Progressivament, les normes esmentades han anat limitant
la possibilitat d’obtenir una Ilichcia de nova construcció d’un
vaixell, per raó d’haver reduit L’hmbit geogrhfic d’imputació de
les baixes, de manera que no 6s suficient aportar una baixa de
determinades tones, produ’ida en qualsevol port, sinó que
aqueila baixa, s’ha d’haver produ’it dintre el mateix Arnbit geografic per al qual se soklicita l’autorització d’una construccib
nova.
Tot aixb ha generat un moviment especulatiu d’encarirnent
dels vaixells per desballestar, amb Ja consegüent desincentivació de noves inversions, que sovint eren efeciuades per joves
pescadors que volien establir-se pel seu compte, amb freqükncia en rkgirn de petita associaci6 laboral.
Fins aquí, el Síndic constata quc es compleixen els objectius
de la rcgulacib referida, enaira que amb uns efectes addicionals
no volguts.
El reclamant plantejava, i als efectes informatius abans esmentats ho reflectim, que caldria alleugerir la chrrega sobre
aquest segment del sector pesquer de casa nostra, constitui‘t
per embarcacions de poc tonatge, aptes per a la pesquera de
tresmall, palangre, etc., que sbn rendibles i poc agressives ecoEogicament parlant i que possibiliten la creació de petites empreses, tant en el sector de l’activitat constructora corn en la
pesquera.

I

Capítol VI1
Area 7 Jiistícia

-

I. Ambií institucional i bmbit rnatwial de com]~?iwcics
S’iinclouen en aquesta arca :

1.1. Les queixes que fan referencia a les actuacions del Departament de Justícia i que, per tant, estan relacionades amb
mathies que cauen dins de l ’ h b i t de les direccions generals
d’aquest Departament, com 6s ara les clc Protecció i Tutela de
Menors, Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i altres de relacionades amb entitats jurídiques i de dret, especialment associacions i fundacions que radiquen a Catalunya.
1.2. Les queixes que afecten tes actuacions d’un ens o un
brgan administratiu dependent del Ministeri de Justicia que no
ha estat traspassat a la Generalitat.
1.3. Les queixes relacionades amb el funcionament dels
serveis públics de 1’Administració de Justícia que radiquen a
Catalunya, concretament les que denuncien lentituds o presumptes irregularitats en la tramitacib dels processosjurisdiccionals i en I’execució de les sentencies dictades pels tribunals
competents.

,

Corresponen a I’area de Justícia 236 queixes, que representen el I9,48%del total de les presenlades a la Institucib. S’hi ha
pcodui’t una disminució en relació amb l’any 1985, que en
foren 323 (22,27(!h); aixo ha provocat que i’hrea de Justícia
hagi passat quantitativament al tercer lloc, i que deixi d’ocupar
el segon lloc, que ara pertany a l’iirea de Sanitat i Seguretat
SociaI i Treball.
Les administracions afectades per les queixes corresponents
a I’irea 7 , Justícia, s6n les següents :
Departizment de Justícia
Ministeri de Justícia
Administració de Justícia
Queixes privades
Altres expedients
TOTAL

88
28
34
82
4
236

La situacib de les 236 queixes el 31 de desembre era la següent (Quadre 36) : 127 d’admeses, 89 d’inadrneses i 20 en
estudi .

2. I . Continua essent molt elevat el nombre de queixes no
admeses a trhmit (el 37,7%), encara que han disminu’it en cornparacib amb anys precedents (el 47% el 1934 i el 4 9 3 %el
1985). La gran majoria dels escrits plantegen problemes de nat uralesa privada referents ii relacions civils, mercantils i hi pateciries sensc cap intervencio de 1’Administracib Púbiica
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(91186, 97/86, 150/86, 227/86, 250/86, 369/86, 38 I /86,
770/8(1,477/86,555/86,770/86,985/86,1.076/86).
Els assumptes predominants cntre les queixcs inadmcses
sbn cls següents :
a) Problemes en les rclacions eiitrc ve‘itis (1 1/86, 422/86,
1.006/86, 1.1 IO/86$. Alguns ciutadans plantegen ¿i1 Si~iclic(liversos conflictes quc sorgeixen entre veins cl’un immoble que
sOn provocats per la falla dc civisme cl’alguns ciutadans que dificulten una normal canvivkncia. Gil subratllar alguns casc)s dc
ciutadans amb problemes psíquics grells (243/XIi).

I27

-

d) Queixes contra promotnrs i venedors dc béns immohiliaris (I 45/86, 365/86, 5 16/86, 526/86, 833/86, 874/86,

1.059/86).
e) Queixes contra companyies tf’assegurances en accicients
de circulacik i per- incompli riienl dc pdisses contractacics
(32/86, 164/86, 724186, 733186, 841 /86, 925/86, 937/86,
1.031/86).
f) Queixes contra lxms O caixcs d’estalvis (24/86, 152/80,
533/86).
g) Un altre grup d’cscrits no han estat admesos a trirnil
pcrquk I’objcctc de les queixes es trobiiva pendcnt d’una resolució judicial (50/86, 3 4 / 8 6 , 41 6/86, 502/86, 570/#6,
577186, 848/86, 865/86, 891/86) o cs tracta d’una qiiestib ja
jutjada (101186, 104/86, 200/86, 372/86, 696/86, 1.051/86,
I .054/86, I .088/86, 1. I27/86). ilncara són molt nornbrosns
els casos de ciutadans que deinanen cxpressament que el
Síndic de Greuges sol-licitila revisió c1’w-m scn tencia ferma clictricia pels tribunals de justícia (559J86, 584/86, 660/86,
792/86,960/86,96 1/86).
I31 nombre cle clucixes acllneses és de 127, quc reprcsenten el 53,8%; íhn rcfercncia a Ics matcrics segiients :
a> Queixes relacionades amb els Rcgistrcs Civils (76/86,
3 2 7 / ~ , 7 6 JM,
1 ÍWJM, 8 ~ 8 6 , 9 6 9 / ~i6.096/86,1.
,
I8 0 m 3 .
b) @eixes cn matkria dc protecció de mcnors (529/86).
c> Dilacions o lentituds en la tramitacih del procésjurisldicciona1 civil (47/116, 173/86, 423186, 457/86, 786/86, 801 IM,
843/86, 1.015/86, 1.017/86, 1.148/86, i. 196/86) i penal
(89/86, lr72/86, 707/86) o en l’execucih dc scntkncics cn cls
procediments civils o penals (240/86, 333/86, 1 .O24/8(3$ Cab
recordar que de les queixcs sobre dilucions o lentituds en el
procecliment contenciós administratiu o laboral se’n fa rekrencia en les hrees 2 i 4 respectivarnent.
d) Qüestions reiativcs a In defcnsa i i’assistkncia Iietrndu
I1 2/86,165/86,350/86,4 10186,446186).
e) SoI.IicitiitIs al Síndic de Circuges a ii que intervingui ii
h v o r de la concessib d’inclults a prcsos ( 3 1 1/86, 347/86,
382186, 1. X 99/86).
f) Continuen arribant al Síndic ncrmbrosos escrits sobre la
situacib penitenciiria ii C~italunya.La m:\jor parí sOn presenta(ics pcr presos o per rarniliars, si bC: tambk s’han arl~*cc;ai
al
Síndic de Greuges queixes colkctivcs tant de presos com de
limionaris clels centres peni kmciaris que plantegen psohlcrnes
subre I’exercici ric la scvn c l i í k i l lasca professional (800/86).
i~innlment,alguns escrits s’oposc~ia la prctensib c k l Departament de Jusíicia de la Gcnemlital de construir UI? ccnire penitenciiiri (200/86, I .187/86). Les actuacions del Síndic de
C; reuges en matcria d’lnstitucions Penitenciiirics sbn objecte
d’un capítol especial, con.s;iclerat corn una suh-iuca clins 1’8rca
de J usticia.
2.2.

~

20
236
.

.
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b) I h n aiigniental cotisiderablcmeiit les queixes vcrbds i
cscrites rcfcrents a problemes prcferentment derivats LICI 1rencament fiimiliar derival d’i.ina separacii) o divorci. (26J136,
2 E 6/86, 291 /H6, 345J86, 377/86, 520J86, 54 I /8h, 549/86,
590/80, 7 12/86, 729/86,738/86,930/86, 1.206/86) Els intcrcssats manifesten la sevil dcscsperació davant la ineliciieia de
ICS icsolucicms juciiciais en aquest imliit. Bs especialment greu
la situuci6 en qui: es irohen els fills d’aquests matrimcmis
trencats.
c‘) Conflictes cntre les parts CI’UII contracte sotmes a la Llci
d’hrrendamenls urhans (55/86, 355/86, 393186, 70&/86,
En cl nostre informe anterior i en l’cpigraf equivalent, classi1.042/86, 1.132/86). En alguns casos provoquen u11 desnonament que dcixa íiirnílics al carrer que, esscnt víclirncs de la ficiivern en tres grups les qwcixes rchudcs per raó cic problemes
crisi ceonbmiczt, no poden pagar el Ilogticr (62i /8h, 1 .146/86). sorgits davanl els Registres Civils. Totes les queixes eren tlegu-
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des a {(situacions observades :i causa de la inaplicacih de Ea Ilenguri catalana H .
Rqucst any s’han rebut un total clc 7 queixes classificades en
aquest epígraf.
Hk,icc?ment, Ics queixes exposen 1irobletnes paral.lels als
que estudihrem en l’anterior informe. Per estudiar-les, doncs,
emprem bisicament el mateix esquema, afegint-hi un nou
apartat.
a) No-dliurument de cei-/~ficmions
cri cutulb (queixes 8 4 7 ~ 6 ,
7821’86, entre d’altres)
S’han tornat a ndrep+ :i nosaltres diverses persones pcr
exposar-nos queixes davant la negativa clcls jutges encarrcgats
dcls Registres Civils rl lliurar les corresponents certificacions
en llengua catalana.
Hem de fer refcrbncia, si bk simple, al que exposavern I’any
passat. Deiem, en síntesi, que al nostre entendre la normalització lingüística, en aquest extrem, cs veu dificultada per l’article
26 del Reglament de la Llei del Registre Civil, Ics circulars
interpretatives i regiamenthries de la Dirección General cle Registros y Notariado, d’l de mart; de 1984 i 14 de febrer de 1977,
i I’Ordre de 24 de desembre de 1958, basicarnent.
Aril bé, l’evalució del problema que motiva les repetides
queixes ha estat positiva duran1 l’any 36. Gosem dir positiva,
si hi5 les dificultats i les situacions obstaculilzadores han estat
diverses, situacions que demostren que els drcts lingüístics, reconeguts per la Constitucib corn c? fonamentals, encara no
estan plenament assumits tanl pel ciutacii com pel legislador.
El BOL del dia 19 de setembre va piiblicar el Real Decreto
núm. 1917/86, de 29 d’agost, dc rnudificacih de determinats
articlcs del Rcgiament del Registre Civil. En aquesta csperadii
indi ficaci6 creiem que s’iiiclourien Ics previsions perque I’anomenada normaliizació lingi’listica pogués arribar al Registre
Civil.
Malgrat contenir aspectes positius pel que fa a la normalitzacib, 110 resolia un aspecte tan denunciat COM la impossibilitat
d’obtcnir cerlificacions en Ilcngua catalana. Aixb va motivar
que el Consell Executiu de ta Generalitat, en successives reunions, prenguks diversos acords, quc provocaren un requcrimcnl d’incompctencia (previst pes I’arlick 63 dc la Ley Or&
nica 2/79, de 3 d’octubrc, del Tribunal Constitucional) ; tin
rccurs potcstatiu de Reposició (previst en els articles 39.1 i
53 .e) de la Ley de JurisdicciGn Con tencioso- Administrrltiva) , i
11na pelici6 d’adequació de di vcrsos articles del Reglamcnt dei
Registre Civil als principis constitucioniils i eslatutaris.
Aquesles actuacions del Consell Execuliu van scr contestades positivament el 14 i el 25 de novembre en el sentit que els
articlcs 86 i 225 queden adaptats a Ili normativa estatutirfa i de
normali tnacilj lingiiisticn i resten obertes ics negociacions en
relacib amb la resta de modificacions dels articles 298.6 i 300.
Segons les darreres informacions, tot fa pensar que en un
curt termini -que ja podria ser clos a l’hora dc prescntiir
aquest informe al Parlanient - ei problema pot estar legalnient
resolt no hwent-hi ja crip impediment cie rarhctcr reglamentari
que privi que les certificilcions en extracte siguin csteses cn
catalh.
Ja no es pot dir igual sobre el que passari1 amb les certificacions literals. Essent autoritzada i recomanada In certificació per

I
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fotocbpia, aquesta mateixa fotocbpia advcrarh el foli corresponent del llibre on van ser inscrits els corresponents actes sense
que aquests folis siguin traduits al catalh.
És de creure, doncs, que durant aquest any 1987 yuedarh resolta aqucsta situacib quc d’una manera evident privava aquest
atspectc dels drets lingüístics dcls cntalans.

En el nostre informe antcrior fkiern diverses consideracions
sobre Ics qucixes rebudes pcr raó cie la negativa cl’itiscriure
cntre cl primer i el segon cognom la partícula copulativa {(i >)
(llatina), en comptes de Ea ((y >) (grcga) que estableix Vindicat
article 194.
Tiimbi: cikiem que << la institució continua estudiant diverses
qucixes en tramitació, perque considera que amb una simple
circular interpretativa dictuda pel corresponent Ministeri de
Justícia, quedaria resolta la situació de no-corrcspondkncia
entre la realitat lingüística i la realitat jurídicx.. 13 Síndic de
Greuges t b previst d’exposar en la primera ocasió al Ministre
de Justícia la situació notada. Deixa feta, pcro, aquesta recornanacib i suggeriment H.
Coneixedors de la modificació que preparava la modificació
del Reglament del Rcgistrc Civil a que hem fet referencia en
I’aparht anterior, v i m esperar que es publiqués creient que el
nostre suggeriment i recomanacib hi serien acollits.
Publicada la modificació, jii el mes de setembre sostinguérem converses tant amb la Consellcria de Justícia de la Generalitat corn amb la Institució del Dcfensor del Pucblo a fi de
conkixer la posició de la Conselleria, ri’una banda, i de demaniu la colalaboració prkvia a dirigir-nos directament at Ministre
de Justícia, de I’dtrr?.
Així, vam prcparar una carta al Ministrc en qui: li exposiwm-i
el nostre criteri i la nostra posició, davant el compromis adquirit amb aquest Parlament a I’hora dc prcsentar el nostre informe anterior.
En síntesi, bashvem la convcnibncia de rcclaclar una circular
interpretativa dc l’ai*ticlc194.2 en la consideracib cluc, j a quc
nu hwia cstat modificat aquest article mi tjancant cl Ileial
Decret 1917/86, de 24 d’agost, no cckicm que el manteniment
CIC la normi, en la redaccib de I’any 1YS8, fos impediment ii
1’;iccés al Registre Civil de la prctensib lcgitima dels catalans.
Considcrhvem quc no era runcib de la nostra Institució ap1.0riindir en cl fet dc si calia O no caliu (en ei costum i la tradicib
patronímica catalana), la inscripcih de la copulativa enlrc els
dos cognoms.
Simplement la nostra funció consisliii a fer entendre que la
modificiicib interpretativa na comportava cap fallida en la seguretat del triflc jurídic i que considerhvem simple l’esforq que
calia Ter al legisladar per fcr quc s’assolísaquest objectiu iingiiístic quc, no pel fet de ser de <<detall>>,
deixava de tenir trmscendbncia amb vista a superar gradualment els irnlieclinients
reglarnentar is als drets lingüístics,
Lliurada prkviamcnt una cbpia cle la carta ai Dcfcnstlr del
P i i e b l ~ens
, contesth que cn una rccent rcuni6 cle Ireball, el SI-.
Ministre I’informh que, a ca~isadels requeriments dcl Consell
Exccutiu --que hem esmentat a l’apartat :interior- s’liavien
produ’it diverses reunions i acords que resolien hvorablcrnenl
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aquesta <{lcgitiina pretensib H .
Investigat el rcsultat CICIcs rcuniuns, no podem dir que -a
l’liora de redactar aquest informe- hagi estat resolt cl problema. Tampoc no creiem quc pugui ser resolt en breu termini.

_
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dicial i del Consejo C‘retieral dcl Poder Judicial rcconcixen a
les Coniunitats Autonomcs, corn tiimbi: “la dclimitacib de les
demarcacions territorials dels brgms juriscliccio~xilsi la locditmcib de llur capitalitat” i la. “instal-lacii>dc Jutjats” que n w c a
l’art. 18 de ]’Estatut, s’hhan de posar en practica cl’unii niaricra
urgent, xcelerant I’obra ja iniciada per la corresponenl Consclleria dc Justicia.
)>Elsterminis indicats c11 les llisposicions A(ldieion;ils 1 i
2.¡l i en les traiisilbrics, igual com cn I’cxposició de motius de la
Lcy OrgAnicn 6/85 de 1’1 de juliol, del Poder Jiidjcial, per’ a la
presentació dc la futura Ley de ‘ ‘Planta y ctcmaraición judicial’’ i li1 constitució del Tribunal Superior de Juslícia, a pircr
nostrc, sbn cxccssivarncnt curts, pct’quk I’obra legislaliva cmprem cs molt importaril i creiem quc hauria d’aprovar-se amh
u n conscns miuoritari, i pcr obtenir-lo cal comenqac-ne +ii¡:dei
batre el marc legislotiu i polític.
>>Creiemessencial la nova legislacih si cle debo pretcncm
d’una vegada afrontar i moldre els problcms cndbmics de I’administraci6 de justicia ili nostre país, i si volem que siguin declivamcnt rcspcctats els clt-ctsf‘onamcnials garantits pcr l a Conslitucib ¡ q ~ i eel Podcr Judici;il inclepenclcnl ha dc tutetur i l‘cr
c k c t ius. ))
I-lcm de dir qiic, malauradament, hem vist com les nostres
pessimistes previsions s’hhan complert. L’articlc 3 1 de la LOPJ
no s’hii desenvolupat i el que disposen les disposicions addicionals 1.“ i 2.“i les transitOries no s’hn pogut complir.
Unit vegacla mes, ca1 ilcniaiiar la nlrixiinii agilitat i consens
perquk es puguin ofcrir al ciutadi les prestacions de l’esht
social i clernocri’ihcde dret.
.a1

En I’epígraf cor*responentde l’infwmc CIC I’exctcici untcrior,
indiciivem les nostres preocupacions en aquesta niatkria. S’expressava quc, sens perjudici de la nianca cíc competencies per
investigar directanient I’Administt-aciO de .1wticia, no cns
potlcn prtssar pcr idt els efectes quc recmien cn cl ciiitadh o justiciable per I’mormal funcionament de I’Adrninistraci0 de

Justícia.
Noviment, ayiicsl any, un cievat nombre de queixes (entre
les qiials 47/86, 1/73/86, 423/86, 786/86, 801/8(1, 1 .O 15/86,
I . I96/86) eiis han lilantejat el vcll problcma del retard en el
ti~ncionamentdels ‘IXbunals clc Justícia, contrastant ainb el
drcl constitucional <<aun procks SCIISC diliicions inclegLides i
amb toles les garanties>>.Aquestes lentituds són de tota mena
i imputables lanl a 1’Admiiiislríicih de J uslícia com als professionals que intervenen en defensa i repsesentacib dels interessos
dcls qui pledegen.
Ces situacions es donen tant cn la juristliccih civi I corn cn la
Ircnai, aixi com també en la laboral i en tots els seus nivells
ci’instrucció.
Quaii t ii les Magistni t ures de Trchall (a cwivcrt ir en Tri hunals unipersonals dits <<socials
H e n clesenvoluparrient dels
arts. 25 i 26 i concordants de LOI’J), liem ohservat que en alguiics sales s’liati agilitat cls proceclimenis, encara quc en altres
sc scgueixcii produint clcmores, amb la conscgiictit acumulació d’expeclicnts.
Pcl que fa 11 la jiirisdiccih civil i penal, i 1 0 solament T ~ O hi
h c m riotal cap millorii, sin6 que hiitl I-uidit a iiosaltres un important nombrc ric ciutadans i professionitisdci dret (en cspecial acivocals i pwmradors dels tri tiunals) que eiis han posat dc
manil’il.st un grcu augmcnt CIC lcs situacions contlictives i
pmblemit ¡clucs.
Aquestes situacioiis han I’et que rnnntinguéssim ~ i n icstrctn
i
coIhboraci6 aiiih el I’residen t dc I’Audihcia ‘E ’errilorial, lluc
en divcrses rcunions hcm inloriiial personalmenl dels problemes quc hen~oonegut. I.,’lixccl~leniíssim scnyor A.mig6 de
ljonel cns lili rcbul CICí¿)r.ma cxcelknl. Iln uoleni cleixwr constjincia perpuk sernprc hi Iictn trobat el jurisiri expert i hum8
qiie pot endcgar la prevista reforma dc I’organitzacih judicial.
iiostrc ogra‘imeni tia d’iinar ricompmyai LICImiixini
recotieixeinent.
T m b & inli>rnihvctii I’any passa2 clcl fet qiic cotisidcrhm
cluc IIO es pot pretendre que I’orgatiitzitcii) judicial sigui eficaq
si els podcrs piiblics no la f‘orneixcn d’unes normcs socinlogicatneiil iclhnies i dcls clcmerrts humans i tkcnics Izeccssaris.
Ikmanhvctn també li tots els poders pitblics un vot de conlianp i iitia mixiinia col-laboracib íI !’hora d’cstucliar i aprovsr
les sumcssivcs normes de desplegament de la Lcy 6/85, clc 1’1
de juliol, del Poder Judicial.
Tcxtualrnent deiem :
<{ Les compethies que la i i ~ v a
Ley Orginica del Poder Ju-

3.3. ./urjuts vamnts (acluacib d’ofici I .063/86)
A l’inici dc I’any juclicial, els mi(jnns dc cornunicaci0 van
posar de rnanifcst les deficikncies en la clistrihucib territoriiil
delsjutjats i la grun quantitat de vacants.
D’altra banda, liz Comissi6 de Drel Matrimonial i de Pkmilia
de 1’1Hustrc Col-iegi d’Aclvocals de Barcelona va mani festar i11

Síndic de Grcugcs la profunda preocupacib clcls llctnits pcr la
indefensih dels justiciablcs davant la situacih en quk es troben
els Jutjats de fnmiliri cle 13accelona. Així matcix, cs feia re1:rhcia a la ncccssitat clc proveir els Jvt\jats vacants i de m a r - t i c
t i m h e de nous.
ilavlmt d probicmii plantejat, del yunl, con1 hcni dit ihi~r~s,
lambé s’hsn fct rcssi, els mitjans de comunicíicib socid rlc CTUtalunya, la noslra Ialsiitucib va dccidir obrir cl’olict I’expedienl
1.063/86 ii f l d’cstudiar I’ob.jecte de l’escrit i, en coordinxib
amb ta InstituciO del 13efensor del I’ud~lo, adreqar, si !<’esqueia, una rccoiiiaiiiicib al Consejo General dcl Poder Judicial,
en 121 qual es fes referbncia als problemes existents en els serveis públics clc I’AdministraciÓ de Juslicia a Catalunya.
Cat recordar que el problcina dels jutjats vacants ja fou iraciat
cn el nostre lnforme al I’arlatncnt dc Cnlaitinya corresponent a
l’nny 1985 (pligs. 170a 172).
Actualnient se’n segueix I’estudi i rcbcm inforimcib tari1 cle
professionals dei drct cn lliure exercici de la professib corn de
fimionaris cle I’hclministració de Justícia i mcmhrcs de les carreresjudicial ifiscal.
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nants d’una sesolucibjudicial.
d) Tampoc no s’ha d’oblidar la precarictat en que cs trobem
els fills quan el pare, la mare, o tots dos alhora, compleixen
Les situacions d’indefensih que ens s6n posiides de manifest condemna en un centre penitenciari. Finalment, ens han departeixen bisicament de dues circurnstjncies que les causen : nunciat la situació d’alguns mcnors que viuen soia la influbncia
que no hi sigui prevista la designacib obligatbria d’advocat d’o- de cleterminades sectes.
fici, i que l’interessat no shpiga 011 recórrer per assessoriis-se.
Encara que no s6n gaires les queixes rehudes que denuncien
Durant aquest any 1986 hem rcbut diversos escrits relatius ii de tnanera directa i expressa aquests prohiemes, la realitat és
smposades indefensions i un important notnhrc de cornpa- que ¡’eventual violació dcls drcts personals del menor és indircixences personals o comunicacions pcr telkfon. Alguns dels rectament present en els escrits adreqats per ciutadans i colkcproblemes han pogut ser resolis pcl Servei d’Orientacib Jurídic tius afectats per greus problemes socials i cconbmics. En
(S0.I) establert iii Palau de Jusiícia gricies a ia coI-IahoraciI, aquests casos Cs evident yuc els menors sbn les primeres victientre la Conselleria dc Justícia i I’il-lustreCol.legi d’Advocats mes de les famílies que pateixen mancances de diversa indole.
Aquesta lamentable situucih és comprovable visitant alguns
dc I3areelona.
Cobra del SOJ és realment important i cal deixar-ne con- barris social ment degradats de 13arcelonu i d’aitres ciutats dei
sthncia clavant el Parlament. La. seva implantació ha resolt país. Un deis aspectes que comentaren aiguns cducadors que
molts problemes quc abans no trobavcn solucib, i cal que se se- treballen en aquests barris 6s )’agressivitat que hi ha ei1 molls
gueixi en la mateixa linia. Pcr aixo calclrh la coiMmraci0 de dels cornportments deis infants, unit agressivitat que pot
tots cls estaments i les institucions, peryuc en tot moment cxplicar-se per I’amhieni hmiliur i social que els envolta, on
aquest servei disposi dcls mitjans materiais i h m d s que neces- trobem present la pobresit, l’alur, la subocupació i la liertincnt;a
a una minoria etnica o cultural discriminadii.
siti per desenvolupur la seva tasca.
Cdda vegada que rebem queixes referents a con flictcs familiars, enfrontaments entre vei’ns, problemes laborals i altres situacions que s6n conseqübncia cle la marginacib social que
afecta alguns ciutadans, sc’ns planteja la qücstii, de quants
La Institució del Sindic de Grcuges ha rebut, durant els dos menors en pateixen Ics conseyübncies i quines actuacions cal
anys i mig transcorreguts des de la scva creació, difcrcnís cs- prcndre.
crits de queixa que, directament o indirecta, fan referkncia a la
HI cas ja ha corncn~ata ser objecte d’esludi per part de les Insituacih dels menors a Catalunya.
stitucions, tant públiques com privades, que inciileixcn cn el
Encara que la noslra Llei reguladora preveu que els m c n m camp de I’ntenció al menor, Creiem que el que realment cal no
poden adrepr-sc al Síndic de Greuges, la realitat és que ben s h tant les dades esladistiques sobrc ei nombre de incnors
poqucs vegades se’n reben queixes cscriles, malgrat que, per afectats corn I’aniiisi de les causes i les possiblcs vies de
facilitar el coneixcment dc I’Ombudsman per part dels SOlUCiÓ.
menors, s’hm repartit fullets cxplicatius en tots els Centres EsEn aqucst sentit, hem dc destacar l’enccrtiicla decisi6 del I’arcolars de Critalunya, alguns deis quals han visitat la nostra seu.
lament dc Catalunya dc constituir, mitjant;ant la I<csoluciO
Pero les queixes que fan referkncin als menurs són gencral- 76/11, de 9 d’abril de 1986, la Comissió d’lnvestigació sobre els
mcn t adrccades pels farni!iars, professors o associacions de maltractaments infligits als menors, que estudiarh, en cspecial,
pares cl’al urnnes de centres escohrs, mctgcs i assistents sociiils el cmjunl dc condicions socials qiie restringeixen els clrcls dels
o altrcs institucions coneixeclores de la problcmlitica del menors i afavoreixen els maltractaments.
menor, amb les quals la Institució ha tingut relacions, corn 6s
Així mateix, cal recardar que durant I’my I986 s’ha liprovat
cl cas CIC
Caritas, Cnmissih d’lnfincia de Justícia i Pau, i la Soci- ci Decret 162/1986, del 9 de maig, de desplegament de la Llei
ctat Catalana de Pediatria, etc.
1 I J1985 i del 13 dc juny, dc Protecciri de Menors, pel QLIC fh al
Els problemes denunciats afecten especialment les hrees clc traclamcnt i la prevenció de la dclinqiiencia infantil i juvcnil i a
Sanitat, Enscnyamcní i Justícia. Aigwnsja han cstat tractats en la IutcIa (DOG, nbrn. 700, dei 16.6.1 M),igual cuni cl Decret
altres capitols. Pcrh recordarem aril que entre eis casos objecte 338/1986, dei I8 de novemhrc, de regulacib de i’atencib a la inde les queixes hi ha
fiincla i l’adolescencia amb alt risc social (DOC;, núm. 780 dcl
a) Escrits en qub se soi-iicith la dedicació de mks recursos a 19.12.86) La nostra institució valora positivarncnt que s’aproajuts i bcques escolars quc ajudin c? pal-liar, entrc altres, cls vi la normativa que ha de coordi iiar rcglamenthriarncnt I’apliefectes de I’absentisme escolar existent en alguns barris amb cació tant de la Llei I1 /1985 corn la dc la Llei 26l1‘385, del 27
alts nivells c k conflictivital social.
cle desembrc, de Serveis Socials, tol considerant les com petenb) Escrits que clenuncicn I’cxistkncia de dcficils en relació cics quc ii les corporacions locals atribucixen les llcis csrnenlaamb les necessitats dc prestació sanit8ria a menors, aspecte es- des i In de la Llei de Bascs de Regim L Q C ~ .
pecialmcnt greu quan es tracta de l’assisrencia als nens dismiEl Sindic de Greuges vol insistir en la necessitat d’una acci6
iiiits. Voldríem tornar c? insistir en Ics llistes d’esperri existents més coordinaciri de totcs les administracions que actucn en
cn detcrminals centrcs hospitalaris de khrceiana quant a i’as- I’itmhit de la proteccib del menor. hixi mateix, com es pot comprovar, es desenvolupa un marc jurídic per atendre la problesistcncia psiyuiatrica a la infimcia i l’adoicscbncia.
c) També hem observat que s6n molts els menors que sof- rnhtica del mcnor, perb encara cal dotar-sc de recursos cconhreixen les conseqükncics d’una separació o divorci deis pares, mics suficients per atcndre totes les necessitats amb programes
ja que s’incomplcixen els rkgirns de visita i altres acords dima- d’atcnció a la infancia que responguin a lcs necessitats reals i

3.4. Situacions d’inúejhib i Ihlm ,del SOJ (queixa 622/86,
cntre d’altres)
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de Catalunya, al qual ens estem rekrint, no conté cal) ci’aquestes previsions legyals, ni tan sols indica quin és I’brgan administratiu, colkgiat o unipersonal quc hr-i pres i’acord o ia decisió de denegar definitivament la petició dc I’administrat.
>>Pertotes aquestes raons que hrcurncnt us hem exposat,
entenem que s’ha proclu‘il una siluació d’indefensih per al Sr,
.,., en mantenir-lo indefinidament en la siíuacii, ct’inccrtesa a
I’ormulacta pel- un adontoleg contra el Clol-lcgi Oficial d’0- quk clbna lloc I’existencia ~ ’ L I Iacte
I
administratiu incfkav, ei
doniblegs i 13stornatblegscie Catalunya perque, havent derna- q ~ i a l ,a la vegada, estil impedint la defensa deis SCUS drets corn
21 ci u tadii en atires i n st A ncjcs aci in i n i st m t i ves o ,iur i sd icci ona1s.
nat I’altn com a proi’cssional de l’esmcntat Colkgi, li havia
j ) En consecliikncia, en exercici de Ics funcions que m’atricstat cicnegatla la citada alta mit.janqmt ~ina
carta notificada per
conducte notarial, pero sense contenir els requisits formals bucix la Liei 14/1984, del 20 dc inarv, del Síndic de Grcuges, i
d h n acord administratiu ni la indioacib (fels recLirsc1s ndicnts en compfirnent de la rilissih especifica qiic rn’atribtieix ei scii
pcr impugnar la rcsoliicilj, entenent que cs trohavu CII si tuacib article 16.3, de vetlI;ir pcrquk I’AdrninistrxiÓ resolgui en
temps i forma deguts les peticions qiic li hagin estat hrtnulad ’I ndcfensi 0.
Iniciada la investigació corresponcnt i després cl’exarninar des, fent ús de la k c u ltat que m’atorga I’article 27 de la Llei reguladora de la nostra Xnstitucib, Lts cecornatio que cloneu les intota la douumcnlació aportada a I’expcdient, es vil li>rmvlarla
scgbent rccamanaci6 al Colkgi Oficial d’Odontblegs i I?,stomn- struccions nccesshries pct’que, prkvia la revisi6 de I’expeclieni
administratiu que cs tramita cn eixa corporació a nom del Sr.
tblcgs clc Catalunya :
..., sobre sollicitud de colkgiacib, l’brgan competent adopti la
H I-Iem examinat detingutlament In tlocuincnlacib refericla,
entre la qual consta, de doc. niim. 8, una fotocbpia cle I’acta no- resolucib nclrninisti*ativaperiinent i es notifiqui el tcxt íntegre
tarial, yiic en data 9 de gcner de 1986, va dirigir el Col-legiOfi- ri’aquclla rcsolucib a l’intercssat, observatit tois els ixquisits
cial d’Odontblcgs i Estomatblcgs de Catalunya at Sr. .,., forinals que per a la validesa de I’acte i la sevii elichcia prcscriucomunicant-li la clenegacib dcfinitiva dc ln sew sdlicitiid de cn 1.n Llei de Procecliliicnl Aciminislratiu i Ics altres nmmcs
cl’aplicitció, i, en clefinitiva, es posi fi 1-1 la sitilaci6 cl’incieí’cnsi0
c o1.1 cgi a ci b.
>>Ambindcpenclcncia dc la connietiva qiieslib de fons que cn que es troba cl Sr. ... corn II conseqiicncia d’una notificacib,
cs dcsprh~de tota la docutnentació cluc ens heii adjuntat, in co rrecla metit pr aet icada, cl’ una resolució admin istra t iva quc
sobre la qual e1 Síndic de Greuges no pot proiimkv-sc, per afecta els seus drcls i interessos. H
El mes següent, ei Col.lcgi cl’Oduntolegs comunica i11Síndic
mancit dc competencies, ks necessari quc, CII complitnent de la
missi0 que m’iitri bucix la Llci 14/1984 del 20 de iiiiirq, us faci de Greugcs haver acollit la seva rccornanacib i idjunta cbpia de
la resolucih dictada i de la noli ficaci6 practicada en forma H
les seg’icn ts consd ieracions :
I’i nt eressat.
>> i . El vostre escrit de data 28 dc novcmbr’cde 1985, incorporat a I’acta notarial de data 9 de gcnel-de 1986, mitjanqant la
qual cclmuriiqircni al Sr. .,.. de f‘omiii fefiient la dccisib cfe la Corpomci0 de denegwr dcfinitivmicnt la seva sol.lieitud CICcol-le- Si 4tibwi (i’ins/iiuíi ntis píw i t c w i i r i ~ s
giitcib, IIO pot consiclerar-se formalment com iina notificacib
d’un acte xIrninistnttiL1 i CIIC~I‘I
n-ienys d’una rcsducih admiEn els nostrcs informes antcriors tnictii Teni CIC les queixes i
nistrilliva q ~ i rlctiiiitivarnent
e
rlencga urw prctcnsió.
les actuacions en matbria pci-riienciiria com im capítol més
)>2. Com s;ibeu, els actes xlministrati~rsresolutoris sOn dins i’hrca ctc Justíciii, sense fer-nc, perb, iiii‘ri dil‘crcnciacib esprictica :rconsella de h x l a r la problemiilica de les insusceptibles d’i5sser itnpLigiiats cti via aclministrativa E en via pecinl.
contenciosa administrativa, rki6 pcr la quid i cii gaI.r-lnti;k clels sti tucions pcnitenciirics en una s u b h a cluc ja compor’triW L I ~
drets dels inkrcssats, la Llei dc Proccdinicnt klminisirittiu es- dia EIIW eqiecialitzacih cn la míiih-ia.
‘Ihnt és uixí que, per pudcr prosseguir ln tasca dc supei.visi0
lablcix rlctcrniinals ~-cq~iisits,
tnnt liel que 11 la validesa de
del cornpiiment dels drets fonatnentals dels cili taclans en els csI’acte cn si, com liel que rcspecta a a In scvii clicki;i.
s s i1bhea li ii urh de c()ni13 Int’
>>Sens pcrjLiclici CIC
ln viilidesa de la resolucii>adiirinislrativ~i, ia bl i111e1zt s peti i teli ci ari s, aq ~ i etn
IH notiliaici6 opera com ii rcquisit d’eíidicia clcl mateix w ~ i,e aviat amb persolial propi i nltament especialitzat cn imiteriíi
corn 11 tal, coristiiwix unii garantia jurídica tic l’actministrat en lien i te IICi;tria.
Per 1); niateria de que es it-acta, en ~ l u c sepígral‘és
t
difieil urtant qtic afecta els seus drets i interessos (Art. 45 LPA),
)>Lafitialit;Lt cfc la ncitificacii) 6s 111 cle posar- en coneixemcnt xivar i i t i expedient dellnitivamcní.
De fct, iina vcgada estudiadit la qucixa i fcta la invcstigxió
de I’intcrcssai el contingut cic I’actc admitiistratiu i els mitjatis
per ;I 1;) scwi impugnncib cii CLIS de disconfbrmitat. LA notitiar- corr’cspnenl, la sclac.ii>amb I’intern o interessat no acaba fins
c i 0 Cqiic IiaLit-ii CICpracticar-se e11 cl tcrmiiii m h x i r n ctc &LI dics qrre aquest assoleix la lli bcrtat condicional. Aqucstii 6s lu rab
dc la cinta de Iu resoiLtcii) o dc I’actc cluc cs noti fica) iiiiriri cle per quk, per una banda, Ili Iin expcdicnts i;\ tramitacii, dcls
contenir segons la J h i (art. 29 de la LPA) cl l e x t íritcgre dc la quals dura tnolts mesos o anys, i, de I’taitra, q w hi hagi cxpedianih
I * c s ~ L samb
~ ¿ ~indicaci0
,
dc si ks o no dcfiiiitiva en tu via adrni- enls q~tesuccessivament cs vagin cloent i rcobri nt ci’aco~~d
nist raiiva I’cxlircssih dcls recursos que s’hi puguin interposar, les fascs del procés petial i trxtamcnt penitenciari.
En questa subhrca s’inctoticn els cxpedieiits iniciats a inl’brgan clavant el q u d liatr~*antic Iircscntur-st:i ci terinini per
stiincia de ~ E S Q S i fiimilinrs i els iniciats a i n s h c i a nostra o d’oi n ~ c l - ~ ~10s.
os~lzzL’cscrit del CoI-legi Oiicial ci’Odontolegs i l!,sto tnatolegs f‘ici. Eis iniciats durant I’any 1986 sumen un total CIC 58, i en

donant prcferencia a Ics situacions mks iirgents i als scctors
rnks desprotegits.
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resten en tramitació diversos de corresponents a exercicis
anteriors.
Tot i així, ei nombre d’expedients no guarda relació amb el
d’hores ocupades i l’activitat duta a terme.
Una valoracib basada en el nombre d’expedients fóra crronia, i cal advcrtir que molts d’aquests corresponen a diversos
interessats o a col-lcctius,
Com hem dit en la consideració precedent, és difícil de traduir numericament el nombre d’intervencions, consultes i gestions quc es duen a terme en materia penitencihria.
La materia tractada en aquesta subhrea s’exposa en aquest
informe seguint l’esquema segiient :
- htroduccib
- Els interns
- Eis establiments
- &tat de la tramitaci6 i queixes mi% significatives
- Observacions, recomanacions i suggcrimcn ts.

La intolerable situaci6 de les presons no és un fet actual. Fa
part d’un mim general produ’it histbricamcnt, sociolbgicament
avivat i izcceptat per la moral colkctiva.
Aquesta afirmació, per severa que sembli, resulta indulgent
si ens introdu’im plenament en d món peniteliciari i les causes
que han generat un dels camps on els poders públics són
encara molt lluny de poder garantir els postulats
constitucionals.
12s necessari esmentar aquí com ii antecedent i’important
progrés que va significar, cn el món penal i penitenciari d’kpanya, la reforma en l’mganització dels Tribunals originada per la
promulgació i l’aplicació de la Llei cl’Enjudiciament Criminal,
del 14 de setembre de 1882, encara vigent. Creiem necessari,
pero, citar una sola frase de l’cxposicib de motius de la << Li:.
Crim. >> per veure que, més de cent anys després, les situacions
es reprodueixen i que 6s difici!, per no dir impossible, resoldre
el problema peniienciari a’illadament :
<< ...scria temerari0 negar que abn bajo la legislación vigcntc
no es riiro quc un sumario dure ocho o mis aAos, y es frecliente
que 110dure menos de dos, prolongándose en ocasiones por
todo ese ticmpo la prisión prcventiva de 10s acusados; y aiin
podria afiadirse, para completar el cuaclro, que tan cscnndalosos
procesos solían no ha mucho terminar par una absolucihn de
instancia, sin que nadle indernnizara en estc caso a 10s procesados de las vejaciones sufridas en tan dilatado periodo, y, 10 que
es mh,dejandoles por iodo el resto de SLZvida en situación incbmoda y deshonrosa.. .>>
Ara bé, malgrat I’indubtable avcnq que aquesta llei va significar, et relaxament progressiu dels seus postulats, produit per
la practica quotidiana, i’anquilosarnent sistemhtic de la normativa ~ieniili la rnutacib de1 tipus delictiu, juntament amb un
abandó pcr part dels poders públics de I’administració de justicia, tot aixo ha fet que determinats principis inspiradors de la
Hci hagin anat essent abandonats.
Ei constant incompliment de determinats articles (com el
526) de la LE. Crim., per una banda, i una manca de política
penitenciaria, per l’altra, van fer que el nou rkgim heretks una
situaci6 que calia refer absolutament partint de nous principis

coherents amb eis de I’Estat social i democratic de dret que pceconitza la Constitució.
Aixb va fer que pel legislatiu s’cndegués per primera vegada
ii la nostra historia una llei específica que comprengués les
<<normesfonamentals i relativcs a l’estatut de l’intern, les funcions i missions de I’administració penilenciiria, la competkncia del Jutge de VigilBncia en execucih de les penes (...) i una
referencia ;II paper també protagonista quc correspon a la socictat D , com indica l’exposició de motius del projcctc de llei general penitencihria.
Per aixo va ser promulgada la Lcy Orginica 1/79, del 26 de
setembrc, General Penitenciaria (LOGP) .
Reprodui’m dos apartats de l’esmentacla Llei perque considerem que reflecteixenels eixos principals de !’actual probiemhtiGI penitenciaria :
<<Lasprisiones son un mal necesurio, y, no ohstantc la indiscutible crisis de las penas de privacihn de Iibertad, previsiblemente habrhn de seguirlo siendo por mucho tiempo. LOScambios de las estructuras sociales y de 10s regimenes políticos determinarán, sin duda, modi ficaciones esenciales en la conccpción y realidad sociológica de la dclincucncia, así como en las
sanciones legales encaminadas a su prevmción y castigo, pero
es dilicii imaginar el momento en que la pcna de privación dc
libertad, predoininante hoy dia en ¡os ordenarnientas penales
de todos 10s paises, pueda ser sustituida por otra de distinta naturaleza que, evitando 10s maies y defectos inherentes a la reclusión, pueda servir en la m i m a o en mejor medicla a las necesidades requeridas por la defensa social.
)>UnaLey Penitenciaria no puede presentar ni resoiver por
si sola las complejas cuestiones quc plantea la Acirninistracibn
de Justicia en sus diversas facetas, ni siquiera solamente en la
ejeeutiva. Por eso esta disposicicin se inserta en un contcxto general de renovación de mestra legislacibn, del que cahe destaGir muy cspecialmente las rcformas en curso del Código Pcnal
y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afcclarán, respectivarnente, entrc otros extrcmos, a lm clases y duración de las
penas de privacibn de libertad, sustitutivos penales, cxtcnsibn
de la rcrnisibn condicional de la pena y de la libertari condicional e instituciones análogas, publicidad limitada del Registro
de Antecedentes Penales; y a la duración de ios pkms proccsales, hmbito de aplicación de la prisicin preventiva e introducci6n cn el proceso penal de una h e de cstudio crirninolbgico del
imputado para facilitar cl juicio CIC ciilpabilidad y la determinación c k la pena por el juzgador>>.
D’altra hnncla, creicrn també convenient reproduir divcrsos
fragments de cartes i comunicacions rebudes d’interns i familiars que s’han adreqat a nosaltres, perque cntcnem que donen
una visi6 no prou coneguda del món penitenciari :
a) El mes de novembre de 1985, un intern de la pres6
Model de Barcelona s’adreqiiva a la nostra Institució dient-nos

<~Excmo.
Sr. 1 ... de 26 aíios de edad, preventivo de hacc 27
meses ... le escribo porque me han dicho quc usted sabc 10 que
son fos derwhos humanos. En su próxima visita le enseñaré 10
que no son 10s derechos humanos. Verá usted que el derecho
de toda persona no está protegido por la ley, que esta iey tortura
y obliga a la inseguridad. AquÍ se ticne que pagar para que te
protejan porque 10s que aquí viven no saben otra forma de ga-
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n m e la vida. Sabrá el resultado del derecho a la cclucacih y al
irabajo digno que ustcdes prometen en sus campañas electoraIcs y sabri 10 quc es ei derecho a un proceso sin dilaciencs y
con todas las garantías ... pcro sl: que lc cia to rnismo que diga
esto y no me preocupa que me caigan mis aiios por decirle
todo esto ... >)
Val a dir que aquest Intern ha estat una clc les persones que
mes ha ajudat en la nostra tasca cl’estudi, investigaui6 i treball
en el món penitenciari.
b) Un intern, classificat en segon grau i quc no va poder
gaudir de permís de cap de setmana, ens YB encarregar que llegíssim a la sessió dc les Jornades t<Privaciones de libcrtati y De-

rechos Iiumanos,) cclcbrades a Barcelona els clics 17 i 18 cl’octubre de 1986 i organitzada per la Secció Territorial de Ctitalunya de << Jueces para la Dcmocracim Ia seva opinih :
<<Lascirceies no interesan illos politicos y shlo vienen a visitarlas cuando ticnen que preparar itzformcs parlarnentarios.
>>Nainteresan porque no dan votos.
>)Lmpreventivos no tienen costumbre de votar y no tornan
canciencia de que votando pueden modificar el derecho penal
y las cárceles mismas
OLOSpenados, en general, no podemos votar porque existe
la “pérdida al derecho de sufriigio” como pena accesoria ii
nuest ra condentl principal.
>>Deses que pregunte : iHasta que punto se ha avanzado en
10s preparativos dc la tan esperada reforma del C6digo Penal y
en 10s estudios universitarios en la convcniencia de abolir Iu
phrdida del derecho al sufragi0 COMO pcna accesoria a la principal? ))

La pregunta fou tramesa a la sala, on vam poder observar
que causava gran sorpresa.
c) La mare d’un ex-drogaaddicte es prcsenta a la Instituci6 i
ens exposa en sintcsi :
<( E
E mcii fil4 va ser dctingut fa sis anys per raó de Ics drogues.
Nosaltres mai havfem pensat que el nostre f i l l fos dmgaaddictc:
fins que ens van avisar que cstaw detingui. Virem passar un
gran daltabaix. Va sortir cn Ilibertat provisional al cap CIC tres
n-mos. Hem gastat molts diners per curar-lo. Ara j a fa dos anys

que treballa, és casal i té una criatura. Segueix medicant-se i
csih en tractament.
>>L,‘Audi&ncia
el va condemnar i\ dos anys, UI? mes i tin dia
al cap de tres anys. I ara al cap de tres mks el Tribunal Suprem li
ha confirmat Ia condemna.
>)L‘¿idvocatm’hw dit que ha cf’ingressar a la presb.
>>Siaixh passa cl nieu fill tornarh u1 món de la droga, s’enfonsari, i ens enfonsarem tots els que I’hem ajudat. l‘ot i l’esfmq
quc hem fet i cluc ha fet, no haurh servit de res. H
1,a complexitat de les causes, la dificulIr-itdc les solucions i la
urgcnt ncccssitat de resoldre’n la situacib, fa de ics institucions
penitcncikrics LI^ (< m6n)> cspecial i complex, que reclama la
col-liibot’acióde tots els estaments socials.
13’unri bi\iidti, cal que la societat en gericral prengui conscibncia de tes causes per les quals s’ha arribat a les situacions excepcionals deis establiments penitericiaris ique cal resoldrc’lnla situacib, i dc l’a1~1x~
que les itutoritats en qui recau la responsabilitat del seli funcionament no abandonin ni alenteixin la tasca
c mprcsa,

-

La problemhtica diversa que hem apuntat ens mou a concretar dos aspectes que la nostra Institucib creu cabdals en aquest
kmbit i que cal posar de manifest a1 Parlament.
Cal en primer terme un reciclrrtge personat per cercar soliicions als problemes dels nostres cstabliments penitcnciaris, car
la seva problemitica és determinada per una serie de factors socials i polítics que fan que la seva situacil, negativa no respongui a la responsabilitat cl’un sol Arnbit de l’administració, sin6
dc diversos kmbits i de diverses administracions. Considerem
que fer un anhlisi dels establiments penitenciaris des d’un sol
punt de vista és no poder o no voler trobar solucions.
En segon lloc, cal cluc continuem intcrpretant de forma extensiva I’articlc prirncr de la nostra llei si volem que la nostra
Institució pugui ser efectivament defensora d d s drets fona~
dels ciutadans.
mentals i les llibertats p i bliques
Per aixo durant aclucsl any 1986 hem esmeqat tots els esforcos possibles it estudiar la situació penitenciiria, no solament
des de l’imbit dels traspassos de c o m p e t h i e s a Izt Generalitat
de Catalunya dc 1984, i dc la Ley O. General Penitenciiria,
sinb endinsant-nos en les lleis de procediment penal i ci
mateix Codi Penal i tota aquella normativa que regeix el món
penitenciari, tant des del punt de vista merament juridic carn
des del sociolbgic i polític.
Considerem que Pa societat lla de prendre conscikncia que
els canvis socials i politics psoduits a Europa en el darrer segle
també han provocat una necessitat d’enfocament diferent del
ceret penal i en conscqiikncia dels delictes en si i de la facultat
punitiva de I’Estat. Aquesta presa de consciencia ha estat, fins
fa POC, inexistent tant a Catalunya corn a la resta de ]’Estat i ha
comportat un desconeixement acomodatici de les presons. Per
aixb han quedat com una xacra. Els interns hi passen el tcrnps
encara més apartats de la societat i sense cap csperanca de
retorn integrat.
I k m vist i veiem amb esperanva com en els darrers temps
(podem xifrilr-ho en ei darrer any i mig, especialment) ei Parlament, les administrxions i també els mitjans de comunicacid,
han iniciat una tasca dc reciclatge colkctiu que fa que gradualment s’iiirodueixi en cl coneixement deEs ciutadans I’exisikncia i la tiecessitat dc critica cte la realitat penitenciiria.
Les aclrninistracions, enteses en el sentit més ampli del
terme, hi clcdiqucn esforcos i vcieni que j a ha corncngnt el
debat conscient quc ha de produir els canvis normatius
necessaris.
Els mitjans de difusió colhborcn d’una rnancra cficaq a la
iiccessaria prcsa de conscikncia. L,‘experiencia personal nostrii
ens demostra que, al principi de Ics nostres activitats, en els
mitjans informatius era solament notfcia el m6n penitenciari
quan es produ’ia alguna fuga, amotinament, su’icidi o acte violent intern. En els darrers temps veiem, amb intcrks, que
sovint apiweixcn editorials, comentaris, debats i reportatges de
carhcter investigador i d’assaig. Els volem exhortar perque segticixin oferint a la societat aquest servei.
En el darrer any hem seguit un important nombre d’actes
d’cstudi i debat en que, sense embuts, $han afrontat i debatut
els problenies del dret penal, cl dret penitenciari, ki seva rcalital i les seves perspectives de futur.
Cal assenyalar també l’importan t colhboracib q uc tenen cn
aquesta obra institucions i estaments com les organitzacions
professionals de Jutges i Magistrats (en especial <
Jucces
i
para
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la Dernocracia H) , 1’Església CRtBlica (informe o document
Las oomuwidades cristiunasy /usprisiona, publicat per la Comissió Episcopal Social el desembre passat) i al trcs organitzacions
(com les activitats de Justícia i Pau i Amnesty Intcmational).
Totes han organitzat i participat en eis diversos actes que
tant contribueixen a la comprensió de la problemitica penitencikria i que influcixen positivament i decidida en la voluntat
dels poders pú biics dhfrontar la realitat
Aquesta voluntat ferma i decidida dels poders públics d’afrontar eis problemes que afecten la realitat penitencihria ha de
quedar palesa en aquest informe. En espccid la tasca endegada
per la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya pcl
qire fa a la situació penitenciiria traspassada, i pel Ministeri de
Justicia, pel que fa a la situació general de 1’Bstat espanyol.
Cal, pero, que la obra es vagi ampliant sense perdre de vista
quc no solament és tasca d’aquests ikparlamcnts.
Finalment, volem assenyalar que la col.lnboracii> i coordinaci6 amb el Defensor del Pueblo ha estat i és estreta en aquest
aspecte i les visites a les presons i altres centres ha estat feta per
representants d’una o altra Instituci6, bé separadamenla, hé
conjuntament per a un millor canvi cl’impressions i assurnpci6
de criteris.
e

2. Eh intesns i el coneixemunt dels seus drets

La Direccib General dc Serveis Penitenciaris i Rehabilitacib
V E publicar el juny de I’any passat, dins els Quaúms d’eytudi i
jbrtnacib, el treball La pohlmih reclusa u Catalunya per a un fre/)ulipmitmciwi, de R. Bona! i J. Costa.
Es tnicta, com indiquen els autors, d’una <( r:idiografia sociologica de la poblacih penitcncihria>>i, per tant, ~ d ’ u n aexploracib sobre la situació personal, familiar, cullural, laboral, cl’habilatge i dc relació amb el delictc clc totes les personcs internes

en els vuit centrcs penitenciaris de Cutal unya H .
Aquest trcbali va ser fel ii partir d’un extens qüestionari que,
una vegada contestat, va ser Ampliament analitzat. L’estudi ks
cxtcns i exhaustiu, amb les limitacions que els mateixos autors
assenyalen.
Especialment remarcabics són les cnnciusions a qu&arriben
i que la nostra Insiitució, una vegada contrristades, ha fet seves
integriment. Per aixo ens rcmetcm ai seu text integre (pig.
102-1 106 dei text citat).
‘Tot i aixi, considerem nccessari esmentar que, entre altres
punts, es constata :
a) Que més d’un 4Q%dels presos dc Catalunya s6n a la
presó Model de Rarcelona.
b) Pel que fa a la capacitat considerdda bptima per la matcixu
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DirecciI, General, s’indica que totes les presons exccdcixcn en
un percentatge elevat les cotes d’ocupació.
c) Que no s6n suficients les places dels establiments i en especial les de compliment.
d) Que ei 50% dels interns masculins són menors de 25
anys, amb nivells d’instruccib molt baixos, que presenten uns
índexs elevats de feines realitzades en condicions dif’ícils, H
part que són precisament tambh cls jovcs els qui ni tan sols
tenen un ofici.
e) Quc la seva (< Girrera cielictiva >), donades aqucstcs condicions socials, amb l’elevat índex dc reincidencia delictiva, ndquireix ritmes realment trepidants.
fl Quc solament la meitat de la població rcclusa ha nilscut ii
Catalunya, i més d’un 30% de líi poblacib internada ha viscut
en més cl’una població a Catalunya.
g) Que la situació sbcio-cconbmica dels filmiliars dels reclusos és prechria, i agreujada pal fet que els reclusos casats o aparellats són els qui, en la unilal I‘amiiiar, estaven més bcn situats
pel que fa a la possibilitat de trobar feina o exercir treballs
remunerats.
h) Pel que fa a les dones internes, Ics situacions sbn especialrnent dificils : predomina un alt índex d’analf&Aisrne i la
seva participció cn el mercat de treball és infravalorada.
La tipologia jurídica dels seus delictes ha mutat considerablement en els darrers anys i tictualment és estretament relacionada, cada vegada mks, amb ei mhn de la droga (especialment In
dura).
Tot aixb fa que, juntament amb la situació de preventivcs, la
labor CIC reinserció duia a terme cn els establiments sigui especialment dificultosa.
Per aixo no és erroni afirmar que en els centres penitenciaris
s’hi troben internais ciutadans pertanycn ts als estaments socials menys privilegiats i que la marginació i les bosses de pobresa
s6n les grans causes socials que provoquen la comissió de la
mis gran part dels actes delictiux, la gran acumulxi6 dc causes
judici& pendents i la massiticació de reclusos.
Pel que fa a la massificacib i ninuntegamcnt d’interns, la
nostra Instituci6 ha estai des de I’iniei de In nostra gcstib cn relaci0 constmt amb la Conselleria de Justicia, que sempre ha
manifestat la seva preocupació. Per tal cle tenir una constant informació sobre els Índexs d’ocupacib dels centres, la Consclleria ens informa setrnanrilmenl dcl nombrc d’interns en els
centres de Calalunya.
Per a una millor cornprensi6 dei problema hcm claborat i
prcscntem un quadre resum relatiu ai nombre d’interns agafant com a referencia els mesos parells de i’any 86. En aquest
quadre s’indica, a m6s, I’inclex d’ocupacib bptim C
U :> i
mhxim (M :I de cadascun dels centrcs, (Al peu clcl quadre es
pot trobar la fórmula de calcul).
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NOTBS : Ix) Es ixl‘ereix cxclusivument al t-larnhre ci’interns dc
la scccib oberta, quim el centre eslavu tancat.

(Exemple : Jovcs Rarcelona :

Capacitat bp~imaI74 interns;

Capmitat tnhxima 250 interns;
Interns mes de gcncr- 291

cri Icul:

29 I

29 1
-.

250

=

1,lh

--=

1,71
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Un deis Iirobleiiies cluc mks cns han preocupat des cle I’inici
tic la nostra tasca en cl mbn penitenciari hs estat la manca d’informacib que hem denoial en I’iniern pel que rli als selis drcts.
k r aixb jli v i m posar de matlirest, en la nostra coniparcixenva d ; w n t cl Ple d’aqucst i’arlament dcl 7 de maig dc 1986, la
convenicncia cluc el penat pogiiés disposar d’un assessorament
gsat u’it.
La LOGP va prevetirt: noves ligures, com la dei Jutge i el
I;iscal dc vigillinciii penilencjiria. Tot i així, considcriwern que
solanient l’iritern amb I ’ C C L ~ ~ S Oeconbmics
N
podia tenir accés a
Lili iisscssoriiment durant I’kpocu dc cornplimcni de peria i qiie
calia que tots cls interns poguessin disposiir cl’advocat d’ofici.
A L ~ L I Cés
S ~l’única
:~
l’i>rmula que pot evitar yuc els drcts de I’intern cstiguiii cxclusivmcn t en nians de l’administraci6, de la
(1u a I lhgicameni el pcn a i ciesca nt i a,
Pcr aixh hcm vist amb satisfkccib que I’int’ormc de la Comissi6 territorial d’hsistencia Social I’cnitencihsia de R:irccIoii;i,
Iliural ii la nostrii Instilucib el mes de novcmbrc de 1386, sobre
<( la defensa d’afici en cls centres penitenciaris dc Barcciona >)
preveu, en Ics seves conclusions {<propostes i suggeriments )>,
cntre d’altres, dos fets de cabdal importhnci;i :
L‘un 6s I’edici6 i distribució obligatbria cl’un fullet cxpIicatEu
dels drcts i cieures de t’intcrn, per fer-li saber quins drcts l’assisteixen i quins sbri els camins que pot seguir per fer-los
va 1d se,

199

284

(M:l,49)
(0:2,69)
( M :O, 82)
(O: 1,331
(O: 1,371
69 (M:l,35)
(M:1,30)
(0:2,15)
(O:2,071
20 (M:1,331
(M:1,38)
(O:2,OO)
(0:2,07)
11 (M: 1,331
(M:1,211
(O: 2,221
(o:1,943
(M: 1,821 2.185 (M: 1,991
(O:3,361
(O:3,081
(M:l,59$
231 (M:1,853
(0:2,1)
m,81)
(M:1%14}
207 (M:1,191
(O: 1,751
(0:1 ,671

254
474
246

123
113

(M:1,411
(O:2 54)
(M:O,84)
(O: 1,351
(M: 1,231
(0:1,97)
(M:1,371
(O:2,051
(M:i,41)
10:2,26)

2,23 1 (M:2,O3)
(0:3,43)
245 (M:
1 ,%)
(012,231
318 IM: 1,271
(O: 1,873

L’altre és la previsió que LA delensa d’ofiei es pugui estendre
al ycnnt.
Ara bb, per assolir aquests objectius també calen modificacions de caire normatiu i fornir pressupostiriament I’brgan adrninistraliu corrcsponcnt. D’aquí la importancia de comunicarho al Parlament, als cfectcs oportuns.
La creació de la figurade I’advmat penitenciari cs necesshsia
perqtie sovint en les visites fetes als centres penitenciaris cns
podem adonar que unti adequi-iciainformació juridica ii I’intern
pot proporcionar-li gran facilitat per acollir-se als diversos mitjans que la reinserció social previstli li ofereix j a que aquest:i informacib, wvui per avui, és insuficicnt.
Aquesta ligura no ha de dependre de l’iiadministracihjudicial
ni de la penitencihria, per evitar cl’una banda les possibles desviacions en la seva finalitat í, de l’dira, perqui: I’intcrn supcri
la raonable ctcscaníkinqa que té de I’adniinistració de justícia
(que I’ha cnviat a la pres61 i I’adrninistracib pcnitencihriíi (que
i’hi í i i estar contrx la seva voluntat),

El 31 de dcscmbre de 1986, i i Catalunya hi h a 8 establiments
pcnitcnciaris :
1. Centre de Joves dc IaTriniiat, a Barcelona.
2. Homes de Barcelona, o presó Model.
3 . Ccnlre cle doncs de Wad-Ras, a Barcclonu.
4. Ccntre de Girona.
5. Cent re de Figuercs.

6. Centre de Tarragona.
7. Centre de Lleida I.
8, Centre CIC Lleida 11.
‘Tot seguit adjuntem diverses notes relatives als centres penitenciaris de Catalunya, fruit del seguiment que fem des de l’inici de les nostres activitats.
í Icm visitat diverses vcgacles tots i cadascun dels centrcs penitenciaris i podem dir que j a eis comencem a caneixer, Els
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hem visitat en dies diferents, tant feiners corn dc festa, i en
hores diverses. Unes vegades Ics visites han estat exhaustivcs;
altres simples; e n uns casos hem avisat prbviament i hem estat
acompanyats per inspectors de la Consclleria, el Director Gerieral o el mateix Conseller; en altres ocasions cns hi hcm prescntat sense cap rncna d’avís. Mantenim relació epistolar amb
interns i liem iniciat darrcranicnt reltició amb els i‘iineionaris i
els lmf‘cssionalsque presten serveis en els centres.
Un estudi que permeti fer un informe exhaustiu scri lent i
encara disposem de pocs mitjans per dur-lo a terme. Per aixb
no hem pretks fer un informe cspecític i exhaustiu, i, en conseqükncia, aquestes notes s’inclouen corn un apartat mbs clins
d’aquesta subirea reiativa R Ics activitats de la nostra Instilucib
durant I’my 1986.

Adrqa : Carrer ?%reManjón, 4
Edifici : lnaiigurat el 1983. Adaptacih de I’anijga presó de
dones. Modular.
Interns : 1]omesjoves menors de 22 anys.
Treball : Basat essencialment en I’estucli i la preparació. Limitat per muses arquitcctoniques de I’establiment.
Seccib Obcrla : SÍ.
Mitjana d’ocupacih : bptima : I,75 - MBxima : I , 19.

stant l’expressib deis interns, sobretot els que procedeixen
d’altres centres, en el sentit que m i x b no és una pres(), 6s una
escola,,. Un general, s’hi troben bé i accepten la distribució
interior, que permet, a més, que la massiticació no sigui tan
visi ble.

Les instal4acions sanitaries s6n acurades dins In logica modkstia i sempre que hi Iicm anat hem pogut veure que han estat
en funcionament i les avaries són reparades amb celeritat.
La cuina, mcntrc no augmenti el nombre d’interns, és suficient i cn general no hem tingut cap queixa pel que fa a la qualitat
ni a la quanlitat del menjw
Hn inf‘ormcs anleriors l’hern qualificat sempre d’institucii)
que es diferencia molt de la rcsta. l h r a n t aquest any, malgrat
alguns problemes sorgits per rab clc eonvivcncia, la nostra valoració torna a ser positiva.
Hi continua havent, pero, el problcma, irresoluble per altra
banda, dels patis, quc resullen insuficients, espccialmcnt
perque els joves puguin clonar sortida a les energies pr0pies dc
l’edat i la condició dels interns.

Dins les limitacions que coinporlen els problemes arquitectbnics cxposats, cal l’cr constar que el seguit d’iictivitats, hores
d’estudi, esbarjo i treball estan hcn aprofitats.
13sun centre on es respira un cert regim (especial H ciegut ii
l’aspccte vocacional dels Cuncionaris, que es veu dcsenvolupat
en un elevat grau. Tis imporlant remarcar la tasca cicis funcionaEl centre CIC jovcs cic la Trinitat Ibu inaugur‘ut a la clarreric?de ris, eis educadors i els col4aboradorscx tcrns.
Els tallers d’arts plhstiques, amb colhboracions exlerncs,
I’any 1983, pocs mesos abans que es fes dccliu el trasphs a la
Generalitat dc les competencies cn rnatkria penitenciiria. donen possihilital d’cxprcssió a una skrie de nois realment
Aqucsta inauguracib va ser feta sobre un rcmoclelalge de la hihils i sensibles i quc solarncnt per la marica d’oporlunitut
d’accés a I’educaciO i la cultura s’haii vist marginats.
pres6 de dones de la Trini tat inaugurada l’aany 1950.
Ilem dut a termc un scguiment especial d’aqucst establiks situiida a i’anlic pendís que dei tiiri) cie ~ a ’ ~ ~ nhaixuwi
ita~
mcnl i, si bb hem d’insislir en ldtes Ics diíicultats que íé I’eyuip
al Iksbs. Empla@a en un barri de població immigrada estable,
n
amb inanen un extrem úc I3arcelona, cíiusa per la scva prcserrcia proble- cl’cclucudors i funcionaris per comptar amb ~ i cditici
on heni pogut
nics d’integracib tant arquitectonica corn sncial al barri; s’hha canccs i limitacions, creiem que 6s cn <{joves>>
cienoial una forta oposici6 a la seva existkncia per pnrt dels denotar LI^ més alt grau de possibilitats de reinscrcib si, cn
vdins del barri, qire sovint denuncien liroblcrnes ci’inscguretat sortir de l’estabiimenl, compten amb un treball i es ia un seciutadana. Corn a exemple d’aqucsta situaci6, posem la queixa guiment postcrior cie la seva integracib social.
Així i tot, considerem que cl mantcniment del sistema peni1 .13 1/86, presenlacla per I’associació clc vcins del barri de la
tenciari especialitzat per a jovcs, com a [inic rniljh de compliTsi ni tal.
L’edifici prcscntzt problemes d’indole arquitectonica : la ment cle les penes imposades per la comissió cl’actes consideseva aparcnCa de bloc tancat no creiem que pugui contribuir rats delictius, ha de ser provisional, i s’ha Q’endegar amb iirgiiire a la finalitat d’iina pres6 pcr a jovcs, eiicarti que amb les gknci;i la modificaci6 lcgislativa i reglatnentiria neccsshria per
reformcs constants de quk bs objecte, s’ha obtingut una im- cercar-hi alternatives clwres.
L’andisi de les cladcs quc ofereixen tant els serveis dc la
mil iorizble apa renqa.
Per acccdiI* a I’interior de l’establimcnt prbpiamenl dit s’han Consdleria com les de les associacions que coihboren a la
de superar un nombre de graons que, si bé no és important, si prcs6 de joves de la Trinitat, demostra quc, t o l i allunyar-se, el
quc és suficient per Ter impossible que hi entri maquiniria model penitenciari d’aquest ccntrc, dels tradicionals, MIés suficient i cal arbitrar -ni que sigui amb caribcter de fórmules
pesada o important destinada als tallers de treball o estudi.
Sembla que aquest problema resulla insuperable, perque el experimentals- situacions i solucions al rkgim tancat o
pendent dei cilrrec que en fa la circumvahció (carrcr Padre d’internat.
I’érez dcl Puigar) i la disposicib deis patis interiors no permet
I’obertura de portes de serveis per on puguin accedir aquests
materials.
1.El centre de joves de la Trinitat és al nostre entendre un
Les instal-lacionsinternes estan ben tingudes; sembla encertada la seva disposicib modular, amb sales i celoles que respec- centre acceptable pel que fa a instaibicions i equips, pero j a ara
ten la intimitat personal i faciliten la formacib. Ro i aixo 6s con- saturat de població interna. Cal pensar en la conslrucció o ade-
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quaci6 d’un altre centre.
2. i&ei ccntrc on, pcr la prepmciii i la dcclicacib c~etol t’equili de funcionaris i profcssio-nals, poden prosseguir Ics cxperiencics de mesures alternatives a ta presb.

~-

Tot i aqucsta negativa valoració general, que solament per li1
scva raó aryuitccionica j;i és insuperable, en els darrers anys
s’hi han fet quatre tipus d’obrcs que cal esmentar.
Obrljs de millom úi)Iu sc’gwivat d’imrns iL/irnaicinuris
Podcni observar que s’han cobert amb xarxcs tots els patis
que donen directament als carrers, des d’on s’hi podia introduir

Adrcp : Carrer I.htcnl;a, 155 - 08029 - 13arcclonn

Edifici : Ilbsolct, llevat li1 1 galcria i malgrat les obres I‘elcs.
Deficitari.
lntcrns : I Iomcs rniijors de 2 I anys. Classificacib dcficicnl
per gaicrics.
‘Ireb~ll: I ii lla tallers suficients.
Sccci6 ohcrta : ltzsulicient per capacitat. Iiistal-larla cn un
lloc no idoni.
Mitjana ci’ocupaci~: Optima : 3’30 - Miixiinn : E ’95.
.;I

droga i armes.
S’han inslallat portes pneum~ltiquesde ciinccll doble a les
entrxles de Ics galerics; aixb pcrmei un principi de classificació, augmentant la seguretat rl’intenis i funcioriaris i iina distrib ucih mcs racional ci’espai s, fe¡nes i nternes i al iments,
S’ha rcmocielat la zona dc classificacib i entruda,
reest ruct u 1-21n t - la tot drn en t.
Pcr ii lotcs aquellcs persones que nlgutia veg;icla hwicn
entrat en aquella zona, la scnsaci0 d’inscguretat era terri hlc.
Amb aqucstes obrcs creiem que han quedat molls aquells
problerncs.

I-{n I’illa urbanística limitada pels carrers d’EntcnGa, Rosseili), Nicaragua i l’rovenq~(superfkie equivdcnt a dues i Elm,
amb el carrer cotresponent) hi viuen el 50?h dels presos que hi
ha a Catalunya.
Si tenim en compte la poblacib de Catalunya i I’intlcx dc poblaci6 reclusa, comprendrem que per aquest sol fet la prcsó
dita Model de Ih-cclonaés I’exemplc dei que na ha de ser.
Solament iniciar aqucstcl exposicib, ens iorna a venir a la memoria el fragment cf’aquella cornunicaci6 que hem citat n 1 ’inici
: t<Aquí vcrk 10 qric no son 10sdcrcchos liurnanos,>.

1 6s inipossible, pcs molt que I’AdministraciO hi esmerci recursos hiimans i materials, per n-iolt que s’lii invertcixi en
csí‘orq prafwsionid i vocacional, cluc cl ccntre pcnitcnciiici de la
Modei pugui complir amh els postulals CIC la IDGP.
L’cdifici és ccntenari, pcnsat i adequat a LI^ sistema peni tenciari ohsolet hasat cn i’internamenl i i’riillamcnt de la sociciat
d’aquell quc IM violat la norma peria1 com ii 6nica Ciniililiii del
cii st i g.
I’cnsst CII cl scu niornctit com ii cstitblinienl per donar
cabucla II(100 intcms, I x i vist superada la seva xifra miiximi era
2,3 o 4 vegndes cti cis darrers 50 anys.
Mai, fins fh poc, 110 s’hi han t’cl obrcs qiie surtin del pur nimicnimcnt. Per aixb, llcvnt de I’exuepcib que coment arcni, ets
patis, les galcries i les cetks 110són precisanicii1 idbnies per 2-1
la f’Linci6cluc tk avui diii la prcsh, si tió quc en distcn mol t.
La humitat, ct fred, la ciilor i la massificaclh d’intcrns durant
tants m y s ha dcgradat de tal Forma I’ediíici cluc no se’n VCU
viable una adequacib correcta a les finalitats d’iin establiment
penitenciar actual. A mks, aqucsia sit iiacih s’agretlja pet. I’cmplqarncnt u r M rlcl centrc.
Solamcnt es podria admetre la seva rcduccib al niinitn indis-

pcnsable per instal-lar-hi cls presos en situacib de preventius,
justificant ayucst ctnp1ac;ament pcl fct de la relativa pruximitat
cfcls Jutjats ci’lnst riiccib i Auclikncia, ;i disposicib dels quals
han d’estar els intcrns preventius.
I l c cal9 manera no podricm entendre cl mnntenimenl cl’aquest cstablimerii penitenciari per ii iritcrns no prevcntius que
IIO estigtiessiii a clisposicih dels Jut-jats de 13arcclona o de la corresponent Audiencia.

0lirr.s de t.rmoclclufgci mJcqimiu c l Iu
~ cuina
Un dels prohlcmcs de més dificil soluci6 ks que els interns
puguin rebre una alimcntació en condicions correcles. Les (listancics enlrc el ccntre de conclicionamcnt d’aiiments (cambres
frigorifiyucs, obrador clc pii i cuina) i les gakrics, I’important
nombre dc scrveis que cal preparar, juntament amb la manca
dc rnenjxiors (que Ca que el iiicnjar s’hagi dc servir a ics

cei.les), provoca que II i’intcrn sc li serveixin cis aliments cn
ccmclicions inhtimiincs.
Pcr aixb calia dur a tcrmc un urgent rcrnodelatge de Ics
cuines, camhra dc rcfrigeracih, magatzem rl’alirncnts i sistema
CIC repartiment.
L a nostra Xnstitiicih va fer un especiat scguiment dc Ics
obres de construccii, i canvi de les cuines i podem dir quc cs
va11 k r en tol moment amb gímintki absoluta dels subministrarncnts quc dcs de la seva entracla en funcionament s’hri observat ~ i n i igran millol-a en el servei d’alimcntxib. A mds ha
augmentat la superficic destinada a aquests scrveis, de mancra
que s’ha pogtrt donar- feina a mbs interns que treballen en condicions equivalents a les de qualscvo!treballaclor.
Amb anleriori tat
Ics obres, les garmties sanithrics del
[nen-jar i cl rentat d’atuells eren absolutament clei?cients,
mentre que actuahcnl podem dir que les corresponents mesures sanitiiries poden ser aplicades sctisc impediments.
A ckqi /ari6 di~ki i Gulwirl
,(I

J u n t m e n t amb I’chra de renovació de I ’ h b i t cle les cuines,
s’ha procedit a adequar la 1 Galeria als nous crileris
pcni tcnciaris.
Per a aixQ, ha calgut construir uria zona tieclicaúa a rncnjadors (cal recordar que originiriament les galeries de la Model
no tcnien menjadors i saIes) ii base d’ocupar una part de pati i
procedir a un remodelatge total de Ics ccl~lcs.
La inauguracib va lenir lloc el dia 12 de maig cic 1986 i van
entrar-hi els mitjans de comunicacih
Amb posterioritat, l’hem visi tarla diverses vegadcs i hem
pogut constatar que I’entrad;z en funcionament ha resultat positiva i el niantenirncnt és, aril corn m , bo.
.’I
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-Remodelatge i nmp¡iuciu de la zona destiriah a rkgim o k rf
Una altra de les obres fetes a la Model ha comistit en l’ampliacib i cl remdelaige de l’hrnbit o la zona destinada a regim
obert, situació que podcn assolir els penats classificats en
tercer g a u .

L’espai ha quedat ben resolt i l’hhabililacih com a tal, consistent en sa16 de liiteres, dependencies de dulxes i sanitaris, sala
d’estar i cuina menjador, ofereix estrictament les garanties legalment exigibles.
S’accedeix al mbdul a través de I’entrada principal del carrer
d’Entenqa i, des del pati general, a través d’utlil porta (situada
ai costat cie les oficines cie Direcció) . ks, doncs, a la part externa del gran edilici, perb dintre del recinte general.
Tot i que considerem que compleix les previsions lcgals, dc
les llargues converses tingudes iimh interns, que ens han referit
les seves experikncies, cns neix el dubte sabre la idoneitat de
l’emplaqament d’aquest modul .
S’ha de partir de la base que la presó Model no és un centre
cle compliment i que, per tant, un nombre impurlani dels interns en aquest modul procedeixen del compliment en altres
centres de Catalunya; perb durant I’etapa de presos preventius
poden passiu llargues hores pcrdudcs en el ({veliedifici H.
Aquesta situació de retornar it mitges a la Model després de
temps o d’anys de compliment, cn altres cstabliinents més
petits comporta en l’intern un pes psicolbgie greu.
El regim obert és una etapa dificil i dura del tractaincnt penitenciari. El penat ha de lluilar en diversos fronts a la vegada.
La ciutat de Barcelona és aclaparaclora cada cop més, i per a
aquella persona que n’hn estat apartada -contrri la seva
vol untat - encara mes.
El rcfhs social per a aquell que ha estat it la presti és elevadíssim, i encara més marcat per al quc va a dormir al carrer
d ’Ente n p.
Normalment, i’intern no pot confessar el seu passat ni explicar ei seu present.
Si la flcxi bilitat horhria que s’aplica en aquest rnodul és gran,
el sol fet de tornar-hi cada nit, o cinc nits la setmana, enfonsa
sovint el penat, que se suposa que esth en la darrera Frisc de
tractament penitenciari
Í<s en definitiva i’inciiviciu preparat per retornar a ~ c cenvil
vkncia, no pas ciutadana, sin6 urbana. I aquesta reinserció
urbana és durii i aclaparaclara.
Hem observat un index, MI valorat quantitativament, important de desencís en aquell que després de <<polsarla penan
(cn argot pcnitcnciari, lluitar contra ell mateix per superar els
graus dc la condemna) durant molt de temps -o anys- es
vcu situat cn una posicici psicolbgica que li trenca totes les
esperanccs.
I

De I’exposicih anterior no se’n desprkn pas que siguin bones
les coiirlicions de vida en aquest centre penitenciari, molt diferents, actualment, a la primera galeria de totes les altres.
A ka 1.“ Galeriicl

La vida a la 1 galeria, acceptant el sistema penitenciari establert, és acccptable i s’hi poden complir les previsions establertes per la LOGP. Els comentaris i les explicacions que en
.tl
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donen eis interns són molt bones, Fins i tot hem pogut notar
una certa <~euforia>>
en aquells interns que ja fa temps quc hi
cstan reclosos i que coneixen sobrerament altres galeries d’aquest centre penitenciari i altres centres d’internament.
Les obres dutes a terme creiem que doncn hptims resultats i
han estat un esperonament important tant per als interns corn
per als funcionaris.
A IPS altres galeries i &pur famcmts
Hi prossegueix la rnassificwih, amb tots cls prablemcs quc

comporta.
Les cel-les (de 8 m2) s6n habitades per quatrc, cinc o sis
interns. Malgrat I’esforq d’ordre en els diversos aspectes
(neteja, sanitaris, alimentiicib i esbarjo), aixb tot sol j a hi produeix un index baix d’efidcia i resultats.
L‘ocupacih de cadascuna de les galerics és equivalent a la
ci’un centre penitenciari indelxndent. Ai xb fa que, havent-hi
d’estar centralitzats diversos serveis, no se’n pugui obtenir I’eficicia necesshria.
Els nostres comunicants ens informen de la millora progressiva dels serveis, en especial els del menjar. Subsisteix el problema de la miinca de menjadors, que cornporla quc el repartiment de I’alimentació s’hagi de fer 8 les galeries i consumit a
les mateixes cel-les,sense taula ni cadira i cntrc els estris quotidians (ilit, roba diversa, rcvistes, llibres, neteja personal, w.c.,
...1. Aixb fa que malgrat els recipients tancats on es trasllada el
menjar arribi fred a I’intern.
La quantitat i la qualitat del menjar ha augmentat cspccialment des de la inauguració de ics cuines noves, si bk encara cal
mi Ilorar el sistema de transport,
No creicm que siguin millorables, ni de forma provisional,
eh problemes de manca de taules i cadires per menjar. El fet
que no hi hagi menjadors provocara sempre els problemes que
ja exposem.
Han desaparegut pricticarnent les queixes relatives a la
manca de vidres ii les fincstrcs. Aixo és degut al. fet que moltes
de les finestres ja han estat adaptades i se n’installen de més segures i fortes.
L’augment del nombre de runcionaris ha portat una millora
general en tots els serveis, la paqueteria és distri buida amb
mes rapidesa i arriba en millors condicions a I’intern.
També ha millorat el scrvci de Comunicacions amb l’extcrior, en general no hi ha queixes pel quc fa r2 les comunicacions
amb advocats, familiars i íntims. Aquesta opinib es cotnpartida
per presos i familiars.
Pct que fa a1 treball, cncarn 6s insuficient. Eis tallers funcionen a plena ocupacl6 i tenim queixes en el sentit q u e donen
poques hores de treball. Posats en comunicació amb I’administració, informa que aquesta situacih és deguda a la manca
d’espai i de treball, motiu pel qual s’hm d’establjr torns de
menys hores de producció.
Entenem que cal fer mks publicitat dels productes dels
tallers de la Model, en especial dels tallers que pocien rebre comandes de l’cxtcrior, corn és la secció d’irnprcmta.
Equiparat per la LOGP el sistema productiu al de les empreses privades, no hi ha causa de cornpehcia comercial il-lícita.
Els serveis interns (neteja, cuina, manteniment, etc.) tamhk
ofereixen llucs d’ocupacib, que considerem ben distribu’its.
Pel que fa a la seguretat, hi continua havent els problemes

dels grups clc poder a I’intcrior. Acluesles sit uacioiis es donaran
m i i p r e mentre hi hagi niassiticacih, no cs pugui fer una correcta classificacih clcCs interns, i es niantirigui l’all índex de preventius per pltrralitiit clc causes.
iis cn i’cxistencia i ei niantcniment ci’uquests gculis tic poder
o n es veu amb iii6s iticiclkncia la prthlcmiitica ~ L I uornliorta
C
el
fct clcls interns cluc cntrcii i srirteiz r l d cctitre. Aixb fi que sigui
constant Iii relaci0 cntrc els grups de poclcr externs i interns i
quc siguin dificils de c o m b a k , impossibles d’evitar, les coriccio n s i cls {<fiivors>>
cluc des dc dintre s’exigcixcn uls quc, per
ru0 de pluralitat d’ingrcssos i llibertats, tenen rclacib directa
amb I’cxterior.

cj Conclusions
a’) ks el centre penitenciari més problemiitic.
111 scu concixernent, estudi i tractament ha tle ser clif‘erent dels altres ccntres.
h’) Les obrcs qiie s’hi Ixin fel sbn molt imporlants i ha millorat considerablement el seu nivell, perb conlinua cstaiit molt
per sota de Ics cotes mínimcs indispensihlcs.
El remodclatgc de la prirncra galeria s’ha clc qualiticur
d’cxtraordinuri, lanl per l’obra fcta corn pels resultats.
c’) L’incremcnt del nombre de funcioníiris i membres de
I’eyuip ha collaboral quc, d’una banda, les cotidicions de vida
i el triictamct penitenciari hagin millorat i, de I’ultru, cluc cls
professionals puguin desenvolupar la scw tasca amb inbs
il.lusi6.
d’) Les esciisscs possibiiiiats que 16 el cenlrt dc fer cursos
de formacih i orientaci6 professional no sbti o bslaclc pcrq ui:
els pocs que es fan cloniiz resultats positius. iin especial s’han
de tenir en comp~cels rcsultais dcls cursets tle manipuladors
rl’alirncnts quc ha scgiiit d personal CIC cuina. Aguestcs cxperikncics han dc k n i r continuacih.
e’) Eis tallers, iimb totes les iimitacims, tcnen un rescil tat
posili u important. Cal q Lie es contin Liin polencj an t.

L’my 1983, coincidint anit) la iniiuguraci6 rlcl cenlre de
jovcs tlc Iu Trinitiit, va SCI’ obert dcsprés c1’Lities obrcs mini nies
CIC reconversi6 el ccntrc penitenciari de doncs dcl c : m . ~de
Wild- Kas.
I ,’edifici és cl cjuc cles clcls anys cltianinta alloijsva cls nois
procedents dcl Tri\)iml Tiiictnr dc Mcnai-s. k t ’ aixb, haventse nianlingut l’estriicttira bisicn, l’aparctyii cs la d’utia residencia, i 1-10p s la CIC
tes lipiclucs prcsons.
IXI ccritre cstii situut :iI’illa que hi Ixi cntrc els carrers de WndRas, w i n g u d a del Ilagaicll i el Iiussatge Victa, sense, pcrb,

oc 11paI’-I il t Ot a.
Aquest centre és, doncs, al hiwi del Poble Nou, i ii In zona
cl’influcnciit de Ics futures modificacions de ki Vila Olimpica.
Actudmcnt la zona estil vollada de magatzems amb moviment
industrial durant el dia, perh és solitarin dunmt els vespres i la
nit,
Consta de ires plantes independcnts i u n soterrani. ‘Fi: dues
zones de pati, redu’irtcs pcr ii fa capacitai del ceutrc. Interiorment, dcsprés de l’arnpl~acit~
inaugurada cI maig del 1086, s’hi
cli fcrcncicn c1;irament clucs xones d’allotjiiment cic les intcrncs.
A final de l’any 1986, Ics obres d’adcyuacib prosscguieti, i
estwcn cn obrcs la inrernicria, cls tallers i el sotcrrmi.
Les obres inaugurades i les cluc encara s’hi fcicn han pcrmes
procedir ii la classiíicacib dc les internes, ii ampliar els tallers i
adaptar-hi sales i mciijatlors excliisius per ii cada rnodul o pis.
En la situació actual, denotem u n problema -i11 nostre entendre substmcial- quc cal resoidre i qiic afecta la seguretat
del centre, tant pel que fa 8 Ics internes COM als funcionaris i
personal que hi prcslu scrvei.
Eis patis drentcii amb hahitatges que tenen critracla pel
ciirrcr d’A~abai CI passatge Vieta, i cis murs CIC separació -que
han de complir les orcien;-1iiucs municipals d’cdificaciir - no
podcn oferir en conscqFbncia la segurctat que els rbra cxigi blc.
Aquest aspecte ha provocat problemes i considerem, doncs
quc, si no cs cesolcn, se’n poden scguis resultats lamentables.

I li hi un conjunt de factors clctcrtninants a tenir en compte H
I’hora d’esludiar les condicions dc vida cn un centre pcnitcnciari ferricni en especial al centre de Wad-Ras.
f [em d’indicar que :
- ks i’únic centrc rcmeri existent ai Principat.
- No hi liti, C~ORCS,ccntrc especial per a donesjoves.
- Aqiiests ciarrcrs aiiys ha elmvial la tipologia penal
I‘erncnitia.
- S’ha de tcnir ei1 compte cl que hem dit (apartat 2,lletra 1 I
CI‘aquesta sub i rea) de ics si1LI acion s soc ioibg iq ues i cui tu ra Is
dcl cens penal f’emcní.
Rixb C~LIC1’10 puguem partir de pl‘anejamcnts identics als
clels allres centres penitenciaris tlc Catalunya.
L’cxistencia d’un sol ceiitrc fcmeni comporta diversos p-ohlcmcs cspccí fics, jii que ciicarii que 6s ~ l ’ ~ i n
clara
a classilicacib
interna relritiva a I’edat, Iu di niinica gcnel’ut del centrc no
permet I’aplic~iciOclc siluacions experi ment:ils com cn el ciis
del cent rc de jovcs de lli Trini tat.
Pel que fa al menjar, no hcni rebut a i p queixa, ni pcr escrit
ni cn les visiles al centre; l’alimentació ens ha semblat adequada i equilibrada.
Pel qiic fa al treball, les obres han pcrmes habilitar L CILIS
cspais pcr II tallers i i11 h a 1 cl’any hi liavia un terq de la poblaci6
m b lloc dc treball, sensc comptar Ics destinacions que tambk
donen ociipxió.
I li ha divcrscs activitats laborals, com slin la .ja haclicional
tnanipulacib de flors itrtificials, la de conl’ecci6 i la dc
pcr ritqucr ia.
I h r a n t I’any 1986, en especial a partir CIC I’ampliacib dcE
centre, s’ha incremctitat el notnbre cle cursos dc fot-mncih i
hem pogut comprovar que el rcsultat ha cstat molt bo, e n eupe~
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cia1 els de perruqueria i estetica, confecció de roba i de vimet.
La incorporació de personal educador també 1x1permes Z’increment d’activitats formatives i de lleure.
E-Fem pogut denotar una bona acceptacib pcr part de les recluses de les activitats culturals i de lleure. t e s activitats a I’aire
lliurc, pero, estan Iimitades per Ics raons arquitectoniqucs dei
centre.
Pcr acabar aquestes notes, podem dir que els canvis duts a
terme amb la nova ampliacib, amb la inversib economica fcta i
amb l’augment de la plantilla de !’equip, han millorat molt les
condicions de vida dc Ics internes --si bé encara subsisteixen
situacions que cal anar corregint. El que seguim considerant
primordial 6s la subsistencia de les sales dormitori comunes,
on dormen de 8 a i0 internes en condicions inadequades.

Des de I’inici de les nostres activitats cns ha preocupat molt
la situació dels filis de les internes. D’aquesta preocupació,
n’hem deixat sempre consthncia en cls nostres informes
anuals i compareixences al Parlament. També hem dit sempre
quc aquesta nostra preocupacih ert compartida pcr Ia Di reccib
General d’ínslitucions Pcnitcncikries, amb la qual hem coincidit sempre quant als criteris. Tot 1 aixi, les solucions cs retardaven i haviem cle comprendre les raons que l’kirninistració
exposava.
13n l’exercici del dret de les internes a tenir els fills amb
elles, hi observem diversos problemes d’indole plural, els aspectcs des quals hlan de ser ob,jectc d’estudi i debat monogrAfic.
Tot i aixb n’hern de deixar constincia en auqest informe anual
a IParlarnen t.
Darrerament 1 1 centre de Wad-Ras s’ha inaugurat una llar
d’infants i, a més, amb les obres, s’ha pogut classificar ics
mres i situar-les en un rnhdui especial. Aquesta llar ens
sembla molt correcta, tant per l’espai fisic com pel matcrial de
quh disposa, i també pel personal que hi porta els serveis.
Ens ha rcpresentui una satisfacció poder conkixer I’obcrtura
d’aqucsta llar, en la qual posarem especial atenció.

I_-__c

El centre pcnitenciari de Figueres data cScl primer decenni
ciei segle. Bs una presó pensada per al sistema penitenciair de fa
80 anys i pcr acollir-hi un maxirn de 40150 interns.
Consta d’una nau de planta trapeztiidnl en una construcció
interna de dues plantes dobles de ceI.les. En una construcció
anncxii hi han les dependcncics de cuina, dutxes, safareigs i

bugaderia.

-

Disposa d’espai oberl o patis amplis, pel conceptc dc centrc
amb que fou bastit.
L’cstat general demostra que fins fa poc no s’hi han fet obres
de remodelatge, sinó solament les mínimes indispensables de
manteniment general.
Darrerameni s’ha procedit a fer una important reforma, nccesshria i d’urghcia, consistcnt en un canvi material i estructural del departament de cuina i menjador.
En les primeres visites hi varn denotar que tan1 Ics cuines
propiament dites com el material i els articles complcmentaris,
aixi com les cambres frigorífiques o rnugatzcm i el sistcma de
distri buci6 di mentiria eren certament antics i deficitaris.
Aquests aspectes es van poder constatar amb més accent
clurant els mesos en quc per raó de les obres de reconstruccih
del centre pcnitenciari de Girona, la saturació del centre de
Figueres va ésser superior.
Amb les obres de modernitzacib i sanejament de Ics cuincs
creiem que s’han resolt els problemes que prcwocavit cl sistema
de manipulacib i repartiment dels aliments. La distribucih es fa
clircctament des de la cuina a la sala de menjador; aixb permet
una millora important en la iietcja i la sunitat del centre, ja que
ni tan sols cal que l i entrin eis carretons de transport interior.
Gil quc segueixin les obres d’adequacib d’aquest cstabiiment, on, per raó del concepte arquitectonic, és dificil, per no
dir irnpossible, de procedir ii la ciassi ficaci6 dels interns.
b) Condicions [de viúu
,

Pel mrhcter arquitectbnic i pel nombre d’intcrns que ha cl1;icollir, les condicions de vida són dificils.
L a impossibilitat de dassificrrcib fa ineficaq tot tractament
penitenciar i específic.
Dificulta les condicions de vicia el nombrc important
d’estrangcrs que ingrcssen en aquest estabiiment per rab de la
proximitat i les compethies judiciuls dc zona fronterera i de
la Costa Brava.
t’cquip de funcionaris i colkhoradors cs actiu i ha facilitat
sempre la tasca d’estudi i control feta per part de la nostra
Institució.
3.5.

Adrqa : Carrcr Sant Pau, 158.
Edifici : Antic amb importants reformes cte serveis i amb deficikncies perqui: s’hi pugui complir la tasca de tractament.
Interns : Homes -basicament preventius- sense ciassificaci6 interna.
’TrcbzilI : No hi ha tallers,
Secció oberta : Si.
Mitjana d’ocupacib : bplirna : 2,42 - Mhxjma : 1,6 1.
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Centre Penitenciari de Girona

AdreGa :Carrer Menorca s/n (Pont Major) - Girona.
Edifici : Reconvertit el 1986. Idoni per a les finalitats de la
LOGP, amb limitacions.
Interns : Homes i dones. Momes; classificacih en 3 galeries
:joves, preventius i penats.
Treball : e s la gran deficikncia dei centre. No hi ha tallers
per manca d’espai.
Seccih oberta :Correcta.
Mitjana d’acupació : Optima 1 2,24 - MBxima : I ,40.

El dia 4 dc juny de 1986 va ser inaugurat cl nou centre penitenciari de Girona.
Cobra ha consistit en un remodelatge de l’anterior centre,
constru’it a la darreria dels anys seixanta, per tant solament I5
anys abans de l’actual reforma.

GstA situat prop del riu i pcr tant en unii mna humida i frccla.
Les obres han proporcionat que Ili hagi tina bona classificacih
dels interns, que fan vida nbsolutament inciependent. La classificació aclual de les seccions estil fctn a base de :
- SecciO d’homcs. Ida constitueixen tres galeries ani b
cctles Im a duedtres persones.
Lcs galeries shn dedicades 11 :
1. JQVW
2. Preventius.
3. Penats.
Cadascuna disposa d’un pati, certament redu’il, i cle sala dc
menjar i estar.
Les celks estim hen equipades x n b sanitaris i tlispcisen de
bona itluminacib tliiirna i noclurna, i dc calcíaccih.
- Seccib de clones : consta de fres cclks igualment ben
equipades i L m rncnjador sala d’cstar i un pati,
- Seccih obcrta : ben cquipada, composta per una saladormitori i una saia d’cstar.
Cestahliment disposa d5un centre dc bugaderia, amb maquinitria moderna de tipus industrial. ‘També disposa cI’uns
bons serveisde cuina i tol cstli equipat amb material modern.

ks cvident que disposant d’un edifici en bon estal i adequat a
les exigbncics dels conceptes que sobre els cstabliments penitenciaris estableix la LOGP, les condicions de vida s6n k i l ment accepta bles.
Comparativament amb els altres centres penitenciaris
podcm dir q u e són c3c Ics millors. Tndcpericlentment dc Ics cxperiencies qiic hem tret de Ics nostres visites, aquesta conclusió cns ve de Ics explicacions dels interns i els familiars. Cal
tenir en cornptc que ii I’inici del nostrc mandat el centre penitenciari estava en unes condicions cerhrncnt durcs i
in humancs.
Poclcm dir, concloent, que aquesl centre penitericiari hn
clucdat com I’cxcmplc clar de com pot ser un centre penitenciari iiciual, mi podcn ser respectals els drets Ionamentals CIC la
persona.

Adrep : hvinguch dc l ’ A ~ * g ~ ~ t2i i i ~ i ,
Eclilici : Bastit eis anys ciriquanla.
Intertis : Jovcs, classificats en una de les gslerics, iiillacla de
Ics altrcs dues.
t [ornes de més clc 21 anys, classificats tebricameni en diics

gileries. Ilbsicamen t prcvcnt i LIS. Doncs, sciise classificar, en
11I1 mbd 11I
‘X‘reball : Hi hn instal-lat un taller de fusteria. Insuficient,
C‘nf rcordena 1-10.
Seccih oberta : Si.
Mitjana d’ocupacii) : dptima : 2,24 - Mhxirna : 1,42.
I

La pres0 de I’iirfizgona vil ser coristru’ich cls anys cinquanta ii
Ics al‘ores r b l ccntre urbii, El creixement de la ciiitaí ha fet que
actudmcnt hagi annt quedant en lloc cknlric. k s cle tipus rudial

amb tres galeries, Una cl’elles, separada de la rcsta, dhnu
cabucfa als joves.
Les cel.lcs s6n d’uns 8 rnctres quadrats i cstan equipades,
totes elles, amb WC i liivab~,serveis que estan CII estat cf’iis,
malgrat que s6n vells. No tots tenen mampara. No s’hi han ret
ohres dc remodelatge i solament sc n’han fcl de mantenirncnl,
i encarii escasses.
En els darrers tcmps s’tia remodelat la cuini1 i s’ha procedit a
pintar ccilcs i galer ics.
Presenta problemes arquitectimics que al nostre entendre
no permetran que cs pugui remodelar suficientmcnt per
tidoplar-la a les cxigkncies actuals i i i I’indcx de necessitats del
territori de l’hudikncia de Txragona.
Pel que fa al mhdul de clones, creiem que Ics possibilitats CIC
rcmodelatge s6n CI~CI-LIB
mks petites, i per Imxeurc-lii una altra
sitiiació calclra partir de nous plmtejaments. Actualment
aquest rnbdul esth constiitiit pcr una sala dormitori, una petita
carnbra-departan3en t de initres arn h in f m t s (que poqucs vegades s’u t ii i tza) , un dormi tori especiai, o ci’riii lament, i una
petita habitacib on fim vida.

Pel que fa a I’alimentació, les queixes han anat disminuint
d’enqh del remodelatgc de la cuina. Les diverses vegades que
I’hem tastat I’hetn considerat suficient i de qualitat acceptable.
I k tota manera encara en tenim queixes, si bé no hem pogut
comprovar- Ics.
En el darrer any hr-t niillorat molt la higiene del centre. I-km
anat veient com ha m a t despareixent la sensxi6 de bruikia gcneralitzada que constatiivern en ia nostra primera visita a inicis
dcl 1985. Tamhd CIIS ho vim confirmant els intcrns amb els
qwds teníem més relaci6.
Vzil ii dir que cns informen que, a aqucst canvi, hi contrihueix mol t i’equip directi 11 i de professionals.
U n clels problemes que s’hrin hagut dc superar es el de
l’aigiiii en genmil. La mala qualitat de I’aigua de Tiirragonti
tarnbk, com és obvi, té mnsccndkncia en la vida del centre. 131
problenia vil qucciar i<
pailiat )) lliurant als interns uns bidons
d’aigun poiablc que ells mateixos s’adrninistrnvcn.
ks nolablc la manca dc f’cina. I<xisteixtin taller de fusteria dirigit per utxi persona de fora del ucn tre. Durant I’any 1 986 hem
pogut constatar LIKI important proclucció de raquetes i jocs dc
fusta, que ha pcrmhs que temporalment cs cionks aigur~afeina
H fer a les dones. Tot i així, malgral que ks un taller actiu, és necessari (i creicni que n’hi hn probabilitats) potenciar els tallers.
No hi ha qiieixcs pel que fa als cursets cl’educacib, biblioteca
i cultura e n gcncral. Ans ai contrari, ens senilila que tant la biblioteca com els cursos educatius funcionen al gust dels
interns.
Yeclifici csti mancat e n general clc material. La sala de coniunicacims vis a vis filmiliars és vetusta, instal.lzicla en lin lloc
poc idoni i el mobiliari és vell, i e n mal estat.

Adreqa : Edifici : Antic i obsolet. En reformes.
Interns : Preventius i pcriats.
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Treball : Tallers escassos.
Secció oberta : Si. Especialitzada i diferenciada. Excel-lent.
Mitjana d’ocupació : bptima : 2,56 - MBxima : 1,42.
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annex a I’edifici principal i constitueix, de fet, un cdifici
independent.
Aixb permet que I’equip exerceixi les seves funcions sense
haver d’cstnr estsucturalmen t subordinat (hem pogut constatar
una excel-lentcoordinacib) a la dinArnica quotidiana del centrc.

Situiit als afores de Lleida, a I’esquerra de la carretera d’Osccx
bs un cdifici vell, en mal estat i que cal rcmadelar. Malgrat
que les obres que s’hi han fet han estat Únimment de rnantcniment mínim, s’hi observa un bon estat de netedat i una certa
dosi d’imginació per resoldre els problemes de mantcnirnent.
Segons informacions de la direcció i de la Conselleria, és previsi de fer-hi una reforma que perrnetril una considerable millora de l’cdifici i les installaciens.
Es constata un grau d’humitat molt elevat (especialment a
i’hivcrn) il les celles de la planta baixa. Els interns no presenten queixes especials per raó de les instal-lacions.

En les nostres visites i comunicacions hem pogut observar
que malgrat les limitacios del centre s’hi han habilitat fórmules
que permeten unes condicions de vida bisicament dignes i
dintrc dels límits de la LOGP.
Insistim, p r b , que per millorar-les cal inversió ecanbmica
en obres de reforma.
S’hhan constatat molts punts que causen inseguretat a interns
i funcionaris.
Com a exemple podem citar les celdes d’siliarnent en condicions indignes que, a més de ¡a seva situacib i estat, són insegures per als interns i els funcionaris.
Un altre punt són les baranes, les escalcs i cls passadissos, on
6s EiciI quc hi hagi accidents.
Les instatiacions de cuina i sanitaris, si bé conservades,
també s’han de mi Ilorar.
Hem de remarcar que es nota l’esforc; de tot l’equip de fumionaris i tkcnics per dur a terme les seves tasques amb bons resultats, tenint en compte cis mitjans antiquais amb quk
compten.

A més, per la seva situacib gecgrifica, el retorn a la societat
no esth subjecte a les situacions d’ofcc que hem constatat en
altres seccions obertes, especialment a la de Barcelona.
L’econotnia agriria lleidatana ofereix llocs dc treball (hisicament estxionals) ;1 i’airc lliure i ci’activitat diversa que són dc
gran airmtiu ai qui retorna a la vida en societat. Rixo fii que ¡’exercici dc les reqwnsabiiitats que comportu el lloc: de treball
sigui assumit gradualment i no hi hagi el típic H trencament H
que produeix la recupemi6 de la Ilibertai.
Així corn hem estat summament crítics amb la secci6 de
rkgirn obert del carrer d’Entenpt de Barcelona, confiem niolt
en els mitjans de reinserció que ofereix Lleida I.
Caldria un major suport coilectiu a les seves iniciatives com
c? rnitjk idoni per superar el refh social al pres.

Adreqa : Carretera cl’Osca, s/n.
Edifici : Inaugurat el 1983, pero avui ja desfasat i instiíicient
corn a centre modern pcniknciari.
Interns : 1 Iomes. Bhsicament penats. Classificats internament per moduls.
Treball ; I-Ii ha tallers. Molta activitat productiva.
Seccib oberta :No.
Mitjana d’ocupacib : 6ptima : 1,33 .. Miixima : 0,93.

El ccntre penitenciari de Lleida 11 és la presh més mocterna
del Principat.
Va ser inaugurada I’any 1983, si bé la seva cntracla en ple
funcionament no ha estat efectiva fins l’any 1986. Aquesta entrada en funcionament ha estat dificultosa i font de diversos
problcmes que van generar pluralitat de queixes.
També cal fer conskqr la insuficikncia dels tallers (espccialilLes ciificultals es van originar ja des de I’inici dc la construcrals a cosir pilotes esportives de cuiro), si bé els interns no ens ció. D’antuvi havia csk? projectada vartint d’unes teories i finahan exposat queixes especials en aquest sentit.
litats penitenciirics que RI moment de la inauguracib ja havien
queclat des;llt‘asades.A més,durant la construcció es van succeir
c) Conclusions
diversos problemes d’índoie constructiva i corncrciaI (deficiencies de materials, fallida de I’ernprcsa adjudicatiria de l’obra,
- Calen obres de remodelatge i reestructuracib general del etc.) que vim provocar dificultats en l’entrada en servei i motiu
centre.
de moltcs queixes.
- L‘equip de tractament és dinhmic i actiu.
Per aixo es po dir que, des d’aquetl moment, les obres, les
modificacions i les reparacions hi han estat constants.
La pres6 és de sistema modular, ric manera que permet la
classificació d’interns --en la seva majoria penats, ja que és
De la relació tinguda amb els interns d’aquesta secció n’hem l’únic centre de compliment de Catdunya- per mlbduls.
dc desprendre la conclusib que resulta molt positiu el tractaDisposa d’una bona irea d’infermeria equipada amb material
ment que se segueix. Podem dir, sense por d’equivocar-nus, modern.
quc l’especialitzfició del centre és un factor molt important.
El menjar es prepara en un servei central de cuines, suficient
A cliferkncia d’altres seccions, la de Lleida I és regida arn11 per al centre, perh és repartit pels moduls en un sistema que ja
una important autonomia funcional.
s’ha canviat i que cal continuar adequant per tai que el meniar
Per accedir-hi no cal entrar en el recinte general, factor psi- arribi en condicions idbnies a l’intern.
cologicament molt positiu per a l’intern. Est$ en un rnodul
Els meqjadors van ser construits massa petits, per la qual
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tnanifesta la Conselleria, s’hi han projectat obres

d’ampliació.
Els espais de patis i xona esportiva sbn amplis i ben equipats,
i hi ha un pavcIIb d’activitats esportives cobert.
Rcspccic a tmesiires de seguretat interna, l’ediíici era dcficicnt. Aixo també ha cornportirt la necessitat de modificmiom
internes, en especial pel que fa a mobiliari, vidres i reixcs.
l’amh6 té una salu d’activitats cle lleure, prevista origiiiiiriament també lrcr projectar-hi petlicules per6 yiie llot ser utilitmda ben poc per a aquesta activitat pcr cieficikncies, mala planificaci6 i previsi6 del materid.
E1 centre esth dotal d’una zona de tallers on es fkn les rliverses activitats producli ves.

~I

--__I

- Massificacib o amuntegament d’interns i situacions cic
violencia.
- Classificació pcnitencijria i oposicid, ii trasllats.
- Peticii) de trasllat de centre penitenciari.
- Petició de mesurcs de rcinserció social i indults.
- A1 trcs queixes i peticions.

Un percentatge important de queixes es refereixen ii la situacid, d’iimuntcgarnent d’interns en els cstrtbliments, fet que
genera situacions tie viofkncia i comissió d’actes d’aproyiaci6
indeguda, coaccions fisiyues i morals i I’aparicih de grups de
({ poder )).
Lcs intcrnes del centre penitenciari de Tarragona cs dirigiren
a la Institució exposant queixa per I’amuntegamcnt, fa miinca
ks importani it I’hora cl’estudiar les condicions de vida d’a- ric classificaeió i la insuficiencia de pati, i proposaven, corn a
quest centre recordar que la pes6 de Lleida 11 es centre de co- h i c a solució viable, la via dels indults.
En el mateix sentit es dirigiren a la institució els interns i els
mpliment i que hi ha interns amb llargues condemnes. Aixb fa
que, malgrat la possibilitat de classificació pes rnoduls, la im- familiars de les galcries 4 i 6 dc la Model cle Barcclonii.
Acceptades a trami1 les queixes, perque totes són certes,
portant massificaci6 d’interns que s’hi registra, les (( excepcis’ha dut a terme unli f’unci6 cl’informació i assessorament
o n s per
~ evitar conflictes hagin de scr constants.
i3e tota manera, hcm observat q u e cs mantc un índex im- sobre els t r h i t s de que disposen cls afectats per denunciar i
donar compte dels actes i situacions denunciades. Se n’ha
portant de classificació ú’acord amb cl que estableix la LQGP.
Van dcsapat‘eixcnt de mica en mica les queixes per raó de la donat coneixement bb directament a l’establiment, bé a In Diqualitat de l’aIimentaei0, si bé encara se’n manté alguna pel rccciis General i, carn R resultat de la nostra intcrvcnció, s’ha
que fa a I’estat en que arriba a algun dels interns. Per aixb s’han cmviat sovint interns de cella o galeria i s’han prcs mesurcs esd’incremcnlar els esforips per remeiar els problemes clc trans- pecifiques en relació amb els actes violents.
Corn ja hem inciiciit anteriorment, sctmrmalmeni la Conport dcf menjar pcr tal que no arribi fred als interns.
L’inici de I’activitat en els tallers ha significat un avenG molt sclleria ens rcmet informacih sobre el nanibrc de gresos, la
irnliortant en el compliment de les liormes clc rcinsercib i el seva classificació i el moviment d’altes i baixes.
També per ra6 cl’actes vidents s’haii iniciat expedients
metode dei tractament pcnitencirrri previst. SOn realment
actius i compten amb rcsponsables preparats que fiur una tasca d’QfiCi.
EI dia I9 de fcbrer la noslra Inslitucib juntament iimb la ciel
coordinada amb I’(< slaf‘f)}cfcl centre.
Hem pogut veure quc s’han incremental molt cls llocs cle Defensor del Puehlo va visitar la Presó Model. I-li varn veure
treball dcls kdlcrs de flors i plantes artiflcials, impressih Ics diverses galeries i en cspccial les obres de la primera galcrin
-dolat de maquinAria moclerna i ben insta!-hda-- i cle fusteria. i de les cuines.
L’endcmA íi pritticni hora del matí, assabentats de la niort de
’larnbd:les <<destinacions)) doiicn ocupacih als interns.
‘lot i així, corn en lots cls centres, calclria augmentar els Ilocs dos reclusos clc la segona galeria, un representant dc la institucib es presentii al ccntre penitenciari. Va tenir converses i m b
dc treball.
J m activitats cullur*als, docents i de lleure també ocupcn l’inspcclor, la comissi6 judicial que hi practicava diligencies,
els pcrils designats pel jutjat, un prcs ferit i supervivent de I’inmoltes hores dcls interns, i i10 en tenim queixes.
Amb cls canvis cle rlireccib, I’augment de planlilla de fiincio- cendi, els ocupants de Ics cel-les veincs i funcionaris de la
segona galcr ia.
naris i de personal professional que hi presta scrvci -metges,
L’informe emes pel nostrc representant indica que vti poder
educadors, assistents socials i altrcs-, I’ctitrada en funcionament de la infermeria i dels trdlcrs tat plegat ha rnilloriit Ics COIT- observar que els extintors dc la galeria i eis que hi van ser portats de reforq havien funcionat correctament Ien concret cn les
dicions de vida dels interns.
seves notes consten : se n’han buidiit 5 completament; 2 ii
mcitat i n’hi havia un de ple. No es va poúcr observar que en
I’incendi i extinci6 s’haguks pogut produir omissi6 per part de
Com hcm indicat anteriorment, és dificil de podcr decidir cap funcionari. Va tancar l’informc dient que creia que si es va
exactament quan un expedient referent a matkria pcnitcncih-ic? salvar iin dels tres interns era per i’acció dels filncionaris i
vigilants.
cs pot considerar arxivat delinitivainent.
milorat I’informe del nostre reprcsentnnt, es va iirxivar proPer iiixb, durant aquest any I986 s’han seguit iramitiint els
que rcstavcn obcrsls dels anys 1984 i 1985. D’altra bonda, s’ha visionalmeti t 1’cxlxdient.
També hem iniciat d’ofici un expedient relatiu als casos de
iniciat un total clc 58 nous cxpedients.
Aquests expedients es poden classificar, segons els casos su’icidi que es donen als establiments penitenciaris, i en relaci6
amb els quals s’esta recollint documentació tant pel que fa als
que exposen, de Ica scgiknt tnanern :
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centres de Catalunya com als d’altres paisos de la resta d’Europa. Per aixo ens hem dirigit donant la nostra informació i
opinici a la Conselleria i hem establert relaciri amb la Comissió
cle Peticions del Parlament d’Europa i amb la Comissi6 dels
Drels de I’I-Iome d’Estrashurg. Segueix I’estudi i tramitació
d’aqucst expedient.

abonem una sol-licitudd’indult.
En el primer cas els informem dels tramits que es poden fer,
on i com ~dsallicitar-ho i la tramitacib que s’haurh de seguir.
En el segon cas, previ estudi dels antecedents corresponents,
dirigim el nostre suport a la Xnstitució dei Dcfensor del Pueblo.
4.5. Altres

4.2.

C‘lassjfiuauii,penitericihi-in i oposirib n tríisJIuts (queixes
1.098/86; i .l54/86; 907/86; 272/86 i 1.3 85/36).

Diversos interns presenten queixa davant la nostra instituci6
pesquk es consideren agreujats per la classificació feta i el grau
de condemna aplicat; s’oposen, doncs, al consegiient trasllat.
L’iiplicació i la interpretació clels iirtides 241 i 242 i concordants del Reglament Penitenciari sbn objecte de discussió
entre els interns, que han arribat a escriure demanant que es
tramiti la scva inconstitucionalilat.
Els presos preventius discrepen del contingut dels punts 1 i
2 de l’article 242. ”hi ha que es neguen a l’observacib que
prescriu el número i per tal com consideren que la seva relació
amb el punt 2 pressuposa una vulneració dei principi
d’innocencia.
Estudiat el cas, vam considerar que ia pretesa vulneració del
principi d’innockncia no es produeix, vist que et tractament penitenciari e s independent de la tramitació de la causa penal.
Tal vegada es pot considerar poc afortunada la redacció de Texpressi6 amb quk inicia el punt 2 de I’article 242, pero entenem
que no afecta cap principi constitucionalment protegit.
Aquesta ks una causa invocada gairebk sempre pels interns
en les seves comunicacions.
Pei que fa a Ia classificacib, els penats es queixen que, com
que han de scr classifimts, en rnkrit del que estableix l’articulai
d’aplicaci6, han de sec traslladals de centre.
La distribució geograíica dels centres del Principat no
permet que els interns compleixin condemna a prop del nucli
familiar, i d’aquí ve I’oposició al trasllat.
Mi ha intcrns que es limiten ii consultar-lios sohrc l’aplicacib
del Reglament Penitenciari i la classifimcid, atorgada.
E lem de dir que hcm observat que les classificacions que ens
són sotmeses li consulta o queixa han estat bcn aplicades.

4.3. Peticions u% lrmihts (queixes I 48/86; 302186; 119/86;
836/86; I . i 92/86].
1)ivcrsos escrits (especialment de presos catalans internats
en altres centres de la resta de I’Estat) dcmanen la nostra intervenció per ser traslladats de presb. En especial se soHicita el
trasllat al centre pcnitenciari de Girona pel que Fd als interns en
centres de Catalunya i a qualsevol centrc del Principat,
incloent-hi la Model, pel que fa als que escriuen de la resta de
1’Estat.
4 -4.. Petichj de m~xuresespecials de reimercih social i concessió
di’ndultsparticulars (Queixes 507186, I. 11I /86 i I .434/86),
Independentment dels interns que collectivament s’han dirigit a la institució sollicitant I’aplimcib d’indults com a forma
de desmassificar els centres penitenciaris, s’han adreqat a la
nostra Institució diversos interns demanant que tramitem o

i0251

queixes

(1.046/86;

1.105/86;

1.193/86;

1 .174/86; 42/86).

La massificacib dels centres, el desacord amb el contingut de
decisions judicials o Sentkncics, la lentitud en la tramitacib de
les causes penals i la resolució de recursos de cassacib, deficihcies i mancances en les instal-lacimsdels establiments penitenciaris són les queixes que trobem sempre directament o indirectament referides en els escrits dels interns i Familiars de
presos.

5. Observacions, recomanucions i sumerimíwts
La manca d’informació juridica sobre cls drets de l’intcrn provoca multes queixes que es podricn evitar si el pres
mateix tingués assessorament juridic. Moltes vegades el Síndic
de Greuges es converteix en assessor.
2. Bs ncccssari agilitar IR reforma penal, incloent penes i
mesures alternatives a !’internament en centres penitenciaris.
3. Cal que s’impulsi la redaccib del nou Reglament Penitenciari. S’ha de tenir en compte que la Llei Orginica General
PenitenciBria és del 26 de setembrc de 1979 (Ley 1/79). A mks
a més el reglament penitenciari del 8 de maig de 1981 (Real
Decreto 1201/81), modificat el 26 de mar(: de 1984 (K.D.
787/84) i diu en el seu prehmbul que :
<<Peseal corto espacio de tiempo que lleva vigente el Reglamcnto Penitenciari0 aprobado por el Rcai Decreto 1201/ 1 98 1 ,
de 8 de mayo, se ha puesto de manificsto la necesidad de elaborar un nuevo Reglamento que desarrolle rncjor 10s aspectos
mis innovadores de la Ley Orgihicd General Penitenciaria.
>>Mientriiseste nuevo Reglamento se clabora, se hace preciso llevar a cabo la reforma de algunos artícuios del hoy vigente
que viem cmpeñando el carhcter progresivo de la Ley Orgitnica
General Penitenciaria. ))
Els estaments socials han de prendre consciencia que les presons són un problema de tots, molt greu, que cal resoldre de
manera urgent.
4. Ha de seguir i s’ha de fomentar i impulsar l’obra de reforma i construcció dels centres penitenciaris.
S. Espccialrnent i amb urgkncia és necessari resoldre la situaci6 penitenciaria de les dones al territori de I’Audiencia de
Twragona.
6. ‘Timbé és necessari doniu prioritat a les solucions allernatives o complementiries al centre de joves de la ‘Trinitat de
Barcelona, per evitar que la massificacib d’interns malmeti
l’obra de rcinsercib iniciada i que s’ha de jutjar positiva.
7. S’ha de cercar una alternativa al <<regimobert )> de Barcelona. L‘actual situació at recinte de la Model no la cansiderem idbnia.
Fer concloure hem de dir que durant I’uny 86 -i primers
mesos del 37- hem assistit a la inauguració dels locals de les
Comissions Territorials d’hsistknuia Social Penitenciaria de
Tarragona, Lleida i Harcclona, que han de prestar als interns,
1.
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ons telefoniques o simplement donant assessorament i orientacib directa a l’intct’cssat sense necessitat d’obrir un cxpedient
de queixa.
En relaci6 amb els informes dels anys anteriors, cal fer les
obse rvxi on s següents :
a> Continua h z i m r i t el nounhw C ~ queixes
J
inmilnws~s( 5 I ,5% cl
1984, 36% el 1985, 28,7*!0 el 1986). Els cscriis stjn cada cop
mks ajustats a l’hnibit de compethicia de la lnstiluci6, estan
mes ben argumentats i van acompanyats de documenti-icib, fa
qual cosa en facilita l’cstudi inimediat j Ea lraniitacib posterior
clavant I’administració lifibiica. Creiem que I’esforc; divulgatiu
que la institucib ha continuat cfesplcgant durant l’nny anterior
tamb6 ha influ’it en aqucsts fets.
b) S’observa un ctvkení augwenf do In quati/ut i twmpipxitat
dels assumptes que els ciiitadans plantegen ti la Institucib, com
ho demostra I’increment gradual de les queixes admeses a trimit. També cal destacar un creixement significatiu de Ics
queixes colkctives, que rcprescntcn el 24,27% del total.
c) Es va aconseguint una acceptable cclcritat en I’estudi i la
tramitaci6 dc les queixes, corn es desprkn cicl fet cluc de les
La prescntació d’aquest Informe, que rccull les actuacions 1.21 1 presentades durant I’any que examinem, cl nombre de
de I n institucib carresponcnts a I’a~iy1986, coincicleix itmb el Ics finalitzades el 31 dc desembre de 1986, és de 804 (el
tercer aniversari de l’fiprovació per aquest Pariamcnt de ia Llei 66,4O/o>, en procés de tramitació n’hi ha 309 (cl25,5%) i soia14/19R4, de 20 de marG. Aixi mateix, s’han complert clos anys i ment en resten en estudi 98 (el 8O/o). De tot aixo es pot conmig de funcionament dels scrveis dcl Sindic de Greuges, és a clourc que el grau de cclcritat, sense ser l’bptirn, ha augmentat
dir, la meitat del temps de mandat rebut del Parlament per ex- mimi festament. Cal esperar cluc durant I’any 1987 s’aconseercir la missi6 dc defensar els drets humans i Em llibertats pú- guira m8s immediatesa cn la tramitaci6 dels cxpedients, tol i
bliques dcls ciutadans. Una missió que hem orientat amb una que aixb també esth en furiciir de la complcxitat del cas plantedobte pspectiva : tt) supervisar I’activitat de I’Aciministraci6 jat, i de la diversitat de les gestions ii fer amb i’Administraci6.
€1) Durant I’any 1986, la institució ha iniciat d’ofici un total
a fi quc se’n corregeixin Ics possibles itlegalitats, irrcguliuitats,
clemores o silenci i tol indici d’arbitrarietat c) desviacions de les de 38 expedients. Aixb implica un augment, en relaci6 t m h
facultats dels organs administratius, i, h) cooperar amb 1’Ad- I’any 1985, en qub es tramilaren 5 cxpedients.
ministració en la recerca dc solucions justes i equitatives als
problemes plantejats pels ciutadans, mitjmiCant Ics obsetwcions, les recomanacions o els suggeriments que, de forma raonada, c l Síndic dc Greuges li ac1rcl;a.
La nostra Institucih ha procurat, en totes les acliiacions que
Les queixes han afectat, prieticament, totes les hrces d’acs’han resumit al llarg de Ics pagines precedents, actuar objccti- tuxió de Ics diferents administracions piibliques.
viirncnt amb aquesta d o h k volunlat de conlrol i de cooperacib,
Feta Litia clíssificació de la totalitat dels 1.211 exlmlicnts
i per aixb ha estat en LIIIdihleg directe i contintint amb cls ciuia- presentats pels ciutadans, en funcib de les nc~~ninj.~tr.acinns
qfkcclans que ens presenten les qucixes i amb I’AdministraciÓ a la t d c s / w IPS qiwixeses despren que ~l42,52~/0
del iotal af’ccta iicqiial adrcwm Ics nostres rcconianacirms, a fi cic resokirc Ics t iiacioris dels diversos dcpartaincnts de I ’adm in ist racib p Ú hlica
jiistcs pretensions plantejaclcs pels ciutadans. D’aquesta de la Generalitat; el 24,96O/O, xluacions dels cns locals; el
manerii, el Síndic de Greugcs es converteix en un pont cie co- 14,69%, actuacions de l’acirninistracib pública de I’Eslat, i el
municació cntre els ciiitadRns i I’AclniinistraciÓ i cn LIIIfíictor 3,96% correspon a queixes relacionades amb el funcionament
de confimqa pcr totes ducs parts i, des dc la seva jiosiciii impar- dels serveis públics de l’aclmjnistracih de Justícia a Catalunya.
cial i ncxihlc, ajuda el ciutadr‘l ;greujat per iiiiii actuació acimi- L a resta sOn queixes privadcs o relativcs a altres supbsits
nistra tiva, perb timbé defcnsa I’Administ raci6 o els seus funci- (1 4,12O/d.
D’aitra banda, la cluss~/icuc*irimcrtcrid o j m k r w s dmitiisirutio na r i s q ua n i 1q LI e11a iic t uaci 0 tia esla t cc)r rcct a.
ws de la totalitat de Ics yirei xcs cns dcrnoslra yuc el 74,23 s’englobcn clins de trcs hrecs :
I
a) C i r e a 2 de C;overnaci6-Administr.rtcib locul, amb 373
queixes ixpresenta el 30,8 1% clel total. Es mmtc el percentatge
de qucixes rclncionacles amb els ens locals (25, L2?41), i baixen
considefiiblcrnent Ics queixes de Governació C5,Wh).
b) I s significatiu i’augment ~ l cles queixes clins i’imbit CIC
1’iu-m 4, de Sanitat i Seguretnt Social-’Ircball, que, amb el
23,94%, ha passat c? ocupnr cl segon lloc dins la nostra
classificacih.
als allibcriits condicionals o definitius i a llurs familiars, E’assistkncia social necesskia, segons estableix l’article 74 de la
LOGP que es podri desenvolupar amb la crexii, d’aquestes
comissions.
També cal indicar que amb rnoiiu de les visites que la Cornissi6 Permanent Lxgislativa de Justícia, Dret i Seguretat Ciutacfana d’ayucst Parlament de Catalunya duu a terme en aquests
primers niesos CI’any
IC87 a les presmis, ei 13cpartamcnl de
Jiistícia ha preparat uns informcs {<acl hoc >) en qui: s’ofereixen
diverses ciadcs que, pcr tant, no han sigilt incloses en les notcs
precedents. Pcr aixb ens hem cle remetre a aquella documentació -que ha sigut inclosa, per al seu cstudi i cnmprovacib,
cntre cl material de treball d’aquesta subirea--, si volem analitzar ei nombre cl’inversions, el detall clc les obres i I’increment del nombre de fkncionnris i professionals col~laboradors.
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c) Continua essent elevat el nombre de queixes reintivcs a
l’hrea 7, de Justicia (el 19,48%$.La resta de les arces no presenta variacions importants en rclacib amb anys precedents.
Hi ha una certa estabilitat en els percentatges de les Arees 1,
de Prcsickncia, 3, d’Ensenyamcnt i 5 , de Política Territorial i
Obres Pbbliques, h d h t s i a i Energia. En canvi, si que es pot
comprovar que han augmentat les queixes relatives a Ics mat&ries cconomiqucs (hrea 6).

IIf
La disminucib cle les queixes inadmcscs i la major complexitat de les tramitades ha produ’it un augment consideruble i progressiu de les comunicacions amb I’Administracib. El Síndic
ha trames 3 18 sol-licituds d’informe escrit a I’AdministraciÓ,
cl’acord amb I’art. 19 de la Llei I4J1984. Corn a rcsultat de la
tramitacib deis expedients i amb la voluntat de cercar solucions
als problemes plantcjiits, la Institució ha adreCal a les diverscs
aclministrxions objcctc de supervisió un total de 293 recomanacions o suggeriments, dels quals, amb data 3 1 de desembre,
I24 havien estat acceptades per l’hdministració (el 64%);soiament 5 no havien estat acceptades, i cn restaven 64 scnse
resposta.
i31 Síndic de Greuges Ca una valoració globalment positiva de
les celacions tingudes arn b les administracions pllr biiques que
supervisa i ha trobat en Ics seves autoritats, en els fiincionaris i
en general en lot el personal dependent de I’adrninistració una
colhboracib positiva que, . d’altra banda, és imprescindible
pcrquk ei Síndic pugui exercir les funcions que té encomanades. & veritat que encara hi ha certes passivitats o dilacions c?
trametre els informes que el Sindic de Greuges sol-licitaen l’cxercici d’una investigació, o a donar rcsposta a algunes recomanacions o suggeriments, perb aquests CASOS, essent C S C B S S O S ,
no modifiquen la valoració globalment positiva apuntada al
comencarnent.
E1 Síndic vol agrair la recepti vital demostracla per I ’AAdrninistracib en la mesuri) que h:i acceptat moltes de les seves recomanacions, lu qual cosii ha ajudat a resoldre nombrosos assumptes, alguns dels quals d’una gran complexitat.
Aquesta col-laboraci6 de I’Aciministracib ha facilitat, entre
d’altrcs coses, un í‘ct important com ks l’augnient considerable
del percentatge de queixes resoltes el 3 1 cle desembre de 1986
(el 37,65?h), sobretot si el comparem amb les xifres de l’informe anterior (22,82O/o). Aqiicsts resultats són esperancadors,
perque shn molts els ciutadans que han trobat en la nostra institució una via cficac; per trobar solucib a les seves justes
pretensions.

1v
En e i diversos capítols i epígrafs que componen aqu $1Informe s’hm inclbs diverses observacions quan, a conseqiikncia
de l’anhlisi i I’avaluació de les queixes, es posava de manifest
alguna irregularitat en el funcionament de 1’AdminislraciÓ.
Altres observacions, lenint corn tenien un caracter més gcncral, van incloses en les consideracions finals, que s’exposen
després de comentar les actuacions de supervisió realitzades
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pel Sindic en Ics respectives Arecs cn qu&ha estat estructurada
la tercera part d’aquest document.

Sens perjudici d’aquestes observacions específiques, la
nostra Institució vol subratllar els aspectes segi‘rents :
a) Alguns deis escrits de queixa dels ciutadans inclosos en
Ecs hcecs coresponents no contenen dcniincics específiques
contra actuacions de I’adminislraci6, sinti que simplement demanen informacih en general o bé orientacih sobre els trimits
aclrninistratius a seguir pcr obtenir una determinada pretcnsió
o el reconeixement d’uns drets Icgitims. Són molts els ciutadans que no exerceixen els seus clrets per@ els ignoren. Pero
en dtres casos aquestes situacions són conseqüencia cl’una insuficient o deficient informació donada pcr la mateixa
Acimi ni st raci Ó.
Així matcix, es comprova sovinl un excessiu formalisme de
les respostes de I’AdministraciÓ a Ics peticions d’intbrmació
que els ciutadans adrecen als diversos organismes, els quals es
limiten sovint a reproduir disposicions legals que sbn clificils
d’entendre 1x1s destinataris, qirc rcstcn dcsorientats.
Cal recordar que molts escrits -la major pnrt de I’hrca 4 de
Sanitat i Seguretat Social-Treball - no serien presentiits itl
Síndic dc Greuges si el ciutadh disposks de mes serveis d’inforrnacib general. Entenem, per tant, que 6s necessari facilitar ril
ciu tadi una més amplia i iideguacla int’ormacib.
b) En segon lloc, cal insistir en la necessitat cl’una major
motivació dels actes i les resolucions administrat ives que afecten els drets dels ciutadans, cspecialment aquells actes que
l’administracih, en exercici de les facultuts discrecionals que tk
conferides, dictir denegmt la pretensió cle I’interessat.
Algunes resolucions són hermktiques, amb respostes arnhigües. Sovint es dcscri uen actuacions realitzades sense cxpii car les causes que motiven I’adopcih á’un criteri o les raons Últimes de la decisih. També es continua dictant, en expedicnts
individuals, resolucions-tipus que utilitzen imprcsos tins i tot
ciclostilfits, que no inclouen les circumstincics que poden concórrer en cada cas concrct.
La nostra Institució vol posar de manifest aquestes situacions, que s’han d’anar corregint, licrquc crccn una desorientaci6 o desencís en els afcctats, els quals compareixen clrwnnt la
nostra Inslitucib disconformes amb ei que ells consideren una
manca de motivació de la resolucih de I’Arlrninistraci6 i solliciten quc el Sindic de Greuges els aclareixi cl perque de la dcncgaci6 de la seva prelensih.
c) D’altra banda, 1’Administracih es continua valent amb
excessiva freqükncia de la pricticu rlcl silcnci administraliu, el
qual provoca, en moltes circurnsthncics, situacions cl’i ndefcnsi6. EI recurs abusiu al silenci per part de 1’Administració porta
de fet a situacions equiparables a la denegacib dc justicia i a la
conculcacib directa del principi d’ceficicia eslablerl a 1’;irt. 103
de la Constitució.
El Síndic considera de la maxima irnporlhncia I’erídlcació de
I’esrnentada practica, cluc, a nibs d’una evident desconsideracio envers els ciutadans, significa cn essencia una not6ri;z i k galitat, ja que la ficcih legal del silenci administratiu no eximeix
l’aclministrxib dc la seva obligació de dictar resolució expressa.
No s’ha d’ohlidar que amb el ({silenciH cl ciutadh pot entendre
que se li ha denegat una pretensió, perh no sap per que. A més
a mbs, es veu obligat a prosseguir la via administrativa o a iniciar la via jurisdiccional, la quid cosa sempre representa un
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pi*océsllarg i costljs que molts ciutadans no poden assumir.
d) Un altre aspecte greu és ei fet que es continuen produini
qucixcs per deinores injustificades CII I’cxecucib de les sentencies fcrnics cfict:ides pcls ?‘ribunals de Justícia. Aquestcs siillacims sOn inacceptables i contravencn l’art. 53 de la Constitució, que consagra corn a dret fonamental la iuicla judicial
eiecliva, i t’art. I 18, que estableix l’obligació de tothom 11 complir les scntcncics i tiltres resolucions fermes dcls Jutges i els
Tri hunals i de prestar la colkihoraci0 qw aquests requereixin
en el curs del procés i en I’execucib d’allb que hagi estat rcsolt.
171 ’Tribunal Constitucional Ixi asscnyalat en reiterades sentcncics que els privilcgis clc l’hdrninislrxii) no la situen fora
de l’orclenarncnl jurídic ni I’exinieixen de coinplir el mandat
dels pronunciaments judicials, sense ~ L I Ces puguin tampoc
d.Iegar, com a ciiusii d’incxccució, dificultats d’orrlre
pressupostari.

VI

Continua essent important el nombre d’escrits rclatius als
drets de carkter civil i polític. Ja ens hem rcferjt abans a I’adminisiracib de Justícia, sobre el funcionament de la qual continuem rebent nombroses queixes que també denuncien demores o dilacions en els proccdiments. Fins i tot, molts prof‘cssionals del drct s’han adrepit ai Síndic manifestant-li la seva preocupacib i plantejant, entre cl’alircs aspectes, la necessitat cl’una
urgent provisió dels Jutjats vacants i la creació dc rncsjut.jats SI
Catalunya. El Síndic, que ja va tractar ci’ayucst problema en el
darrer informe, lrarnctrh al Dcfensor dei Pucblo una peticib a
11 que dirigcixi al Ministeri dc Justícia i als organismes competents dcl Poder Judicial utla recomanació sohrc aquest qüestih.
Com cs pot comprovar cn el capitol anterior el Siiiciic CIC
Greuges hu dcdicat en aquest Informe una especial alcnció a
les institucions penitenciirics que radiquen a Catalunya.
Durant E’any 1986 s’ha fct un seguiment sobre el funcionament dels ccntres que hem visitiit regularment per cornproviir
la situacih cn quk es troben. Ens rcrnetern a les conclusions inV
closes en el capitol corresporlent a aquest Informe.
Tanmaleix, la majoria de les qtieixcs que es prcscnten
En la tramitació dc les queixes qiic han cstat arimcses
pcrquc complicn cls requisits cstaIilerts pcr la Llci 14/1984, la davant el Síndic de tircugcs fan referkncia a mancances cn l’cprmcupxih essencial CIC la Institució ha estat cle potenciar I’c- xercici clels drets economico-socials i culturals, recollits en el
fectivitat dcts principis constitucionals i intervenir, amb (li- capitol Jii del Titol I de la Constitucib, cn especial els arts. 35,
ligencia i fermesa, contra tot indici cf’irrcguiaritat o arbitrarietat 43,45,47 i 50.
Com a dada significativa, cal recordar que durant l’any 1986
deis hrgans administra!,ius, tal com qucda pal& al llarg d’aquest
Informe. A la vegada, hem oriental les nostres actuacions ii cu- s’ha produ‘it un nou i preocupant augment quantitatiu i qualitaoperar amb I’Administracib, mitjanqan t les nostres recomana- liu de Ics queixes referents a i’irea clc Sanital i Seguretat Social
cions pcr assolir una m&+ agilita56 i , e n definitiva, l’eiickia i Treball, que dc reprcsentar el 16,7% I’any 1985, ha passat al
CIC I’activitat adrninish-ativa. Els ciutadans demancn r n h cfich- 24%I’any 1986.
cia. i51 model bisic a seguir es establert B la Clonstitucih, la qual
Molts escrits adrepits a la Institucib posen de manifest yuc la
siibratllc? en l’art. 103.I que <(~’adminisIr.acii>
piililica serveix situacih de marginació social cluc afecta molts ciutadans s’a;imb objectiviht cls interessos generals i actua d’acord amb els greuja i que és consoliden uncs ditercncies socials que fiu1
principis d’efickcia, jerarquia, descentralitzaci6, desconcentra- ciiure els més nccessitas cn un cercle viciós priiclicament insucib i coordinacih, amb submissib plenri ii la Jki i iil Dret )r.
Iwrable si no rcben ajuda. En l’lnt’orme del 3 985 ja dmunciilin la rncsurii que I’AdrninistraciO segiicixi aqucsts principis vcm l’existcncia de bosses de pobresa ii Cmlunya com tambi:
esta bierts constit ucioiinlrncnt , leni 11t prcsen t les noves cx- lii persistkiicia d’estruct ures cliacriini nat ories i i nj ustcs que
igcncics de la dinimiai social, sereni nics ii prop dcl q ~ i cha de afectaven diversos coI.Icctius, per ln qual cosa incloíem tina obconstituir u11 t%ai social i democi*Aticdc dret.
servacib sobre la ncccssitai d’una acció decidida dels poders púEn t re aquests pr i n c ipis cc)nsti t LIc iond s, vo 1d r-ic 111 fer refe- blics cn I’ordcnacib dels scrveis socials a Calaf unya.
rcnciit al CIC coordiriacib de I’nctivitat administraliva. Aqucst
Un any després, la sittiació no ha canviat, per In qual cosa
principi cs conlorma COM un eleinen t integnidor que, rcspcc- hem ctc tornar a ndvertir [oíes les ;tdrninislracions públiques de
tant les competencies de les divcrses ;drninistrxions, aglutina la necessitat dc prendrc mcsiires específiques cluc, comptant
csfortps i acosta crileris i olject I us diversos cn accions einjtAries amb un finanqarnent iidequat i cle forma cooi‘dinada, puguin
per liL i t i a rnks eíicaG consecució dels interessos generals,
anar resolent les imanainces socials cxistents, doizant prcfcrhiMalatirzidamcnt, I’observacii) cle I’actuaciO ctc les nostres ad- cia als casos tncs urgents.
ministricims evidencia que iiquesta coordi naci6 ITO sernpt-ces
Amh i i q w s t a finalitat, demanem que i’aciininistracih faci un
produci x.
riipicl desenvolupament rcglarnentari dc Ics lleis promulgudcs
AI llarg dc I’Int‘orine hi hn molts exemples de c í w s en quk lluc fan refcrcncia als drets cconhtnics socials i culturí-lis(com
inancs?aquesta coordinacib, com ks ara els que afectcn l’nrde- és el cas clc la Ley 14/1986, del 25 d’abril, Gencral de Sanitat, o
naci6 dcls servcis sociíils o la proteccib del nictli nat L I I ~ que
~ ,
la Llei 26/1985, del 27 de setembre, cle Serveis Socials (fe Calacomcn t a rcm m é s encl ava11t.
Iunya), ja que la manca de reglamentació dins un tcrnps prtiCal, per tant, una coorclinacib efectiva dc Ics divcrscs ~ i m i - dencial sovinl nrigitza la pkrrlua dels dreís o bcncficis iumllits
n Estraciotis dins cl marc dc competencia establert pcr la Consti- en la norma legislativa en relací6 amb els possibles bcneficiaris.
tucib i l’fistatul per cvitur duplicitot d’xt wcions, qiie afccten
Dins de 1’Bmbit dels drets econoniics, hem cic fer ress;rltar
els nombrosos escrits relacionats amb la protcccib del medi nala iicspesn pública, a part de lli clesorientaci6 CII cls ciutadans.
tural corn a conseqüencia de I’augment de la sensi bililzacib
ciutadann respecte iils afers ambientals, quc han passat al
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primer tcrmc entre les preocupacions d’uuna societal que ha suportat durant molts anys un procés d’industrialitzacib i urbanització sense una ordenació legal adequada. Davant aquesta sensibilitat de In societat, les diverses administracions han elaborat
un marc juridic per tutelar el medi natural, perb s’observa una
ccrta iisincronia entre les normes que es van dictant i la seva incidencia en la prhctica, a causa de la divcrsitat ci’administracions que hi intervenen, arnb la consegüent dispersib de cornpctbncies i, en definitiva, d’eficaq control.

VI1
Finalitzada la redaccici del present report, ens sembla obligat
exposar alguna. de les reflexions que ens hem fet sobre les experiencies obtingudes de I’estudi i lu tramitació de les queixes
que els ciutadans ens han formulat al llarg de l’any que comentem i de les coniunicacions i les respostes que hem rebut de
l’Administracii>. En aquestes reflexions voldríem subratllar
I’acceptacib que tant els uns com els altres han demostrat
davant el diilcg que els hem proposat, actitud que moltes vegades ha finaiitxat arnb un acord que ha resolt definitivamcnt el
problema que el ciutada havia plantejat.
A aquestes experiencies, cal sumar-hi Ics dcls anys anteriors
: cn total són m6s de 3.500escrits de queixa i mbs de 6.000 consultes rebudes de diferents ciutadans de Catalunya.
GrBcics a aquestes relacions hem pogut constatar la consolidaci6 de la Institucib i el respecte que mereix. Encara que no
prou coneguda per tots eis ciutadans, la figura del Sindic de
Greuges va guanyant cada dia que passa la coníianp dels ciutadans quc recorren a nosaltres i fan palks el reconeixement i la
confiiinqa per la tasca que realitzem amb imparcialitat i indepenctkncia en la defensa dels SEUS drets.
A partir d’aqucst reconeixement dels ciutadans i l’hclminislració, hem pogut exercir la nostra missió, tot i la precarietat
dels nostres mitjans, que no 6s altra que convencer i donar solucions amb el suport de la nostra capacitat de persuasió, ¡
I’autoritat moral que ens confereix cl suport dcl Parlament.
i Iem optat, sempre que hem pogut, pel rccurs al dialcg, molt
abans d’ernpmr les recommacions i injuncions.
En la nostra funció entren Ics cumpcthcics quc fixen la llei i
el Parlr-lmmt, i no hem pretes, ni pretenem tampoc, substituir
la missió que pertoca als partits polítics i els grups parlamentaris. Ens permetem, pcro, cl’inforrnar sobre un corrent d’oopinib
que la nostra Institucib no pot amigar per taI com ei sent viu i
insistent. Es tracta d’unn opinió de vegades manifestada obertament, de vegades subjacent i veladarnent exposada, segons
la qual diverses administracions -1’autonomica i la local atenen amb preferkncia certes realitzacions de prestigi monumental despeses de propaganda i d’orn;imentaciÓ, i abancionen o deixen en segon terme tot d’aspcctcs relatius als greus
problemes d’ordre econbmic, social i cul tural que pateixen
amplis sectors de la població.
Dins d’aquest mateix ordre de reclamacions, rebem queixes
d’inmmpliment de compromisos que contreu l’administració,
de caracter czssistencial i economic -indemnitzacions i pagament d’expropiacioins - ailegant i nsu ficiencia pressupostiria,
fet que crea una total desconfianp davant l’administració.

Fem ressaltar aquests fets a fi quc l’administració els tingui
presents, car dubtem que ets ciutadans que han recorregut a
la nostra Institució són una minoria dins el conjunt dels qui
són perjudicats per aquests procediments.
La nostra Institució, pel fet d’atcndre aquestes queixes, ha
tingut, com consta al llarg ci’aqucsh inemhria, un kxit desigual, si be moltes vegades ha pogut itconseguir que es resolguessin amb un compromis ricceptat per totes dues parts.
Hem d’afegir a aquestes reflexionsla nostra preocupació per
la poca atenció que els poders públics presten a la formació
d’una conscihncia cívica del ciutadi Aquesta consciencia ja
s’hauria d’itdquirir n l’esco’la, i aixi mateix, cal treballar per
mantenir-la al llarg de tota la formació dels joves, ja que aixo
comportaria la participació de tothom en la defensa dels drets
humans, ractor essencial en una convivkncia civilitzada i solid9ria amb els ciutadans més dcsprotegils.
Aqui csciiu de repetir el que ja manifestlivern ciavani la Comissi6 Parlamentiria del Síndic de Greuges quan (&¡emnostres
les conclusions a q u e VRM arribar els Ombudsmen europeus en
I’iiltim Simposi fet a Madrid : cal de totes passadcs assegunir i
garantir iina renovació dels viilors cívics i de convivencia com a
factors essencials per a l’avenir de les societats dcmocrhtiques.
Aixi, demana la intensificacib d’una educaci6 cívica en quk el
compromís sigui uniminic, no solament de la família i I’escola,
sinó dc tot el teixit social.
També és important que les institucions donin una informació millor i mis objectiva als ciutadans sobre els problemes socials, leq seves causes i les possibles solucions, com a pressuposit perquk cadascú assumeixi les scvcs rcsponsabiiitats.
En definitiva, doncs, el que s’ha de lirocurar 6s formar i informar els ciutadans per responsubilitzl2r-los de la necessitat
d’un canvi de les mentalitats I els comportaments socials, a fi
de fer renbixer aquesta conscikncia cívica a favor cie la pau i
dels drcts humans de l’home.
Volem, molt especialment, fer referimcia a la joventut, líi
qual vol i desitja una participacib activa en la vida piiblim i un
compromis sincer per treballar per la pau social. Malauradament, avui moltsjovcs se senten marginats cn una societat deshumanitzada i basada en la lluita pel guany cconomic i pcl consumisme, joves que es troben traumatitzats pci rcbuig social
que els cmdemna R I’atur i els porta a buscar compensacions
en la violencia, en els grups marginals, en la droga i, per tant,
en I’stbdicacib de tota responsabilitat.
Tlurant aquest període, la nostra Institució no ha rebutjat
mai, lot ai contrari, la cita amb els mitjans de comunicxió, les
escoles i les diverses institucions, des dc les culturals fins c?. les
esportives, que ens han demanat informació delallada sobre
les nostres firncions. No obstant aixb, constatcm yuc encara
som ignorats per molts ciutadans amb problemes, a qui podríem orientar per tai que prenguessin conscihcia deis seus drets.
Aquest tcrcer informe-balanq ja pot ser considerat corn el de
la consolidació de la Institució del Sindic de Grcuges, instrument indispensable de I’assentamen t del sistema clemocratic.
Aquesta consolidació s’ha assolit amb el suport rebut en tot
moment dcl Parlament i, especialment, de la nostra Comissió
Parlamenthria i també grhcies a I’esforq d’un redu’it equip de 15
persones (des d’assessors a administratius, auxiliars i subalterns) que han fet la seva tasca amb gran sentit de la responsabilitat i que han posat a prova la seva dedicació completa i un

EISgrups parlamentaris sotasignants que representen la totalitat del parlament de Cataliunya,
demanen Il’adhesib del poble de Catalunya mitjanqant les seves institucions, corporacions,
entitats i associacions, al contingut de la resoluci6 aprovada pel Ple el dia 27 de marq de 1987.

REsourcr6

E1 Parlament d e Catalunya expressa, sota el signe de la
unanimitat, el seu rebuig més energic a I’atemptat criminal
produyt avui a la nostra ciutat; mostra el s e u dolor i
solidaritat a les victimes i els seus familiars; condemna els
autors d’aquest atemptat com a indesitjables pertorbadors
de la pau ciutadana i, des de la seva alta responsabilitat
nacional, crida tots els ciutadans de Catalunya a col4aborar
per tai de mantenir la nostra terra inaccessible a tota
maniobra i a tota temptació de viol6ncia i a treballar per
mantenir la pau i la convivhcia pacifica que sún, avui, el
nostre patrimoni rn6s preuat.

Les adhesions s’han d’adreqar a:

Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella. Barcelona.

Palau del Parlament, 10 d’Abril de 1987.

Grup Parlamentari de Converghncia i Unió,
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari Popular.
Crup Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Grup Partamentari Mixt.

