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Ordre del dia

Et Sr. PiCESlDENT : S’ohre la scssió.
En prirncr lloc, demanar Ics disculpes pcl meu retard,
perque m’hc confós de dos quarts CIC cinc a cinc de la tarrla, i
aquesta ha estat la qiiestib d’ayucst retard. Dit aixb, qucsta
sessi6 només té u n punt Únic cluc és el debai dc 1’Iníorn-c de
I’any 198’7 del Síndic de Greuges, i aleshores, en primer lloc,
donar In belivinguda rl l’iionorable Síndic de Greuges i a 1’Adj ~ i n iel
, Síndic senyor Itogent, i ja passar la paraula al Síndic de
Greuges.

El Sr. S Í N i K DE tiKEUGES (Fredcric Rahola) : Bona
tíirda. 11-luslrc seiiyor Presidcn t, i 1.1 ustrcs rnernbrcs dc la
Mesa, sciiyores i senyors diputats, abans de corncnqar la present exposicib, pcrrnetin-me que cls cxpressi novament la
rncva fclicitacib per l’exit que tols vostks van obtenir 21 les eleccions al nostre Parlament i, cn particular, que agraeixi la seva
acceplaci0 per formar part de la Comissió del SÍndic. Amb
aquest motiu, en nom de la Institució que represento i tambk
pcrsonalmcnt, shpigucn que poden comptar amb la nostra més
sincera col.luboració en els afers que siguin Liel seu intcrks. Per
part nostra, estarem sempre amatents als suggcrimenis i indicacions que vinguin dc vostes, sobre problemes relatius a la dcfensii dels cireis Ibnamentals i dc Ics Ilibcrlats phhliques dels
ciutadans del nostre pais.
Tots vostbs tenen 1’Informe de l’any 1987 que vtrem presenlar al Parlarnenl el mart; proppassat i, pcr la coincid&nciam b
cl període preelectoral, no va poder ser sotmes a debai cn la
Comissió, ni en el ple de I’atiterior legislatura, tal com scmbla
Ibgic que hauria d’haver succe’il. Penso que, en un futur i en
circumstiincies semblants, caldria evitar aquesta irregiilaci tat.
Ccxpericncia d’aquests quatre anys d’cxistencia de I’Institucib
ha contribu’it que tant l’estructura cuni cl contingut d’aquest
Infornic de 1987 --que aril comentem - tingui variacions importants respcclc als anteriors. Aquestes variacions s6n fruit
cl’una nova conccpció que ha permes eliminar reiteracions i
dogmatismes que, si bé en aquell context es feien ncceswris,
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proclu’ien, en canvi, uila lectura poc amena, i , per aquest
motiu, apartava I’administrat de la lectura. El quc preienern,
en dcfinitivn, és que llegint-lo, el ciutndh clcscobreixi situacions i resolucions dc I’adrninistracib, que li serveixin de rcferkncia i guia per fer prevaler els drets que l’emparcn en els problemes assenyalats.
Aquesta nova redacci6 no deixa ric partir del seu objectiu
principal, que és de ser útii als parlamentaris i a l’xlministracib,
percluc per mitjh de la critica i de I’anBlisi que formulem
puguin copsar eis defectes de procedimcnt i les omissions que
encara existcixcn, que hem procurat reflectir en les queixes scleccionades de I’Informe. Amb aixb pretenem quc l’adrninistració es vagi corrcgint cle les complicacions iidministratives
inútils i esmeni els defectes d’estructura i les falses clccisions
als problemes que li planteja I’administrat.
En definitiva, hem prctks sortir de I’informe dcscriptiu per
presentar un informc debat, cn et qual es fan rcssallar els problemes reveladors dels mals que afecten la nostra societat.
Atenint-nos, doncs, a les normes quc heni establert, E’Informe
que comcntem es divideix en tres parts : en la primera s’inclou
I ’actuació de 1es diverses ad m i11ist racions se1ecci o iiactes per
niateries o grans blocs que classifiquem en seccions. La segona
part corrcspon a les concl~isionsdels problemes rlcteciais en
les relacions de Ics administracions amb cl Síndic de Greuges,
on incorporem unes reflexions i sirggcriments sobre qiicstions
que alecten I’administracib. A la tercera part t’iguru cl conjunt
de dades estadístiques i documents de dret comparat que considerem imprescindiblcs per B la cornprensi0 del nostre treball.
L’lnforme, objccle bhsic del nostrc comentari, es divideix en
set seccions : la primera 6s la scccib CIC i’A&ninistracih general
. Incloem en aql-icsi apartat les queixes tramitacles dwmt i’any
1987, cn relacil’, amb totes aqucllcs situacions en que per acci6
o omissió cle I’AdministraciÓ pirblica, el ciutadh ha sofert dany,
lesib o indefensió, i no se li han oíert, o se li han negat obcrlamcnt els iiistruments lcgals necessaris per exercir el dret que
l’ordenament juridic li rcconeix. R I difícil rescabr-tlarncnt dels
perjudicis causats per l’administració, les situacions d’inactivitat administrativa, la manca d’informacib i les traves injustificades per obtenir-nc, :i part de la utililzacih de la via de fet per
part de Ecs administracions, sbn algun dels aspcctcs que utilitzem en aquest lipartat, com a causes mes directes del clescontcntarnent dels administrats.
La segona part correspon R la scccib d’ordenació del territori.
Enguany, hem volgut doiiar un tractament unitari dins la
secció d’ordenacih del territori a diverses qüestions que,
esseni competimcia de diferents administracions, configuren
el inedi en que cs desenvolupen les aclivitats ciutadanes. Així,
tractem problemes relatius a I’wbanisrne, les activitats classificades, el medi natural, les obres phbliques o I’habitatge,
qualswol quc sigui I’administrxió afectada.
La tcrcera part ks la secció tributhria. A diferencia de l’any
anterior, en el present Informe agrupem en aquesta hrca que
denominem tribu thria toies les queixes que fan rcficrbncia als
conflictes entre administraci6 i contribuent, sense considerar
quina ha estat l’administrxib afectada pel conflicte. Va1 a dir
que també en l’exercici anterior els tributs locals han suscitat
el major nombre de queixes d’ayuesta Ami, pero cn relacib
amb aspectes com la capacitat econbmicn del contribuent i la
manca de garanties que suposa per al ciutacli un procediment

tribut ari deíectuós,
Ida quarta part correspon ii la seccih de sanitat i consum. Dins
d’aqucsla secci6 Iian estat incloses les queixes que I:dn r*efcrcncia als conflictes cn qu& es troben cls ciutudans en materia de
saiiitnt i cmsiim, especialment certs asliectes corn la ncgligbnciri nkdica, la responsabilitat saniliria, el rescabalament
dc despeses, la reforma psjyuihtrica i els drets del consumidor.
La ciiiyucna part és la secció de pensioiis i serveis socials. Lli
s;ilvaguacdu i garantia dels rlreis del ciutadii ha de ser exigida
a m b el miixini rigor quan els titulurs dels drets o c l dcstinatari
del bciicfici íornicn part dcl sector social més desvalgut. En
aquest apartat, recollim les queixes promoguctes per aquests
ciutiulans cxclosos dc la societat del benestar.
La quarta part correspon a la seceib d’ensenyament i cul turil.
Arran de les queixes rebudes en materia educativa, hi ha diverses aspecies que han suscitat I’atcnciO del Síndic. Aixi, E’cd~cacib especial o la lirovisi6 de vilcants de professorat shn, entre
d’attres, els assumptes que tractem clins d’aquesta secció.
També hi han eslat inclosos els aspectes relatius a la normalitmcib lingüística del catali.
Finidrnent, la setena part, es dcclica a la scccib de justícia i
treball. 131 ci~iladjes troba indefens davant les difusions i Ics irrcgsiI :ir ilats de I ’A dm i n i st raci 6 CIC just icia. Dins aqLiesta secció
hcni recollit alguncs de les qucixcs liromogudes cn aquest sentit. S’inclouen també les queixes relacionades amb la protcccih
i tutela de menors, serveis de lieniknciarics i de rehabilitació, i
alires de relatives a yilestioiis competencials de la Generalitat
en matcria CIC justícia i treball. Congruentmcnt amb aquest sistema de tractarncnt dc les queixes, a Ics conclusions es valoren
també els mctodes dc l’adrninistració e n conjunt, que conTormcn la tercera part de 1’1dornle. Aquesta optica s’ha vist afavorida pel fet que, en opini0 nostra, totes les administracions
grans i petites, autonomiques i locals, independentment de la
t’orqa politica que ha rebut la reslionsahilitat de dirigir-les,
tenen problemes semblants, i ;itotes slin aplicables les cnnclusinns d’aqucst Informc.
Les conclusions es refereixen als metodes i procediments
utilitzats pcr l’iaclrnitiisiració cn qüestions jurídicoadministratives. S’analitzen, tambk, aquí, els rnetodcs i els
procediments releren ts a pro trlemes ccon~mico-palrjmonials,
i, ílnalmcnt,cls relatius ii la prcstacib de serveis. L,cs conclusions finalitzen amb els problemes que hcm observant, amb refcrcncia a I’acti vitat de programacib i planificaci6 de les nostres
administracions. Les recollim en un inknt d’aprofundir en les
indubtables conseqüencies que se’n deriven pcr als ciutadans.
No hem voPgut acabar les nostres propostes pel debat que reclamem sense deixar constancia del nostre esperit cie collaboraclors de ¡’Administració piiblica. Així, fem UII recull dc pensaments o normes cleinentals que creiem que han úe determinar
el capteili nient deis nostres poders públics. L’cshdistica confeccionada amb l’ajut del suport informitic amb que comptem
i prcscntadu en forma cle grafics, reflecteixen, entre cl’altres,
les dades relatives al nombre d’escrits entrats, nombres de
queixes desglossndcs pcr mesos, i la situació comparaliva, rcspcctc al període anterior; el nombre de consultes ateses, tipus
de qucixcs, dades sobre els ciutadans que solliciten la nostra
inicrvenció, cl seu nivell cultural, la llengua, I’ncupacib prof’cssi1mil 1, etck t en).
En izqiiesl matcix sentit, es proporciona la proccdhcia de

les queixes amb indicació cicl lloc d’origcn, Ics dadcs rclativcs it
tramitacih, queixes acfmescs o no, ics ndminktriicions afectades i, en gencral, totes aqiielles dades que configuren l’aspecte
protluctiu de la institucib.
També hem inclbs e n iiqirest apartal l’activital institucional
no circumscrita estrictament al traclarncnt dc la queixa, arnli
indicaci0 de Ics relacions amb aquest Parlameni, amb el Defcnsor del Poble, i amb els comissionats autonoinics anhlcgs, i la
prcs&nciaCIC la institucib cn cls mitjans de cornunicacib.
Aportem uris rnapcs en q ~ i se
& situen els eskablimcnis pcnitericiaris ii Catalunya comparats amb els de la resta de I’Estat,
amb indicaci6 clcl tipus d’establiiylent i -com ii darrer annexpreseiitem un apartat que tihileiii i<
UO~~hudsman
a i!,uropa.
Notes pes a un esdudi de dret cornpar;lt~,011 recollim de
forma comparativii cls elcments comuns i diferenciadors de Ics
figures itnidogucs a la nostra, di tis la normaliva europca.
Fet aquest resum metodologic del nostre Informe, voldria
dedicar l’hl t i m part d’aquestri intervencih :i fer ressaltar
alguris aspectcs substantius que cs rcflectcixcn ii Ics conclusions, entre les cll,rnls desiaqueni qüestions cconbmicopatrimonials, juridico-adminislratives, i les corresponents al
Síndic corn ii col.luborador de I’adrninisiraciii. Sobre I’r-lclivitnt
econbrnica patrimonial hem de denunciar una norma freqüent
d’;zrbitrarietat, disfi-essaclaamb el vestit de la correccib, fins i
tot, dei rigor en el procedirncnt com, per cxcmplc, en el cas
d’una corporació local, que al mateix temps yuc destina quantitats i rnportants a despeses sumptuhrics, invoca determinats articles de la llei per demorar en cinc aiiiralitats el pagament
d’uiia incleinnitzacib de 600.000 pessetes .a un trehalilador. En
opinih nostra, no deixa de constituir una actuacih arbitriria i
censurable i poc equitativa.
Xicm constatat la dif’crkncia dc tracte que dispensen Ics nostres acimi nistracions als credits a favor seu que quan han de 31tisfcr els contribuents i cls deutes O obligacions que per difercnls conceptes Iian cl’arribar a assumir clles matcixes. Es pot
adduir que aquest diferent tractament és imposat per la legislació vigent, que estableix tota nienrz dc cautclcs en la despesa
piíblica i en el conlrol dels actes de reconeixement d’obligacions economiques, No obstant aixb, crciern que, al marge d’aquest element normatiu, s’han generat tot un plegat de coliductes i hhbits que no tenen rcs ;ivcurc amb la normativa i que
compel-leixen cl ciutada n un paper de pagador diligent i coMaborador pacient.
Quant al concepte que el Síndic dc Greugcs és un cobrador
de I’AdministraciÓ, és, en aquest sentit, qiie hem intentat formular les nostres observacions, reafirmant la nostra independencia dins el marc de la llei i sense preocupar-nos de l’esfera
de la nostra intluhncia, millorant la qualitat ric les nostrcs recomanacions i apartant-nos de qualsevol intcrvcncionisme sistcrniitic; defectcs cn els quals insistim pcrquk la nostra Administracib eviti la dcgradació d’algun dels seus serveis essencials.
En efecte, la figura de 1’Ombudxmun ha anat arrelant en cls
difcrcnts piiisos del nostre entorn, al voltant del convenciment
que els sistemes tradicionals de control de I’AdministraciÓ no
s h suficients. O, dit &una altra manera, que, malgrat els avenGOS i progressos que s’han fet aquests últims cinquanta anys en
les thcniques clc control dc l’AdministraciÓ, encara hi ha x luacions que fugcn d’aquest control.
La dtuaci6 a Catalunya, carn CN desprhi dc I’lnforrne, no és

pas dif‘crent i, per tant, íambc cal reconCixer I’cxisthcia d’amplis iimbits d’actuacih aclminisEraliva que scsultcn t h i c a m e n t
incontrolablcs pels sistemes tradicionals, fonainciihlmeiit els
Tribunats de Justicia. Aixb i‘ii necessliriii, com cn els altres
paisos, I’cxistkncia d’institwions corn el Síndic de Greuges o
1’ o~Hbullsl?lu
n.
Aqiiestes apreciacions, tol just ahir, les remiirchvcrn amb ct
scnyor Anders Wigclius, .Iuslícia de I ’ O d x h m n de Sueciii,
en una rcunió dc tretzill linguda :ila seu de la nostra institucib,
i ratificncles eii la visita que va fer a aqucst Parlament.
En aquest sentit, val la pcna rcf‘erir-se a l’aspectc indiviclud
dci prohlcr-ria CII quc, pcr l’escassa entitat CIC la controvkrsia o
per les condicions personals del ciutaclh, cl rccurs contencibs
es manií‘esla inviahle per costrjs i lent. També, pcrb, hem de
fer esnient dels actes cl’abast gencrd en que, pAs terminis en
que han tenir efecte, pcl sector de la potdncib II qui vil dirigit i
per altres circumsthncics, l’Aclministrwi6 qiie cls dicla sap,
cl’itntuvi, que no cstarA subjccte a cap control, o qcre, en cas
contrari, el rcsullat dcl control serA u postwiori i, per tant, del

tot ineficaq.
Crciem que aqucsl 6s un dels Bmhits mCs clars (16 la intervencih del Sinclic cle Greuges i que mks clarament justiiiyucn
la scvii prbpia existkncin. El control portat a tcrnie per la nostra
institució, I‘oniimentat en criteris cl’actuació antifot’inalistes i
flcxiblcs, crcicm que, sense entrar en conflicte amb cl control
intern o judicial, ve a omplir’aquest important buit.
Per itcabar, perniet i ’ni que ded i yu i aq liesles LiIt i mes pariiuI cs
a In dcfcnsn tiels drcts fonamentals, pensant cn la irnimeciiata
cciebració del quarantk Aniversari de 121 Ilcclaració IJniversal
clcls I3rcls i íumans.
Iki el que va de seglc hcrn vist com el rnbn es transformwa
rhpidamcnt en dos blocs : el que anar nenem occidcnlal i I’anomenat ’ k r w r Mbn. El prirncr, impulsat per la cevoliici0 industrial nl comenqament, i clcsprés per la tccnolhgica, ha ilconscguit un alt grau cie benestar econbmic que tia crislatlitmt en
uila irr*acionnlcivilitzacib de cmwmistnc. El segon, s’lia vist
progrcssivamcnt abocat ii una Ilatzcranl degradaci6 i a unli
nioctalrlat per inanicilj sensc prcccdcnts histbrics. La iiisullant
ahundAncia dcls uns i I’escandalosa miskria clcls altres constitucix un dcscquilibri dificil de podcr scr tnlerat i suportat per la
societat civil del nostre temps. La solució d’aquest probleina és
un dels repics més imlmrlants que tenen plantejat Ics nacions
occiclcntals. A ells corrcspon donar-hi la solucib. X ho dic, n o
solament pensant cn ut1 cspcrit dc solidaritat humana, que ja
seria suficient, sin6 pcryuc si persisteix uqucsta cotisiant desvincib pcrillarh la matcixii aulmvivbncic? de la prbpin societat; fct
quc, en cas d ’ i m dcstruccih final, arrossegaria unes conseqYikncics imprcvisihlel; per ii I’horne. El que acaho de dir VB ser,
sens dwbtc, tina part important dels raonarnenls que feren sefcxionar, :mi fa quaranta anys, els promotors de la Declarizcib
dels Drets Humans i la ra6 per la qual els sais principis han
estat acceptats per la ~nqjoriadcls pdisos clernocrBtics. Crec,
ben sincerarment, que després d’aquests resultats, els govcrniints, els parlamentaris i la poblaciS, dirigent hciii de formularnos fins a quin punt i en quin grau hcm espat c a p a ~ o sd’elevar
la cota d’acluests clrets, i si som cíipqos d’cstncnar-nos.
Aquesta Cs, hreumcnt, la nostra aportacib al dcbat d’avui.
Grlicies, i molt igniit ;i tots per la SCVB alcncib.
1;,1 Sr. FIII1Si13ENT : Motlcs griicics pcl vostre Lnforme. i
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abatis de continuar, si hi hagués tilguna stibstitwii, en d g u n
Grup, que CI’IS ho fixi arri bar, en tot cas, a la Mesa.
Arii, la iritcrvencirj del?;Grups, que scrh cle menor ii tmjor, i
desprh -enciis~.i que no és reghmentari, perb em semkla que
ja es va fer en l’iiltim informe del Síndic de Grcugcs- hi
hauria iina siispensi0 perque es puguin orclenar Ics respostes i,
aleshorcs, scguidarncnt continuar. Per tant, aleshores, la intervencih deis Grups, de menor il major.. ( h ~ s c r . )iii Iliputat
~

senyor Martin Tori bio?
El SI-. MARTÍN
: Grhcics, scnyor Prcsidcnt. i-Ionorablc
Sinclic dc Greuges, senyores i scnyors dipiitiits, en I’cxposieió i
prescntació CIC
1’1 h o r a b l e Síndic de Greuges sobre la Membria tic I’any 1987, els diputats del CIX volcm fer les següents
consideracions : en principi, CIC I’lnformc es rieducix quc I’any
1987, de 1.382 queixes rebudcs, hagin cstal rcsolles hvorablement 297, constatant una wtuncih irrcgular de I’AdiministraciO. Davant d’aquest percentatgc, hauríem dc pensar que : a) o
bE: el ciutaclA té siniplcrncnil la impressió quc I’Adiministracib
110 vetlla pcls seus intcrcssos o, b) o bé, quc, malgrat quc 1’Administració actua dc forma correcta, des d’un punt clc vista
legal hi ha u n perjudici per al ciutacli. Així doncs, scrnbla adequal el que el Síndic manifesta en les seves conclusions quant
al procediment dc I’hdministracii>, ja que cn ocasions d’arbitrarictat cs ciisfressa amb els vestits cie la cbrrecció i, fins i tol,
m b el rigor del proccdimcnt. Per cxcniplc : si una corporxi6
local destina quantitats importants a les despeses volunthrics, i
ai mateix temps invoca determinats articlcs de la llei per clemoriu cinc m u d i t a t s en cl pagatnent cl’una indcrnnitzaci6 a iin trel>allador, ofkiacfa per una sentimcia, no cleixa de constit irir una
íict u x i 0 iir hi t i*Ari a.
Bs irnportaiit CI que assenyala el Sinciic CIC Greuges CII ei scii
I n fornie sobre que bona part de ics rcsolucions ahinistriktivw
es íonamcntcn en i tiror mes, perícics o constaiacions clds tiknics que f‘orrncn y w tlc
~ la niateixa eslructura. administrativa, i
6s només en uii procedimcntjudicial quan el ciutadii pot aportar iiilbriiies o criteris contradictoris, scnsc cluc aixo sigui
admks cn la Immiiació pucarnetil adtnitiistrativx En aquest
ctis, l’administrai h o té fr:incaiiictit difícil si vol ciemostrar :i
1’AchinistmciÓ qiic Ics coscs no xhn cl que els SCUS tkcriics
ditien quc s h . Seria, doncs, important que 1 ‘Administracih
afectés l’activitat provatbria dels particulers i acceptar-la com a
coI.laboraci0 en Ica tasca administrativa; per cxernple, en temes
cl’inctivitats molcstcs, rninwvalideses, responsabilitats dc Ics
companyies eleclriques, etcktcca. ‘Lhmbé, a volles, I’Adniinistraci6 actua dc manera dif‘crent quan es tracta de les diferents posicions cn quh es lroba clwant d’un dcu~etributari
d’un administrat o quan és el deutor de l’adrninistrat.
15s conshta també que el psi ncipi constituciotial, establert a
I’articlc 103 dc la Constitucib, en el punt 1, que diu : <<LaAdminislraci6ti phliica sirve con objcctividad Ins intereses genei*alesy aetiia de acuerdo con 10s principios de eficacia, jeraiq~iíii,
dcscentfali~acibn,dcsconccntracibn y coordinacibn son SOIYICtidos al pleno de la ley y al dcrccho>).Nosaltrcs contcstciii que
IIO cs compleix quml a la.prestiició dels serveis, ja que es cieiect;i ilila gran disthnciii cntre les paraules i cls fkls; entre normes i
rcalitzacions a les nostres administracions pirbliques; les
riorrncs ncixcri ja S C Icfecle
~
perqui: la ixitlikuA‘) o cxigkncies
cluc cstahlcixcn nianqucri per’ al neccssiiri suport econornic, la
qual cosu comporla una íi-ustraci6 i inipolhicia en el ciutadi i
~
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desconfianqa cn l’ordenament jurídic. D’aquest panorama, en
principi, sembla adequat cl que planteja el Sindic en Ics seves
reflexions i suggcrimcnts. Perb jo voldria fer, a mcs, uria altra
reflexib, sense que la figura del Síndic de Greuges, en concret i
en general, les figures dels Ombutistmn hagin de comportar
una gran estructura i burocrhcia, que faria convertir-Ics cn una
justícia paral.lda; s’hauria de tenir en compte la major transcendkncia del paper del (<conciIiador >>, i aquesta figura quc
nosdtres en dicm <(conciliador>>voldríem posar-in entre
cornetes.
No és cap secret que I’AdministraciÓ judicial es troba cn un
moment crític. La demancla de justícia ha augmentat en els darrers anys, fitis al punt dc col-lapsardefinitivament. unes cstructurcs judicials pensades per al segle XIX. Intentaré abreujar tot
el que pugui.
Ates que les queixes presentades es rcfercixen en un
24,33% a I’hdrninistracib locnl, i a l’objecte que el ciutada
pugui sentir-se més a prop del aonciliacior>>-i torno a dir
que nosaltres el posem entre cometes-, el nostre t i r u p ha proposat en diverses ciutats i, recentment, fcnt recomanacib als
meinbres d’un consell comarcal, de la creacih de la figura de
I’Ombudsrnotz local, per lai que el ciutadh pugui trobar mks a
prop el <<conciliador>>,
sense haver ({’anar a un plet costós i
llarg, que pugui inlcrccdir pels seus interessos --aquí voldria
fer la rcfcrkncia expressa que el Síndic de Grcugcs, cii la seva
exposici6 d’nquesta tarda ha fet quan es referia a un contencibs
ndmi nistratiu.
D’excmplcs en dret comparat de l’Um6u~lsmunper a l’hdrninistració local els trobem RI nord d’Xrlanda, Escbcia, Galles,
I’Haia i Rotterciarn, que tenen un Om6udsman local; a Sukcia
hi ha un Omliudstnun especialista; c2 Su’issa un Ombuhmnn a la
ciutat de Ziricli. ReforGa la nostra posició la derluccib que es fa
de i’hforme del Siridic en el sentit quc han estat resoltes les
queixcs que han s~iposíii,en un cert sentit, U I I ~actuació quasj
personal d’autoritat, autoritat, actuant rcalment com a i(conciliadorn, mentre que no s’han atks les recomanacions escrites,
podcnt, digucrn, utilitzar la via hurocrhtica, per aquesta impressib de rcbre un escrit pensant que es tractava d’una altra
A d m i n i st rac¡Ó
Fi nalmcnt,unes consideracions que rehrcen que ei nostre
GriIp proposi aquesta figiira -procuro saltar, diris de l’lnforme, per abreujar i tenir el temps necessari per als altres Grups
la polílica i l’klministració miren d’obtenir el favor dels
ciutaclans subniinistrant, com m6s millor, prestacions a través
de les activitats dc la vicia pública. Tot descnvohpament d’activitals pú bíiques te, per conseqilencia, la ingerencia sempre
mbs incisiva de I’AdministraciÓ cn la vida dels particulars; en
la quasi totalitat de les sitiracions de la vida, I’Administració es
presenta com n amic i la mixima assishcia clel ciutadh. Confrontat amb els poders de i’t\dministraGih, ei ciutadh sc sent
dccebut I estranyat. Constata quc aquesla iiltinia no és, en cap
aspecte, ni tan humana ni tan simple corn ell la imaginava. Enfront dels poders de I’Administriicib i cl SCU gran nombre de
prescripcions, el ciuiadh es troba inclefens.
En comptes de conceptes i rcgles simples, s’enf‘ronta a unes
manercs de pensar cientí fico-tkcniqucs, que tan sols els especialistes semblen entendre. El ciutada pensavu adrcCar-sc als empleats, fcts dc carn i ossos, i norncs troba frcdes estacions i llacunes on el seu enlenimerit es perd, i en molts ciisos no arriba a
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cntendre l’hdministració; liavors, per a ells, el funcionari és
com un rei, la desconfianqa s’apropia d’ell, 1’AciministraciÓ
moderna utilitzit un llenguatge que no comprkn, i, en Últim
terme, alguns es pregunten si a I’AdministraciÓ passen coses
quc no haurien d’existir. E31 ciutadh no troba una via competent
per ajudar-lo, se n’allunya i es desinteressa de la vida pública
per refugiar-se en el seu silenci.
En realitat, el futur de li1 llibertat dels ciutadans d’un Estat
modern decideix el SCU dret de parlicipació en les activitats administrativcs, perque la conjuntura exigeix sempre més eftchcia per part de I’Administriicib. Aquesta darrera s’esf‘orqa a
considerar-io i esdevé sempre més impenetrable per a la comunitat dels mortals que tenen el seu handicap i que té scmprc
avantatges en les dificultats per manca de coneixements D ajuts
per f’cr valcr els seus drets.
Per la nostra part, res més que agrair el vostre Informe, Molt
I-Ionorable Sindic de Greuges, i la vostra gestió.
Grhcies.
El Sr. PRESIDENT : GrBcies, senyor Mattin Toribio. Te la
paraula, pel Grup Popular, la senyora Diputada Montserrat
cu1leré.
L a Sra. MONTSERRAT : Molt Honorable Sindic de
Greuges, per dir-li que estem d’acord amb I’hforme presentat
per voslks del 1987. El nostre Grup hi cstk d’acord.
Res m6s.
El Sr. PRESIDENT : Gracies, senyora Montserrat Cullerh.
Té la paraula el senyor Abellh.
EI Sr. ABELLÓ : Senyor President, en primer lloc agrair al
senyor Sindic dc Greuges Itl seva explicació, perque, sens
dubte, complementa ¡’Informe que durant aquests dies hem
pogut estudiar amb atenció.
El nostre Grup, el Grup Socialista, ha fet una lectura atenta
d’uqucst tnformc que ha em& vostk al Parlament, i tambk de
la intervencih que ha tingut ftt uns minuts davant la mateixa
Comissib, i n’hem tret tot un seguit de conclusions, que MOSaltres intentarem seguir també una mica m b la metodologia
que ha seguit el seu Informe.
Nosaltres cstcm convenGuts que un Informe d’aquesta
mena ens permet fer una radiografia -evidcntmcnt,
total,
perb sí, almenys, parcial - del que 6s la societat catalana, de les
relacions d’aquesta societat amb I’AdministraciÓ, i, fins i tot,
de la mateixa Administració. Per tant, nosaltres voldricm cornenpu parlant de l’hdministració, perqub, sens dubte, vostk
té dues funcions fonamentals, i una d’elles bs la supervisi6 dc
1’Administracib pública catalana.
En el seu Informe, tot sovint es diu que les queixes que
tenen els ciutadans sobre I’hdministracib phblica catalana
neixen, fonamentalment, de la seva inactivitat, i, fins i tot, de
la inclefknsió en que es troben els ciutadans davant aquesta Administracib, és a dir : en un abús molt clar del silenci administratiu, ctc la manca de respostes, de l’incompliment --lot
sovint - de les normes de la mateixa Administracih, tant de ili
Generalitat com, en alguns casos, dels ajuntaments. Dcsprbs
també se’ns Imla dels abusos de 1’AdrninistraciÓ respecte a la
contestacih dels recursos, i, finalment, en el trhrnit formal dc
1 ’exposició al piiblic -que normalment, evidentment, acostuma a ser un trlirnit formal. Per tant, uyuestu és una situació
que, des del punt de vista del Grup Socialista, ens demostra
que encara estern molt lluny de tenir una iidministració rnoclcr-

A llies aspectcs cluc cs i*clacioncncii aquesta planificació dcl

terrilori aniricn relacionals arnh el lema d’habitatge. A c ~ u ~ ,
nosaltres creiem cluc en l’lnforme se citcn proRlerncs rcals CIC
propictaris dc pisos antics, CIC Ilogatcrs, pcrb que 110 hcm
irobat problctncs molt greus quc hi Ixi a l voltant tlcls halritatgcs
cle protecció oficial, I;onanicntalIncnl dels t raspíwits, i que ens
clorieri una siluacih de conllictivjtat arreu de Catalunyw cn la
major purt d’aqiiests barris, 6s a dir, des dels barris rlc ‘hrfiignna, cicl cinturó indusll-inl de 13aiwlona, i cluc nosaltres sí que
en aquest sentit volcirícm, a3 vol tant dc I’lnforme, assenyalar
al senyor Sindic que creictii que hi hauria d’txivcr tnés nctuacions d’oíici per part del Síndic, al voltaiit ci’iquests problemcs,
que són problcrncs greus cluc nu solnmcnl Icnen iina relaci0 dircch amb cl quc es I’habihitge -cn aquest c ~ de, promocih
pirblica-, sin6 amb lrroblcmes de manca (l’ccluipai~ients,de
problemes dc scgiuetat eiutaclann ...; ks ii dir, de ciutadans (l’itqucst país, que, per una serie de condicions cspecials dds seus
barris, cs t ro ben, cvidentmcn E, ii ni b di scri ni i H acions cI ares
dels seus drets.

I, finwlmcnt, en iiqucst apartnt [atribé d’ordenacih del territori, voldricm parlar d’url-sanisrne i d’ordenacih clcl litoral. En el
tema dc l’urbanisme hi ha LEII apartat mol1 important de qiik cn
l’lnt’ormc del Síndic es parla que, tot sovint, dcs de 1aGeiicriilitat es condiciona l’autonoinia municipal, cn revisar cls planejarncrils Licbaiiísties. Nosal tres ci*eicm qiie aquesl és ut1 tema
tarnbc g r q percluk els piablcmes urbmíslics a Catalunya, sobretot en tina etap;i CICcreixement ecrmbmic, en ayucsts t w ments s’estan plantejant ain b innlln forpi, i cs indubtable quc
tol sovint, des d’uiia i d m i tisli*acihsuperior a ~ i aclrninistfiin ~
ci6 inferior hi ha L m atac directe i11 quc ks I’aiilonornia niunicipd.

TICtota maner+ no heni troiiat, en aqucst senlil, tampoc,
qucixes i r i actuacions cl’ofki del Síndic qwmt tt tot un seguit dc
dcsgavells urbanístics i, podríem dir, de Ocswtrc cn cl tihral
quc et1 i ~ l u c s t sclilri*ers anys S’cstiin produint; cm scmbla cluc,
dcs d’iiquest punt dc vistu, 1 1 0 sbn cap S C C I + C ~ aquestcs xluacions que s’cstiiii produint wxLi de Caialunya, que al‘cctcn, sobretot, cvidcntment, la m i a coslancra catalana, al voltant
cl’un patritnoni pirblic i, per lmt, des cl’aqiicst p u n t de vista,
nosaltres penscrn que, d ’ d g M~I L~~ C~L ’ ~hauriem
,
ri’haver-ho
troba1 en I’lni‘ormc. Possil>lcrncnt, si 110 hi bs cn I’lntoi*tncks
pcrcpui: no hi ha hagul clucixes --rl’iaixb ti’estcm
miivenquts-, per6, en tot CIIS, nosaltres tuml>évnidríem cluc
en aqucst :ispecte -que crcicin qLie reilcctcix Liiiíi tiiica el yuc
CII acpesis moments s’eslh plantejant iirrcu de Catalunya- Ili
fos.
lJ11 tercer aparlnt --seguint una mica la cronologia dc
l’infome-, cslaria al voltant deis clrcts socials, pcrque 6s evideni que des d’acluest punt úe vista, I’acluacib dcl Sindic li:
~ t i i i ipart qirc fa referencia n supervisar I’actunci6 de I ’Administracih, i una altra tari important és Ea cluc f‘ii ret‘erBncia 211s
drcts fonamenials de la persona i, evidentment, COM part d’íiquests drets fonamcntals, eis drcts col-lectius.
No hi ha clubte que hem trobat cn I’Informc una preocupaeih
important clcls citrtadans al voltatit dcE dret dc la salut, cluc, evi.cientment, no es correspon nortnalmcnt amb la rcspostu quc
d h i i I’Adrninistracib als SCLIS problemcs. I aixb ho [robem
tambb en un apartat molt importnn t, que fa rcfcrcncia ai consum. ‘llot sovint, CII 1’1 ntbrinc es di ti quc I’AdniinistI*aciiiriu
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dóna resposta satisfwtbria d s drets dels consumidors. Nosiiltrcs creiem que aquest tambk és un aspecte important,
perquk no hi ha dubte que la canscikncia, cles d’aquest punt de
visla, al voltant dels drets dels consumidors, IM m a t creixent
cls darrers anys, i els ciutadans, per sort, cada vegada shn més
cxigcnts en aquests problemes.
Dc tota manera, nosaltres, cn aquesi aspecte, voldríem incidir al voltant del que en l’[nlbrmc es pacla de col.lcciius marginals, 6s a dir, iot aquest conjunt de col-lcctius que, evidentment, sbn els més desfr-warits de la nostra societat i cluc
tenen més problemes. Nosal tres pensem que aquí, sens du btc,
és on liauria d’intcrvcnir d’ofici, més directament el Síndic per
utla raó que no se’ns cscapa R ningii, i 6s perque no solament
s6n els colkctius yuc tenen més problemes, sinb que, precisarncnt, sbn els que tencii mbs liroblenies per adrqar-se al
Sinclic, perquc 6s indubtable que shn colkctius que, cn estar
marginats, tenen moltes di ficulttits per adreG:ir-s%i.
Nosaltrcs creiem que darrerament a Catalunya s’han procfu’it
molts fets, des cl’aqucst punt de vista, al voltant d’aquesls CQtkctius marginals, i hi ha hagut importnnts clisci*irninacions,
per raons de sexe, per raons fins i tot de rapi, des del punt de
vistu d’alguncs tninokcs &iques qtre trebnllcn a Catalunya, i
a tiosailres Inrnbk ens liauria agrriiiai irobar-Iia nibs reflectit. ks
cvidcnl que hi ha un apartat qui=íh referkncia a styucsts col.lectius, perb creiem que íins i tol valdria la pena quc cn successius
informes hi hagués un apartat espccial al voltant ..., que es
fessin estudis des del mateix Síndic, EICS
clels equips dcl Síndic,
pcrcluk, realment, en ulg~iiisd’aquests ci~sos,s’han produ’it fets
g r w s quc atempten, des del nostre liunt de vista, contra els
drets constitucionals, eis drets cle la persona, i, per tant, nasaltres hi iioteiii un buit moll important.
Ut1 darrcr aspccie, quant a I’lnfmmc, 6s 61 qiie fh reí‘crkncin
it I’apartnt de justicia. Nosailrcs ho dividiríem en dos apartats :
cl qiie fa rderkncia a la protcccih dels menors i a les iiistitacions pcnitcncihries. Q ~ i ; l i i t a la Imteccib de mcnors, ens scmbla
LIII toc d’;ttcnció molt imperiant el que es fa en I’lnforme, el
quc fa rcferkiicia al I t que Ics maleixes xlminist i*acionsque
tenen cornpctcncics sohre els temes de mcnors, hi ho un problcrna greu de coorcfinacib, i quc, rnoltcs vcgl-dcs,el que hi ha
és mks aviat descoordi riaciri entrc Ics admiiiistracions, ja sigui
entre els muteixos clcpartiiments de la Genelalitat, fonamentalment -pcrque hi ha diferents ciepartarnents que tcnen COtnpctbncies sobrc temes de nmwrs-, i després b m k , en
algun cas, relacionada amb 61s ajuntaments.
Nosaltres peiiseni que aquest 6s un probkma imporhnt, i
que ja hi va haver al seu temps una Resoluci6 dcl Parlament,
quc nosaltres pensem que, d’alguntl manera, s’hi ha de continuar, per tal yuc pugui ajudar mes al treball del Síndic i del seu
equip, que és la figiira d’un adjunt pcr a la dcf’ensa dels menors.
i’enseni que aquesta figura podria ajudar en un aspecte que Ic?
societat estil moll sensibililzada, que aqucst mateix Parlamcni
va crear, al scu moment, una Coniissib per estudiar clu maltractumcnts clc menors, i c s indu btahlc que t&importhicia.
L‘aspectc scgüeiit ks el que frtriii referhicia a institucions penitencih-ics, que, sens dubte --veient tota ia niernoria de
1’1nforinc- és el sector social que ha fel arribar mks queixes
dwvaiit cl Síndic, sens dubte, no ntrmésja pe3 seu notnbre, sit16
1Iropc)rcionalnierit B tots els colkctius dels ciutadans.
Nosaltres esicrn ri’acord amb 1’Informc que hi ha dos proble-

mes moll greus en aquesta siluaci6 : el primer, el problema cle
la rnassificacib cie les presons catnlancs, i, en segon lloc, la Ientitud en la construccih dels centres pcnitenciaris, dos aspectes
que, en aqtrest sentit, cs troben reflectits en I’Ini‘ormc, i
pensem que possi blemcnt, tant en l’lnformc dc I’uny passat
com en aquesl, ienen un apartat cspecial, pero cal aprofundir,
pcrquk al voliant de la massiiicnció i dc la no-construccih d’aquesls centres penitenciaris, lot sovint s’aatcmpia grcument
contra drets f’oniimentalsde lli persona. 17:s indubtable que les
persones dc la nostra societat quc han d’cstar il tes presons+ja
tenen un cistig prou important com pcrqtre, a mbs a més, els
seus drets h a m e n t a l s no hagin d’estar garantits.
Voldríem, seguint també I’lnforme, plantejar ducs qüestions
: iina és la que Fi referhncia a les administracions --en tot cas,
hauríem dc parlar d’ajuntamcnts concrets o de departainents
concrets de la Generalitat- que no contesten o no responen,
moltes vegades, a les queixes o RIS suggeriments que sc’ls fa
des del Sindic. Nosaltres creicrn --i,
ci’aixb, n’estcm
convencuts- que cn conjunt hi ha col-laboraci6des de totes
les administracions, perh sí cluc voldríem que tarnbi: hi haguhs
mks fermesa per part del Síndic; nosiltres som conscients que,
niolles vcgadcs, per resoldre problcmcs fins i tot s’han cl’amagar situacions que dificultarien la solucici, per6 creiem que d’alguna manera s’hauria de donar, al voltant de l’informc i d’aquesta Comissib, publicilat dels departaments de la Generalitat
o dcls ajmtaments que no conksten; nosaltres estern convenGuts que aquest nombre és íntim, pero, des d’aqucst punt de
vista, la niateixa Llej del Síndic ho recull, en certa manera,
aquesta possibilitat; creiem que és importtint perquc, en certa
manera, qiudaria que aquests Lljuritaincnts o, cn aquest cas,
aquests departuiments de la Generalitat que no collaborcri, ho
fessin.
I, iinalmcnt, abans d’entrar en el funcionament propi dcl
Síndic i del scu equip, voldrien1 tenir en consideracib ~ i ntoc
d ’ m ~ ~cluc
i b cns fil el Síndic en el scu Informe, i ho citaria textualment,ks un Ixirhgraf‘més llarg, perh p n r h de {<les cnormes
cicspcses per fcr propaganda, puhlicital i cl’dtresactes cle Iliuwment institucionitl>),i tot aixb ho lliga que {(totsovint 1’Admi1-1ist saci O invoca i nsu fi ci enci es e c morni ques i prcssu post hries
H Nosaltrcs pensem que aqucst és un aspecte important que sc
citi, pcrquk indubtablenient el desgavell al voltant de les despcscs cfcls aclcs institucionals, si m6s no, 6s un mal comportament clavant dels ciutadans d’aquest país, que tot sovint s’adrecen a I’Aciministracib, que molics vegades, per fets mínims i
fins i tot qucixes que des dcl punt dc vista tributari es podrien
solucionar rApidament, es troben en una situacib bastant pz-lradoxa!, ks a dir, que els milions i milions normalment per a
aquestes despeses semprc hi sbn i, en canvi, per a la solució
dels seus problcmcs no hi sbii.
Quant al conjunt de les queixes que ha rebut el Sindic, nosaltres heni notat un increment respecte a l’my passat. De totes
maneres, ens trobem encara ii un nivell una mica inferior respecte a I’any 85 -que va SCTsegurament l’any més important
des d’aquest punt de vista-, i nosaltres voldríem destacar I’incremcnt del quc seria la justicia en gencrai, no el Departament
de Justícia, perque no hi ha dubte que, des dkayuest punt de
vista, hi ha moltes queixes que lan referimcia a l’adrninistnició
cle la justícia en general, pero al mateix temps hem notat tambk
UII descens, que pes a nosaltres resulta bastant incomprensible,
~
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cluc bs el que fa rcfcrkncia ii l’apartat de sanitat-lrcball, perquk
passar del 24?h :i1 3 4, 10 punts, cn uns aspectes q u c incideixen
[ant et1 la vida, en la qualitat clc vida deis ciutadans, sc’ns f’ir dikil, sobretot si veiem quc en treball només hi ha hagul tres
queixcs en lot l’any 87, i, precisament, en la sanilai, no hi ha
dubte quc ks 1111dels sectors cicls serveis piiblics quc cls ciulaclans patcixen més, cvidcntmcnt en el mal sentit CIC la paraula
: han de fer cucs, cs troben moltes vegades que per ser atesos
linn CICpassar molts mesos, etcetcríi; per tant, des d’aaquest
punt de vista, ens r c s u h bastant incomprensible.
A1 rriuteix temps, també observem que hi ha departaments
de la Generalitat, corn Comerq i Turisme, Indústria i Energia, i
Culhira, que tenen un nivell de queixcs també molt baix, es a
dir, en algun cas es pol donar..., es pot entendre, pero en altres
ho veiem dificil.
Pcr iztnt, nosaltres, resumint la nostra intcrvcncib, voldríem
dir que trobem cncara poques actuacions d’ofici per part dcl
Síndic --bs ii dir, en aquest any sc n’han fet quaranta-vuit-,
creiem que hi ha molls aspectes que atccten directiament els
drets fonamentals de la persona i cls drets socials, és i1 dir, tant
ties del punt de vista de minories etniques, sanitat, medi ambicnt, discriminacions per raons de sexe, etcktera, i, per tani,
voldríem que, des d’aqucst puni de vista, s’incremcntés. Pcr
tant, la primera pregunta concreta aniria en aqucst sentit, és :
com creu el Síndic quc es podrien incrementar les seves acliiacions d’ofici cn aquest scntit,
La segona aniria Iligida a un dels Últims aspectes de quk hcm
parlat, que és : donal que en el seu Infnrrne cs parla d’nyuestes
despeses cie propaganda, publicitat i d’alires de lliurament instituciotial, si s’ha adrepit cl Síndic R I’Administracih pública
catalana pcr fcr-li algun suggerimcnt O qticixa.
La tercera aniria en el sentit d’aquest cstuiii que nosaltres demiiiicin, des dcl 1x1
nt de vista dels colkctius marginals.
Firialment, €’i11
tim aspecte, el quart, aniria amb unes dcclai-ximis,pcr part del Síndic, que CII In imjoria de mitjans de comunic;ició han sortit i quc nosaltres no hem vist i.eflcctidcs cn
I’lnforme, que h i rcfcrkncia qiie es diu que no s’han cictectat
corrupcions a I’AdmInistracib, pcro sí, en canvi, que s ’ h detcctat dgun tipus de corrupteles.
Per xdxir, nosaltres voldríem reconkixcr el trcball quc s’fil-i
fei cn qucst Informe, i, des del punt de vista del noslre Grup,
li hem cle dir cluc tinrfrA un suport, scmpre, per Ili tascii del
Sinclic, un suport de vcgadcs crític, pero, sens dubte, un suport
per complir les funcions que el Parlament, en el SCLI momcnt,
cn iiprovar la Llci dcl Síndic de Greugcs, li va cncomanx
Res rnks i moltes gricies.
El Sr. PRESIDENT : tirhcics, senyor hbellb. Té la paraula,
pel Grup 1iarlamentai-i de Convergencia i Unió, el senyor
Orriols.
El Sr. ORRIOLS : Gricies, senyor President. Jlonorabie
Síndic de Greuges, el nostre Grup, inolt brcument, vol manifestar que ha rebut l’lnformc corrcsponent R aquest pcríode i el
troba complet i exhaustiu, en relació, a més, amb altres informes que ha anat emetent aqucsta Sindicatura. Es conslnta d’aqucsla mmcm que la figura del Síndic de Greuges ---altraiiicnt
no podia ser d’una altra rniintm- 6s molt important per a I’exercici de 1;) democr:‘lciu en una civilització o en una societat occidcnlat, i, per tant, nosaltres eiis congratulem d’aqiiesi treball
i de la scvii dcdicació pcrsonal i del seu equip cn relxib amb els
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teincs que sc’ls plantegen.
Nosaltres, des cl’un punt de vista global, hcm constatat r?
trwés d’aquest lnformc, que sovint -i en píiraulcs vostresla Sindicatura & Greuges es troba davant d’im normat iva
confusa i dispersa que les ridiiiinistr~~cioiis
públiques interpreten de manera quc Ics eximeixi, que Ics cximeixi cf’actuac
davant d’una pcticib dclcrminada dels ciutadans, que sOn, en
cfcfinitiva, realment qui pateixen les conseqiikncics. I davant
de temes d’aqucsts que aquesta normativa coní‘usa plantej:~,
dig iikssi ni, no mes cornpet6ncies específiques i cletcrrninadcs
en relaci6 amb una clctcrrninarla instjtucib, la Sindicatura dccideix obrir expedients d’ofici per estudiar aquestes qiiestions.
Nosaltres rcal ment donem S U ~ Q ~i Iestem satisfets que així
sigui, perh, en tot cas, ienirn el clubte de quina és I’expressiO
iiltima d’aquest expedient d’afici, és ii dir, les conseqükncics
d’aquest expedicnt i ics resolucions d’ayuesl expeclicnt, quina
traduccib tcncn cn relació amb aquest problema concret i amb
la socictat que l’af‘ecta, i, pcr tant, d’c2Jg~namanera voldricin
quc voste es manifestes : de quina manera se solucionzi aquest
cxpcdicnt d’ofici. I lligat amb aixh, que em sembla que 6s el
més important de la qücstih, diríem que podria ser una solucib
important -i, per altra banda, ens sembla legítima- que d’dguna manera hi haguks p~iblicilatd’aqucstcs resolucions, d’aqucsts expedients d’ofici, publicitat que, si m6s no, tindria una
forqa moral envers la institució afectada per aquest incornpliincnt després de l’estucli i després del vostre treball, i cluc d’alguna manera podria servir perquk la societat a la qual vii clirigidri la vostra tasca i el vostre esforq sentis més encara cl
suport dc I’Administracib quant a la vostra prbpiii funcib.
hixb, si 6s que les qüestions ~ircssuliosthricsdificulten i obslacutitxcn el fct que es pugui tenir u n depariament de premsa
propi de la Sindicatura de Greugcs, si niés no, es pol palliar, almcnys, amb u11 interregne, en un període determinat de
tcrnps, en les relacions que teniu --i cns consta- borics amb
els clivcrsos mitjans de cornunienci6. En detiniiiva, dir que si
hi ha ci pensament quc aqucstcs resolucions o I’cxprcssió d’aquests conflictes poden tcnir uix1 trarluccib a nivell CIC
publicitat.
Aixh, ens sembla que, vist I’lníbrme, cs toquen multitud cle
matkries, niultitud cl’inslitucions amb Ics quals hi ha hagtit
prohlernes, i, pcr tant, la seva enumeració i la seva anhlisi especifica quecla una mica divers, complex, i, per tant, no entrarem
nosal tres 8 fer aquesta anhlisi en aquest moment, per6 si que,
en cleíiniiiva, un punt genbric com aquest cns sembla cluc seria
prou important que cs tingués en cornptc.
I en algun altre aspecte molt concret, quc a mi m’inlcressuria
coneixer, cn relaci6 amb Ics queixes que ha tingut aquesta Sfndicatura dc Greuges sobre el problema penitenciari. En l’lnforme vosaltres reconeixeu quc constantment es porten a terme
inversions i millores cn els centres penitenciaris; tanmateix
tainbk reflectiu que sense resoldre cl problema de la massificació, que 6s, a I’entendre de tothom, el gran problema, aquestes
millores no reeixiran corn a molt positives. Per aixb, a aquest
Diputat li intcressaria concixer si les queixes rebudes sobre peticions de trasllat ;i centres penitenciaris es refereixen a trasllats
a centres catalans o i.16 a d’altres ccntrcs fora de Iu nostra comiinital autbnoma; en tot cas, cn quina niesura o cn quin pcrcenlatge cs produeix aquesta situació.
I CII LI^ altre ordre de emes, hmbé, moli ctmretumcnt CIIS
.
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intcrcssaria conkixer quc pensa el Síndic dc Greuges sohrc la
recomanaci6 d’aqucst Parlament obtinguda en l’lnfosme de la
Comissi6 d’Envestigaci6 sobre el Maltractament de Menors,
sobrc la importhncia i la necessitat de la crcacib cle la figura
d’un adjunt al Síndic per a la defensa dels drets dels infants,
perque en definitiva, aquesta temitica, moll imporiant, observem que del que es tracta, el que es viu, del que normalment
cs qucixa són drets dels pares, i aixi veiem, doncs, que es parla
d’impossibilitat dc veure cls fills, de solkitud de recupcracib
dc fills, etcktera. I la veu dc l’infant, qui la té, en definitiva,
que aquest sabem segur que no m i r a a dir res enlloc. Per tant,
tambh ens interessaria conkixer aquesta opinib.
I, dit aixb, res més. Moltes grhcies.
El Sr. PRESIDENT : Grhcics, senyor Orriols. Si no hi ha inconvenient per a cap Grup, aleshores suspendríem la scssib
per uns deu minuts, deu minuts, i la reprendríem alesliores a
les sis.
(Lu wssih s e suspen a tres qunrts de sis de la fur& i cinc minuts i
es re&n u un yuurt de set.)

El Sr. PRESIDENT : Reprenem la sessió i clonem la paraula
a I’Honorable Síndic de Greuges.
El Sr. SiNDlC DE GREUGES : Hk, moli agrciit a tots els
pariicipants per les coincidkncies i les glosses que han fet de
I’ínforme. En renlitat he trobat cn Iri rnqiijoria, o en gairebé tots
ells, una acceptaci6 i que han seguit 1’Tnformc amb molt de
detall i amb un estudi aprofundit. Molt agrait per aquest
csforG, i aquest era, justament, ks un dels nostres objectius.
Pcnso que moltes de les coses que ens han parlat i cns han dil,
precisament, com a parlarnentaris, que van destinats a ells,
podran solucionar-ho dins dc la seva tasca de parlamentaris.
Qur-int a objeccions de tipus concret, ei senyor Martin Toribio eiis ha posat la qüestió aquesta de I’Ornhud~ma~f
municipal
o d’administració iocal. Evidentment, existeixen en el món
moltes d’aquestes mdgistraiures O institucions, i n ciisa nostra
hi ha dos ajunhtnents que ja la tenen, com ks el dc Santa
Coloma i el d’hrnposta. Nosal tres esteni amb nio1tes bones relacions amb Santa Coloma, i, en fi, abans fins i tot d’instituirho ens van venir a consultar i a parlar i creiem que és una
funció molt important, perque tot el que, per a nosaltres, sigui
ciiileg entre I’administrilt i I’ulministraci6, és interessant, és
convcnicnt i ks una solució de tipus civilitzat per solucionar cts
problcmcs. Si bé hem de fer constar yue una. cosa és 1’Omhudsmnn, el Síndic de Greuges parlamentari, el qual té una independknciu total en la seva actuacih, a la que és elegit per la
mateixa administracib, la qual cosa, evidcntmcnt aixo, corn en
cmprcses particulars i tal ..., doncs, també, és una mica, és a
dir, incita una mica al recel del ciutadh sobre les solucions que
puguin emprendre. Penso que aquesta ha cslat l ’ h i c aclariment que m’ha demanat el senyor. ..
Quant al senyor Abelló, és a dir, molt agrciit, sobretot, per
tot el que ha aliat glossant i que s’hi ha mostrat cl’acord, i que
ens ha incitat encara més ii nosultrcs, R perfeccionamos en el
nostre esperit de crítica,doncs, pero sí ens hem de fixar o ampliar els quatre o tres precs que ens ha fet a última hora. L’una
és sobrc les actuacions d’ofici que nomilres ens hcm trobat i
ens trobem, o sigui que nosaltres participem dc lot el quc el
scnyor Abellb ha relatat, o sigui que, realment, ha estat dintre
de la nostre OM, i dintre del nostre carni, o sigui que, doncs,
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tot aixb, ens ajuda, tols aquests suggeriments ens hciliten i enriqueixen tot el que nosaltres podem fer.
Ara bé, respecte a les actuacions d’ofki quc nosaltres voldriem fer-nc moltes o més de les que fem, ens trobem impossibilitats per un factor de tipus administratiu d’actuació, com és
que no tenim suficient personal i, fins ara, tarnl~octeníem un
adequat marc de local d’administració perque poguéssim nosaltres tenir una sirnplificacib, o una actuacib més cfjcaq, NQSaltres tenim relativament poc personal per al que 6s un servei
com cl nostre. Ahir, justament parlava amb I’Ombudsman de
Sukcia, Wigelius, i ell em deia que rep unes 3.500 queixes; de
ics 3.500 queixes, en selecciona nom& unes 1.300 o 1.200,
que és una quantitat més o menys igual que la que nosaltres
estem obligats a ireballar, i que té un personal total de 60 persones al seu servei, de les quals 30 són assessors lletrats. O sigui,
nosaltres, en aquest sentit, tenim -comptant-me a mi, i el
xofer CQIII he dit- doncs, sorn 21, tenim 5 assessors d’irea, i 2
assessors tkcnics. Suposant, en fi, que nosal tres hem &estudiar
amb la mateixa intensitat que estudia el senyor Wigelius les
queixes, doncs, es comprendrh corn anem d’escopetejats per
poder fer, a més, actuacions d’ofici. De tota mr-lnera, si bé
aquest any 170 ii’hem fet potser tantes corn els altres, les que
hem fet són una mica ines aprofundides.
També m’ha parlat sobre més publicitat, o sigui que nasaltres com podem recbrrer o hem pogut amonestar i’administraci6 per despeses de publicitat que sobrepassen, c? vegades,
despeses que serien més priorithrics, més fonamentals. Aixo,
desgraciadament, solament hem fet aquesta crida, algunes vegades a I’hforme, el qual ha estat repartit a iots els brgans parlamentaris de I’administració i ajuntaments, i després d’aixo
ho heni manifestat als mitjans de comunicació. Pero, directe, i
cn casos puntuals no ho hem realitzat. AixO no vol dir que aixb
seria -em sembla- bastant dificil de poder jutjar fins a quin
punt entrar -en aquest sentit-, fins a quin punt ens padem
posar directament amb els pressupostos que es fixen les

administracions.
Penso que aixb eren les tres prcguntcs que m’ha fet ei
scnyor A bellb; em sembla que aquestes cren Ics tres. El senyor
Qrriols rcspcctc ii la qüestió de les presons i dels trasllats d’interns de Ics presons. Nosaltres, evidentment, rebem queixes,
gestionem i n’hcm aconseguit algunes, encara que aixb. ..,
perb és molt dificil, donada la concentracii, que hi ha. a Catalunya, pcrb heni de fer constar que hi ha, de les peticions hi ha
un 50% que demanen trasllat a fora de Catalunya, i aproximadament també un altre soO/oque demana, dels que estan en presons de I’Estat, trasllat a Catalunya, Aixo sembla que és bastant
dificil cl’aconseguir, seria una qiiestió compensatoria que
s’hauria de valorar, perb, tot i que nosaltres en aixb ens esmercem molt, hi ha moltes dificultats sobretot per la massificaci6
que hi ha actualment a totes les presons d’aquí i algunes tambk
dc I’Estat.
Respecte a la publicitat que voste ha demanat, respecte a les
funcions del Síndic de Greugcs o de la institucib, nosaltres
hem fet esforqos, en fi hcm tingut ..., no ens hem negat mai a
cap inforrnacib que ens han demanat els mitjans de comunicació com és la radio, la tclevisió o els peribdics, per4 polscr 110sal tres, com tenen tots els 0mhud.vman d’aquestes institucions
és tenir una assessoria de premsa, que, en fi, a Madrid actualment és molt i moll activa, perque arriba a fer, fins i tot, ar-

ticles a Sukcia, com em va ensenyar el lloctar Wigeliiis, cespecte al q ~ i eés el ilef‘ensor del l’uchlo. Nosaltres, aquest any
en cl pressupost -que hem vist retalht - havíem demanat m
iissessor ii temps parcid, que em seinhla que, total, eren m e s
200.000 liessetcs l’nny, i dc moment 1x1 quedat a p a r c : ~O
sigui, tenini ~ i n e sdi Ficultats de tipus tiiutcriih per poder portar
iiixb m í i tiiicri a terme, Aixb h o fem nusaltres quan podem, SO-

Imtnt, I’Acljunt ¡ jo cn ayucsl cas, i, doncs, aqucsta CS la
C] iicstib *
Tambk cns ha (lem;inat respecte a 1’Acijuiit de menors. Em
scmbla que tonilJ6 h o ha demant el scnyor Al~Alb.L’Rcijunt
clc menors, riosallres no hi tenim absolutament cap inconvenient. Aixh pot I-eprcsentar,de Iota manera, una modifYcacii>
dc la nostra llei -que cs bastant importmt- i també uiia
modi ficaci0 pressupost~~ri¿i.
En aquest CRS, 6s uti personal que
ens vincli*&ii ajudar CII la nostra tasca, que nosaltres celebrarem
molt, i que ser&una cosa que pocirern avalar, i podrem donar
el siiport a les peticions qsie es fiicin.
I CITIsembh que amb aixo res mks, sin6 agrair-los una
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vegada mks, doncs, I’atenció que han tingut íimh mi, i doncs,
I’estucli que han I‘ct del nostre informc.
I , mi, ja plint a part, 6s que nosaltres estcm acahmt el condicionament del nostre local, de la nostra seu que ks ---com
vostes saben - i\ l’antic palauet del marquis (1’ Alfiirriis, i 4 ~ ~
estigui finalitzat eiis plaurin moll que hi fcssin uiici visita, i cls
podríem atendre; els explicaríem i veurien el flrticionaincnt cle
la insti tuci6 i els serveis quc nosaltrcs prcstcin, i la instal-lacib.
He dc dir tamb6 yirc cn cl locd de In bibliotcca, yuc 1x1queclal
molt ampli, també el fem servir o pol ser concliciorial per a tina
petitri sala de reunions o conferhcics i, II~vors, podríem
-com ks lbgic- estar a la seva disposici6 per qualsevol
motiu, en dcíknsa dcls drets liuilians o dc qualsevol actuaci6 o
cursct que s’hi vulgui fer, o Iaules rodoncs que vtdgiiiii plantcjar, vosths veuran que esth netament a la seva clisposicib.
El Sr. PKESIDENP : Agrair la prcskncia de 1’I-lonol.able
Sfndir; de C;reugcs a la Comissib, del seu Infnrmc i de les respostes, i s’c?ixccc?la sessib.
(ks M H quart w d~ [ur.i/ai riotw r n i m d i s . )
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a n y s naturals. EI periodc CICstlbscripd fineix, doncs, cl 3 I de clesernhrc de cuda
imy. 1c,s altes psodukics durant el curs de 1’;tny cs compl;iran, als efectes de cotmiment, des CICla primera s c t m IM CIC c;ida trimestre tiatiiral, sigui quina sigui 121 dala de subscripcih dins aclucst 1riniestre.
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m ~ i i i l ,pcI

2.- IA tratnesa regular dcls cxctiiplarx de suhscripcib cotncnc;arA en i*cbre’s I’iniport corresponent i la hutllcla CIC
su bscr ipci ó d egudii nient e ni pI ci ~a. i
3. -

1’1 subsct‘iplor que n o rcnovi la subscripci6 abans del vencinient serii donat d e hiiixa; tan hoii ptiiit cs rcbrh h
port de la rennvacih es reprendrh la tramcsa clcl Diari, perb s c n x dret als cxeniplars no rebuts.
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4. - I,’Adniinistrizcih del Diari pot modificar .en qualsevol Inotncnt el p r w de subscripcib, el qual tindrii ekcctcs, pet’
als subscriptors ja donats d’al tia, a partir dc la primera renovacih de subscripcih.
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