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4.80. , Síndic de Greuges 

INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
EMRS PEL SÍNDK DE GRIEUGES 

(my 1987) (Reg. P-2097) 

OFICIALIA MAJOR 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de mar$ de 
1988, ha pres nota de l’lnforme al Parlament de Catalunya 
em& pel Síndic de Greuges (Any 1987) (Reg. P-2097) pre- 
sentat pel Síndic de Greuges d’acord amb la Llei i4/1984, del 
20 de marq, del Sindic de Greuges. D’acord amb I’article 144.1 
del Reglament del Parlament, la Mesa ha ordenat de publicar- 
10 en el Butlletí Qfrciial del Pdrlument de Catalunya i de trametre’l 
a la Comissió parlamentaria del Sindic de Greuges per al Seu 
debat, previ al del Ple. 

Palau dei Parlament, 9 de marq de 1988 

Ismael E, Pitarch 
Oficial Major 

INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
E M d  PEL SiNDlC DE GREUGES 

(ANY 1987) 

Han participat en la redacci6 d’aquest Informe : Frederic 
Rahola i d’Espona, Elies Rogent i Albiol, Maria J, Arnau i 
Sala, M. Angels Badia i Gascó, Joaquim Soler i Pont, Enric- 
Ricard Bartlett i Crtstellh, Rufo Diéguez i Villar, Ramon 
Garcia-Bragado i Acin i M. Josep han-Torres i Carceller. 

PRESENTAC16 

Circumstancies alienes R la finalitat essencial dels meus estu- 
dis i activitats, pero no a la meva vocació, m’han imposat des 
de 1984 I’hrdua tasca de presentar al Parlament, abans d’haver 
transcorregut trenta dies des de l’inici del segon període ordi- 
nari de sessions, 1’Informe en qu6 consten les queixes dels 
ciutadans i les actuacions que hem iniciat d’ofici, com també 
les respostes i resolucions que I’AdministraciÓ ens ha comuni- 
cat durant tot l’any. 

Les queixes reflecteixen els abusos, les arbitrarietats, discxi- 
minacions, errors, negligencies o omissions en quk ha incorre- 
gut 1’Administració en les seves resolucions o en els seus actes, 

En el transcurs dels tres anys que fa que s’impIant8 la Institu- 
ci6, creada igual que la de la resta dels Ombudsmen dels altres 
pdisos democrhtics, s’ha demostrat plenament necessiria, puix 

que la proteccib addicional del ciutadh ha estat tant favorable- 
ment acollida pel mateix ciutadd com per l’Administraci6. 

Aquesta protecció és imprescindible per rab del creixement, 
la complexitat i extensih d’unes activitats que I’executiu 
amplia cada dia discrecionalment en funcib de les competh i -  
es que s’atribueix. I&- imprescindible perque, com fa notar un 
dels millors constitucionalistes brithnics, A. V. Dicey, <( Li 11‘ aon 
hi ha discrecionalitat es pot caure en I’arbitrarietat H. Dit amb 
altres paraules, és molt versemblant que els drets dels ciuta- 
,dans es vegin accidentalment trepitjats pel monstre de la mi- 
quina administrativa del govern. 

EI nombre de queixes que hem rebut dels ciutadans aquest 
Últim any és de I .382, que, junt amb les dels anteriors, sumen 
un total de 4.651, xifra que esta dins el percentatge d’altres 
pdisos amb igual nombre d’habitants. 

Hem d’advertir, perb, que si bé la lectura d’aquest Informe 
permet de constatar moltes mancances i errors de la nostra Ad- 
ministració, no hi sbn, naturalment, totes les arbitrarietats que 
es produeixen. Perb tambk hem de veure que l’actuaci6 admi- 
nistrativa funciona correctament alli on ni el Sindic ni els 
altres brgans de protecció i control no s6n cridats pel ciutadh en 
demanda de tutela, 

Les actuacions de les administracions públiques al nostre 
país es compten a milers i milers, i no són gaires les que arriben 
a ser estudiades pel Síndic de Greuges i realment considerades 
queixes justificades i, per tant, mereixedores de recomanaci- 
ons o suggeriments, Les conseqükncies que traiem d’aquestes 
intervencions es refereixen, per& tant a qüestions concretes 
com a tendkncies generals que sens dubte estan a la genesi de 
certes situacions que no arriben a coneixement de la InstitucirS, 
perb que són txn rials. 

En aquest quart informe que presentem al Parlament, el 
lector trobarb sensibles variacions respecte als anteriors, Crec 
que també en aixo l’experiencia ha contribu‘it a aquesta nuva 
concepcib, tant per la selecci6 de queixes com per la nova siste- 
matitzaci6 de cadascuna de les parts i seaions en que Ies pre- 
sentem, En particular, fem esment de les condusions, que han 
merescut un estudi detingut i una acurada valoració. 

S’ha procurat que, tant en la redacció com en estructura, 
aquest Informe constitueixi, nu sols un instrument valid per 
als parlamentaris, perquk amb les queixes i inquietuds dels 
ciutadans coneguin la realitat que ens arriba sobre el funciona- 
ment del cos administratiu del país, sinó així mateix una refe- 
rhcia i una guia per a I’Administracib, que així podrh esmenar 
els defectes d’estructura i les falses decisions de qu8 pateix. Si 
fos aixi, es compliria una de les finalitats per qu6 mks vivament 
treballa la nostra Institució. 

Hem intentat que el text sigui assequible i que I’administrat 
hi pugui descobrir situacions que li podran servir d’exemple 
per fer prevaler el respecte als drets que l’ernparen. 

Desprks d’exposar en informes anteriors els possibles 
Iligams histbrics del Síndic de Greuges amb institucions histb- 
riques; la previsió legal amb determinació de les funcions pre- 
vistes; la relació amb altres figures afins o similars, i el tracta- 
ment intern d’una queixa, per divers 
puc citar la idiosincrhsia prbpia del país i 
del termini per redactar Yhforme-, 
emprat en anteriors informes cap a un 
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En definitiva, enfront del que en podríem dir informe- 
descripcib, ara presentem I’inf‘ome-debat. 

Davant nostre es presenten els ciutadans que tenen mancan- 
ces, aquells que la societat d’una manera o altra abandona, 
oblida, lesiona i, fins i tot, rebutja. 

Molts dels assumptes que es plantegen davant nostre han de 
ser estudiats, tractats, discutits i treballats per raons ( 4  estricta- 
ment humanithies>>, Hem fet I’esforq d’anar mt% enlla de Ies 
nostres compethcies per exigir a la nostra societat la solució 
immediata d’uns problemes i unes situacions que aquesta ma- 
teixa societat encara no ha tingut temps d’assirnilar ni tant sols 
de fer seves. 

D’aixo, d’aquestes realitats que es presenten davant nostre, 
en donem compte al Farlament en forma de debat. 

I és en forma de debat perqub es tracta sovint de posar en 
coneixement del Parlament unes situacions vives, aquelles 
que ens fan adonar que la nostra societat té eis elements tem- 
porals bbics (passat, present i futur) i els poders del sistema 
democritic (legislatiu, executiu i judicial) al servei de la lliber- 
tat, al servei de l’home. 

Moltes de les queixes que ens s6n presentades, les trobem 
també reflectides en actuacions i discussions d’aquest Parla- 
ment, o en trobem notícia en articles signats als diaris, sentim 
debats que en tracten a les radios o en són objecte les informa- 
cions de la televisió. Sobretot, responen a fets que trobem vius 
al carrer, 

Així doncs, creiem i esperem recollir en aquest Informe eis 
ternes d’un debat obert, un debat viu. 

Elaborar un informe, com la nostra llei obliga, en un termini 
extremadament curt, exigeix deixar molts punts simplement 
enunciats, sense poder-hi aprofundir corn f6ra convenient. 

Aquesta vegada hem vdgut que la queixa fos protagonista 
de9 nostre Informe. 

La queixa corn a reflex del problema que el ciutadh té en- 
front de l’adrninistració i enfront de la societat, no pas des del 
punt de vista descriptiu del seu problema, sinó des de la ghesi 
mateixa de la situació, de la causa de la relacib entre individu i 
societat. 

En definitiva, l’hforme del Síndic hauria d’acostar-se al que 
ha de ser una <<radiografia>> no descriptiva de la societat, sinó 
reveladora dels seus mals. 

L’lnforme comenva analitzant la ternatica plantejada, el con- 
tingut més significatiu i els resultats de la nostra actuaci6 en 
cada cas. 

Continua amb t’analisi de les conclusions a quk s’ararriba, 
fruit del treball que provoca la queixa del ciutada. 

Finalment, el nostre Informe inclou un conjunt de dades i 
documents que ens serveixen pec dur a terme la nostra tasca i 
que, si per si sols ja són importants, esdevenen imprescindibles 
en el conjunt de la nostra activitat, 

La reflexib, la critica de la nostra realitat social i l’autocrítica 
de la nostra actuació han presidit, en tot moment, e0 nostre tre- 
ball. 

Aquesta és la nostra aportacib al debat. 

No vull cloure aquesta presentació sense abans deixar con- 
stincia de la dificil labor realitzada pel r e d ~ i t  grup de coklabora- 
dors que, sense abandonar la tasca de cada dia, han redactat i 
confeccionat aquest Informe dins l’ajustat temps que marca la 

llei, A ells, el meu encoratjament, el rneu elogi i el meu sincer 
agrdirnent , 

Aquí també, una menci6 especial a Jaume Gin6 i Daví, 
primer Adjunt fins al darrer mes d’agost, que ha estat un fidel 
collaborador i que amb la seva dedicacib i competbncia va fer 
possible superar tots els problemes de la posada en funciona- 
ment de la Institució. 

Finalment, expressar el rneu reconeixement als parlamenta- 
ris amb qui ens hem relacionat, tant des de la tribuna del Parla- 
ment com personaiment, pel suport i suggeriments que d’ells 
hem rebut i que han contribu’tt a estimular-nos en el perfeccio- 
nament de la labor de cada dia. 

Frederic Rahola i d’Espona 
Síndic de Greuges 

Aquest és el quart informe que presentem al Parlament. 
El primer, relatiu als primers mesos de vida d’aquesta Insti- 

tu&, a més dels punts que indica la llei, recollia unes notes 
sobre els precedents d’aquesta figura en el dret comparat, unes 
notes sobre les Lleis 3/1981, dei 6 d’abril, reguladora del De- 
fensor del Pueblo, i 14/1984, del 20 de marg, reguladora del 
Síndic de Greuges, i unes indicacions sabre les funcions del 
Síndic de Greuges, segons la llei. 

Desplegivern pas per pas I’articulat de la nostra llei pel que 
fa a les funcions i dbiem que la llei preveu com a funcions pri- 
mhnes i bhiques la investigadora davant 1’AdministraciÓ; la 
mitjancera com a cosubstancial en una institució que vol ser in- 
strument de dihleg i pont entre l’administrat i I’AdministraciÓ; 
la informadora o orientadora a l’administrat, com a funció 
bhsica, per raó del desconeixement tradicional que té el ciutadh 
dels seus drets i deures en relaci6 amb I’Administracid, i, final- 
ment, la funció de promoció de modificacions dels criteris uti- 
litzats per I’AdministraciÓ per a la producció dels actes i les re- 
solucions administratives, a fi de suggerir els canvis necessaris 
en les normes vigents. 

En el segon informe (gener-desembre 1985>, exposhvem 
amb detall la gknesi i els principis de Pa Llei 3611985, del 6 de 
novembre, per la qual es regulen les relacions entre la Institu- 
ció del Defensor del Pueblo i les figures similars en les Comu- 
nitats Autbnomes. 

També hi exposhvem la nostra crítica a les esmenes incorpo- 
rades durant la tramitació en el Congrés i especialment en el 
Senat i desglossivern amb detall les circumstancies i els raona- 
ments que condriiren aquest Parlament a interposar per unani- 
mitat un recurs d’inconstitucionalitat contra l’esmentada llei. 

Justifichem bisicament el nostre desacord amb les esmenes 
introduides a la llei per tai com consideravern que el fet 
d’incloure-les-hi responia a una voluntat d’interpretar restricti- 
vament les possibilitats de col-Iaboració entre el Defensor del 
Pueblo i els comissionats parlamentaris autonbrnics, especial- 
ment en i’imbit de 1’Adrninistracib local. 
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La iniciativa legislativa hava  preferentment encaminada a 
explanar l’artide 4 de la Llei del Síndic, que parla de la possibi- 
litat d’establir convenis amb el Defensor del Pueblo. 

Amb aquests convenis es pensava articular una nova via a fi 
de permetre que el Sindic tingués una intervencib 
-coordinada amb el Defensor del Pueblo- en totes aquelles 
queixes que fessin referkncia a actuacions d’organismes admi- 
nistratius que, d’acord amb l’article 1 de la Llei del Síndic, no 
entraven dins eb nostres tlimbits d’actuacib. 

També en aquest segon informe donhvem una concreta ex- 
plicació del tractament intern d’una queixa, amb un detall 
sobre el procés prbctic que es produeix des que es presenta una 
queixa fins que és considerada resolta. 

En el nostre tercer inforem (relatiu al 19861 vam voler dedi- 
car la mAxima atencib a concretar els ambits institucional. i mil- 
terial de competbncies de cadascuna de les set bees en quB di- 
vidim el nostre treball, per tal de poder dona al Parlament, 
a m b  el rniixirn detall possible, una visió del tractament de les 
queixes i els expedients d’ofici. Ni fkiern una reforkiicia empíri- 
ca transcrivint, acotant i concordant extrems de les nostres re- 
comanacions i suggeriments, 

Per redactar aquest informe s’ha tingut en compte la visiij 
que el ciutadh te de 1’AdministraciÓ com un conjunt dborganis- 
mes, autoritats i funcionaris als quals s’ha d’adreGar per re- 
soldre qüestions o assumptes del seu interks. 

Des d’aquest punt de vista, hem estudiat ¡’actuació de les ad- 
ministracions per mathries o grans blocs, que hem anomenat 
seccions. La relació d’administracions afectades -aquelles 
contra les quals s’adrecen les queixes del chtada- figura a la 
tercera part de lkforme, juntament amb tot un seguit de 
dades estadístiques i documents que ja hem qualificat d’im- 
prescindibles per al nostre treball. 

Així, doncs, les seccions sbn : 
I, Administració general. 
II. Ordenacib del territori. 
111. Tributhria. 
IV. Sanitat i consum. 
V. Pensions i serveis socials. 
VI. Ensenyament i cultura, 
VII. Justícia i treball, 

Congruentment amb aquest sistema de tractament de les 
queixes, les conclusions valoren tambk els mbtodes de I’Admi- 
nistració en conjunt. 

Aquesta bptica s’ha vist afavorida pel fet que en la nostra 
opinió totes les administracions, grans i petites, autonbmiques 
i locals -independentment de la forqa politica que ocupa la re- 
sponsabilitat de dirigides- tenen problemes semblants, i a 
totes són apficables les conclusions d’aquest informe. 

Desprks d’un aclariment previ i una breu anilisi del tracta- 
ment rebut pel Síndic per part de les administracions phbli- 
ques, les conclusions es refereixen als metodes i procediments 
utilitzats per I’Administracib en qiiestions juridico- 
administratives, amb especial menció de la problemiitica de la 
justícia i el procediment administratiu, 

A continuació s’analitzen els rnktodes i els procediments en 
qüestions de contingut econbmico-patrimonial i, per Últim, en 
relació amb la prestació de serveis. 

El darrer punt de les nostres conclusions recull els problemes 
que hem observat amb referbncia a l’activitat de programació i 

planificació de les nostres administracions. Les recollim en un 
intent d’aprofundir en les indubtables conseqübncies que se’n 
deriven per als ciutadans. 

No hem volgut acabar les nostres propostes per al debat que 
reclamem sense deixar constimcia del nostre esperit de colda- 
boradors de I’AdministraciÓ pbblica, Així, fem un recull de 
pensaments o normes elementals que creiem que han de deter- 
minar el capteniment dels nostres poders públics, 

PRIMERA PART 

I. Seccib d ‘administracib general 

lnctoem en aquest apartat les queixes tramitades durant 
l’any 1987 en relació amb totes aquelles situacions en que, per 
accib o per omissió de I’Administracib pública, s’ha produ’it 
dany, lesió o indefensió al ciutadh i no se li han ofert o se li han 
negat obertament els instruments legals necessaris per exercir 
els drets que l’ordenament juridic li reconeix, 

El difKcil rescabalament dels perjudicis causats per YAdmi- 
nistraci6, les situacions d’inactivitat administrativa, la manca 
d’informació o les traves injustificades per obtenir-ne, a part la 
utilitzacib de la via de fet per part de I’Administracib, sbn 
alguns deis aspectes que s’analitzen en aquest apartat com a 
causes més directes del descontentament dels administrats. 

I ,  Inuctivitat, vies de fet, situacions dkdefeensib 

A l’inforrne al Parlament de l’exercici anterior, reiterhvem 
una vegada més la preocupació que sentim per aquelles situaci- 
ons que, provocades per la inactivitat de I’AdministraciÓ, 
menen el ciutada a un carreró sense sortida : la manca de re- 
sposta, l’abfis del silenci administratiu, la denegacib d’iinforma- 
cib, la inexecució de les resolucions judicials i l’incumpliment 
dels aetes propis dictats per I’Administració, n’eren els exem- 
ples mbs abundants, que, juntament amb les notificacions de- 
fectuoses i la falta de motivació de les resolucions administrati- 
ves, han constituit, tarnbe el 1987, el denominador comú de la 
majoria de les queixes que han arribat a la Institucib, amb inde- 
pendhncia del contingut substantiu i concret a que es refereix 
cada una. 

Un altre motiu de queixa, que tarnbk hem inclos en aquest 
apartat que denominem genbricament (< situacions d’indefen- 
s i h ,  ha estat la utilització de la via de fet per part de 1’Admi- 
nistraci6, fet en el qual veiem una privació dels drets legitims 
de les persones, produi’da al marge del procediment que la llei 
estableix. 

Si en altres parts de l’informe s’estudia el procediment admi- 
nistratiu cmo a garantia del ciutadh, convk referir-se ara a la via 
de fet com a impediment fonamental que és per poder contro- 
lar l’actuació dels poders públics. 

Efectivament, si la doctrina i els tribunals de justícia s’han 
esforvt des de fa anys a dissenyar els criteris de control dels 
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actes dits discrecionals és perguk aquests actes han d’anar en 
tot cas orientats a la consecució de I’intrxks general. 

Contrhriament, les actuacions portades a terme per la via de 
fet, sense procediment, sense notificacions, emparant-= nor- 
rnalment en la feblesa subjectiva del ciutadh, constitueixen 
una burla del principi de legalitat, al marge que, en no Poques 
ocasions, amaguen autentiques desviacions de poder, el con- 
tro1 de les quals es vol sosteure, no solament dels tribunals de 
justicia, sinb també de la mera constancia administrativa i de 
I’opinib phblica. 
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ons el desistiment del ciutadi, que no vol afegir als perjudicis 
causats el cost d’un dificil procés. 

Avui dia es pot dir en termes generals que cap administracib 
piiblica no indemnitza ningh pels danys i perjudicis provocats 
pel seu funcionament normal o anormal, si no hi ha una sen- 
tbncia judicial que la hi obligui. Aixb, com dkiem més amunt, 
provoca d’una banda els lbgics efectes dissuasoris en el ciutada; 
perb, de l’altra, comporta que en moltes ocasions la mateixa 
Administració no sigui conscient dels béns i drets que lesiona 
amb la seva actuació o amb la seva inactivitat. 

2. 
en I kcces a la cundicib de funcionari 

Funció pfiblica : el respecte deh principis de mkrit i capcitat 

Durant l’any 1987 el Síndic de Greuges ha continuat rebent 
queixes relatives a la funcib phblica. Tant per la quantitat com 
per l’interks dels assumptes plantejats, en destaquen les relati- 
ves a proves i exhmens convocats per proveir places a les dife- 
rents administracions públiques catalanes. 

És lbgic que, davant les dificultats existents per accedir en 
un lloc de treball estable en aquests moments, la convocatbria 
de proves per assolir la condició de funcionari aixequi enormes 
expectatives, com ho demostra el nombre d’opositors que s’hi 
presenten. 

Entenem que les circumstancies, més o menys conjunturals, 
que presideixen tota convocatoria han de fer que l’brgan con- 
vocant extremi les mesures tendents a garantir la transparkncia 
de les proves i el respecte als principis de merit i capacitat esta- 
blerts a l’article 103.3 de la Constitució. 

En aquest sentit, el Sindic de Greuges ha detectat, en les di- 
verses administracions, importants resisthcies a permetre 
que els opositors puguin qüestionar la qualificació obtinguda 
mitjanpnt la revisib dels exhmens. 

D’aquesta manera, la revisi6 de les proves esdevé una mera 
formalitat per part dels tribunals, que normalment no perme- 
ten la preskncia de l’opositor a l’acte de revisió, no autoritzen 
que es contrasti l’exercici amb els d’aaltres opositors ni fan p b  
blics tampoc eIs criteris que han servit de base al judici tkcnic 
amb quk es decideix la qualificació. 

Aquesta actitud es complementa amb la de les administraci- 
ons convocants, que, emparant-se en la ((discrecionalitat t kn i -  
ca>> dels tribunals i fugint d’entrrtr en el fons de la qüestió, con- 
soliden de fet una situació d’autbntica indefensió. 

3. Responsabilitat administra iiva, lndernnitzar pels danys ipe0.w- 
dicis, un assumpte pendent 

És evident que maquinaries tan complexes i feixugues com 
a vegades són les administracions provoquen arn5 el seu funci- 
onament ordinari una serie de perjudicis i destrosses de les 
quals sovint no són conscients. 

En part, aquesta inconscihcia és motivada per les dificultats 
de tota mena amb que hom ensopega a l’hora d’iniciar accions 
legals encaminades a fer efectiva la responsabilitat de 1’Admi- 
nistracib. Aquestes dificultats comporten en nombroses ocasi- 

4. La iurformacib que han de donaries administracions 

La resposta de I’AdministraciÓ a les peticions dels ciutadans 
en el sentit que se’ls faciliti una informacib a la qual l’Admi- 
nistració té acch per raó del deplegament de les seves potestats 
obliga a contrapesar els drets en presencia. 

D’uuna banda, el dret dels ciutadans a la informació i a l’accés 
als registres i arxius administratius; de l’altra, eis límits consti- 
tucionals, aixo es, la seguretat i la defensa de l’estat, l’aclari- 
ment dels delictes i la intimitat de les persones. 

En els casos plantejats davant del Síndic, el límit que s’havia 
de considerar era el dret a la intimitat de les persones, primer 
per veure si resultava afectat i, en segon terme, per escatir si 
aquesta afecció era tolerable o no, 

El Síndic ha entks que la solució deIs casos concrets havia de 
ser conseqiihcia de l’aplicacib successiva de dos criteris inter- 
pretatius : el primer, referit al dret dels ciutadans que les dades 
individualitzades que l’Administraci6 li exigei, no surtin de 
l ’hb i t  administratiu; el segon, que, en allb no previst per les 
lleis, es considera raonable admetre que l’esfera de la intimitat 
personal I familiar esti determinada de manera decisiva per les 
idees prevaients en cada moment a la societat. 

En el suposit de dades a que s’ha donat publicitat mitjancant 
registres públics o publicacions, o bk en el cas de les que són 
necedries per exercir accions impugnatbries, hem insistit en 
la naturalesa no patrimonial de la vinculació entre aquesta in- 
formació i les autoritats que dirigeixen els organismes que en 
sbn dipositaris; també hem vindicat la necessitat que la publici- 
tat dels acords i resolucions sigui efectiva, no merament for- 
mat. 

Negar el dret a la informació que hom necessita per fer ús 
d’un dret, equival a impedir el seu exercici. 

5.  Queixes més representatives 

Ordres donades sense convicció 

EI senyor N. G. planteja la situacib d’indefensió en que es 
troba davant la inactivitat de YAjuntament de Santa Coloma 
de Gramenet a l’hora d’executar i fer efectiva una resolucib 
municipal de data 16-4-86. 

Aquesta resolucib municipal, adoptada com a conseqüencia 
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d’una denúncia del senyor N, G., ordenava al titular d’una acti- 
vitat molesta --un taller de reparació d’autombbils- que CQ- 

rregis determinades deficikncies observades pels Serveis Tkc- 
nics Municipals en una inspeccib efectuada el 13 de marc de 
1986. La mateixa resolució advertia al titular de i’activitat que, 
si en el termini de trenta dies no s’havien esmenat aquelles de- 
ficiencies, es procediria 8 tancar i precintar el local. 

Admesa a tritnit la queixa i iniciada la investigacib oportuna, 
1’Ajuntament , per rnitjll. del seu Regidor de Governació, mani- 
festi al Slndic, en data 3 d’abril de 1987, que efectivament 
encara no s’havia ordenat el precintatge de I’activitat molesta, 
pel fet que el titular ja intentava corregir-hi les deficihncies. 

A aquesta informació, el representant municipal hi afegeix 
una especulació de carhcter subjectiu segons la qual el promo- 
tor de la queixa desitjaria que el local on s’exerceix l’activitat 
molesta fos precintat, perque ell és el propietari de l’immoble i 
d’aquesta manera s’dliberaria del llogater. 

El Sindid insisteix en la seva investigacib i demana el resultat 
de la darrera inspeccib municipal practicada, que acrediti la co- 
rrecció efectiva de totes o algunes de les deficikncies detectades 
per 1’Ajuntament’ les quals van ser la causa i origen de la reso- 
lució que resta inexecutada. A la vegada, el Sindic recorda a 
I’Ajuntament la insignificanqa d’altres interessos que even- 
tualment pugui tenir el denunciant que no siguin els invocats a 
l’expedient municipal i sobre els quals ni I’Ajuntament ni el 
Síndic no es podrien pronunciar. 

El resultat d’aquesta segona investigació palesa el fet que ni 
s%an corregit les deficikncies ni s’ha executat la resolucib mu- 
nicipal, la qual cosa obliga el Síndic a recomanar a 1’Ajunta- 
ment que adopti en el termini més breu possible les mesures 
necesgries pe& cessi la situació d’indefensib en quk es 
troba el promotor de la queixa, i en conseqühncia recomana 
que es doni compliment i executivitat al Decret de 1’Alcaldia 
del 16-9-86 o, aftrament, si hi ha raons d’interbs general que 
ho aconseih, que es dicti una altra resoiuciú que modifiqui o 
anuili la que continua inexecutada. 

Aquesta recomanació formulada pel Sindic de Greuges el 19 
d’octubre de 1987 no havia obtingut cap resposta de I’Ajunta- 
ment el 31 de desembre de 1987, rab per la qual el 12 de gener 
de 1988 la hi vam reiterar, 

L’l de febrer d’enguany, el senyor W, G. informa el Síndic 
que li ha estat facilitada per I’Ajuntament una cbpia d’un 
Decret d’Alcaldia de data 18 de novembre de 1987, per la qual 
s’ordena al titular dei taller el cessament de l’activitat i a la 
Guhrdia Urbana que precinti el local en el cas que el titular no 
cessi volunthiament, 

Ni el senyor N, G. ha rebut notificació d’aquesta resolució ni 
el Síndic n’ha estat informat. El taller, encara obert segons 
afirma el senyor N, G., continua exercint normalment 
l’activitat. 

La iwylorthcia de les formalitats 

&eixa nzim. 149/87 

El senyor J. S , ,  en representacib d’una societat mercantil, va 
comparbixer davant el Sindic de Greuges plantejant una 
queixa contra l’actuació de I’Ajuntament de Cervellb. Segons 

va explicar, el Consistori va vendre directament a l’empresa re- 
presentada pel senyor J,  S. una finca de 5,600 mz declarada pre- 
viament bé de propis, després de declarar desertes la primera i 
la segona subhasta. L‘esmentada transmissib s’eleva a pública 
el 23 de mar$ de 1984. 

Tot el procés es va desenvolupar amb normalitat fins que el 
nou propietari de la finca va voler inscriure el seu dret al Re- 
gistre de la Propietat de Sant Feliu de Llobregat. En aquest 
moment I’adquirent, ara ja propietari de la finca, s’assabenta 
que I’Ajuntament venedor no havia inscrit la finca al seu nom 
abans d’acordar-ne i efectuar-ne la venda. 

Admesa a trhmit la reclamació, considerant que efectiva- 
ment podria tractar-se d’una actuació irregular de 1’Admi- 
nistració i perjudicial per al ciutadh, es demana un informe a 
l’Ajuntament, que el 30 de mar$ de 1987 el va trametre al 
Síndic de Greuges. 

En aquest informe s’aclarien al Sindic les circumstancies que 
havien envoltat l’adquisicib municipal de la finca en qüestió, i 
també els nurnbrosos requeriments verbals que des dei 1983 
fins al 1987 havia fet I’Ajuntament a l’anterior propietari 
perqul: facilités l’accks ai Registre. Tanmateix, l’iinforme anun- 
ciava una rhpida solució del cas, ja que ((fa aproximadament 
un mes i mig l’anterior propietari havia sollicitat la inscripció, 
fet que es va comprovar personalment al Registre mateix u. 

Malgrat aquesta virtual solució del problema plantejat, el 
Sindic de Greuges va considerar necessari recordar a 1’Ajunta- 
ment de Cervell6 tant l’ob’tigacib legal d’inscriure els b h s  mu- 
nicipals en el Registre de la Propietat com el perjudici causat al 
reclamant amb la injustificada actuació municipal. 

Ai$ mateix, el Síndic va donar la ra6 a1 promotor de la 
queixa per tal com 1’Ajuntament havia actuat amb poca di- 
ligkncia en la solucib del problema una vegada denunciat. 

Finalment, se’ns ha comunicat que I’assumpte ha estat defi- 
nit ivament resol t. 

Negativa Q idormar i col*laborar amb el Sídic de Greuges 

En la tramitació d’aquesta queixa, promoguda per la falta 
d’actuacib de L’Ajuntment de Sant Quirze del Vallks, s’ha 
pogut constatar una manca total de voluntat de collaboració i 
d’atenció al Sindic de Greuges, la qual cosa ha motivat nom- 
brosos requeriments i gestions que fins al moment no han 
estat acompanyats d’bxit. 

L’origen de la queixa era la reiterada manca de resposta per 
part de I’Ajuntament a les nombroses sollicituds de llicbncies 
d’obres a realitzar a i’habitatge del senyor A. R,, i també ia ne- 
gativa del personal municipal a permetre4 examinar l’expedi- 
ent de concessi6 de llickncia d’obres corresponent a la seva 
casa. Els motius de queixa es van ampliar a I’expedient de disci- 
plina urbanistica incoat al reclamant amb posterioritat a l’ad- 
missió a trhnit de la queixa, 

En data 9 d’abril es va demanar un informe a I’Ajuntament 
que va ser lliurat tres mesos i mig desprks. El 14 de setembre 
següent va ser considerat desfasat i incomplert i no ajustat a 
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allb que s’havia demanat, per la qual cosa es va reiterar la 
pet icih 

Aquesta reiteració, que mai va merbixer resposta de la co- 
rporació de Sant Quirze, va ser objecte de converses telefbni- 
ques entre el personal colalaborador del Sindic de Greuges i 
funcionaris municipals (Aparellador municipal) en data 28 
d’octubre i 4 de novembre, tambe sense resultats positius, 

Finalment, el 25 de novembre el Sindic de Greuges es di- 
rigeix nuvarnent a 1’Alcalde de Sant Quirze del Vall& 
manifestant-li textualment ; (4  Considero necessari 
recomanar-vos doneu les ordres oportunes per tal que d’una 
vegada per totes es resolgui expressament la petició adrqada a 
l”Ajuntarnent, posant fi a aquesta situació certament irregular i 
pel quk sabem injustificada)), 

Malgrat acompanyar I’anterior recomanació amb un recorda- 
tori del deure que recau sobre autoritats i funcionaris d’infor- 
mar i assistir el Sindic de Greuges, la contumag actitud de I’A- 
juntament de Sant Quirze no s’ba modificat. 

La mili pendent : un impediment per trehdlav a i’administració 

Actuació d bJci nlkm. l345/86 

L’accbs a la funcib plfrblica esta sotmi% a un seguit de condici- 
Q ~ S  constants, sigui quin sigui el cos o E’escala a qu& hom es 
pretén incorporar. Hi ha també uns requisits especifics d’acord 
amb les funcions del cos o l’escata que no es poden contradir, 
ans al contrari, han de servir per fer efectiu el dret d’accedir en 
condicions d’igualtstt a les funcions i &recs púbIics, d‘acord 
amb els principis de mkrit i capacitat. 

Al Diari Oficial nhm. 925, del 9-12-1987, es publica I’Ordre 
del Departament d’Agricwltura, Ramaderia i Pesca del 27 de 
novembre de 1987 de covocatoria de proves selectives per a la 
provisió de 50 places d’Agents Rura€s, com a personal interí. 

A l’esmentada Ordre s’exigeixen corn a requisits per 
prendre part en la cunvocatbria haver complert 21 anys i no 
tenir-ne més de 3 1 abans del termini de presentació d’instinci- 
es i que els homes estiguin lliures del servei militar. 

El 22 de desembre el Sindic demanh al Departament que li 
indiqués la motivacib a quk obe’ien aquests requisits. 

Una Ordre del Departament de Governacib del 24 de desem- 
bre de 1987, publicada al Diari Oficial núm. 933, del 
30-12-1987, per la qual es convoquen proves selectives per a 
l’ingrés al Cos d’Agents Rurals, deixa sense efecte la convoca- 
toria per a fa provisi6 interina de places abans esmentada. A la 
nova convocatbria no skxigeix que els homes estiguin lliures 
del servei militar i limita el requisit d’edat a haver complert 18 
anys abans del termini de presentació d’insthcies. 

Aths el contingut d’aquesta segona Ordre, el 14 de gener de 
1988 el Síndic mati& la petició d’informe en el sentit de derna- 
nar que se li aclarís si hi havia hagut un canvi de criteri o si la di- 
ferent regulació era deguda al fet que ja no es tractava de pro- 
veir places amb carhcter interí, i en aquest cas es mantenia la 
peticib d’informe inicial, per bé que pensant en futures 
convocatbries, 

A hores d’ara s’esth pendent de rebre la informació 
demanada. 

Reserva de llocs de trebailpr als rninusvulids 

A l’informe corresponent al 1986, es feia constar la recoma- 
nacib formulada a 1’Ajuntament de Barcelona en relacib amb la 
reserva de places per a minusvilids a les convocatbries de selec- 
ci6 de personal laboral. 

L‘Ajuntament de Barcelona, acceptant la recomanació del 
Sindic, recansiderh e3 criteri inicial i en diverses convocatbries 
de places produ’ides a partir de l’abril de 1987 ja ha fet la reserva 
prevista per la Llei d’Integracib Social dels MinusvAlids. 

Lu indeterminació genera malentesos 

Els sistemes de selecció de personal al servei de les admi- 
nistracions públiques han estat objecte de nombroses reflexi- 
ons, Cada procés de selecció pot esdevenir forp controvertit 
atesa l’expectativa que genera d’obtenci6 d’una col-locació, de 
manera que aquells que no assoleixen el resultat pretbs sovint 
hi manifestaran el seu desacord. 

El senyor A. C. eonsiderh que havia estat víctima d’un tracte 
discriminatori quan es van avaluar els seus mkrits a ia fase de 
concurs del concurs-oposició convocat per la Diputació de Bar- 
celona, amb data 31 de maig de €985, per a la provisi6 de 20 
places de guarda del Cos de Guardes durats. 

L’interessat entenia que el temps de servei prestat com a 
vigilant jurat en una central nuclear li hauria hagut de ser co- 
mputat corn a mbrit a Vaapartat del barem que puntuava la <<cap- 
acitat demostrada i acreditada en el desenvolupament de tre- 
balls similars a ies funcions prbpies del lloc de treball objecte 
de la convocatbria>r. No havent-se fet aixi, presenta queixa al 
Síndic. 

De la informació rebuda de la Diputació es desprenia que el 
tri buna1 havia enth que l’esmentat apartat sols permetia consi- 
derar puntuables els serveis prestats en organitzacions incloses 
dins l’hmbit de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat. 

EI Sindic considerh que aquesta interpreta&, encara que es 
podia discutir, era justificable i que, en la mesura que s’haguks 
aplicat amb carhcter general, no palesava cap tracte discrimina- 
tori amb el reclamant. 

De tota manera, atks que la determinacib del conceptre << tre- 
balls similars H s’havia fet per via de remissió a dlb que disposa- 
va la Llei Orginica 2/1986, del 13 de mar$, el Sindic suggerí 
que en futures convocatbries, per raons de claredat i per evitar 
malentesos i falses expectatives, caldria que, cas de mantenir- 
se aquests antecedents com a mkrits del concurs, es precisés el 
concepte al barem corresponent, substituint-hi i’expressió in- 
determinada H treballs similars>> per la remissió abans 
esmentada. 

Aquest suggeriment ha estat acceptat per la Diputació. 

El personal sanitari local demana una jornada de treball ifer festa 
els cups de setmana 

La queixa és formulada pel senyor J. A., que presta servei en 
un municipi de 1.500 habitants i en altres de mks petits. El 
motiu de la queixa és que, d’acord amb la normativa que 
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regula la’ seva situacib, dictada €’any 1953, ha de prestar servei 
24 hores el dia i 7 dies la setmana per tal d’atendre les urgkncies 
que es puguin presentar, i per fer les vacances d’estiu ha de ser 
ell qui ha de trobar un professional que el substitueixi. 

El Síndic de Greuges va considerar que efectivament cal con- 
siderar reconegut a tots els treballadors, incloent-hi els funcio- 
naris que atenen serveis ghblics corn ara és el de la salut, el dret 
a gaudir de descans setmanal, d’una jornada de treball i de va- 
cances retribuides, per la qual cosa va acceptar a tramit la 
queixa i va demanar un informe al Departament de Sanitat. 

L’hforme del Departament de Sanitat, confirmant en allb 
que es fonamental els motius de la queixa, exposava en primer 
lloc que la jornada de treball d’aquests professionals és de 37,5 
hores setmanals, malgrat que han d’estar localitzables les 24 
hores dei dia. Tambb es va informar que dues vegades el mes 
poden demanar una dispensa de 48 hores com a m h i m  
sempre que deixin el servei ates per un company, al qual hauri- 
en de pagar o compensar ells mateixos, 

Per filtim, i per vies diferents, a I’informe es va confirmar 
també que són personalment els interessats els que han de pro- 
posar la persona que els ha de substituir per poder fer les vacan- 
ces d’estiu. 

Per filtim, I’Administracib informa del gradual desenvolupa- 
ment del Decret 84/85, de Mesures per a la Reforma de 1’Aten- 
ció Primaria a Catalunya, que, entre altres aspectes, soluciona- 
ra aquesta qüestió. 

Estudiada la informació subministrada, es va considerar que 
certament les limitacions i condicimants que s’imposen per a 
l’exercici dels drets de vacances retribtiides, descans setmanal i 
jornada de treball en fan un autkntic buidat de contingut, d’a- 
quests drets, contra ailb que disposen l’article 40.2 de la Consti- 
tució i l’article 7 del Pacto Internacionai de Derechos Econbmi- 
cos, Sociales y Culturales, 

En concret es feia notar que ( 4 .  .. si les vacances d’un funcio- 
nari queden condicionades a la designacib per ell mateix d’uun 
substitut, o si el descans setmanal queda també condicionat al 
consens en l’establiment de torns entre els profesionals dels 
partits mbdics, sorn de l’opinió que el dret es desfigura, carre- 
gant sobre l’interessat obligacions i condicions, el compliment 
de les quals 6s a vegades difícil H. 

No obstant aquesta primera aproximació negativa a la si- 
tuacib, es va valorar la via de soiucib adoptada del desplega- 
ment del Decret 84/85 mitjantpnt la creacib de les k e e s  Bki- 
ques de Salut, 

Per aixb, es va decidir formular recornanacib en el sentit que 
s’adoptin les mesures necesshries per garantir l’efectivitat d’a- 
quests drets, especiaiment en els casos en que els professionals 
afectats IIQ poden complir les condicions establertes a la 
normativa. 

Una amnistia d&ii d ’apJcor 

Queixa núm. I 7918 7 

Amb el pro& cap a la normalitat democrhtica s’entengué 
que s’havia d’assolir la plena convivkncia de tots els ciutadans, 
amb l’oblit de qualsevol llegat discriminatori del passat, Amb 
aquesta finalitat, es dictaren les disposicions d’amnistia, entre 

els quals les encaminades a permetre el reingrés a I’Admi- 
nistració phblica dels funcionaris que E’hagueren d’abandonar 
per motius polítics. 

El senyor A. T. O., que havia estat professor d’electrotkcnia 
i triganometria de I’Escola Municipal d’Arts i Oficis de Manre- 
sa des de l’octubre de 1936 fins a l’octubre de 1937, cridat a 
files i incorporat a l’exbrcit del centre l’any 1937, va tornar a 
Manresa després de la guerra i es presenta a I’Ajuntament, on 
se li indica que, atesa la seva significaci6 politica --militant del 
PSUC, Secretari d’Agitaci6 i Propaganda de la ceklula del 
Partit Comunista a 1’Acadkmia d’Enginyers de I’Exercit de 
Godella-, valia més que s’alíunyés, ja que el mks probable era 
que I’eempresonessin, 

El 2 de juliol de 1986 sollicita a 1’Ajuntament d’aquella 
ciutat que li fos aplicada la normativa reguladora de l’amnistia 
i, en conseqlihncia, que se li concedís el reingrés a la plantilla i 
la simulthnia jubilació forcosa per edat, 

Aportada Ja documentació soldicitada per 1’Ajuntarnent i 
passats més de vuit mesos sense tenir mbs noticies, el senyor 
A. T. 23. s ’ a d r e  al Síndic demanant que instés una resolució 
expressa dkquell municipi. 

Admesa a tramit la queixa, 1’Ajuntament informh que havia 
formulat consulta a la Direcció General d’AdministraciÓ Local 
del Ministeri per a les Administracions Phbliques relativa a 
l’escaienga de concedir en aquest cas els beneficis de l’amnistia. 
La dita Direcció General assenyala que per aplicar-los calien 
dos requisits : que l’interessat hagués estat funcionari en pro- 
pietat i que hagubs estat separat del servei per expedient de de- 
puració o motius d’intencionaiitat politica. Essent aixi que el 
demandant acreditava el primer, perb no el segon, se suggeria 
que es demanés informe a la Mutualitat Nacional de Previsió 
de l’Administraci6 Local (MUNPAL). Demanat el criteri de la 
MUNPAL, no se n’havia obtingut resposta, motiu pel qual 
l’expedient estava aturat. 

El Sindic constata que la demora a resoldre la petició del 
senyor A. T, O. no era imputable a l’Ajuntament, perb suggerí 
a 1’AICalde que insistís prop de la Mutualitat per tal que aquesta 
definis el seu criteri, bo i recordant-li que fa compethncia per 
resoldre era seva. Aixf mateix, li recomana que informés el 
promotor de la tramitació donada a la seva petició per evitar 
que cregués que estava en via de ser desestimada per silenci 
admiGstratiu. 

L’Ajunhment acolli aquesta recomanacib, perb encara no 
s’ha resolt la peticib origen de l’actuació. 

A propbsit d’aquesta intervencib, el Síndic ha de manifestar 
el seu convenciment que la valoració sobre el requisit d‘haver 
estat privat d’un c h e c  per motius d’intencionalitat política 
s’ha &objectivar d’acord amb els principis de legalitat i segure- 
tat jurldica, per0 que aquesta objectivació no es pot fer en 
abstracte, sinó tenint ben present la circumstancia histbrica en 
que el fet es produi. 

Queixa núm. 13.47185 

Cada estiu els incendis forestals són una de les preocupaci- 
ons de la nostra societat, Per tal que la superficie cremada sigui 
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la menor, cal la concurrencia de diversos factors : desplega- 
ment d’unitats de vigilancia i alerta,’ conscienciació ciutadana, 
etc, Perb, quan Z’incendi esclata, sols el concurs dels mitjans 
phblics d’extinció i l’activitat dels particulars pot evitar els efec- 
tes desvastadors. La no-indemnització dels danys soferts per 
les persones o béns dels particulars que colalaboren amb els 
poders públics en enfrontar-se a un sinistre, no sols 6s una in- 
justícia, sinó que els indueix a negar-se a aquesta cooperaciri 
necesdria i insubstitliible. 

El 28 de juliol de 1985, l’automobil del senyor J. M. (sots- 
oficial del Cos de Bombers de I’Ajuntament de Barcelona, que 
gaudia de les vacances d’estiu i, per tant, estava fora de servei) 
resulti totalment cremat mentre volunthriament, sense cap 
acte exprés de requisa temporal del vehicle, portat d’un alt 
sentit d’exigkncia cívica, l’utilitzava en missions d’aprovisiona- 
ment dels bombers i personal civil que intervenien en les tas- 
ques d’extinció dels incendis que es van declarar a la zona de 
Talamanca, Mura i Rocafort. 

El senyor J. M. va haver d’adquirir un vehicle nou, i en 
compri un d’igual, que perdé durant l’incendi, que tenia sols 
set mesos d’antiguitat. 

La diferhncia entre a lb  que havia cobrat com a indemnitzaci- 
ons de lksseguranp, Ministeri de 1’Interior i Ajuntament de 
Mura i el cost de l’automobil era de 408.124 pessetes. Va sol& 
citar que aquesta quantitat li fos compensada per la Generalitat, 
pero no en va obtenir resposta stttisfactbria, motiu pel qual pre- 
senth queixa al Síndic. 

Admesa a trimit la queixa i demanada informació al Depar- 
tament de Governació sobre les mesures adoptades en relacib 
amb el cas exposat i íes previsions per al supbsit que es tornks a 
produir una situació igual o similar, s’indich que, d’acord amb 
la legalitat vigent, s’entén que aquests danys han de ser atesos 
en la mesura possible amb els mitjans econbmics que eh go- 
verns civils i ajuntaments hi puguin dedicar. 

La normativa aplicable només preveu indemnitzar la psrdua 
dels béns dels particulars utilitzats per a combatre el foc, si prb 
viament han estat requisats per 1’Administració rnitjanqant un 
acte exprks. 

En el supbsit plantejat, l’interessat actuS1 volunthiament i 
esponhia, amb el coneixement i anuhncia dels poders públics 
allí representants, perb sense cap manament exprés. 

El Síndic considera que calia fugir d’una interpretacib tant 
formalista de la noma  quan aquesta ens condueix a un resultat 
clarament injust. En aquest cas, aquella interpretacib compor- 
tava que, pel fet de no existir un supbsit idhtic predeterminat 
per la llei, no era procedent la indemnitzacib reclamada. 

Així doncs, va recomanar a 1’AdministraciÓ d’estudiar amb 
el major interes la forma d’articular un ajut economic que co- 
mpenses les phdues sofertes pel senyor J. M. 

Aquesta recomanació va ser acceptada pel Departament de 
Governació, que es va fer carrec de l’import esmentat. 

Sembla aporth fer constar en aquest informe que, per evitar 
que els casos com el que va motivar aquesta actuació s’hagin 
de resoldre només per la bona voluntat dels brgans de les admi- 
nistracions públiques -bona voluntat que, d’altra banda, és 
just afirmar que s’ha acreditat en aquesta ocasió-, cal que tots 
els poders p~blics competents en matkria de prevenció i extin- 
ció d’incendis --administracions locals, Departament de Go- 
vernació i Ministeri de l’hterior- endeguin una reflexió con- 

junta on se sotmeti la normativa reguladora de la temhtica plan- 
tejada a un test aprioristic per tal de determinar les mancances 
de regulaci6 i els problemes a l’hora d’aplicar-la. 

Loíu Rhpid 

Queixa n i h .  545187 

EI mes d’abril va 
zar dit Loto Rhpid. 

niciar-se la venda de butlletes del joc d’at- 

D’antuvi varn rebre diverses queixes -especialment 
orals- i els mitjans de comunicació van publicar noticies i 
cartes posant de Manifest que en diversos indrets les butlletes 
es venien a menors d’edat, Un representant de la Institució va 
poder comprovar la certesa d’aquestes situacions. En posar-ho 
en coneixement telefbnic dels Mossos d’Esquadra, aquest cos 
actuh amb celeritat i comparegué davant €’establiment 
denunciat. 

No veient en els establiments venedors cap nota ni anunci 
indicatiu que la venda de butlletes ks prohibida als menors (de 
la mateixa manera com s’indica la prohibició de vendre tabac, 
alcohol o d’utilitzar maquines escurabutxaques), en vam 
donar coneixement al Conseller de Governació rnitjanFant 
una carta en la qual recornanhem de prendre les mesures opor- 
tunes per evitar la situació denunciada. 

Quinze dies després, el Conseller ens respongué indicant, 
entre altres, dues coses que varn considerar cabdals : 
- L‘EAJA (Entitat Autbnoma de Jocs i Apostes) prepara- 

va <<els rbtols indicadors d’aquesta prohibició, que seran entre- 
gats gratu’i’tament a tots els venedors significant-los l’obligato- 
rietat de collocar-los en un lloc ben visible>>. 
- Durant els primers dies de venda H la Policia Autonbmica 

ha descobert 13 casos de venedors de Loto-rhpid que han in- 
fringit la prohibició de venda als menors, aIs quals ha estat reti- 
rada l’autoritmció,. , )> 

Després d’aquestes primeres queixes que van motivar la 
nostra intervenció, no n’hem rebuda cap més, 

11. Sec& d’ordenacib del territori 

Enguany hem volgut donar un tractament unitari, dins de la 
secció d’ordenació del territori, a diferents qüestions que, 
essent competkncia de diferents administracions, configuren 
el medi en quk es desenvolupen ies activitats ciutadanes. 

Així, hi tractem problemes relatius a l’urbanisme, les activi- 
tats ciassificades, el medi ambient, les obres públiques o l’habi- 
tatge, qualsevol que sigui I’administració afectada. 

1, El medi ambient i ei dret a gaudir d’unes condicions de vida 
dignes 

Assegurar a tots els ciutadans una digna qualitat de vida 6s 
una de les finalitats de 1’Estat tal com se segueix del prehmbul 
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de la Constitució, i un defs seus elements és l’obtencld, d’un 
medi ambient escclient per promoure aquella qualitat. 

La mateixa Constitucio consigna el dret a gaudir-ne, dret 
que s’ha de reconeixer, respectar i protegir en la legislació, la 
prhctica judicial i I’actuació dels poders pu blies. 

En exercici de la competencia legislativa de la Generalitat, el 
Parlament ha aprovat una completa normativa atenyent als sec- 
tors de I’aigua, activitats extractives, protecció d’espais natu- 
rals, residus sblids i aire, lligada amb I’ordenaci6 territorial, 
que ha vingut a sumar-se a la ja existent, i en especial al Regla- 
ment d’activitats molestes del 1961, pel que sembla en via de 
modi ficacib. 

El Sindic ha constatat que, malgrat haver-se produit progres- 
SQS, la proteai6 abans esmentada és lluny d’arribar a uns ni- 
vells satisfactoris, i aixb és degut no solament a la necessaria li- 
mitació de mitjans amb quk les administracions pfibliques han 
d’afrontar aquest repte, sinó en bona mesura a diferents man- 
cances de programacib i coordinacib, 

Com ja es deia a f’informe de I’any passat, Ea creixent sensi bi- 
Iitat social davant la temhtica del medi ambient sovint no va 
acompanyada de la suficient informació. 

JL’addició dels dhfrcits en I’acció i la informacib amplifica la 
contestaci6 social contra aquells projectes, COM ara els aboca- 
dors, que, tot i generar un impacte ambiental perjudicial, n’evi- 
ten altres de més grans, Davant d’aquesta situaci6, la posici6 
de no dir res i deixar que passi el temps i apaivagui els hnims fa 
que no pocs ciutadans interpretin que allb que és defensat per 
I’Administració no és pas I’interks general. 

La infmmaci6 extensa sobre aquests problemes no fomenta 
l’oposició visceral; el silenci, que sempre és omplert per altres 
informacions, si. 

El dret a un medi digne és un dret de tothom, pero es concre- 
ta en el de cada un dels ciutadans a gaudir d’una natura no de- 
gradada i a no haver de suportas en els llocs on viuen unes 
olors, fums, sorolls, vibracions, etc., més enlli del llindar con- 
gruent amb les caracteristiques de l’activitat que desplega. 

Igual com el valor de la llibertat és desconegut quan algfi és 
injustament privat de la seva, el dret al medi ambient també 6s 
vulnerat quan algh -i en són molts- es veu perseguit fins al 
seu habitatge per les immissions molestes d’activitats de 
tercers , 

Aquesta cansideracib 6s la que ha motivat la major part de 
les intervencions del Síndic de Greuges en aquesta rnatkria. 

2, Sobre I ’expropiacií5 forcosa i la seva problemhtica 

Yexpropiació forqosa és, junt amb I’exacció fiscal, la mesura 
més enkrgica d’intervencib administrativa sobre el patrimoni 
dels ciutadans. 

Ei sistema institucional que l’expiessa inclou un seguit de 
formalitats que constitueixen garantia de la llibertat. 

El sistema articulat a la Llei d’ExpropiaciÓ F o r p a  ha estat 
successivament modificat en el temps amb la idea de facilitar la 
tasca de I’Administracib en la prossecució de l’interhs general, 
fet que ha comportat un correlatiu afebliment de les garanties 
dels administrats. De dota manera, una adequada aplicació del 

marc legal vigent permet garantir els drets dels ciutadans. En 
aquest sentit, el Síndic ha considerat necessari discrepar de i’ac- 
tuació de YAdministració en alguns casos concrets que li han 
estat plantejats. 

S’ha hagut de recordar a 1’AdministraciÓ que la declaracib 
implícita de la necessitat d’ocupació dels bens que implica l’a- 
provació de determinats projectes no elimina l’obligaci6 de 
notificar-la individualment als seus titulars. 

S’han constatat grans demores en la remissió dels expedients 
de determinació del preu just als Jurats Provincials d’Expropia- 
ció quan el preu en qüesti6 no s’ha fixat per mutu acord, 
Aquests retards s’han volgut justificar adduint que la negocia- 
cib prosseguia cercant l’acord, malgrat que la Llei d’Expropia- 
ció Forcosa, a l’article 24, preveu que, si no hi ha avinenqa en 
la indemnització, ]’expedient s’ha de prosseguir, tot i que en 
qualsevol estat posterior de la tramitació, abans que resolgui el 
Jurat, les parts poden aturar-lo si convenen un preu. 

Tanmateix s’ha confirmat que, quan els Jurats Provincials 
d’Expropiacib resolen mks d’acord amb la petició de l’expropi- 
at que no amb la de l’Administraci6, aquesta impugna per sis- 
tema la decisi6 davant la jurisdicció contenciosa administravia. 

Aquesta prhctica, donada l’acumulació d’assumptes als 
brgans jurisdiccionals, esdevé una nova chrrega per  al propieta- 
ri, que així haura d’esperar uns quants anys més per veure’s in- 
demnitzat degudament. 

3, Sobre la muncanCu d’habitatges i aitres problemes ajhs 

La Llei d’hrrendaments Urbans vigent ha estat un dels 
motius que en matkria d’habitatges ha originat un bon nombre 
de queixes al Síndic, tant per part de propietaris com de 
llogaters. 

Els propietaris d’edificis antics, amb contractes celebrats fa 
mks de trenta anys i subjectes a la cliusula de prbrroga forqosa, 
han suscitat queixes d’índole diversa. Totes contenen com a 
factor comú l’empobriment progressiu del patrimoni personal 
de I’arrendador. En la majoria de casos, a mes, aquests propie- 
taris no se senten representats per la Cambra Oficial de la Pro- 
pietat Urbana a l’hora de defensar els seus interessos. 

Ets llogaters, per part seva, defineixen més els motius de 
queixa i els factors i circumstancies que sens dubte han afeblit 
la seva posició els últims anys. 

Entre aquestes circumsthcies es destaquen fonamental- 
ment la desaparició de la prbrroga farqosa dels contractes, les 
revisions i increments dels impostos traslladables al Ilogater o 
la inexistkncia d’orgmitzacions de llogaters que defensin efec- 
tivament els interessos que els sbn comuns, 

Tant els llogaters corn els propietaris han demanat al Síndic 
que promogui la modificaci6 de la Llei d’Arrendaments 
Urbans o bé que la mateixa Administració adopti mesures 
legals que modulin aquestes situacions. Totes dues parts recla- 
men normes proteccionistes i tutelars de I’Administració per 
salvaguardar equitativament els interessos en joc. 

El Síndic ha informat tan Ampliament com li ha estat possible 
en cada cas que aquestes peticions no poden ser acoliides ni 
abonades per la Institució. 
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EI dret a un habitatge digne i adequat, garantit per la Consti- 
tució, no ha d’assolir-se rnitjanpnt l’eestabliment de normes 
proteccionistes en matkria de lloguers. Aixb comportaria un 
desplapment de les carregues públiques i socials cap a un 
sector de ciutadans, el dret dels quals tambk és garantit 
constitucional ment. 

La tutela i protecció que hauran d’exercir els poders pnjblics 
per modular aquests desequilibris que, efectivament, es pro- 
dueixen en la relació entre propietari i llogater s’ha de fer ne- 
cessariament efectiva mitjanqant la intervenció de 1’Admi- 
nistraci6 en el mercat de I’habitatge, promovent l’edificació de 
cases de les característiques que la demanda social reclama i en 
els llocs on l’especulació és més punyent. 

És des d’aquest punt de vista que els problemes sorgits en el 
finanqament dels habitatges de protecció oficial durant el 
segon semestre de l’any 2987 ha despertat l’interks del Síndic 
de Greuges, 

En efecte, han estat nombroses les queixes de persones que, 
havent obtingut la qualificació provisional de proteccib oficial, 
no han aconseguit que ni el Banc Hipotecari ni cap altra entitat 
de credit hagin volgut concertar el finanqament del projecte en 
les condicions normals per a aquest tipus d’habitatge. Aquestes 
circumsthncies, unides a la confusib generada per la parcial i in- 
suficient informació facilitada als afectats, han motivat la 
nostra intervenci6. 

4. La disciplina urbanística i els problemes per fer-la efectiva 

La Llei del Sol del 1976 preveia com una important novetat 
en el seu article 235 l’acció pfiblica per exigir I’observanGa de la 
legislacib urbanística. Aixo venia a significar, ni més ni menys, 
que tothom podia impugnar la concessió d’una llichncia d’o- 
bres si considerava que era contrhia al planejament vigent, 
sense necessitat de tenir-hi un interbs directe ni de ser especial- 
ment prjudicat pec l’acte administratiu. 

Uesperit de la norma era, dones, de considerar que la eomu- 
nitat en conjunt és subjecte interessat en la gestió de 
I ’ur banisme. 

Aquesta voluntat del legislador topa en moItes ocasions, 
segons ha pogut detectar el Síndic de Greuges, amb una negati- 
va més Q menys palesa d’alguns ajuntaments a informar degu- 
dament els ciutadans del contingut i l’abast de les llicBncies per 
poder-ne conkixer i jutjar I’adequació a la normativa. 

Tanmateix, al Síndic s’han adreGat ciutadans decebuts 
perquk 1’AdministraciÓ ni autoritza ni reprimeix una determi- 
nada actuació que consideren ilkgal, o quan un determinat 
ajuntament actua discriminatbriament contra un ciutadi tole- 
rant, en canvi, irregularitats i ilmlegalitats d’un abast mks gran a 
la parcel-la del costat. 

Entenem que aquestes actuacions i actituds, igual corn suc- 
ceeix en altres matbries, van dirigides a defensar per sobre de 
tota altra consideracib, l’actuació administrativa, fins i tot en 
aquells casos en qu& l’interks públic esti més en la posició del 
ciutada que en la de 1’AdministracÍÓ. 

5 .  Queixes mes representatives 

Centimetre mh, cepltímetre menys 

Queixa núm. 532B7 

El planejament urbanistic, en class ficar el sol en urbanitza- 
ble i no urbanitmbte i qualificar el primer en alguna de les di- 
verses variants possibies atenent als casos que es permeten, 
modula el dret de propietat. Fer tal que un planejament s’es- 
caigui amb el medi fisic i no incorri en incongruencies internes, 
6s essencial comptar amb una topografia exacta i reflectir-ho 
en una planimetria de detall suficient, 

La senyora A. S. és propietaria d’un terreny de 302,42 
metres quadrats a Barcelona, qualificat, en part, d’ordenació 
en edifrcacib ailíada plurifamiliar i, en part, d’equipaments 
comunitaris. 

Els pihnols del Pla General Metropolita van ser confeccio- 
nats a escala 1 :500Q, proporció a la qual no és possible deter- 
minar el grau d’afectacib d’aquest terreny per una qualificació 
o l’altra. 

EI plhnol d’Ordenaci6 Física a escala 1 :ZOO0 aprovat per la 
Comissió Administrativa de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona el 30-3-1978, corn a document intern de treball, fa 
una lectura de Ia planimetria i 5000 de la qual se segueix una 
afeccib a equipaments de 74’93 mZ, i es deixa per edificar una 
parcellade dimensionsinferiorsa la mínima en 21,51 m2. 

EI Síndic informA Sa interessada deis mecanismes que podia 
utilitzar per impugnar aquesta interpretació que es feia deis 
límits de la zonaci6 existent, perb considera oportG assenyalar 
que és forga convenient efectuar la conversió de la planimetria 
dels Plans Generals a escales que permetin un major detall, 
amb formalitats iguals a les d’aprovacib del Pla, ja que, en cas 
contrari, els documents que no han estat tramitats com un pla 
d’ordenació tenen de fet els efectes jurídics d’aquesta mena de 
plans. 

Per la millora delpaliutge urbd 

Queixa nzirn. 92287 

Aconseguir que els interiors de les illes de cases de I’Eixam- 
ple de Barcelona estiguin ben enjardinats i, en la mesura que 
sigui possibie, amb acds sernipriblic O piiblic, recuperant l’ini- 
cia1 projecte d’lldefons Ce&, ha estat un objectiu urbanístic 
dels hltims temps popularitzat a travks d’un eslogan publicitari 
del: Consistori de la ciutat. 

La concurrhcla d’altres interessos fa que en alguns casos 
des del mateix Ajuntament s’actui‘ de manera absolutament 
contrhria, a m b  la consegiient perplexitat del ciutada. 

Un grup de veim de la zona delimitada pels carrers de Mun- 
taner, Herzegovina, Gualbes i els jardins del Turó de Monte- 
rols manifestaren el seu rebuig a l’acord municipal de concessió 
administrativa per a la construcci6 d’un aparcament subterrani 
de diverses plantes confrontant amb el parc de Monterols, 
obra que comporta la destrucció de mes de 1.300 m2dejardi. 
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Es tracta de la substituci’ó d’una zona de verd privat per dos 
equipaments, l’aparcament i ,  al seu damunt, una pista polis- 
portiva, L’esch nombre d’aquesta mena d’instal.lacions a la 
ciutat de Barcelona no requereix cap demostració. 

At&s que hi havia en marxa un procés contenciós administra- 
tiu, el Síndic oferí la seva mediació a les parts. Endegada una 
reflexió conjunta entre l’Administraci6 i els afectats, 1’Ajunta- 
ment reconsidera I’acord inicial acceptant de tractar la coberta 
del phrquing com a zona enjardinada i inicia els trhmits per con- 
struir una nova pista en un altre indret del districte. 

Queixunúm. 11-29/87 

En aquesta ocasib, qui s’adreqa al Sindic de Greuges és una 
comissi6 ciutadana constituida per oposar-se a l’avantprojecte 
d’autopista Castelldefels-Sitges, al pas per Castelldefels. Els re- 
clamants compareixen amb el suport de 1’Ajuntament d’a- 
questa vila. 

Aquesta oposició al projecte en qüestió, fa fonamenten els 
reclamants en el fet que l’autopista havia de passar pel bell mig 
de la vila, agreujant els actuals problemes de separacib entre el 
nucli i les platges. A aquesta questió fonamental, hi afegeixen 
molts altres aspectes que, segons ells, poden incidir negativa- 
ment en el medi i en la qualitat de vida. 

El Sindic de Greuges va estudiar la qiiesti6 i ia va considerar 
mereixedora de consideracib per dues raons. 

La primera és que la comissió ciutadana havia fet un impor- 
tant esforq, d’una banda, per aconseguir la representativitat 
efectiva del mixim de veins de Castelldefels (set associacions 
de ve’ins i centenars de persones) i, de I’altra, perque van ser 
capaps d’articular una alternativa tknica al projecte oficial, 
amb prou detall per ser tinguda en consideració i ,  per tant, 
estudiada, 

La segona raó que va suscitar I’interbs del Síndic de Greuges 
per aquest cas va ser la importhcia que, en opini6 seva, havia 
de donar-se al trhmit d’infbrmació pública en aquesta mena de 
projectes. Així, es va considerar que aquest trimit va dirigit 
mks a cercar la col*laboraciÓ ciutadana com a eina per millorar 
el projecte que no pas per defensar interessos privats o particu- 
lars. Evidentment, si un avantprojecte se sotmet a informació 
ptiblica per tal que els ciutadans hi facin observacions i hi pro- 
posin les esmenes que considerin que podran millorar el pro- 
jecte, és lbgic que I’AdministraciÓ les estudir’ amb atencib i 
sense prejudicis, i s’incorporin efectivament les millores sug- 
gerides pels veins. 

En el cas de l’autopista Castelldefels-Sitges, el Síndic de 
Greuges va creure convenient fes al Departament d’Obres Pú- 
bliques i Urbanisme aquestes observacions, les quals, a la vista 
de les noticies aparegudes el mes de gener als mitjans de cornu- 
nicació, han estat preses en consideracib per I’Administració, 
ja que s’ha previst de modificar el traqat de l’au topista. 

Lbbjectiu, reduir la vdocitut. 

El Codi de la Circulació prohibeix posar obstacles que des- 
torbin la lliure circulació dels vehicles. 

A les travessies urbanes de les carreteres la velocitat és limi- 
tada a 6Q km/h; com tantes altres normes, molts conductors 
no ho respecten. 

La senyora A. S. C. es queixa davant del Síndic pel fet que 
I’Ajuntament de Sant Vicenq de Castellet havia cublocat unes 
bandes d’afentiment de vehicles a la carretera del Pont de Vilo- 
mara al pas per Sant Vicenq, que, segons deia, l’obligiiven a 
aturar completament el cotxe per no destrossar-ne els 
amortidors. 

L’Ajuntament informi que, efectivament, havia fet in- 
staklar unes bandes d’uns tres centímetres d’alqada que donen 
lloc a un doble ressalt, i que si es circula a 40 km/h o menys 
produeixen un lleuger saltirb i que es fan notar més fortament 
a mesura que s’hi passa a més velocitat. 

La velocitat autoritzada a la zona era de 40 kmlh, pero, mal- 
grat la senyalitzacib horitzontal i vertical, molts vehicles entra- 
ven a la poblaci6 a una velocitat desproporcionada a les circum- 
sthncies, la qual cosa havia provocat nombrosos accidents, en 
quk les victimes acostumaven a ser els vianants. En els darrers 
anys s’hi havien produi’t quatre accidents mortals. 
En prosseguir les investigacions, el Síndic arribh a la conclu- 

si6 que l’únic sistema per evitar aquestes infraccions -si no és 
possible disposar d’una dotacib d’agents que vetllin pel cespec- 
te de les normes- era instailar un cinemometre, aparell popu- 
larment conegut per {(radar H. L‘Ajuntarnent assenyalava que, 
malgrat les seves peticions, no havia aconseguit de poder-ne 
disposar. 

El Síndic decidí actuar en un doble front : recomana a 1’A- 
juntament que, mentre no es trobés un millor sistema de con- 
trol de velocitat i hi hagués les bandes col-locades, es vetllés 
perquk fossin d’una dwda tal que permet& circular a la veloci- 
tat autoritzada; també s’adre@ al Govern Civil demanant in- 
formació sobre el procediment seguit per decidir instalhw un 
cinemometre i sobre la possibilitat que els ajuntaments 
n’instabiin o ’que en financiin, en tot o en part, la cohcació a 
les travessies urbanes. 

A hores d’ara s’espera de rebre aquesta informaci6, 

Expropiacions oiimpiques 

Queixa núm. 75 7/86 

Ja es va fer constar a l’informe corresponent ai 1986 que di- 
verses empreses situades al barri del Poble Nou, a la zona on 
s’ha d’alqir la futura Vila Olímpica dels Jocs del 1992, es 
queixaven de I’ljs municipal d’unes mesures de disciplina urba- 
nística en comptes del procediment expropiatori. Tarnbk s’in- 
forma de la recomanacib formuiada pel Síndic. 

Les ordres de clausura no s’arribaren a executar, amb la qual 
cosa aquest afer que& solucionat en el cas concret que ens 
ocuph. 
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Posteriorment, aquestes empreses demanaren la mediacib 
del Síndic davant I’AdministraciÓ municipal representada en 
les negociacions per determinar les indemnitzacions per Vila 
Olímpica, SA, que n’oferia uns imports molt allunyats de Ies 
pretensions dels afectats. 

El desacord entre ambdues parts abastava els conceptes in- 
demni tzables i la quantia a indemnitzar. 

En algun cas, la diferencia entre les dues valoracions era de 
més de dos-cents milions (9 i’oferta municipal, 218 la proposta 
particular) que es reduien a uns cent quant es consideraven 
els mateixos conceptes a indemnitzar. 

El Sindic entengué que, en reiació amb el desacord existent 
pel que feia als conceptes indemnitzables, no li corresponia 
pronunciar-se i, atesa la llunyania de les posicions respectives 
en els apreuaments, s’interessh per tal que f Xdministració 
concretés motivadament la seva oferta. 

Un cop I’AdministraciÓ manifestfi que, per a determinar 
I’import del concepte indemnitzable denominat << renda de 
substitució>>, acceptava COM a bona Ea renda que l’expropiat 
acredités corn a pactada (o ert disposició de convenir) per l’aar- 
rendament d’un nou local, i que, a més, s’avenia a indemnitzar 
1 250.0OO pessetes per cada lloc de treball afectat pel trasllat, ef 
Sindic considerh que s’havia produ’it una aproximació de posi- 
cions que li permetia donar per finalitzades les seves actuaci- 
ons. Aquest criteri municipal facilita el fet que la gran majoria 
d’empreses signessin apreuaments per mutu acord. 

Si li agrada bé, i si no també 

L‘execuci6 de grans obres i projectes urbanístics importants 
exigeix en general procedir a expropiacions de béns i drets als 
seus propietaris. Aixo no és nou, corn tampoc ho és el fet que 
tot pro& expropiatori provoca tensions i queixes, en aquest 
cas importants. 

EI senyor A. J. va discrepar respecte al preu que 1’Ajunta- 
ment de Barcelona li oferia per la seva finca, per la qual cosa va 
ser el Jurat Provincial d’Expropiaci6 qui en va fixar el preu just 
en la quantitat de 29.999.025 pessetes en data 26 de juliol de 
1984. 

Ja determinat el preu, el senyor A. J., intentant que es fes 
efectiva I’esmentada quantitat, va compareixer davant el de- 
partament competent de 1’Ajuntament. L’estira-i-arronsa 
propi de tota negociació va donar com a fruit una determinada 
fórmula per procedir al pagament del preu en qiiestib : satisfer- 
10 en tres anualitats - 1985, 1986, I987 -, que, per a desespe- 
ració del promotor de la queixa, no es va respectar. 

Acceptada a tramit la queixa i demanat informe a I’Ajunta- 
ment de Barcelona, ens va palesar la seva interpretació del pro- 
blema, radicalment contraria a la del senyor A. J. L’Ajunta- 
ment de Barcelona va interpretar que la fórmula de pagament 
consensuada entre l’expropiat i la persona que el va atendre, 
que es plasmi documentalment en forma de H compareixen- 
Ca>>, no tenia més validesa que la d’una proposta formulada 
per l’afectat, que es podiaacceptar o no. 

Per acabar de complicar la qÜesti6, se’ns va assabentar que la 

fórmula s’havia rebutjat, malgrat que no se n’havia notificat 
res al promotor de la queixa. 

Estudiada la qiiestib, el Sindic de Greuges va considerar que 
I ’Ajuntament havia lesionat greument els interessos del pro- 
motor de la queixa, d’una banda perquk no havia atks el paga- 
ment a qu& estava obligat i, d’altra, per@ havia tergiversat la 
seva bona fe. 

El Síndic va considerar raonable que, aixi COM el senyor A. 
J. havia seguit un procediment llarg i complex pcr determinar 
el preu dels Ens a expropiar, aixi mateix era legítim que se li 
confirmhs amb la rnhxirna exactitud el moment en quk aquella 
quantitat es faria efectiva, 

Tanmateix es considera insuficient la forma d’instrumentar 
els compromisos a que s’arriba entre YAjuntament i els subjec- 
tes expropiats. 

Desprbs d’aquesta recomanació, s’han produi’t noves con- 
verses entre els responsables municipals i el senyor A. J., de 
les quals encara s’esperen els resultats. 

Ei soroll conquesta el castell 

La dita angla-saxona segons la qual <<Casa meva és el meu 
castell )) va fer sort histbrica. 

Entesa aquesta dita com a afirmació d’un cercle d’intirnitat 
d’on hom pot excloure els altres i tot all0 que hi faci nosa, sem- 
blaria logic pensar que la consolidació dels drets fonamentals 
dels ciutadans (que amb interrupcions i fins i tot regressions 
més o menys intenses ha estat una tendhcia historica dels 
filtims dos segles, particularment accentuada a casa nostra als 
Últims anys) ha assolit el caritcter de veritat indubitable. 

Aquestes prediccions estan ben lluny de la realitat : el pro- 
grés de la tecnica, amb la invencib d’enginys transmissors de 
sons cada cop més potents i perfectes, unida al desenvolupa- 
ment industrial, fan que, per segons qui, pensar de tornar a 
casa al vespre o installar-s’hi durant el dia sigui corn un 
malson. 

El senyor J.  A. M. comparegué davant del Sindic el 30-10-86 
i manifesta que fa cinc anys que es queixa de les moksties que 
li causen les activitats que successivament es produeixen als 
baixos de I’edifici on viu (a la ciutat de Balaguer). 

En el moment de presentar la queixa al Síndic, es tracta d’un 
centre d’ernmagatzematge i distribució de productes lactis. De 
I’informe d’un enginyer tecnic industrial que el reclamant 
aporta, se’n segueix que en els mesuraments acljstics efectuats 
s’han constatat a l’interior de I’habitatge del senyor J. A. M. 
uns nivells sonors de 48-50 decibels a dos quarts de deu del 
vespre, de 40 a dos quarts d’una de la matinada i de 59 a 65 a 
les nou del matí. 

El nivell sunor rnhxim perrnhs des de les 22 a les 8 es de 30 
dB i de 45 dB durant el dia. 

L’hforme d’un doctor arquitecte que l’interessat també ad- 
juntava amb la queixa constatava que algunes esquerdes de les 
parets que havien estat reparades s’havient tornat a reproduir i 
que augmentaven <<fins a permetre el pas d’un llibret de mig 
centimetre de gruix on abans només es podia fer passar una 
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moneda H. L‘informe imputa aquesta progressi6 de lesions pri- 
mitives als impactes i vibracions produits per les maquines i 
motors installats als baixos, 

Demanat informe a I’Ajuntament 1’1 1-1 1-86, calgué reiterar 
la petició cinc mesos desprks. Llavors sí, amb celeritat, se’ns 
indica que el 20 d’octubre de 1986 -dos mesos desprks de l’in- 
forme tkcnic més antic- es demanA llichncia d’activitat inbcua 
per a venda al major de llet condensada, en pols, concentrada o 
fermentada, autorització que es concedí 22 dies després, sense 
imposar cap mesura correctora. 

Contrastada Pa informació municipal amb el promotor de la 
queixa, el 30-6-87, atks que les molesties continuaven, el 
Sindic recomanh que els serveis municipals practiquessin una 
inspecció per determinar el nivell sonor que es percebia a f’ha- 
bitatge del senyor J. A, M, i I’estat de seguretat general de l’edi- 
fici, amb la condusib que, si calia, s’adoptessin leshesures es- 
caients per aconseguir I’atenuaciÓ de les moksties fins a un 
nivell compati ble amb els usos d’habitatge. 

Das mesos desprks, el senyor J. A. M. es tornava a posar en 
comunicacib amb el Síndic. Adjuntava nous dictamens tecnics 
que confirmaven els anteriors. El comunicant ens informava 
que n’havia tram& copia a !’Ajuntament. 

EI 28 de setembre reiteravern la recomanació efectuada a 
I’Ajuntament. Finalment, el 19 de novembre de 1987 ei Con- 
sistori ens facilita una copia de l’informe de l’enginyer munici- 
pal, segons el qual es va ordenar al titular de l’activitat que 
adoptés un seguit de mesures correctores. 

Des de la nostra admissió a trhmit de la queixa fins a la reso- 
lucib municipal, el senyor J. A. M. va haver de suportar dotze 
mesos més de sorolls. 

Equipmen ts ptlblics, perb molestos 

Queixa núm. 294/87 

Els membres d’una comunitat de propietaris, veins tots 
dhun mateix edifici al carrer Consell de Cent, de Barcelona, re- 
corren al Síndic de Greuges decebuts per la inactivitat de 1’A- 
juntament de Barcelona davant les molksties provocades pel 
funcionament d’un centre de formació professional en la finca 
que confronta amb la seva. EI problema s’agreujava, segons 
van informar els veins, els caps de setmana, ja que a la terrassa 
del centre hi havia una pista esportiva que era utilitzada, fora 
de l’horari escolar, per equips federats aliens al centre. Es trac- 
tava, doncs, de rnolksties, sorolls i vibracions prodddes pel 
funcionament d’un centre d’ensenyament de titularitat priva- 
da, que a més a més constitu’ia un equipament esportiu utilitzat 
pels equips del barri. 

Admesa a trBmit la queixa i demanat informe sobre les aC- 

tuacions portades a terme per I’Ajuntament de Barcelona, 
aquest ens informa de les inspeccions realitzades, de les mesu- 
res correctores proposades i dels problemes estructurals dels 
edificis que, segons I’informe tkcnic, agreujaven el problema i 
en dificultaven la solució. 

Estudiat I’assumpte, es va constatar la dificultat d’haver de 
donar el mateix tractament a una activitat d’aquesta naturalesa 
que a una activitat industrial o comercial. 

Aixo, unit al fet de la fretura d’equipaments esportius del 

barri en qüestió, va determinar que s’aguditzés la tensió entre 
el dret dels veins a gaudir d’unes condicions de vida dignes i el 
dels usuaris a gaudir de l’equipament. 

Arribat en aquest punt, el Síndic de Greuges va considerar 
que l’bnica via possible era estimular el diileg i la negociació 
entre I’Ajuntament i els veiizs que patien les rnolksties. Per 
aixb, el 12 de novembre, es va recomanar a I’Ajuntament que 
cunvoqués els vdins. 

En el moment de redactar ei present Informe encara no 
s’han rebut notícies del resultat de les converses. 

Dit i provat 

Queixa núm. 1093/86 

Aquesta queixa es va presentar al Síndic de Greuges a mitjan 
novembre del 1986. La tramitació es va perllongar durant els 
primers tres mesos del 1987. 

El motiu de la queixa eren, una vegada més, les molesties 
provocades per una sala de festes, en aquest cas a la vila de 
Sit ges. 

La novetat era que els vdins afectats per l’activitat, no sola- 
ment havien denunciat la situació a I’Ajuntament, sinó que a 
més a més havien encarregat un informe a un professional, 
que demostrava de forma clara efs excessos de la sala quant a 
sorolls i vibracions. 

Aquesta actitud dels vei‘ns (tendent a col-locar I’Administra- 
cib davant l’evidhcia de determinades molesties, que aquesta 
hauria d’evitar), el Síndic la considera de gran irnportancia, ja 
que d’una banda ks coherent amb la valoració que els tribunals 
de justícia fan de les mesures correctores corn a presumpcions 
duris Tanturn)}, és a dir3 que admeten proves en contrari, i 
d’wltra perqub multes vegades els poders públics manquen de 
mitjans humans i materials suficients per controlar totes les aC- 
tivitats que en un moment determinat estan en funcionament. 

En aquest sentit, i en relaci6 amb altres expedients de 
queixa referits a altres corporacions locals, el Síndic de 
Greuges ha considerat necessari que I’Administracib accepti 
com a vincdants els informes i dictamens emesos per brgans 
oficials o per empreses homologades per I’AdministsaciÚ (com 
ara poden ser el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions, 
el Laboratori Municipal de Barcelona o altres), i lliurats a re- 
queriment dels particulars afectats per l’activitat molesta. 

En el cas concret de la queixa a qupl ens referim, 1’Ajunta- 
ment va decidir clausurar l’activitat a la vista dels informes dels 
seus tkcnics, la qual cosa va resoldre la qüestió. El Síndic de 
Greuges en el seu escrit a 1’Ajuntament de Sitges, notificant 
l’arxiu de I’expedient, va fer referimcia a la necessitat de 
prendre en consideració les proves aportades pel ciutada en les 
resolucions administratives. 

La solució al problema : que hi intervingui Ihljuntament 

 queix^ núm. I 1  O 7/86 

El cas va ser plantejat al Síndic de Greuges l’any 1986 per 
una comunitat de propietaris de la vila de Tremp, la qual cosa 
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va motivar que ja s’exposés breument a I’Inforrne correspo- 
nent a aquell any. 

Es tractava del problema derivat de la installaci6 d’una xe- 
meneia que garantís la sortida de fums d’una petita indústria si- 
tuada al costat de I’edifici propietat dels reclamants. 

Els veins van aconseguir que 1’AdministraciÓ obliguks a in- 
staklar la xemeneia, i el titular de l’activitat en va demanar i ob- 
tenir la Ilickncia municipal. 

Quan ja semblava que tot estava en vies de soPuci6, el propie- 
tari del taller va considerar que la inversi6 podia esdevenir 
inútil si la comunitat de propietaris no l’autoritzava a pujar al 
terrat per netejar la xemeneia quan fos necessari. 

La cornunitat, per part seva, es negava a donar cap autoritza- 
ció de pas per escrit, perquk ho considerava excessiu i inneces- 
sari. Davant d’aquesta situació, I’Ajtantament va intentar 
intervenir-hi, sense arribar a cap acord concret. 

Admesa a tramit la queixa i assabentat el Síndic per 1’Ajunta- 
ment de tots els aspectes de la controvkrsia, es va proposar a 
les parts impIicades una soluci6 consistent bhsicament que els 
Serveis Tecnics de I’Ajuntament apreciessin la necessitat d’ac- 
cedir a la xemeneia des del terrat de l’edifici, reconeixent a la 
maxima autoritat municipal la possibilitat de decretar I’accés 
del personal de l’empresa als elements comunitaris de Z’imrno- 
ble, per tal corn no es poden consideritr objecte de la protemi6 
constitucional de qub gaudeix el domicili. 

Tanmateix, es va considerar que aquesta intervencib consti- 
tui’a una important garantia per als promotors de la queixa, tant 
pel que fa a la necessitat real de I’accks del personal de I’empre- 
sa corn per l’atenció amb quk es faria la feina. 

Aquesta proposta va ser acceptada tant pels ve’ins que s’havi- 
en adreqat al Síndic corn per 1’Ajuntament de Tremp, que la va 
concretar en un Decret de I’Alcaldia-Presidkncia, que al segon 
punt de la part dispositiva diu : <<Fer pal& el compromís d’a- 
quest Ajuntament de vetllar perquk la mesura correctora que 
s’imposa sigui eficaq i en conseqüencia l’Ajuntament, prMa 
petició de part E pr&via comprovació i supervisib per part dels 
serveis tkcnics municipals, procedir& a requerir puntualment la 
comunitat de vehs perque permeti el pas pels elements comu- 
nitaris de l’immoble als operaris encarregats de la neteja, repa- 
ració o manteniment de I’esmentada xemeneia n. 

Val mth tard que mui 

Queixa nzim. 403/87 

En aquesta ocasió, la intervenció del Sindic de Greuges va 
cornencar amb un assessorament telefbnic a la senyora E L  re- 
specte al que podia fer davant d’uuna activitat de restaurant al 
municipi de Montornes del Valles, que, a mbs de no tenia Hi- 
ckncia municipal, tampoc no disposava de sortida de fums, la 
qual cosa provocava tota mena de molksties als vei’ns dels pisos 
més baixos. 

Seguint el consell dels assessors de la institució, el 5 de marq 
de 1387 la promotora de la queixa va denunciar el fet a 1’Ajun- 
tament i rebé com a resposta, un rnes després, la notificaci6 
que el titular de I’activitat havia sol-lici tat I’oportuna Ili&ncia, 
per la qual cosa podia examinar l’expedient i fer-hi les manifes- 
tacions que considerés oportunes. Mentrestant, el restaurant 

continuava funcionant, sense adoptar ni tan sols les mesures 
correctores previstes al projecte en tramitació; per tant, les mo- 
I& ties també continuaven. 

Admesa a trhmit la queixa es va demanar informe a I’Ajunta- 
ment de Montornes del Vall&, el qual respongué, un rnes i 
tres setmanes després, que l’expedient en qüestió <<es tramita 
conforme al Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, No- 
cives i Perilloses de 30 de novembre de 1961 >>. 

Estudiat l’informe, el Sindic de Greuges va considerar que 
hi havia importants contradiccions i que el funcionament inin- 
terromput de I’activitat abans de la tramitació i durant la ma- 
teixa tramitació de la llickncia ja constituia una vulneració 
d’allb que preveu la normativa esmentada per 1’Ajuntament. 

Tanmateix, es van constatar contradiccions entre les dates 
d’inici de I’expedient i de la notificacib a la interessada, per la 
gual COM es va demanar copia de l’expedient administratiu 
autenticat pel Secretari i es recomana que s’adoptessin les me- 
sures necessaries per evitar les molesties inferides a la 
redarnant. 

Tres mesos després, P’Alcaldia notificava al Síndic que, a la 
vista del resultat de les inspeccions realitzades, s’havia decidit 
clausurar 1 ’activitat {(fins que s’apliquin les mesures correcto- 
res que impedeixin les molesties denunciades H. 

Una histbrila de gossos 

Sotmetre determinats actes dels particulars a prkvia llicencia 
té per objecte garantir que I’interks general no sigui lesionat. 

AIgunes vegades aquest interks, objectivat en normes juridi- 
ques, no coincideix amb el criteri que de I’interes general té 
I’brgan encarregat de concedir o informar I’autoritzaciÓ. 

El senyor J.A,A., a requeriment de 1’Ajuntarnent d’Orís, 
s o k i ~  el 7.10.83 Ilickncia municipal d’obres per executar les 
que eren necessaries per continuar exercint l’activitat de cria i 
ensinistrament de gossos en una canera a I’esmentat municipi. 

La instaklació, d’uns 5.500 metres quadrats, era a un parell 
de quilometres de 1’Ajuntament i a una alcada entre dos-cents i 
tres-cents metres per sobre de la casa de la Vila. Aquest establi- 
ment del reclamant funcionava des del 1974 sota una altra ge- 
rbncia i havia obtingut premis internacionals de cert prestigi. 

Deu dies desprbs de la data indicada I’Ajuntament decidí pa- 
ralitzar la trarnitaciij de la Ilidncia d’obres fins que es presentés 
el projecte necessari per obtenir la llicencia d’obertura, 

Presentat el projecte el 4.11 ‘83, la Comissió Territorial d’h- 
dústries i Activitats Classificades de Barcelona, uns onze 
mesos després, va emetre informe favorable sobre I’exercici 
de l’activitat, contradient, doncs, IYnforme municipal. Deu 
mesos més tard, 1’Alcalde va decidir suspendre la tramitació de 
la llickncia d’obertura fins que es resolgu6s la qüestió de la Ili- 
ckncia d’obres, aleshores pendent de sentbncia de l’hudiencia 
Territorial. 
Com si entremig no hi hagués una sol*licitud de llichncia 

municipal d’obres, 1’Ajuntarnent denuncia el senyor J. A. A. a 
la Direcció General d’urbanisme. Aixb dona lloc que el 
25.07.84 la dita Direcció General el requeris, en el termini de 
dos mesos, a demanar la corresponent llicencia a 1’Ajunta- 
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ment, cosa que no sofamen’t ja havia fet, sinó que, com que els 
terrenys IIQ eren urbanitzables, ja s’” havia tramitat davant la Co- 
missió d’kJrbanisrne de Barcelona, que l’havia denegat un mes 
abans. Posteriorment fou confirmat aquest acord pel Conseller 
en via de recurs d’alGada, 

I El 14,0437 I’Audihncia Territorial sentencia a favor del 
senyor J.A,A.. La representacib de la Generalitat apel.18 al Tri- 
bunal Suprem. ParaIMament, se li imposii una sanció pecunia- 
ria de 303.436 pessetes per infraccib urbanistica i YAlealde 
ordena la clausura de l’activitat, no solament en l’activitat de 
cria i ensinistrament, sinó també de custodia de gossos -al 
moment d’executar aquesta ordre n%i havia dos-, per@, 
segons es digué, patien gana i set, cosa que contradiu un certifi- 
cat del titular del partit veterinari estes dies abans. 

Rebuda la queixa del senyor J.A.A., es van constatar els fets 
que s’han relatat i també s’apreciaren contradiccions flagrants 
entre els informes dels tecnics que es desplaGaren a la zona i el 
dictamen pericial que consta com a prova en les actuacions del 
procés. D’altra banda, quan f ’Ajuntament creia convenient a 
l’interes general que una determinada obra s’executks, conce- 
dia el permís per se, mentre que en altres ocasions hi aplicava la 
legalitat vigent tramitant Veexpedient a la Comissió d’urbanis- 
me d’acord amb la normativa que hauria hagut de seguir en 
tots els casos. 

En una visita feta per dos coHaboradors de la Institució, el 
senyor Alcalde indica que, posat que el titular del tefreny on hi 
havia la installació el vengués, hi havia un cert interks munici- 
pal per construir-hi una llar d’avis i un casal de joves. 

El Síndic va fer diverses consideracions tant a ]’Ajuntament 
com al Departament de Política Territorial en relaci6 amb la 
tramitació d’aquesta llickncia, que no cal reproduir en la 
mesura que s6n conseqühcia Ibgica dels fets exposats. 

Davant la causa en que es fonamenta la denegació per part 
d’lJrbanisme -possibilitat que la construcció sollicitada pel 
senyor J.A.A. meni a la constitució d’un nucli de poblacib-, 
el Sindic entengué que, o bé el nucli ja hi és a hores d’ara --hi 
ha l’esgksia del poble, un restaurant-hostal i una masia amb 
corrals per a bestiar boví- i per tant la construcció sol-licitada 
no alteraria aquesta qualificacib, O bé no hi ha nucli i en aquest 
cas la construcció de l’hhabitatge del criador de la canera tampoc 
no variaria substancialment la situaci6. 

Malgrat aixb, essent l’assumpte pendent de resohcib del 
Tribunal Suprem, el Sindic considerh que solament podia 
oferir la seva mediació per trobar una solució provisional que 
atenués els perjudicis soferts per I’interessat fins que I’aPt tribu- 
nal resolgués definitivament el cas, confirmant I’acte admi- 
nistratiu o la sentencia objecte de recurs. En una entrevista tin- 
guda pel senyor Alcalde amb dos collaboradors de la Insti tu- 
ció, se’ns manifesth que el poble no volia la canera i que no es 

odria acceptar una mediació que admetés d’installar-la-hi, 

Si rnés no, que paguin 

A la ciutat de Barcelona, la senyora TE. va veure un dia de 
I’aany 1981 com uns veins feien determinades obres a la part 
posterior de l’edifici vei, que la perjudicaven greument. 

Iinmediatament va denunciar el cas als serveis competents 
de i’Ajuntament, la qual cosa va motivar diverses inspeccions 
per part dels tkcnics municipals. 

La conclusib d’aquestes actuacions va ser que les obres es 
feien sense permís de l’Ajuntament, i que a més a mks no eren 
legalitzables, 6s a dir, que ni tenien llicimcia ni en podien tenir. 

La reclamant va pensar que I’Ajuntament obligaria els in- 
fractors a respectar la normativa urbanística i que faria tornar 
les coses a fa situació originhria, per& veient que transcorrien 
els mesos i no passava res, va tornar a fer la den6ncia. Tampoc 
no va assolir el seu objectiu aquesta vegada, i hi va insistir els 
anys 1982, 1983, 1984, 1985 i 1986, en que va cornparkixer 
davant del Síndic de Greuges queixant-se de la inactivitat mu- 
nicipal. 

Admesa a trhmit la queixa i demanat un informe a 1’Ajunta- 
ment, aquest confirmi les dades exposades per la promotora 
de la queixa, afegint-hi, perb, que durant tots aquests anys 
s’havien imposat als responsables de les obres illegals cinc 
multes de 25.000 pessetes. 

Tanmateix a I’informe municipal es reflexionava sobre la 
falta de mitjans per executar subsidihiament les obres d’ender- 
rocament de les construccions il-legals denunciades. 

feia 
constar si les multes s’havien pagat, se’n va demanar un altre 
de complementari sobre aquest punt, 

Aquest informe complementari, requerit et 28 de novembre 
de 1986, va trigar deu mesos a ser lliurat. Del seu contingut es 
desprenia que, de les cinc multes imposades, n’havien estat pa- 
gades tres; sobre les altres dues, se seguia el procediment per 
fer-les efectives. 

El Sindic de Greuges va ser sensible en aquest cas a les difi- 
cultats que, efectivament, pot tenir un gran ajuntament per 
perseguir i sancionar les infraccions urbanístiques menys evi- 
dents, perb així mateix va considerar que en aquests casos, una 
vegada detectat i resolt ]’expedient sancionador amb les opor- 
tunes sancions econbmiques, s’ha de garantir que el procedi- 
ment recaptacdor arriba a les Últimes conseqiihcies, i que els 
infractors, si més no, paguin. 

Com que I’informe, malgrat la seva exhaustivitat, 

En aquesta ocasió, una ciutadana s’adrep al Síndic de 
Greuges demanant la seva intervenció en un problema que 
I’enfronta a 1’Ajuntament d’Argentona, La senyura T.R. pro- 
motora de la queixa, considera illegal una flichcia atorgada 
per construir un garatge i una edificacib auxiliar que s’adossen 
al mur de separació de les finques, ja que el pla urbanistic 
vigent a la zona estableix una separació mínima de tres metres. 

L’Ajuntament va estudiar el cas durant quatre mesos. Final- 
ment opti per demarrar un informe a la Direaió General 
d’urbanisme. 

L’informe en qüestió, lliurat el 22 de gener de 1987, donava 
la rat> a la reclamant i considerava fora d’ordenaci6 la construc- 

Malgrat aquesta vdoracib feta pels tkcnics de fa Generalitat, 
ci6 feta a l’ernpara de la llichncia municipal. 1 )  
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1’Ajuntament roman passiu, la qual cosa motiva la queixa de la 
senyora T.R. davant el Sindic de Greuges. 

Demanat informe a I’Ajuntament, es rep copfa de l’expedi- 
ent administratiu queden reflectits els aspectes abans ex- 
pressats, acompanyat d’uun ofici del nou Alcalde elegit a les Úl t i -  
mes eleccions municipals en que ofereix al Sindic de Greuges 
tota la seva coHaboraciÓ, 

Amb posterioritat a la tramesa de l’expedient i desprks d’un 
complet informe jurídic del Secretari, I’Ajuntament va decidir 
declarar lesiu per als interessos públics l’acord de concessi6 de 
la Ilicbncia debatuda, i en conseqükncia va acordar impugnar-to 
davant els Tribunals de Justícia competents, bo i valorant les 
conseqüencies indemni tzatories i les responsabí litats personals 
i econdmiques que se’n deriven. 

A la vista d’aquesta iniciativa municipal, el Síndic de 
Greuges va considerar oportfi suspendre les seves investigaci- 
ons per dues raons diferents : 

Ca primera, perque el conflicte ha estat sotmes a In conside- 
ració de 1’Audikncia Territorial de Barcelona, raó per la qual, 
d’acord amb l’articte 16.2 de la Llei 14/84, del 20 de marG, que 
regula la Institució, no pot el Sindic pronunciar-se quant al 
fons de la qüestió. 

La segona rab és perque de les actuacions municipals es des- 
p r h  una indubtable voluntat de fer prevaler la legalitat i el re- 
specte a les normes per sobre de tota altra consideració, per la 
qual cosa entenem del tot innecesshria la nostra intervencib 
directa. 

La dificultat que normalment existeix perquk les administra- 
cions públiques reconeguin els seus errors i rectifiquin les ac- 
tuacions incorrectes va fer que el Síndic de Greuges volgués 
deixar constancia d’aquesta queixa. 

A diferencia de l’any anterior, en el present informe agru- 
pem sota aquesta drea, que denominen Tributaria, totes les 
queixes que fan referkncia als conflictes entre administració i 
contribuent, sense considerar quina ha estat I’administració 
afectada pel conflicte. 

Val a dir que, també corn en l’exercici anterior, els tributs 
locals han suscitat el major nombre de queixes d’aquesta Area, 
perb en relació amb aspectes com la capacitat econbmica del 
contribuent i la manca de garanties que imposa per al ciutadh 
un procediment tributari defectuós. 

1. La quantia dels impostos, la capacirat econumica i la valoracib 
dels béns que hi esfon subjectes 

Aquest informe fa palesa I ’existkncia de diverses mancances 
en la prestació de serveis públics, serveis que solament poden 
ser atesos amb una assignacib prkvia de recursos. 

hs cert que una optimitzacib en I’CS dels recursos generari 
nivells més alts de serveis, pero la capacitat de despesa de les 

administracions és un prim sempre i en tot lloc. A l’entorn 
sbcio-cultural occidental, nin& no discuteix la necessitat d’un 
sistema tributari, i la nostra Constitució ordena que tot ciutada 
ha de contribuir-hi d’acord amb la seva capacitat economica. 

Malgrat que la +pluralitat d ’hbi t s  on ha d’actuar 1’Estat 
-amb la multiplicacib de despeses que comporta- fa que es 
gravi gairebé tot allb susceptible de reportar ingressos a l’erari, 
6s evident que la capacitat econbmica del ciutadh no pot ser 
menystinguda, i la progressivitat, predicada corn R principi del 
sistema, mai no pot tenir abast confiscador. 

En aquells tributs que graven un patrimoni o un conjunt de 
E n s  i drets prkviament valorats per la mateixa Administració 
mitjanc;ant regles que es pretenen objectives, el Sindic de 
Greuges ha pogut constatar les enormes diferhncies existents 
entre aquesta valoració i la del ciutadh. 

Aquestes divergbncies, que en part s’han de considerar Ibgi- 
ques tenint en compte la diferkncia d’interessos, provoquen, 
per& situacions qualificables de desproporcionades i abusives 
si es té en compte les enormes dificultats existents per contra- 
dir els valors assignats pes I’AdministraciÓ, o la inefichcia dels 
mecanismes per actualitzar-10s. 

Així, en alguns casos s’han observat valoracions o incre- 
ments de valors -com a conseqükncia de manca d’actualitzaci- 
ons peribdiques- que es poden qualificar d’espectaculars. En 
altres, perb, malgrat el que el contribuent pensava, el causant 
de les desventures no ha estat el valor, sinó el joc d’un seguit 
de mecanismes -com ara el de les rendes potencials - que co- 
mporten una elevada pressió fiscal. 

2. 
cal ciutudh 

També en matkria tribut&ria, ei procedimem ks la gurantia per 

La tensib, existent de sempre i aguditzada en els Últims 
temps, entre la pretensió de les administracions tributaries d’a- 
gilitar i millorar la recaptacib de tributs i suprimir el frau fiscal, 
i la dels ciutadans, de contribuir a les despeses generals només 
en la quantia i de la forma que la normativa preveu, ha conti- 
nuat provocant queixes i reclamacions davant el Síndic de 
Greuges. 

Una bona part de les queixes rebudes, com també de les re- 
comanacions i resolucions del Sindic, ha versat sobre proble- 
mes de procediment, la qu3l cosa ens obliga novament a deixar 
constancia que no és admissible sacrificar els mitjans de defen- 
sa de qu& disposa el ciutadit davant l’actuació de les diferents 
administracions. 

El Sindic considera que aquest és el problema de fons comij 
a les principals qiiestions en qu8 ha hagut d’intervenir. 

És el cas de la irnplantacib per alguns ajuntaments del siste- 
ma d’autoliquidacib en I’impost de plusvhlua, la resistkncia a 
procedir a la devolució d’ingressos indeguts, la no admissi6 de 
la prescripció com a forma d’extincib dei dret a liquidar, l’ab- 
s&nda de les diferents notificacions obligatbries en tot procedi- 
ment administratiu, fins i tot les estimatbries recaigudes en 
tots els expedients.. . 

No obstant aixb, la gravetat del problema no ve pas del fet 
que aquestes situacions siguin més o menys normals (que ho 
són), sinó perquh, quan ei contribuent les alkga com a motiu 
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d’oposicib a les pretensions de I’Adrninistraci6, aquesta 
esdevé extraordinariament remissa a revisar els seus actes, re- 
coneixer els seus errors i accedir a la petició del ciutadi. 

Algunes excepcions del que acabem d’assenyalar es fan con- 
star més endavant, i han merescut el reconeixement del Síndic 
a les autoritats responsables. 

3. La recuptacib, una fdnt úe diners i de conflictes 

La recaptació de tributs ha estat l’any 1937 un afer que ha 
suscitat polhiques, debats i investigacions que han transcen- 
dit Ampliament als mitjans de comunicacib, perb que R I  nostre 
entendre no han contribuit gaire a aclarir en definitiva els drets 
dels ciutadans davant determinades actuacions de l’administra- 
cib tri buthria, 

Dissortadament, certes qüestions i conflictes que afecten 
tan directament els drets dels administrats esdevenen eines o 
instruments de desgast polític. L‘interks general en aquest 
casos es veu relegat a un discret segon pla, el prestigi de les in- 
stitucions públiques en surt sempre lesionat i la confusió del 
ciutadh esta assegurada. 

El Síndic ha hagut d’intervenir per raó d’actuacions recapta- 
tbries que ha considerat lesives per ais drets dels ciutadans, en 
especial les referides al contingut excessivament amenaqador, 
i de vegades fins i tot ofensiu, del text de les notificacions tri- 
buthries; a la inobservanqa gairebé sistematica de I’ordre de 
prelació legal a. I’hora de practicar l’embargament de béns del 
deutor; a les actituds comminatbries i desconsiderades dels 
agents encarregats de la recaptacib; al cobrament injustificat de 
costes que en alguns casos s’apliquen de forma illegal, i, final- 
ment, a Ia inobservanp de les formalitats legals en la celebració 
de les subhastes dels E n s  embargats. 

En la majoria de casos, els ciutadans desconeixen el precepte 
legal que empara el seu dret davant I’Administració, perb 
d’una manera gairebé intu’itiva rebutgen i es resisteixen a aC- 
ceptar corn a valides aquelles actuacions que topen frontalment 
amb conceptes tan fonamentals com el de respecte, seguretat 
juridica, legalitat i dret, que han anat penetrant en la conscih- 
cia collectiva d’una societat que viu en democracia. 

4. Queixes mks repesen fotives 

Una liquidacib tiibuturia de més de dos mil cinc-cents milions 

La companyia mercantil X.S. A., titular d’una activitat classi- 
ficada i legalitzada consistent en un abocador controlat de resi- 
dus urbans situat al terme municipal de Vacarisses, rep de l’A- 
juntament de Viladecavalls el febrer de 1987 la notificació 
d’una Iiquidació tributaria per import de 2,596.138.5OO pesse- 
tes (dos mil cinc-cents noranta-sis milions cent trenta-vuit mil 
cinc-centes pessetes). 

Aquesta liquidació respon, segons 1’Ajuntament de Vilade- 
cavalls, a I’aplicacib de I’OrdenanGa Fiscal núm. 5 del mateix 

Ajuntament, reguladora del tribut amb finalitat no fiscal sobre 
contaminació del medi ambient. 

El promotor de la queixa invoca indefensió pel fet que, mal- 
grat que ha impugnat la liquiddció (tant per I’import com pels 
defectes formals que conté la liquidació), atesa la seva quantia 
extraordinaria, no pot prestar I’aval exigit legalment per garan- 
tir el pagament del deute tributari ni obtenir, per tant, la sus- 
pensió de l’execucib de l’acte tributari. 

Si el pagament del tribut és exigit per I’Ajuntament en via 
executiva (i pot ser-ho per@ els actes administratius són exe- 
cutius i es presumeixen legitimd l’empresa fara fallida i a més 
li serh impedit I’ads als tribunals de .justicia per obtenir un 
pronunciament jurisdiccional sobre la validesa d’aquell acte tri- 
butari amb el qual no esta conforme. 

Admesa a tríimit la queixa, el 3 d’abril el Sindic es dirigeix 
per telegrama a I’AIcalde de Viladecavalls perquk li confirmi si 
I’import de la liquida& és de dos mil cinc-cents noranta-sis 
milions cent trenta-vuit mil cinc-centes pessetes o si es tracta 
d’un error. Si més no, la xifra era insblita. 

L’Ajuntament no respon al Sindic. EI 22 d’abril, el promotor 
de la queixa informa el Sindic que I’Ajuntament ha estimat la 
seva impugnació, perb només en all0 que feia referencia als de- 
fectes formals observats en la notificació, la qual havia anul-lat 
per girar-ne una de nova pel mateix import. 

Confirmat, doncs, aquest punt, el 8 de maig segiient el 
Síndic dirigeix un escrit a I’Ajuntament de Viladecavalls fent-li 
una serie de recomanacions i el suggeriment que, per tal de ga- 
rantir al promotor de la queixa el dret a la tutela efectiva dels 
jutges i tribunals, previst a l’article 24 de la Constitució, acordi 
la suspensi6 de l’execucib de I’acte tributari, sense exigir la 
prestaci6 d’avai en la quantia prevista per la llei, ja que seria 
una exigkncia impossibie de complir. 

El 22 de maig següent, I’Ajuntarnent de Viladecavalls va 
adoptar i’acord de suspendre, sense prestació d’aval de cap 
mena, I’execució de l’acte administratiu impugnat per l’empre- 
sa promotora de la queixa i de mantenir La suspensib fins que 
I’acte administratiu esdevingués ferm. 

Actualment, la lfquidacid, tributiria que va originar aquesta 
queixa ha tingut accés a la jurisdicció contenciosa administrati- 
va i esta pendent de remlucib judicial. 

Val m&s el farciment que elgall 

Entre d’altres actes, el naixement de ]’obligació de contribuir 
per I’Impost sobre Transmissions Patrimonials 6s determinat 
per la transmissió onerosa inter vivos de tota classe de béns i 
drets que integren el patrimoni de les persones fisiques o 
juridiques. 

Per imperatiu constitucional, el sistema tributari s’ha 
d’inspirar en els principis d’igualtat i progressivitat, i en cap cas 
no pot tenir abast confiscador. 

Entre el setembre del 1972 i el marq del 1973, el senyor 
J.LS., per document privat, va adquirir uns terrenys amb una 
superfície total d‘unes deu hecthrees edificables a raó d’un ha- 
bitatge cada hecthrea i mitja, EI 15.09.77 va elevar-los a escrip- 
tura pública i se li efectua liquidacib per 1’Impost sobre Trans- 
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missions. Els terrenys hi van ser valorats d’acord amb les 
circumstancies del moment de I’adquisicib. 

El senyor J.LS, no va recórrer contra les liquidacions que va 
considerar correctes, tot i que, no disposant de prou diners per 
satisfer-ho, sollicita i obtingub un ajornament en el pagament. 

L’any 1979 demana una taxació dels terrenys per liquidar els 
deutes que, per mal funcionament d’un negoci familiar, havia 
acumulat. Llavors s’assabenti que l’abril del 1975 un nou pla 
havia classificat els terrenys de <<no urbanitzables)>, amb la 
qual cosa havien perdut gairebé tot el valor, Es donava el cas 
que l’import de I’impast pujava mbs que el de la finca. 

És cert que va transcórrer un període de temps entre la prbc- 
tica de la liquidació tributiria i la pbrdua de l’aprofitament ur- 
banístic, durant el qual, si més no tebricament, el valor de fa 
finca s’hauria pogut realitzar en consonhncia amb els valors 
fiscals. 

De tota manera, amb independkncia del resultat final del cas 
-1’interessat ha aconseguit un pagament fraccionat i ara nego- 
cia la venda dels terrenys a una administració, ja que estan si- 
tuats .en una zona on actua un pla d’jnversib phblica-, el 
Síndic considera que s’ha de trobar alguna soluci6 de carhcter 
general als casos corn l’exposat, ja que la combinacib d’actuaci- 
ons dels poders públics, en si legítimes -practica de la liquida- 
ció d’un impost i reclassificaci6 urbanística dels terrenys-, 
condueixen a vegades a resultats injustos per als particulars, i 
es fa difícil d’imputar-tos al concepte de <<risc i venturar) que 
tot negoci comporta. 

Respecte a les altres qüestions, l’informe va ser més critic : qü- 
estiona d’uuna banda certs procediments previstos a I’Ordenan- 
qa General i a la de PlusvAlua; d’altra banda reconeix a l’Ajun- 
tament competencia per regular qüestions no previstes a la llei, 
com per exemple el procediment impugnatori O la valoraci6 
contradictbria dels terrenys. 

El Sindic de Greuges va fonamentar en aquest dictamen una 
Amplia recomanació per tal que s’esmenessin aquestes qüesti- 
ons i es respectessin a les ordenances municipals Ics garanties 
que altres lleis reconeixen als contribuents. 

Malgrat no haver rebut cap resposta expressa a aquesta reco- 
manació, 1’Ajuntarnent de Barcelona va trametre al Síndic de 
Greuges un exemplar de les Ordenances Fiscals de l’any 1983, 
on j a  es té en compte alguna de .les consideracions fetes pel 
Síndic en la seva recomanacib , 

En aquest sentit, I’Ajuntament ha establert un procediment 
tendent a permetre que el contribuent impugni la seva propia 
autoliquidacib. 

No obstant, els altres aspectes, tant recollits al dictamen 
com a la recomanació, ne han merescut la mateixa considera- 
ció, per la gual cosa s’ha demanat un informe a I’Ajuntament a 
fi de conhixer la seva posició. 

Donar la raó i &-h5 

Sistem d’crutoliquiduci6 : si, per6 amb garanties 

Queixesntim. I92/86 i 1247/87 

El Sindic de Greuges va obrir a final del 1986, a peticib del 
senyor J.LC., veí de Barcelona, la tramitaci6 d’una queixa per 
investigar la legalitat i els efectes de la implantació del sistema 
d’autoliquidacib aprovat per I’Ajuntament de Barcelona per a 
la gestió de l’impost sobre l’incrernent del valor dels terrenys. 

Estudiada la informació facilitada pel senyer J.LC. i per I’A- 
juntament de Barcelona, com també la normativa aplicable, es 
va considerar que l’afer tenia prou hporthncia i complexitat 
per demanar I’opiniÓ d’un especialista (catedratic de Dret Fi- 
nancer i Tributari de la Universitat de Barcelona), L’enchrrec 
del dictamen es va fer tant respecte a la legalitat del sistema im- 
plantat com a altres qüestions formals i de procediment que, 
en opinió del Sindic de Greuges, podien vulnerar les garanties 
dels ciutadans com a contribuents. 

Els aspectes més destacables eren : 1) que no s’hi preveu 
cap procediment per impugnar l’autoliquidació; 2) que no 
s’accepti la declaració de la transmissió si no va acompanyada 
del comprovant d’haver pagat; 3) que es consideri suficient la 
notificació intentada; 4) que es consideri contribuent nom& 
el comprador, i 5 )  que, abans de presentar I’aiautdiquidació, 
s’hagi de demanar a I’Ajuntament un ((full informatiu ny que, 
en realitat, només indica la quantitat a pagar. 

Una vegada rebut el dictamen, s’hi aprecia que, en opini6 
del tkcnic consultat, l’establiment de l’autoliquidació es podia 
considerar emparat per  la normativa especial de I’Ajuntament 
de Barcelona; per tant, es pot considerar ajustat a la legalitat. 

El senyor M.M., que havia estat promotor d’una finca desti- 
nada a hdbitatges de protecció oficial, havia venut, amb anteri- 
oritat a I’any 1973,30 dels 36 apartaments construi’ts. 

El 14 de novembre del 1986 va rebre de I’Ajuntament de 
Barcelona una providkncia de constrenyiment per l’impaga- 
ment d’uns dkbits tributaris corresponents a la taxa d’escom- 
braries, exercici 1984, per import de 164,820 pessetes 
(incloent-hi recBrrecs i costes). 

Com que aquesta notificació de constrenyiment era la prime- 
ra que havia rebut, el senyor M.M. hi interposa recurs per 
manca de notificació prkvia de la liquidació (que suposava con- 
seqüencia de l’alta en el padrb d’escombraries) tot demanant 
I’anul4aciÓ de I’acte administratiu impugnat. 

En el mateix recurs, el senyor M,M. allegh la irnprocedkncia 
de la liquidaci6 perque, des de feia molts anys, no era ell el pro- 
pietari de ies cmes objecte de l’exacció. 

El Síndic va respondre ai senyor M.M. donant-li les orienta- 
cions que consideri adients pero no admetent4 la queixa, atks 
que e1 seu recurs estava pendent de resolucib administrativa, i 
afegint-hi que, en el cas que el recurs no fos resolt expressa- 
ment, podia demanar, si ho estimava oportfi, la intervencib 
posterior del Síndic. 

El 28 d’octubre de 1987, el senyor M.M, s’adreqA novament 
al Síndic per exposar-li que estava a punt de finalitzar el termini 
d’un any des que havia interposat el recurs a l’Ajuntament, i 
que, si no es resolia expressament, hauria d’interposar recurs 
contenciós contra la desestimació presumpta, tot i que, verbal- 
ment, havia estat informat per ]’Ajuntament en el sentit que el 
recurs havia estat estimat. 

- - -  
I--, 
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El mateix dia, I’assessor‘ encarregat d’aquesta queixa es va 
posar en comunicació amb el funcionari del negociat de taxes 
municipals, el qual confirma que, efectivament, s’havia esti- 
mat la reclamació del senyor M.M., amb l’anuHaci6 de la li- 
quidació impugnada. 

A la vegada, el funcionari esmentat va explicar que, pel gran 
nombre de reclamacions que cal atendre, segueixen un proce- 
diment simplificat consistent a ordenar, a la recaptació executi- 
va, I’anullaciÓ dels rebuts que han estat objecte de la reclama- 
ció estimada i, fet aixb, notifiquen la nova liquidació. 

Per donar solució a aquest cas concret, es va acceptar el sug- 
geriment del Síndic perque fos acreditada fefaentment al 
senyor M.M. l’estimació de la seva redamaci6 i l’anul4ació del 
&rec corresponent, amb la finalitat que no hagués d’interpo- 
sar el recurs contenciós administratiu contra un acte que, en 
definitiva, ja havia estat anulelat per I’administració. 

Comprovar valors i ivformar dels resultats, sempre 

Queixa nbm. I2 78/8 7 

El senyor J.T. es queixa de la lentitud amb qul: el Departa- 
ment d’Economia i Finances tramita un expedient de compro- 
vació de valors, incoat corn a conseqühncia d’una transmissió 
de béns immobles, 

El senyor J.T. alalega que la manca de resolucib o la lentitud 
a dictar-ne Ii  impedeix de consignar, en la declaració de 1’Im- 
post sobre el Patrimoni, el valor que sigui declarat corn a co- 
rrecte per YAdministracib. 

Fetes les investigacions oportunes, es comprova que l’expe- 
dient s’ha tramitat dintre uns terminis que poden considerar-se 
fins i tot breus i, per tant, no s’hi pot apreciar lentitud. 

Ara bé, el motiu de greuge es produeix igualment si, resolt 
l’expedient, no se’n notifica la resolucid, a l’interessat. Aquest 
era el cas. 

Efectivament, la mateixa administració va confirmar que la 
mecanica de funcionament habitual en aquests expedients és 
de trametre una liquidaci6 complernenthria al contribuent, en 
el cas de discordanp entre el valor d e d m t  per ell i el compro- 
vat; pero, contrariament, en el cas de coincidkncia entre 
aquells dos valors, es procedeix a mecanitzar tot l’expedient i 
arxivar-10, sense notificar-ne la resolució a l’interessat. 

El Síndic va entendre que aquesta actuació vulnerava 
normes essencials del procediment administratiu i va recoma- 
nar que fos notificada la resohci6 d’aquest expedient a I’hte- 
ressat. La nostra recomanació va ser atesa tot seguit. Aixi 
mateix, el Sindic ha recomanat al Conseller d’Economia i Fi- 
nances de la Generalitat que doni les instruccions que siguin 
necesshries perque, amb caracter general, s’observi aquesta 
norma de procediment, que és requisit d’eftcacia dels actes ad- 
ministratius i garantia dels drets dels ciutadans. 

Queka núm. 959/86 

El senyor J.C., veí de Tarragona, presenta queixa al Sindic 
de Greuges a causa de la decisi6 de la Comissió de Govern de 

I’Ajuntament d’aquella ciutat de desestimar-li per extemporani 
un recurs contra la Iiquidacib de I’impost de radicació. La 
queixa argüeix que el motiu del recurs no era una qüestió d’a- 
plicacili o interpretacib de la normativa, sinó que es tractava 
d’una qüestió de fet (les mides del local) i, per tant, el termini 
per presentar el recurs era de cinc anys i no de quinze dies. 

La causa que el reclamant considerés que l’impost de radica- 
ció estava mal calculat era que la quantia de la liquidació del 
primer semestre de I’any 1985 era molt mes elevada que la del 
segon semestre del mateix any. Va pensar, doncs, que en el 
primer semestre li havien comptat més metres dels que en rea- 
litat tenia el seu negoci. 

Admesa R tramit la queixa i demanat informe a I’Ajuntament 
sobre les causes de la diferkncia d’import entre el primer se- 
mestre i el segon del mateix any, 1’Ajuntament de Tarragona 
informa al Síndic de Greuges que, efectivament, la causa no 
era un problema de mides, sinó l’aplicació del Reial Decret 
883/85, del 19 d’abril, que es va publicar el mes de juny d’a- 
queli any i que rebaixava un coeficient aplicable a I’impost, i 
per tant la quantia. Com a conclusió, I’Ajuntament mantenia 
que, essent la causa de la diferkncia una qüestió de dret, la des- 
estimació del recurs per extemporani havia estat correcta. 

Aquesta nova qüestib, desconeguda pel reclamant en el 
moment de formular la queixa, és estudiada amb detall pel 
Síndic de Greuges, que constata que el Reial Decret invocat 
per Z’Ajuntament com ajustificaci6 per la rebaixa del segon se- 
mestre, i que havia estat publicat, com dkiem, el 18 de juny, 
preveu en un dels seus articles : {(EI presente Real Decreto en- 
trará en vigor el rnismo dia de su publicacih en el Boletin Qfici- 
al dei Estado, y surtirh efectos a partir del 1 de mero de 1985, 
tan sólo en cuanto al Impuesto Municipal sobre las Radicacio- 
nes... H. Aquesta previsió feta per la norma mateixa, que supo- 
sava una excepció al principi d’irretroactivitat, fa que el Síndic 
de Greuges reorienti aquesta intervencib per coneixer si efecti- 
vament I’Ajuntament havia tingut en consideració que I’efecte 
del Reial Decret s’havia de preveure des de 1’1 de gener, i no 
tan sols des de la data de publicació. 

Sollicitat i lliurat un nou informe, es constata que I’Ajunta- 
ment només havia aplicat el Reial Decret al segon semestre de 
I’any 1985, sense prendre’n en consideració el contingut en re- 
lació amb la liquidació del primer semestre, malgrat la redacció 
que I’article 7 contenia. 

Finalment, es formula una recomanació aconsellant la revi- 
si6 de les liquidacions corresponents al primer semestre del 
1985, que fou expressament acceptada per Mjuntament de 
Tarragona el 22 de desembre de 1987. 

Un problemuf”acilde resoldre 

Queixa núm. 1093187 

En aquesta ocasió, el promotor de la queixa s’adreqa al 
Sindic de Greuges per exposar un cas relatiu a l’impost de luxe 
del seu vehicle i a I’actuació de la Conselleria d’konomia i Fi- 
nances de la Generalitat. 

El ciutadh es queixa perqub I’acta d’inspecció que havia mo- 
tivat la liquidacib de l’impost, el recbrec, la sanció i la liquida- 
ció d’interessos, havia estat aixecada més de cinc anys després 
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d’adquirir el vehicle, i que per tant el dret de I’AdministraciÓ 
havia prescrit. Tanmateix, afirma qae oportunament va lliurar 
l’import corresponent a l’impost a la gestoria que li va tramitar 
la comprlt del vehicle. 

Fetes aquestes allegacions rnitjanqant el corresponent 
recurs, se li va desestimar adduint l’adrninistracib el fet que 
dintre de periode habil se li havia fet una notificació que inter- 
rompia la prescripció. 

El reclamant va negar haver rebut cap notificació en aquelles 
dates, i fins i tot va aconseguir del servei de correus la confir- 
mació que, aquella setmana, ni al seu domicili ni a cap altre de 
l’immoble, no s’havia lliurat cap carta certificada. Amb aquesta 
informacib es torna a adreqar a l’organ inspector per tal de co- 
mprovar si a l’expedient es conservava el justificant de recepció 
que demostrés I’afirmacib de I’Administrctció; perb no va 
poder aconseguir que 1 i fos exhibit. 

Mentrestant I’expedient administratiu seguia el seu curs i la 
recaptaci6 executiva cornencava les seves gestions. 
Fstudiat el cas, es va decidir admetre’l a tsamit, pensant, so- 

bretot, que el contribuent ha de poder conbixer la totalitat dels 
antecedents que fonamenten una determinada actuacib de 
I’AdministraciÓ. Si aquest dret de cardcter general es concreta, 
COM en aquest cas, en un document que pot determinar tot sol 
la corremi6 u incorrecció de l’actuacib administrativa, encara 
era més evident la raó d’admetre a trhrnit la queixa, 

Demanat al departament competent de la Generalitat que 
trametés urgentment una fotocbpia del justificant de recepció, 
es va rebre un informe de la Direcció General de Tributs on es 
reconeixia que ((no hi ha en l’expedient el justificant de recep- 
ció de l’ofici que es va dirigir al senyor. .. H, Tanmateix, l’infor- 
me afegeix que <(...Conseqüentment, com no s’ha trobat justi- 
ficant de la interrupció de la prescripció, s’ha procedit a donar 
de baixa la liquidació nÚm .... que en el seu dia es va produir a 
nom del senyor ... pel concepte de l’lmpost sobre ei Luxe amb 
motiu de Ia compra d’un vehicle, atenent així la reclamació for- 
mulada per estar ajustada a dret. >) 

La qüestió plantejada pel senyor A.R. es prou coneguda en 
l’hmbit del dret tributari i entre els professionals que s’hi dedi- 
qucn; es referia al fet que I’Ajuntament de Tmiigona havia 
aprovat unes liquidacions de l’impost de plusvalua per una he- 
rkncia, malgrat que havien passat amb escreix cinc anys des de 
la mort de I’anterior propietari, i que, per tant, el dret de I’A- 
juntament havia prescrit. 

Fets aquests raonaments pel contribuent en el seu recurs, 
I’Ajuntament mantingué la validesa i eficicia de les seves l i-  
quidacions de plusvhlua. La defensa de l’actuacib municipal es 
feia fonamentant-se en el fet que, si el ciutaúi no declara Ja 
transmissió (en aquest cas per herkncia), 1’Ajuntament no en 
té coneixement i ,  per tant, no pot liquidar l’irnpost; no són 
doncs imputables al municipi els cinc anys d’inactivitat. Per 
abonar la seva argumenta&, l’organ municipal que va estudiar 
la qüestió feia esment d’una sentkncia de I’Audibncia Territori- 
al de Barcelona del 1 973. 

El problema, pel Sindic de Greuges, era, doncs, considerar 
que la prescripció opera autornaticament, independentment 
de qui sigui el responsable per la inactivitat de 1’AdministraciÓ. 
Per tant, semblava just donar la rab al promotor de la queixa, o 
bé considerar matisable aquest automatisme en el sentit que el 
dret que no s’ha pogut exercir no pot prescriure; d’aquesta 
manera es faria costat a la Corpormi6 Local i al seu intent d’evi- 
tar el frau fiscal. 

La decisi6 del Síndic, pero, no va ser gaire dificil, tenint en 
compte f ’opinió que sobre aquests assumptes tenen la majoria 
d’estudiosos del dret tributari i, d’altra banda, I’aclaparadora 
jurisprudkncia del Tribunal Suprem en e1 sentit que la prescrip- 
ció opera automaticament pel mer transcurs del temps, inde- 
pendentment de tota altra consideracib, sempre que no s’inter- 
rompi per algun dels sistemes previstos it la llei. 

El Síndic, igual que la doctrina especialitzada i la jurispru- 
dencia, va considerar que el principi que cal salvaguardar i que 
per tant ha de prevaler és sens dubte el de seguretat juridica, 
com a garantia que determinades normes legals produeixin l’e- 
fecte previst en elles mateixes, sense possibilitat d’introduir-hi 
qüestions marginals que les buidin de contingut. 

D’acord amb aquestes consideracions, a mitjan juny es va re- 
comanar a I’Ajuntament afectat que reconsiderés la qüestió 
tenint en compte els raonaments palesats pel Sindic. 

En el termini de quinze dies, la Institució va rebre amb satis- 
facció la comunicació de 1’Ajuntarnent de Tarragona acceptant 
la recomanació del Sindic, i, en conseqiikncia, anuNant les li- 
quidacions objecte de la queixa. 

Per cobrdr no cal renyar 

Actuació d ‘@i ncm. 1 I W 8 6  

Un objectiu de l’actuacib administrativa és de desvetllar un 
clima de confianw entre els administrats i 1’Adrninistració. 

Diversos ciutadans s’han adrewt a1 Síndic queixant-se del 
contingut arnenavdor de certs termes i expressions utilitzats 
per les administracions públiques en escrits adreqats als admi- 
nistrats, particularment en els relatius a relacions juridico- 
tributhies en fase de gestió per a la liquidació i recaptacib. 

A tall d’exemple, podem referir el cas en que s’indica al 
ciutada que, havent transcorregut amb escreix el termini per 
satisfer el dkbit, si persisitia l’irnpagament, s’imprimiria la 
mAxima celeritat al procediment d’ernbargament de béns i que 
se sollicitaria del Cap de Trhnsit l’embargament i precintatge 
de tots els vehicles que poguessin trobar-se a nom del contri- 
buent, sense fer cap esment de la possibilitat que la informació 
per la qual se seguien totes aquestes conseqiikncies 
-1’impagament- poguh ser erronia, corn amb excessiva fre- 
qükncia s’ha demostrat, i C Q ~  ho era en aquella ocasió. 

En aquests supbsits, quan s’ha apreciat que la queixa esta fo- 
namentada, el Síndic s’ha adregat a I’AdministraciÓ afectada 
per recomanar-li I’assumpció de fórmules que no excloguin la 
presumpció de bona fe del ciutadh en les seves relacions amb 
les administracions públiques. 

D’nltra banda, el Sindic s’adreg8 al Defensor del Pueblo pel 
seu carhcter d’Ombudsman de tot I’Estat amb compethncia 
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sobre totes les administracions p~bliques, per plantejar4 la 
conveniencia que es fessin aquestes reflexions adreqades a 
totes els nivells de 1’Administració. 

,IV, Seccib Sanitat i Consum 

Dins d’aquesta secció han estat incloses les queixes que fan 
referimcia als conflictes en qu& es troben els ciutadans en mat& 
ria de Sanitat i Consum, i especialment els aspectes com la ne- 
‘gligkncia mkdica, la responsabilitat sanithsia, el rescabalament 
de despeses, la .reforma psiquiitrica, o els drets del 
consumidor. 

1. El dret més important és el més drficl de defensur 

La nostra estructura sanithria compta amb un gran nombre 
de professionals mkdics encarregats primariament de l’atenci6 
directa dels ciutadans, la defensa de la seva salut i en definitiva 
de la vida humana. 

EI fet d’ignarar l’acte mkdic que autoritzem quan’ dipositem 
la nostra vida en mans d’uun metge, o li atorguem el nostre con- 
sentiment per ésser atesos, no obsta perque en aquesta relaci6 
entre metge i pacient hi hagi d’haver un authtic seguit de 
drets (i deures) del pacient, corn també unes obligacions del 
professional metge, derivades del contracte de prestaci6 de 
serveis. 

Que passa quan el professional no compleix alguna d’a- 
questes obligacions o, complint-Ies, Musa un perjudici al 
pacient? 

Aquesta és la pregunta que s’ha llegit en innombrables 
queixes i que ha preocupat i preocupa molts dels ciutadans, 
quan, per culpa del professional o no, veuen maltractada o des- 
atesa, de vegades irreversiblement, la seva salut. 

La solucib al problema plantejat no és gens facil; d’altra 
banda, l’actuacib de l’Administraci6 ks, una vegada més, lenta 
i insegura. 

Si antigament s’havia regulat la responsabilitat del metge, 
avui el Codi Civil no ho preveu, i hem de guiar-nos per bases 
jurisprudencials i doctrinals, 

El fet que, per obtenir una satisfacció efectiva el ciutada hagi 
de recórrer als tribunals de justicia, iniciant accions civils o 
penals per tal que es determinin les responsabilitats personals i 
administratives, fa gaireb6 inoperants els procediments admi- 
nistratius i corporatius en aquesta matbria, 

El Síndic de Greuges considera que també en aquesta qües- 
tió la normativa fa recaure sobre el ciutadi obligacions i &-re- 
gues massa pesades si vol veure’s cdmpensat dels perjudicis 
que se li causen, i també en aixo aquestes &regues i obligaci- 
ons les haurh de suportar tot sol sense l’ajut dels poders públics. 

2 Les obligacions dels pacients pesen més que eis seus drets 

En rnatkria d’assistkncia saniticia els casos mks denunciats 
han estat motivats per les obligacions imposades als beneficia- 
ris en I’article 102 de la Llei General de la Seguretat Social. Les 
obligacions bhsiques del beneficiari s6n seguir el tractament 
mkdic prescrit i utilitzar els serveis mkdics assignats, 

En el primer cas, si el beneficiari malalt es nega a seguir el 
tractament rnkdic prescrit, pot ser sancionat amb la suspensib 
del dret a l’assistkncia o la pkrdua de les ‘prestacions de que 
gaudia. 

El Sindic considera que aquesta obliga&, a mks de no estar 
gaire d’acord amb els drets de la persona, entre els quals hi ha 
el de disposar del seu propi cos, reconegut a la Constitució, és 
contriria a la protecció de la salut, vist que nu es permet al ben- 
eficiari la llibertat individual de preocupar-se d’ell mateix. 

D’altra banda, un any darrere i’altre, tambb el 1987, s’han 
rebut innombrables queixes de beneficiaris que no s’han pogut 
rescabalar de les despeses ocasionades amb motiu d’assistkncia 
sanithria aliena a la Seguretat Social, perque no podien provar 
la << denegaci6 injustificada de I’assistkncia rnkdica )r o << l’assis- 
tkncia urgent de carhcter vital)> (art, E8 del Decret 2766167, 
dei 16 de novembre). 

Tot i acceptar que I’actitud restrictiva de 1’ICS es fonamenta 
en l’indiscutible carhcter excepcional de la utilització de serveis 
aliens a la Seguretat Social, hem hagut de recomanar que es tin- 
gués en compte la més recent i avanwda jurisprudencia dels tri- 
bunals, que amplia els conceptes de denegació injustificada i 
d’uurgencia vital a una skrie de suphsits, com poden ser la neces- 
sitat d’haver d’esperar un any per ser operat d’una hkrnia, l’e- 
xistkncia d’instaflacions deficients, l’abshcia de mitjans ade- 
quats, els resultats negatius o perjudicials en intervencions an- 
teriors, etc,, que podrien justificar el rescabalament de les des- 
peses motivades per la utilitzacib de centres mkdics privats 
aliens a la Seguretat Social. 

Altrament, perb, tant l’entitat gestora de l’administraci6 sa- 
niaria (ICS) com l’eventual beneficiari entreveuen un proble- 
ma economic que podria constituir el fons d’aquesta important 
qiiestib, que no 6s cap altra que la contradicció entre la liibertat 
de la persona en relació amb la seva salut i les prerrogatives de 
l’administracib encarregada de protegir-la. 

3. La reforma psiquiutrica 

La salut mental continua essent un dels sectors mGs abant O- 
nats dins la nostra estructura sanitaria, La reforma psiquiatria 
iniciada l’any 198 1 sota la direcci6 de la Diputació de Barcelona 
i adregida a configurar un model d’assisthcia va quedar conge- 
lada l’any 1985. Des d’aleshores es produi una regressió en el 
procés, que s’agreuja mks i més amb el pas del temps. 

Preocupa constatar, entre ies raons que expliquen (no pas 
que justifiquen) aquesta congelació, l’existbncia de greus difi- 
cultats derivades d’interessos polítics que impedeixen el trm- 
p b  fluid de competencies en aquesta matkria entre les diputa- 
cions i la Generalitat. Aquest 6s el mur on s’han estavellat les 
gestions del Síndic de Greuges portades a terme en l’estudi i la 
investigaci6 de les queixes rebudes. 

. 



13422 BUTLLET~ UFICIAL DEL PAEiLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 252-Annex / 11 de mar$ de 1988 
I__I- ----I- I I -l_l--. , _- - -- 

Mentrestant ’I I’assistencia psiquiiitrica continua aquest 
procés de deterioració i només en podrA sortir amb la col-labo- 
mi6  i coordinacib efectiva entre les diverses Administracions 
amb competencies en el tema. 

4. Drets del consumidor : un vulur a I’a /ca 

Efectivament, els ciutadans cada vegada s6n més conscients 
del nivell de qualitat que s’ha d’exigir als productes que fan 
servir habitualment i del tracte que han de rebre en instablaci- 
ons i locals destinats a subministrar productes i serveis, fins i 
tot en aquells casos en que, tractant-se de monopolis o grans 
companyies, les relacions jurídiques esdevenen autkntics 
contractes d’adhesib. 

Tambk els poders públics han anat prenent mesures i inter- 
venint cada vegada més decididament en aquest ambit de les 
relacions socials histbricament lliure del control administratiu. 

En el nostre país, i pel que fa a la intervenció de 1’Admi- 
nistració en materia de consum, s’ha de destacar i’esforc realit- 
zat per a l’entrada en funcionament de les oficines municipals 
dels consumidors promogudes per alguns ajuntaments i ,  
d’altra banda, dels serveis d’inspecció de les diferents delegaci- 
ons territorials del Departament de CornerF, Consum i Turis- 
me de la Generalitat. 

A la importhncia que certament tenen aquests mitjans perso- 
nals destinats a defensar els consumidors, cal afegir les noves 
eines de carhcter jurídic i administratiu aprovades l’últirn any, 
com és ara la llei d’equipaments comercials o la creaei6 de 
I’lnstitut del Consum. 

NQ obstant aixo, malgrat la impurtancia d’aquests instru- 
ments, el Síndic de Greuges ha pogut constatar alguns proble- 
mes en aquesta materia, relatius fonamentalment a la informa- 
ció que normalment es dóna als ciutacktns. 

Aquesta deficient informaci6 es palesa en relació amb dues 
importants qiiestions que incideixen directament en el resultat 
pretbs : la primera és que no és suficient denunciar un fet a 
I’AdministraeiÓ perquk es produeixi l’actuació administrativa 
corresponent; a mes, és imprescindible demostrar-ho, ja que 
en la majoria de mos, si no s’aporten les proves, ni tan sols es 
podrj incoar expedient, 

La segona és que l’actuació de l’AdministraciÓ, en el cas que 
es confirmin les irregularitats denunciades, podrh arribar a san- 
cionar l’infractor, perb no aconseguirh compensar o indemnit- 
zar el consumnidor pels perjudicis que ha rebut. El ciutadii, 
dones, haura d’encetar un nou procediment, ara davant la juris- 
dicció ordiniria, per tal d’obteni r la indemnització desitjada. 

Tanmateix, el Síndic de Greuges, amb motiu de les queixes 
rebudes, ha tingut ocasió de sotmetre a la consideracio de les 
administracions afectades algunes qüestions relatives al paper 
actiu que han de tenir els instructors de I’expedient una vegada 
incoat. 

No ha estat possible, en canvi, la intervenció directa del 
Síndic en la tramitació de les queixes que, també com l’any an- 
terior, ens han presentat diversos ciutadans afectats per la in- 
solvencia de determinades entitats asseguradores. 

El Sindic ha hagut de limitar-se necessariament a examinar 
cada cas concret, a orientar el ciutadh sobre fes possibles acci- 

ons a seguir i a trametre posteriorment la queixa al Defensar 
del Pueblo perqub la tramiti en la forma que est‘imi pertinent. 

Tanmateix, el Síndic no pot deixar de reiterar el neguit i la 
insatisfacció que Si causa la inoperancia de la Comissi6 Liquida- 
dora d’Entitats Asseguradores, que és 1 ’organisme creat per 
fer-se &crec d’aquestes situacions substituint les entitats asse- 
guradores insolvents davant els drets i les accions dels ciuta- 
dans perjudicats, consumidors d’un bé tan preuat com ks la se- 
guretat, que ara se senten profundament defrnudats per la 
manca de previsió i fermesa de 1’AdministraciÓ. 

5 .  Querjces més representatives 

Assumpciu de conseqükncies 

Del dret fonamental a Ia vida i a la integritat filsica al principi 
general del dret a la protecció de la salut, proclamat a la Consti- 
tució i basic per inspirar la Llei General de Sanitat, hi ha un 
carn’ de pública necessitat : l’activitat mkdica. 

Aquesta activitat medica encaminada al benestar social i a 
preservar la salut dels éssers humans té per objecte tots ells 
ciutadans. 

El senyor F.P. s’adreqfi al Síndic denunciant el dramatic i in- 
explicable decés de la seva néta, LP., de quatre anys. Ingressa 
Ta nena en una clínica a fi que li fos practicada una intervenció 
de vegetacions. 

L’operació I’efectuh un metge cirurgii oto-rim-laringoleg, 
amb auxili d’un metge anestesista, Després d’haver-ia inter- 
vinguda, comunicaren als pares de la nena que <( I’operació ha 
anat bé, ha durat deu minuts, després es presentaren complica- 
cions i la nena s’ha mort. )) 

A la certificacib que féu la clínica de I’incident es llegeix : 
{(Paro cardíaco en el postoperatorio inmediato >). 

Aquesta explicació no convencé fa familia de la nena, que 
comen@ a denunciar el fet al Jutjat de Guirdia, al Colkgi de 
Metges i als mitjans de comunicació. 

Quan es dirigí al Síndic, la h m í h  va ser informada i orienta- 
da sobre les accions a seguir, tant penals i administratives com 
civils, d’una part ja iniciades pel peticionari. A la vegada, es va 
sollicitar un informe al Conseller de Sanitat i Seguretat Social 
a fi que ens comuniqués les eventuals actuacions dei Servei 
d’inspecció de la Direcció General d’OrdenaciÓ i Planificaci6 
San i thria. 

Un mes després, el Conseller ens informava de l’inici d’un 
expedient administratiu, el qual resta en suspens, ja que n’ha 
tingut coneixement la jurisdiccih competent i, per tant, ens 
hem d’abstenir de seguir el procediment iniciat mentre I’auto- 
ritat judiciat no dicti senthcia, en virtut del principi general 
non bis in idem, recollit en matkria sanithria, en l’art. 32.2 de la 
Llei 14/86, del 25 d’abril, General de Sanitat. 

Cementada queixa motivh tambk que La Diputada Pilar 
Ferran, del Grup Socialista, formulés una pregunta al Consell 
Executiu, que fou atesa per escrit del Conseller de Sanitat en el 
mateix sentit. 

No és pas la primera queixa que rebem denunciant certes ac- 



BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENTDE CATALUNYA J Nirm. 252-Annex / 11 de mar$ de 1988 13423 
______I__-_____-_ -x.I.---.-.---__- - -. - - - - 

tivitats mkdiques que prodileixen resultas perjudicials o, corn 
enaquest cas, la mort del pacient. 

La complexitat de la materia nkdico-legal, l’escassa regula- 
ció de les responsabilitats mkdico-sanitarries i la recent funció 
tuYtiva de l’Administraci6, imposada per la Ley General de Sa- 
nidad, responsabilitzant tots els poders públics d’organitzar un 
authtic {{servei públic>) de proteccib de la salut, fa que hagi 
de ser la jurisdicci6 competent la que obri el camí que haurh de 
satisfer els drets dels ciutadans. 

E! dret a la protecció de la salut, recunegut corn a finalitat de 
1’Estat per l’artide 43.1 de la Constitueib, t6 una de les seves 
concrecions en la lliure elecció de metge, modulada en la seva 
extensió per una skrie de circumsthncies, 

Quan es tracta de facultatius i beneficiaris de la sanitat públi- 
ca, a casa nostra l’hstitut Catala de la Salut, no sembla admissi- 
ble que una d’aquestes circurnstkncies sigui I’opinib de la direc- 
cib d’una clínica privada, 

El senyor M.D.V,, metge especialista en toco-ginecologia i 
cap d’Equip Quirúrgic de Ginecologia de 1’ICS a Mataró, utilit- 
zava per a la realització d’actuacions quirirrgiques de’ beneficia- 
ris de la Seguretat Social les installacions d’una clíica privada, 
concertada amb 1’ICS. 
Com a repercussi6 del cessament de la seva relaci6 de treball 

amb l’esmentada clínica, des de final de gener del 1986, se li 
barra el pas a les dependkncies de la clínica, on ja no podria 
atendre les pacients, 

Davant d’aquesta situació, el doctor M.D.V. va demanar in- 
struccions aIs brgans competents de I’ICS, que li donaren tras- 
llat d’un dictamen jurídic on s’assenyala que, en el cas d’aasse- 
gurats adscrits a un detenniat centre sanitari i R un cirurgia con- 
cret, els hospitals concertats hi han de permetre la intervenció 
del metge de la Seguretat Social. Pero, malgrat €es seves petici- 
ons, l’ICS no adopth cap mesura ni li indich on podia atendre al- 
ternativament les pacients. 

Davant la manca de resposta de I’IlCS, el doctor M.D.V. pre- 
senta queixa al Síndic, que I’admeté a trhmit i demana un infor- 
me al Departament de Sanitat el 2.07.87, el seiterh 1’1.11.87 i 
el 21.01.88, sense haver-ne obtingut resposta a hores d’ara. 

Tothom hi te cumpetkncia, perb no seh fa &sec ningú 

La senyora D A . ,  de 78 anys, vei’na de Sant Antoni de Vila- 
major, s’adrep al Síndic de Greuges plantejant que ni l’qjunta- 
ment ni el Departament de Sanitat no fan res per garantir4 el 
dret a l’wsistkncia medica i farmackutica : I’Ajuntament l’ad- 
reqa al Departament de Sanitat, i aquest a 1’Ajuntarnent per tal 
que li resolgui el problema. 

Estudiat el cas i la documentací6 aportada per la reclamant, 
s’observa que la inhibició del Departament de Sanitat a favor 
de 1’Ajuntarnent es fonamenta en el fet que, en opini6 del Cap 

del Gabinet del Conseller, continua essent de compethcia 
municipal la benefichcia dels cdlectius desvalguts, grup en 
el qual s’enquadraria la reclamant. 

Donat que ni l’actual normativa que regeix I’Administració 
Local ni tampoc la Llei General de Sanitat del I986 no preveu- 
en aquesta obligacib que abans tenien els ajuntaments, de con- 
feccionar un padr6 de benefrcbncia, es demana informe a la 
Conselleria de Sanitat per saber amb més detall el perque de la 
remissi6 de la senyora D.A. a 1’Ajuntament. 

El Departament de Sanitat manté en el seu informe que, 
malgrat que efectivament els serveis prestats pels ajuntaments 
s’havien de traspassar a I’Administració autonbmica, aquest 
trasph havia de ser gradual i progressiu, tal com diuen algunes 
disposicions transitbries i finals de la Llei General de Sanitat. 

La conclusi6 és que, mentre no hi hagi un trasphs formal, 
I’Ajuntament continua obligat a prestar el servei. 

Aquesta resolucib i plantejament del problema colloquen 
una vegada més ei Síndic de Greuges davant d’una normativa 
confusa i dispersa que les administracions públiques interpre- 
ten de manera que Ies eximeixi d’actuar davant d’una petici6 
dels ciutadans, que en definitiva són els que en pateixen les 
conseqiibncies. 

Analitzada IR qüestib, el 25 de gener d’enguany formulem 
una recomanacib a I’Honorable Conseller de Sanitat de la Ge- 
neralitat de Catalunya, en la qual considerem intolerable que 
dues administracions públiques puguin inhibir-se I’una a favor 
de l’altra, pretenent que una ciutadana de 78 anys inicifaccions 
legals encaminades a resoldre d’una vegada qui té l’obligació 
de donar-li allb que demana, 

Aixi mateix, recomanem al Conseller que doni les ordres 
oportunes perqub el seu mateix Departament presti el servei, 
o bb s’iniciin les accions encaminades a aconseguir que I’admi- 
nistració phblica que en opini6 seva hi sigui competent co- 
mpleixi l’obligacib d’atendre aquests casos. 

D’altra banda, com que s’ha pogut constatar en altres muni- 
cipis el mateix dubte sobre el punt on comencen i on acaben 
les obligacions en aquesta mat&ria, el Síndic de Greuges ha de- 
cidit obrir un expedient d’ofici per estudiar aquesta qüesti6 la- 
mentable i dolorosa per als qui se’n veuen afectats. 

Voler i no pudw 

La senyora LC. presenta queixa denunciant la següent si- 
tuació : el seu marit ingressa en una clinica amb <( flutter auri- 
cular )) (augment de les pulsacions cardíaques). La nit després 
de I’ingrés va tenir una aturada cardíaca, que desencadena un 
corna profund. 

El motiu d’haver ingressat en aquella clínica era que els 
interessats pertanyien a una mljtua, que, per raons que no és 
del cas exposar, no es va voler fer carrec de ies despeses de Ves- 
tada, per la qual cosa es va solkitar el trasllat del pacient a un 
hospital de la Seguretat Social; el trasllat fou desaprovat pel cap 
de servei de la UVI, per l’extrema gravetat del malalt. 

Aixb signifi& un augment considerable de les despeses, que 
els interessats no podien pagar. Finalment, s’autoritzh eI tras- 
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ilat a un hospital de conveni amb I’ICS, quan ja havien trans- 
corregut 14 dies. 

La clfnica privada reclama la quantitat de més de mig milió 
de pessetes, que la interessada no podia pagar. Dies després, la 
interessada f6u una sol4icitud de rescabalament de despeses 
davant l’ICS, que fou denegada. La notificació de la resolució 
fou comunicada a l’interessat difunt que, naturalment, no hi 
pogué recórrer. 

El Síndic hagué d’informar a la vidua de les reclamacions 
que podia fer en l’expedient de rescabalament de despeses 
davant In Sots-direcció General de Serveis Sanitaris de I’ICS, a 
fi d’esgotar la via administrativa. Així mateix, la varn assaben- 
tar de les obligacions presents en la normativa vigent. 

No havent rebut cap resposta la interessada a la sol.licitud 
que formula, el Síndic sdliciti un informe al Conseller de Sa- 
nitat i Seguretat Social. 

Se’ns contesta que la sollicitud es féu a nom del marit i que 
la notificació de la resolució denegatbria s’havia adregat al do- 
micili indicat pel sollicitant, i que va ser retornat a I’ICS, 
sembla que a causa de defunció del titular. 

S’indica posteriorment a la interessada les accions que li co- 
rresponien i el dret a formular demanda davant la Magistratura 
de Treball, bo i fent-li esment de la recent jurisprudkncia dels 
nostres tribunals, en materia de rescabalament de les despeses 
ocasionades amb motiu d’assisthcia sanithria aliena a 1st SS. 

L‘Associaci Ó Catalana &Insti t uci OIIS Concertades d’Assis- 
temia Pública en Salut Mental (ACSAM) s’adreqa al Síndic 
per denunciar el que considerava un colhpse de la reforma psi- 
quiatrica portada a terme a Catalunya. 

L’ACSAM, que a la província de Barcelona abasta el 80% de 
I’assistkncia en salut mental, després d’alhdir al seu compro- 
mis amb el desenvolupament i el manteniment del model d’as- 
sistencia psiquihtrica, comunitari i relacional, assumit per la 
Diputació de Barcelona l’any 198 I (configurat, segons sembla, 
com un dels mks eficients i avanqats, conceptualment i tkcnica- 
ment, dels iniciats a I’htat  espanyol), mostrava el seu desencís 
i frustració davant la congelació del procés de reforma que 
havia tingut lloc el 1985. 

Fins aquest any, segons I’ACSAM, el desenvolupament del 
Pla per a la Reforma de I’Assistencia Psf quiatrica s’havia realit- 
zat des d’una relació consensuada, respectuosa i participativa 
entre la Diputació de Barcelona i les institucions i professionals 
en salut mental; aixb origina millores notables en la qualitat de 
l’assistbncia que tradicionalment s’hnavia ofert. 

Des de l’any 1985, per& la reforma queda estructuralment i 
econornicament congelada : no se sobrepassaren els nivells 
mínims de creixement vegetatiu i es produí, en paraules de 
l’associació, H una sobresaturació de demanda per infradotació 
de recursos en relació amb els volums poblacionals assignats; 
a bsencia de recursos i n t ermitjos psico-social s; ciescoordi naci b 
dels circuits assistencials; dificultats per a la reflexió tebrica 
degut a I’apressament assistencial; absencia de Ia incardinaci6 i 
I’organització de l’assistencia a la poblaci6 infantil ... )) 

L’ACSAM considerava que aquesta paralització de la refor- 
ma, que restava com una excel4ent estructura infradotada, in- 
completa i en via de regressió, s’havia produ*it fonamentalment 
pels interessos partidistes i institucionals, que van dificultar el 
pas de les competencies sobre clssistencia psiquiatrica de la Di- 
putació de Barcelona a la Generdi tat, 

El Síndic, en la tramitació d’aquesta queixa, s’ha adreqat al 
Departament de Sanitat i Seguretat Social en sol1ic.itud d’infor- 
me sobre les consideracions exposades, ”esperem resposta. 

Provur la prova 

Que& núm. 36418 7 

La queixa va dirigida contra el Departament de Cornerg, 
Consum i Turisme i és motivada per l’actuació de l’administra- 
cio davant d’una denúncia formulada per un ciutadi com a con- 
seqüencia del mal tracte rebut en un restaurant de Barcelona. 

Els fets, segons la promotora de la queixa, van tenir origen 
en el moment de pagar la factura d’un dinar, amb la qual no 
estava d’acord. Arribada la discussió a un determinat punt, la 
reclamant va exigir al titular de I’establiment els fulls de recla- 
macib per tal de formular-hi I’oportuna protesta, a la qual cosa 
es va negar el responsable. Davant aquesta negativa la promo- 
tora de la queixa es nega a abandonar el local, i fa compareixer 
una patrulla de la policia nacional del servei del 091. En presen- 
cia dels agents torna a demanar els fulls de reclamació, que li  
són novament negats. Així doncs, seguint les instruccions dels 
agents, posa una denúncia a comissaria. 

Al marge del procediment judicial que s’endega d’ofici C Q ~  

ii conseqiiencia de la deniíncin, la senyora C.P. formula una 
altra den6ncia davant dels serveis competents del Deprtrta- 
ment de CornerG, Consum i Turisme de la Generalitat per tal 
que s’inco’i expedient ai restaurant. 

Iniciades unes diligencies previes per aquests serveis, es 
demana reiteradament a la denunciant que demostri els fets 
al-legats, a la qual cosa només pot respondre amb el justificant 
d’haver denunciat els fets a comissaria. Com que aixo no va ser 
considerat suficient per I’AdministraciÓ, li va ser arxivat l’as- 
sumpte sense arribar a incoar cap expedient. Contra aquesta 
decisió presenta queixa davant el Síndic de Greuges. 

Estudiada la qüestió, es va decidir admetre a tramit la queixa 
per aclarir quina mena de prova cal aportar en aquests casos, i 
quin ha de ser el paper de l’instructor d’un expedient incoat en 
defensa dels drets dels consumidors. 

Analitzat 1’Informe de I’AdmnistraciÓ, s’hi va apreciar que, 
certament, no hi era suficientment valorat el fet que el ciutadh 
havia fet compareixer uns testimonis qualificats com eren els 
agents de la policia nacional, els quals, en opinió del Síndic de 
Greuges, haurien hagut de ser requerits per l’instructor de 
l’expedient , 

Obligar que fos la mateixa denunciant qui aconseguís dels 
agents o de la comissaria la prova que efectivament se li havien 
denegat els fulls de reclamació, va semblar una actitud excessi- 
vament formalista, que en la practica feia inútil la reclamació. 

Tanmateix, I ’estudi d’aquesta queixa va permetre d’apreciar 
que en els impresos de reclamació que tots eis establiments 
han de tenir a disposició dels usuaris i consumidors no ks  prou 
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clara la importhcia que té él fet d’adjuntar a la denúncia els tes- 
timonis i elements provatoris que demostrin els fets al-legats, 
per la qual cosa es va formular al Departament de Comerq, 
Consum i Turisme una recomanació en aquest sentit. 

Liuvors i planters 

Per desgricia, cada vegada ks mbs gran la ignorhncia dels ha- 
bitants de les ciutats respecte a qüestions relacionades amb l’a- 
gricultura o la ramaderia, fins al punt de pensar que, de monge- 
tes, només n’hi ha d’uuna mena, o que són els mateixos pksols 
els destinats al consum que els de sembra. 

Aixb ho va constatar el Síndic de Greuges a conseqiikncia de 
Vestudi de la queixa del senyor J. R, C., de 79 anys, veí de 
Matar6 i titular des de feia anys d’un local antigament destinat 
a la venda de llavors i més recentment a la venda de llegums i 
patates per a consum h u d ,  

El motiu de 1st queixa era que la Direcció General de Produc- 
ció i Indústries Agro-alimenthries, dependent del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, li havia incoat un expedient 
sancionador fonamentat en una infracció de la legislacib vigent 
en mathria de llavors i planters, 

L’expedient va prosperar per fa venda de llavors de mongeta 
<duro  )) i de pesols i faves també considerats corn a llavors per 
l’inspector que va aixecar l’acta. 

EI mateix reclamant, juntament amb la documentació de 
quk disposava, va fer arribar al Síndic de Greuges el motiu de 
la seva oposició, concretada en el fet que la mongeta que ell 
venia no era duro)) ,  sinó {<Canela>> (molt bona per a 
consum hum&), i que els pksols i les faves també eren per a 
consum huma, ja que feia anys que s’havia retirat del negoci de 
les llavors. 

L’expedient havia anat passant per les diferents fases previs- 
tes a la normativa, fins a concloure’f amb la desestimació dels 
recursos del senyor J. R. C. i la confirmació de dues sancions 
de 60.000 pessetes cada una, 

Admesa a trhmit la queixa i estudiat I’Informe lliurat a peti- 
ció dei Sindic de Greuges, s’aprecia que, efectivament, l’origen 
i motiu Únic de la controvkrsia ks una diferent denominació 
dels elements objecte de l’expedient (mongetes, pbsols i 
faves) entre I’inspector i el titular de f’activitat (que no hi era 
en el moment de la inspeccib) , 

També s’aprecia que en el moment de fer la inspecció el fun- 
cionari no va prendre mostres dels productes, tal corn preveu 
l’aarticle 15 del Reial Decret 1945/83, del 22 de juny, per la qual 
cosa I’AAdrninistraci6 va haver d’invocar contra les ailegacions 
del senyor J. R. C, Z’article 17 del mateix Reial Decret, que diu 
que els fets recollits a l’acta es presumeixen certs. 

Analitzats els raonaments de la Conselleria i del reclamant, 
el Síndic va considerar que, si un article d’una noma  concreta 
permet a l’inspector prendre unes mostres determinades per 
tal de poder provar fefaentment i fora de tot dubte unes deter- 
miats fets, no ks admissible invocar la presumpció de certesa 
prevista dos articles més endavant, ja que aixo només seria d’a- 
plicació en aquells casos en quk no fos possible la presa de 

mostres. Dit en altres paraules, la presumpció només ha de 
jugar quan la prova no és possible; d’altra manera es desplagaria 
la &rega de la prova cap a I’expedientat. 

Poc temps després de fer aquestes recomanacions, se’ns ha 
confirmat que han estat ateses pel Departament i que, en con- 
seqiikncia, s’ha anulelat la sanció que va motivar la queixa. 

V. Seccití de pensions i serveis socials 

La salvaguarda i la garantia dels drets del ciutadi ha de ser 
exigida amb el d x i m  de rigor quan el titular del dret O el áesti- 
natari del benefici forma part dels sectors socials més 
desvalguts. 

En aquest apartat recollim les queixes promogudes per 
aquests ciutadans exclosos de la societat del benestar. 

1. La cobertura del r&gh general de la: Seguretat Social i les pen- 
sions assistencials 

En el sistema de seguretat social espanyol, per les queixes 
que hem analitzat, continua la manca &una protemi6 social 
unithria i adequada a les necessitats del nostre poble, que les 
darreres reformes no han corregit. 

En lloc d’anar cap a un sistema asslstencial i universalista, es 
dóna preferbncia, per necessitats pressupostaries, a una protec- 
cib contributiva i no es corregeixen les vertaderes situacions 
de necessitat, 

La Llei 26/85, del 31 de juliol, de Reforma de Pensions, ha 
volgut iniciar el canvi de model que I’art. 41 de la Constitucib 
prescriu. En la nostra opinió, el canvi pretks ha resultat esthil, 
malgrat haver-se aconseguit un model més universalista i uni- 
tari pel que fa a obligacions i cotitzacions, pero no quant a 
pro tecci6. 

Entenem que no hi ha hagut transició cap a un model millor, 
i, si be la reforma s’ha fet, no ha estat amb l’exigkncia social i 
etica de salvaguardar els interessos dels pensionistes, ni 
tampoc de justicia social, perqub tot el pes de la reforma s’ha 
carregat en aquests pensionistes, ats quals s’hctn elevat els perí- 
odes mínims de cotització exigits per causar dret a prestacions. 

Malgrat les rectificacions introduides en la normativa 
vigent, tant a causa de les recomanacions fetes -en coordini- 
ciÓ amb el Defensor del Pueblo- al Ministeri de Treball i Se- 
guretat Sociat, corn de I’adequació normativa als criteris juris- 
diccionals sostinguts de fa anys pels nostres tribunals, encara 
continuen sense resoldre molts problemes, relatius als rhgims 
especials, concretament els que afecten el col-leetiu de treballa- 
dors autbnoms, En aquest respecte, cal destacar, entre d’altres 
qüestions, el no reconeixement de les cotitzacions efectuades 
amb anterioritat a la situaci6 d’alta i el tractament discriminato- 
ri quant a I’acci6 protectora, 

Tampoc no han minvat les queixes referents a incompatibili- 
tats, concumhncia de pensions i prestacions SOVI, en quk els 
ciutadans mes desprotegits pateixen I’excesliu rigor de la Llei, 
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sense fer esment de les disfuncions o negligltncies de I’Admi- 
nistració en la tramitació dels expedients de prestaci6, en els 
quals sovint cal recordar als poders públics eh articles 9 i 103 
de la Constitució, sobre seguretat juridica i eficicia. 

La problemirticu de les pensions clssistencials a prsonus en situaci- 
ons de necessitat i sense dret uprestucions de la Semretat Social 

Com dkiem, la Constitució configura un model de seguretat 
social molt més extens que el que realment existeix. Aixb 
genera una certa temi6 amb la normativa vigent, 

La solidaritat collectiva, principi bBsic de la seguretat social, 
falla en alguns casos, malgrat que I’Ambit subjectiu de proteccib 
hagi de ser universal per a tots els ciutadans. D’aquí ve que, 
fora del camp d’apíicació de la seguretat social, hi hagi d’haver 
uns complements necessaris com els serveis socials i l’assistkn- 
cia social que l’Estat, les Comunitats Autbnomes o d’aaltres ad- 
ministracions atorguen als ciutadans que reuneixen els re- 
quisits prescrits en la normativa vigent en cada moment. 

Les queixes més freqüents han estat, d’una banda, les for- 
mulades per I’aplicació del Reial Decret núm. 262W81, del 24 
de juliol, pel que fa a ajuts a la vellesa, d’una quantia de 15.120 
pessetes el mes; de l’altra, les referides a les prestacions socials 
i econbmiques per a disminu’its, previstes al Reial Decret nhm. 
383/84, de 1’1 de febrer, i en especial per al subsidi de garantia 
d’ingressos m‘nims, establert en la quantia de 15.120 pessetes 
el mes, igual que l’esmentat ajut pes vellesa, 

Quatre circumstancies han motivat la intervenció del Sindic 
de Greuges en relació amb aquesta problematica, que creiem 
prou acreditatives del grau en que, en materia assistencial, 
s’han de millorar i polir els mktodes i procediments actuals. 

a) IL‘exigkncia d’una disminució del 65% per gaudir del sub- 
sidi d’ingressos minims, S’han donat casos de contradiccions 
importants entre els dictamens dels equips de valoraei6 i orien- 
taci6 dels centres d’atencib a disminu’its i les antigues comissi- 
ons tbcniques qualificadores quant a la disminució fisica, psí- 
quica o sensorial. 

Aixi mateix hem pogut constatar Ies enormes dificultats ex- 
istents per poder desvirtuar les valoracions contingudes en els 
dictarnens de l’administració, rnitjanpnt els informes o valora- 
cions diferents aportats pel ciutstdi. 

b) L’ICASS va denegar els subsidis als quals ens referim 
amb el fonament que els ingressos de la persona destinathria 
de l’ajut (invblid) , sumats als recursos economics familiars, 
ultrapassen el mínim exigit (el 7Oo/o del salari rninim en 
cbmput anual). 

c> Es denega el subsidi de 17.200 pessetes a persones in- 
digents de més de 68 anys argüint el dret a aliments que nor- 
malment tenen dels parents. Malgrat que és cert que la fretura 
de mitjans economics obliga a una tasca. selectiva quant a la 
distribució dels ajuts, algunes queixes han demostrat que la in- 
vocació d’aquest motiu per I’ICASS era clarament injustificada. 

d) La revisi6 i sevocacib per part de I’Administració d’aju- 
des prhviament concedides, amb l’única justificaci6 que els 
beneficiaris estaven en situació d’atta a la Seguretat Social. 

2. L’aplfcaciÓ de la Llei 18/84, del 20 de marc, dei Parlamerit de 
Catalunya, sobre ei Pcrsonal Eventual, Contractat i Interí al 
Servei de la Generalital en el Periode Anterior al I 939 

Un any darrere I’attre, des de Ia instauració del Sindic de 
Greuges a mitjan 1984, s’han continuat rebent queixes refe- 
rents a la Llei sobre e? personal eventual, contractat i interí al 
servei de la Generalitat abans del 1939. En el nostre primer Tn- 
forme, indicivern que la majoria de les queixes s’havien produ- 
i’t arran del recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Presi- 
dent del Govern central contra l’article 6.1 de la Llei 18/84, la 
qual cosa va comportar la pkrdua de les esperances dels ciuta- 
dans que encara no havien estat rehabilitats ni amnistiats en el 
reconeixement d’uns drets legitims, perduts a Z ’acabament de 
la guerra de 1936-39. 

En els Informes dels anys 1985 i 1986 al Parlament de Cata- 
lunya reiterivern la situació de descoratjament i desinfurmnci6 
d’aquests ciutadans, malgrat haver-se aixecat el dia 20 de des- 
embre de I984 la suspensió de la vigkncia i aplicació del precep- 
te impugnat i d’haver-se desplegat E’esrnentada Llei per Decret 
276/85, del 29 d’agost. 

La intenció de la Conselleria de Governació, en ei sentit de 
tramitar els expedients de reconeixement dels beneficis que la 
Llei atorga sense estar resolt e1 recurs d’inconstitucionalitat, 
no es produí, com tampoc el nostre desig de no haver-nos-hi 
de tornar a referir en el present Informe. 

Per acte resolutori del Tribunal Constitucional del 2 de juliol 
del 1987, s’acord8 tenir per desistit el President del. Govern 
central de la prossecució del recurs d’inconstitucionalitat inter- 
posat contra el precepte abans indicat. 

FeIiGment, despres de més de tres anys des de la promulga- 
cib de la Llei 18/84, i havent-ne passat més de deu de la conces- 
si6 dels beneficis de l’amnistia, els referits ciutadans que pres- 
taren servei a la Generalitat i que l’any I939 en van ésser sepa- 
rats han vist apropar, per Ibgiques exigkncies de justícia, el re- 
coneixement dels seus drets. 

La realitat, perb, en alguns casos, ha esvait en part les persis- 
tents esperances, tal com es desprh de les queixes rebudes 
durant l’any 1987. 

Així, han vist denegats els beneficis que es preveuen en l’es- 
mentada Llei els ciutadans que han perdut la nacionalitat kspa- 
nyola o no la tenen, o els que, tot i tenint-la, no tenen residkn- 
cia habitual en territori espanyol. 

La declaració d’incompatibilitat de la pensió que atorga la 
Llei, amb qualsevol altra de derivada d’una relació de treball, 
ha produ’it un gran desen&, sobretot als vidus i pensionistes 
més desprotegi ts. 

Determinats aspectes de procediment han creat confusió i 
malestar als soilicitants, que s’han adreqat a la nostra Institució 
en reclamació de garanties jurídiques per fer efectius els seus 
drets. 

Les queixes més nombroses, per& ens han arribat pels pro- 
blems sorgits per la declaració d’incompatibilitat de pensions 
que fixa la Llei, per la regularització de la pensi6 com a conse- 
qiiencia de la concurrkncia de pensions i pels efectes econumics 
de la Llei -que, fixats pel Reglament que la desplega, amb re- 
troactivitat d’l de gener de 1974-, encara no s’han produ’it. 

Entenem que el legislador i T’Administraci6 no puguin 
acollir a priori tota la casuística que la realitat comporta, perb 
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cal entendre que uns ciutadans que han esperat tant de temps 
el just reconeixement dels seus drets no acceptin la deficient 
aplicacib de la Llei, amb la inseguretat jurídica que aixb 
comporta. 

3, Bosses de pobresa 

La mateixa expressi6 {<bosses de pobresa)) té un contingut 
clar d’aillament i marginacib, Dóna idea de nuclis dillats de la 
dinimica social que responen a la concepcib d’ailb que es 
coneix per ((societat dels dos terqos P, en la qual el terq restant 
evoluciona al marge. 

En aquests nuclis de rniskria, injustícia i marginacid, els 
drets humans més elementals brillen per la seva abskncia. Era- 
dicar aquesta situacib constitueix una de les tasques preferents 
d’un h t a t  social i demwrhtic de dret. 

Constatem l’existkncia en la nostra societat &importants 
cercles d’indigkncia, sense observar, per contra, una actuaci6 
decidida i enkrgica dels poders públics per resoldre aquest 
problema. 

4. Cdectius marginats 

En la nostra societat hi ha diversos grups caracteritzats per 
l’elevat grau dhdefensió que pateixen, que els fa forp vufne- 
rables i que afebleix naturalment l’exercici dels seus drets fona- 
mentals, Davant les actuacions dels poders phblics, adrqades 
a acabar una tal indefensib, exaspera de constatar la lentitud i 
l’escassa efidcia del procés. 

No ks raonable que, davant l’extraordinhria dificultat que re- 
presenta la persecució dels maltractaments de menors, no s’hha- 
gin establert noves fórmules de solucib, ni que la intervenció 
que es pugui portar a terme comporti en molts casos el canvi a 
una situació pitjor. No és just que L’extrerna vulnerabilitat del 
deficient’psiquic o del malalt mental no trobi en els poders pú- 
blics l’oportuna correspondhncia quant a l’enfortiment i multi- 
plicació dels mecanismes de proteccib, ni 6s coherent, per ex- 
emple, respecte els deficients fisics, que I’Administsacib oblidi 
tan sovint les seves prbpies normes sobre supressi6 de barreres 
arquitecthiques, No és congruent l’aprovacib d’una norrnati- 
va sobre les condicions que han de reunir les residbncies de 
vells amb la manifestació, des de la mateixa Administraci6 re- 
sponsable, que aquesta normativa no és aplicable. No 6s 
honest que els ultratges a la dona creixin al mateix ritme que 
les condemnes verbals sense que s’arbitrin mesurs prictiques 
de veritabie efichcia per posar fi a unes conductes tan innobles. 
No és &ica la permanent desatencib de l’Administraci6 envers 
les ktnies minoritiries. -. 

5. @ehes més representatives 

Engunyats, decebuts i bocabadats 

El senyor F. R., afiliat a la Seguretat Social en el rkgim espe- 
cial de treballadors autbnoms, inicia la seva activitat amb ante- 
rioritat a l’alta en aquest rkgim, la qual sol-licith l’any 1973, i li  
va ser reconeguda per resoluci6 de l’entitat gestora la condició 
de mutualista des de l’any 1970, amb el requeriment que in- 
gressés les cotitzacions endarrerides des d’aquesta data amb els 
recbrecs corresponents. 

Quan I’interessat complí els 65 anys, sol4icita la pensió de ju- 
bilació, havent cotitzat un total de 128 mensualitats. 

La soHicitud de pensi6 de jubilaci6 li ~ Q U  denegada, perque 
no havia satisfet el periode minim de cotització de 10 anys ex- 
igits per a la prettacib de jubilació, ja que TIQ li eren computa- 
bles les cotitzacions corresponents a periodes anteriors, i que 
van ser abonades amb posterioritat a la formalització de l’alta, 
per aplicació de l’aarticle 28, 3-d), del D. 2530/70, del 20 d’a- 
gost, que regula el rkgim especial de la Seguretat Social deIs tre- 
balladors per compte propi o autonoms. 

Contra l’esmentada resolució denegatbria, I’interessat hi for- 
mula la corresponent reclarnacib prbvia, que també li fou dene- 
gada. En temps i forma, interposh demanda davant la Magistra- 
tura de Treball de Barcelona, la qual estima totalment la de- 
manda, considerant que I’entitat gestora <(va acceptar amb 
efectes retroactiu l’alta, entenent-ho aixi, conforme a l’e- 
xigkncia dels prinicpis de la bona fe i de Vaassumpció de les con- 
seqiihcies dels actes propis u. Per tant, es declari el senyor F. 
R. el dret a percebre Ia pensi6 de jubilacib. 

Aquesta sentkncia fou impugnada per L’INSS mitjanqant 
recurs de suplicacib davant el Tribunal Central de Treball. 
Aquest estimA el recurs interposat per I’INSS i revocant la sen- 
tbncia, desestimh la demanda del senyor F. R. El veredicte es 
fonamentava en les innumerables sentkncies d’aquest Tribu- 
nal que no reconeixen efidcia, per completar la carkncia, a les 
cotitzacions abonades amb posterioritat a l’alta, d’acord amb la 
vigent legislacib, i declarava que les entitats gestores s’han de 
subjectar al principi de legalitat proclamat per l’article 9 de la 
Const ituci6. 

Carn cada any, han estat molt nombroses les queixes d’a- 
quest collectiu de treballadors, que denuncien el supbsit d’ha- 
ver pagat, a vegades, quantitats superiors a mig mili6 de pesse- 
tes, corresponents a les quotes i recarrecs i que a l’hora de 
jubilar-se, no els ho tenen en compte. 

La nostra hstitucib, un cop més en coordinació amb el De- 
fensor del Pueblo, ha de continuar recomanant un canvi en la 
normativa vigent. Reiterem el que dbiem en els nostres darrers 
informes : cal adequar la situació d’aquests pensionistes a la 
doctrina dels actes propis, com ho fan diverses magistratures ’ de treball, i una h i c a  sentkncia del Tribunal Suprem, que 
manté aquest criteri, en contra de nombroses s e n t h i e s  del 
Tri buna1 Central. 
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Totpensant en la veksa 

Tots coneixem el drBstic problema de I’atur. Joves i grans en 
pateixen les conseqiiencies, Aquí, perb, no parlarem de l’atur 
ni de la problematica .jubilació forcosa dels funcionaris a 65 
anys, sinb d’una jubilació forgosament anticipada als 60, que 
pateix tot treballador com a recompensa per haver treballat i 
cotitzat en excés i IIQ poder trobar feina desprbs de 55 anys 
d’edat . 

Així se sintetitza, entre d’altres, la representativa queixa 
1306/87 del senyor R. G., que exposa el CM d’un treballador 
desocupat, de més de 55 anys i beneficiari del subsidi per deso- 
cupació per tal com complia els requisits legals per poder acce- 
dir a tota mena de jubilació, d’acord amb la Llei 31/84, del 2 
d’agost, de protecció per desucupaci6, i el Reial Decret 
624/85, del 2 d’abril, que la desplega. 

Explicarem que, per poder accedir a l’esmentat subsidi, cal 
haver esgotat la corresponent prestació d’atur i acompanyar 
amb la sollicitud, dintre del termini reglamentari, una certifi- 
cació de I’entitat gestora de la pensi6 de jubilació, acreditant 
que es reuneixen tots els requisits menys l’edat, per accedir a la 
modalitat de pensió a qu8 es pugui tenir dret. 

L’esmentat beneficiari que percebia el subsidi per desocupa- 
ció (el 75% del salari m‘nim) havia cotitzat al Mutualisme La- 
boral durant 17 anys, cinc anys més al Subsidi de Vellesa i Inva- 
lidesa (SOVI), i més de setze al Rbgim General de la SS. Així, 
doncs, complia els requisits necessaris que indica la Disposicib 
Transitoria Primera, punt 9 de l’Ordre del 18 de gener de 1967, 
per poder causar dret a la pensió de jubilació a partir de 60 anys. 
En aquests casos, el percentatge de la pensi6 que li corres- 

pondria en el nou regim es veu redui’t en un 40% pel que fa a la 
base reguladora, a tenor d’un 8% per any anticipat. 

L’INEM abona el subsidi per desocupació fins que el tre- 
ballador <<alcance la eáad que le permita acceder a la pensión 
de jubilación en cualquiera de sus modalidaáes )>, COM indica 
el Reglament, ((basta que cumpla la edad para alcanzar algún 
tipo de jubilacibn ... )) 

O sia, I’INEM, quan el senyor R. G. compleix 60 anys li 
deixa de pagar ei subsidi per desocupacib. L’agreujat, doncs, ju- 
bilat foqosament a 60 anys, passa a percebre una pensi6 de 
26.000 pessetes, tot i haver cotitzat més de trenta-cinc anys. 
No cal dir que ara l’esmentat ciutadh percep la pensi6 minima 
de jubilacib que anualment fixa el Govern de S’EEstat. 

El carhcter essencialment potestatiu d’aquest tipus de pensió 
de jubilació anticipada, I’especial caracter contributiu de la 
prestació de jubilació i el dret bhsic del treballador a poder-hi 
optitr són envestits per I’Adrninistracib. 

La nostra Institució s’ha dirigit al Defensor del Pueblo a fi 
que, d’acord amb la coordinacib establerta amb ei Sindic, faci 
una recomanació al Ministre de Treball i Seguretat Social en el 
sentit que se suprimeixin les expressions poc raonables o 
equívoques que, al nostre entendre, contenen la Llei i el Regla- 
ment de proteccib per desocupació. Així mateix, li proposem 
que recomani a tots els poders cridats a aplicar les esmentades 
lleis, reglament i total altra normativa vigent, que se’n faci una 
interpretacib ajustada als principis constitucionals, no pas 
prescindint-ne, corn es fa en el present cas, en quk veiem que 

s’arriba a un resultat contrari a la protecció de la tercera edat, 
determinada als articles 41 i 50 de la Constitucib. 

La dificultat que tenen els pensionistes per acreditar que 
havien treballat i cotitzat en epoques anteriors al 1939 ha estat 
objecte d’analisi en diverses queixes presentades it la nostra 
Institució. 

En informes anteriors exposavern el cas de molts ciutadans 
que no tenien el requisit de carkncia necessari per a tenir dret a 
una pensió d’invaiidesa o de jubilació, pero que manifestaven 
haver treballat abans del 1939. En aquests casos, es considera 
que es compleix el requisit de carhncia si s’acredita un dia d’afi- 
liació al <<Retiro Obrero)) (període comprhs entre el 1921 i el 
19391, a fi d’obtenir una pensió de vellesa SOW. 

La dificultat esta, perir, a demostrar-ho, i ITNSS no hi ajuda. 
La senyora E. P, es dirigí al Sindic per exposar4 que havia 

nascut I’any 1916 i havia sollicitat la pensió de vellesa (SOVI) 
per haver treballat per compte d’altri en el perfode del 1934 al 
1936. 

L’INSS li notific8 una resolució per la qual se li denegava 
l’esmentada pensió, perque no figurava inscrita en cap rkgim 
de la Seguretat Social en aquella epoca. 

Davant d’aquesta resoluci6, la interessada s’esfoqa a fer ges- 
tions personals a I’agencia de I’INSS de la seva localitat, on 
efectivament, es trobh una fitxa de més de cinquanta anys, on 
la interessada constava inscrita amb el número corresponent i 
l’assignacib d’un altre número a una empresa del tkxil. 
Corn que 1’INSS es reiterava en la negativa de nu certificar 

l’afiliaci6, la interessada presenta demanda davant la Magistra- 
tura de Treball. Se celebra el judici corresponent, i es va sus- 
pendre el termini per dictar senthcia i, per proveir millor, se 
solki t i  a la demandant que aportés la corresponent prova do- 
cumen tal. 

La interessada es va tornar a presentar a I’esmentada agkncia 
de l’INSS, on li indicaren que no podien facilitar-li cap certifica- 
cib ni fatocbpia del document que amb anterioritat a la deman- 
da li havien ensenyat, per la qual cosa s’adreqii a la nostra 
Insti t uci6. 

EI Síndic admeté la queixa a tramit i ,  en coordinació amb el 
Defensor del Pueblo, f h  una recomanació a I’INSS, el qual 
procedí a revisar d’ofici totes les actuacios fetes en relaci6 amb 
la sollicitud de pensi6 de vellesa-SOVI, accepti la recomanació 
i en concedí el dret a la interessada. 

Finalment, s’ha dictat una resoluci6 del Ministeri de Treball 
i Seguretat Social (R. 22 desembre 19871, en la qual es reitera 
que I’afiliacib ai <{Retiro Obrero >) acredita una cotització de 
1800 dies, si aquesta cotització és necessbia per aconseguir el 
periode de carhcia per causar pensió dejubilació. 

-- - -- 
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Abomsi, ara no 

Queixa nhm. 35/8 7 

El senyor J. L s’adreqh ai Síndic per exposar-li que feia dos 
anys havia ingressat a la UVI de 1’Hospital de la Vall d’Hiebron, 
on li van ser diagnosticades malalties incurables, progressives i 
encomanadisses. 

A mitjan 1985, sollicith a I’INSS la pensió d’invalidesa i, 
desprbs de ser reconegut per la UVXMI (Unitats de Valoració 
Mbdica i Incapacitat) I’INSS, a la vista de la proposta de la CE1 
(Comissi6 d’Avaluaci6 d’hcapacitats) , dicta resolució, 
declarant-lo en situació d’invalidesa permanent en grau d’inca- 
pacitat absoluta, sense dret a percebre la prestació econbmica 
Corresponent, perqub li mancaven 30 dies per acreditar el perí- 
ode de cotització reglamentari. 

A mitjan 1986, suMicit8 davant l’antic Fons de Solidaritat, 
avui Fons Social Europeu, la subvenció prevista en l’art. 14 de 
Z’Ordre del 12 de  mar^ de 1985, en la qual s’estableixen diver- 
sos programes d’ajuda a l’ocupacib i per a l’abonament de les 
quotes que manquin als interessats per percebre la prestació 
d’invalidesa, sempre que s’hagi assolit el 50% del període de 
cotització exigit. 

Se ‘li denegh a final de I’any 1986, perqub els programes eren 
en funció de les dotacions pressuposthies consignades en Ve- 
xercici del 1985, i Ia seva sollicitud era de ,nitjan 1986, no 
havent-se previst mai més aquest tipus d’ajwda. 

Amb posterioritat, per poder sobreviure, sol4icith davant 1’1- 
CASS el subsidi de garantia d’ingressos mínims, i va ser reco- 
negut mkdicament pel Centre d’Atenció a Disminu’its. 

Se li denegh el dret a la prestacib del subsidi, perquk no asso- 
fia el grau de disminució exigit del 65%, tot i que mesus abans 
havia estat reconegut per la UVAMI, que considerava les lesi- 
ons que patia constitutives d’una incapacitat permanent abso- 
luta per a tot treball. 

Després de dos anys sense cobrar res, es ve% obligat a dema- 
nar ajuda economica a Caritas Diocesana de Barcelona, la qual 
li fou concedida, malgrat no poder-lo satisfer en la totalitat de 
les seves necessitats. 

Desprbs de sol-licitar ajuda a 1’Ajuntament de Barcelona, 
mitjanGant el seu assistent social, perqub no podia obtenir la 
targeta rosa dels transports municipals, s’adrqh, entre d’aitres 
organismes, a la nostra Institució, a fi d’exposar-nos la mal- 
aurada situació en quk es trobava. El seu estat de salut no li per- 
metia esperar gaires trhmits burocrhtics mis, conscient que li 
quedaven pocs mesos de vida. 

El Síndic va admetre la queixa a trdmit i, en coordinació amb 
el Defensor del Pueblo, sens perjudici d’orientar l’interessat 
perquk no havia recorregut davant l’Administraci6 ni davant la 
jurisdiccib laboral, es va comprovar que els programes esta- 
blerts d’ajuda a la creació de treball, complementaris del Fons 
de Solidaritat, van existir fins l’any 1985, a partir del qual van 
desaparbixer les subvencions previstes en els diferents regla- 
ments que anualment es dictaven, 

Si s’hagués pogut acollir el senyor J. I, a l’ajut esmentat, se 
li haurien pagat les quantitats equivalents a l’import de les 
quotes que li mancaven per aconseguir la pensió d’invalidesa. 

Tot i havent desaparegut per a l’any 1986 la consignacib pres- 
supostaria per atendre aquestes subvencions, no es van cursar 

les instruccions oportunes als brgans gestors, rao per la qual 
altres eventuals beneficiaris es queixaren ai Síndic. Sol-licitant 
l’informe oportú mitjanqant la Instituci6 del Defensor del 
Pueblo, es va constatar la descoordinaciú existent entre els 
brgans gestors provincials, que encara formalitzaven sol4ici- 
tuds, i la Direccibn General de Trabajo, que ja no n’adrnetia. 

La Direccib General de Treball ens indica que, aprovada la 
nova Llei de reforma de pensions, núm. 26/85, del 31 de 
juliol, la qual augmentava els dies de cotització per tenir dret a 
pensió, s’establia una contradiccib amb les ajudes que fins lla- 
vors es concedien per completar el període mínim exigit. 

D’aStra banda, es regularitza la situació de i’assistkncia sani- 
thia deis treballadors declarats en situació d’incapacitat perma- 
nent, sense dret a la prestació economica, per Resolució del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social, que si bé no solucionh 
el problema de fons, almenys resolguk la prestacib de l’assis- 
thncia sanithria prevista en el Reial Decret nhm. 383/84, de 1’1 
de febrer, ja que no s’havia d’acreditar la minusvalidesa, mit- 
jancant els equips de valoració de I’ICASS, sinó que la declara- 
ció de I’INSS serveix de document suficient a tal fi. 

Finalment es resolgué favorablement el dret a la prestacib 
del subsidi de garantia d’ingressos mínims i de l’assistencia sa- 
nithia, quedant, perb, pendent de poder percebre la pensió 
d’invalidesa, ja que, no regulant-se l’esmentat buit legal i 
havent estat promulgada la nova Llei de Pensions l’any 1985 
per intentar millorar el sistema, s’exigeix més sacrifici als 
pensionistes. 

No n ‘hi ha prou d ’estar desprotegit i ser disminui’t : a més CI més 
s%a deserpobre 

Que& núm. 982B7 

L’interessat sol-licita davant 1’ICASS diversos subsidis, 
entre els quals la prestació del subsidi de garantia d’ingressos 
mínims. 

Es dictaren les corresponents resolucions, que van denegar 
el dret a I’esmentada prestació, per& el sollicitant superava 
el nive11 dels recursos econbmics establerts segons l’art. 32 del 
Reial Decret núm. 3&3/84, de E’l de febrer. 

Contra aquestes resolucions l’interessat interposh les recla- 
macions oportunes, que li van tornar a ser desestimades. 

La denegacib es motiva per l’aplicació dels recursos econb- 
mics familiars als del beneficiari. Legalment, poden rebre l’es- 
mentat subsidi els minusvhlids que, a més a més de ser espany- 
ols, residents i majors d’edat, els seus recursos personals no 
superin el 70%, en cbmput anual del salari minim vigent. Quan 
el minusvdid formava part d’una unitat familiar, 1’Administra- 
cib computava els seus recursos personals addicionats amb els 
familiars, fins que et Tribunal Suprem ha fixat com a recursos 
personals els propis del possible beneficiari. 

El Sindic, després d’estudiar la queixa, féu la corresponent 
recomanació per evitar la indefensió de I’interessat, que consis- 
teix que YICASS aplica els articles 32 i 33 del citat Reial Decret 
en perjudici dels disminu’i‘ts. 

En la recomanació feta per a la revisió deis expedients, es 
feia constar que l’art. 32 havia quedat modificat per la sentkncia 
del 10 d’abril de 1986, de la Sata Xa del C-A del Tribunal 
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Suprem, que anullava i deixava sense efecte els articles 32, pa- 
rigrar 3 i 4, i el 37, parhgraf 3, del Reial Decret nhm. 383/84, 
declarant que el nivell maxim de recursos requerit per R la per- 
cepci6 del subsidi de garantia d’ingressos mínims i pes ajuda de 
tercera persona, ha de referir-se exclusivament als recursos 
economics del possible beneficiari. Aquesta sentencia fou pu- 
blicada, per a coneixement i compliment general, en el ROE 
núm. 234, del 30 de setembre de 1986, mesos després de 
dictar-se les resolucions denegatbries de I’ICASS. 

No prou disminuit 

Més d’un ciutada s’ha adreqat a la nostra Instituciú fent pales 
el seu grau de minusvalidesa, amb l’intent de desvirtuar la va- 
loració continguda en el dictamen de I’Equip de Valoracib i 
Orientació dels Centres d’Atenci6 a Disminuits, que havia 
estat feta, d’acord amb el barem previst, a I’Ordre del 8 de 
maig de 1984. 

En la majoria dels casos la nostra Instituci6 no ha apreciat ir- 
regularitat de I’TCASS, pero en alguns $’ells, examinada la do- 
cumentació aportada pel soMicitant, s’ha hagut de recomanar a 
l’Administraci6 la revisió de l’expedient i, acceptades les nos- 
tres recomanacions, s’ha concedit el subsidi corresponent. 

En determinats casos, després d’haver obtingut la revisi6 i 
acceptaci6 de la recomanació, se’ns ha notificat, en informes 
complementaris del Departament de Sanitat i Seguretat Sociai, 
un canvi en la situació de l’eventual beneficiari, la qual cosa ha 
motivat la denegacib definitiva. Aixb es deu al fet que els inter- 
essats han ocultat dades relatives a possibles ingressos o presta- 
cions aiienes a l’esmentat subsidi. 

Els suggeriments i recomanacions fets es fonamentaven en 
la manca de valoració de la disminucib, ja que hi ha hagut 
algun cas en quk el reclamant podia acreditar invalidesa absolu- 
ta, reconeguda per les antigues Comissions Tecniques Qualifi- 
cadores, pero ara eis Equips de Valoracib de I’ICASS no li reco- 
neixien ni un 30% de disminució fisica, psíquica o sensorial; 
tampoc no se li tenien en compte, d’acord amb el barem regla- 
mentari, els factors socials complementaris, corn I’avanqada 
edat, situacions familiars, etc. 

Un cop efectuada I’última valoracib per part dels serveis 
medics del Centre d’AtenciÓ a Disrninu’its i havent-hi estat afe- 
gits els factors complementaris, es fixa el grau de disminució 
en un 65%, necessari per a obtenir el subsidi corresponent. Fi- 
nalment es concedia I’ajuda al peticionari. 

A IQ furdur dt, Iu viúu 

Queixu núm. 54 7/8 7 

Malgrat haver-se rebaixat I’edat dels beneficiaris a 68 anys i 
d’haver-se augmentat l’import de l’ajuda a 17.200 pessetes ai 
mes -per a l’any I988 -*  entenem que continuen desprotegits 
els ciutadans que, tot i reunint els requisits necessaris per per- 
cebre l’ajuda no la reben. 

Els aspectes mes punyents plantejats davant del Síndic han 

estat les contínues denegacions de l’esrnentada ajuda, general- 
ment perque I’eventual beneficiari tenia. drel a aliments dels 
parents, la qual cosa ja motiva que el Síndic fes Ies correspo- 
nents recomanacions, principalment perque el dret d’aliments 
és una obligacib recíproca entre l’alimentat i l’alimentador, 
segons la necessitat del primer i els mitjans o possibilitats del 
segon. 

Enguany, tot de queixes, entre les quals la més representati- 
va planteja el greu problema dels expedients instru’its per 1’11- 
CASS per comprovar i revisar I’ajuda peribdica que el benefici- 
ari percebia. 

Així, seguint una recomanació de la Direccib General d’Ac- 
ció Social del Ministeri de Treball i Seguretat Social, I’ICASS 
va revisar i suspendre el pagament d’ajuts als beneficiaris inclo- 
sos en una relació d’afiliats a la Seguretat Social en situació 
d’alta. 

L’ICASS va acordar la baixa immediata dels afectats i els la 
comunica personalment -també al nostre agreujat- perque 
hi poguessin fer al4egacions. Més endavant, amb una sola re- 
solucib per a tots els afectats, l’ajut en qüestió va ser suspks. 

El Síndic va soWicitar un informe al Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social. Rebut l’informe, nu s’hi trobi justificada la 
pressumpció de pbrdua de les condicions per beneficiar-se de 
l’ajuut ni, per tant, la denegació del dret dels possibles beneficia- 
ris. Així doncs, es recomani al Conseller que es tingui en 
compte que els fets que determinen la revocacib de I’ajut han 
de ser suficientment motivats, i que aquesta revocació només 
pot ser fonamentada per la perdua de les condicions exigides 
per l’article 1.2 del Reial Decret 2620/81, de 24 de juiiol, 
segons el qual es pot ser beneficiari d’aquesta mena d’ajuts si 
s’acrediten les condicions següents : 

Carecer de medios económicos para la subsistencia. A 
estos efectos se considera que carece de dichos medios quien 
percibe para su beneficio exclusivo y durante el año natural 
unos ingresos inferiores al importe anual de estas ayudas, ya 
sea en concepto de rentas, retribuciones, pensiones o cualquier 
otro tipa.. M 

Per l’acord de I’ICASS en quk es  proposav va^ la revocació 
de l’ajut, el beneficiari reclamant era donat de baixa de la 
nbmina, corn a ((mesura cautelar}), i així mateix, era instat a 
tornar les quantitats cobrades indegudament. 

La nostra Institució entengué que, d’acord amb els articles 
10.2 i 4, la revocació del pagament es podia acordar com a 
({mesura cautelar>>, pero sempre amb la << pressumpció fona- 
mentada )) que el beneficiari hi havia perdut el dret. 

El Síndic entengué que la sola situacib d’alta a la Seguretat 
Social. no suposava la percepció d’ingressos superiors a I’import 
anual de l’ajuda de referencia. Caldria una comprovació i en 
cas de ser-hi superiors, evidentment, procediria la revocació. 

També es féu esment d’altres aspectes procedimentats, bo i 
recomanant al Conseller que es revisbs l’expedient esmentat, i 
que en endavant s’empressin mesures més adients per garantir 
la defensa dels drets del ciutadi, j a  que cal no abocar el benefi- 
ciari, en aquest cas indigent i gran, a una reclamació contencio- 
sa per combatre unes resolucions administratives, no motiva- 
des i denegatories d’una pretensió, 

La present recomanació, encara pendent d’acceptacib per la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, va ser reiterada darre- 
rament el 18 de gener passat. 
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Buidar voldria el veire de les i,’.lusions 

Q u e b  mim, 11 93/87 

EI senyor M. V. exposh al Sindic el següent problema : l’any 
1987, la Generalitat de Catalunya, per aplicació de la Llei 
18/84, li concedí una pensi6 de 38.000 pessetes el mes, 

Ates que el senyor M. V. j a  percebia una altra pensió de jubi- 
lació del Rhgirn General de la Seguretat Social, d’un import de 
35.000 pessetes mensuals (pensió minima) , la Generalitat, en 
aplicacib de la incompatibilitat prevista a la Llei 18/84, li abona 
nom& la diferbncia, és a dir, la quantitat de 3.000 pessetes el 
mes. 

En assabentar-se I’TNSS dei fet que el senyor M, V. percebia 
una pensi6 de la Generalitat {per I’irnport esmentat de 3.000 
pessetes) li aplich la legislació sobre concurrencia de pensions 
i, en consequhncia, va deduir la quantitat de 3.000 pessetes del 
complement per minims dela seva pensió. 

El resultat de tots aquests trhmits va ser que el senyor M. V. 
va percebre la quantitat de 35,000 pessetes el mes, sumant 
totes dues pensions. 

El Síndic, després d’estudiar la problemhtica general que sus- 
cita l’aplicació de la Llei 18/84. va recomanar al Conseller de 
Governai6 que es fes una aplicacib més flexible i extensiva 
dels preceptes de la Llei 18/84, d’acord amb la filosofia que va 
inspirar aquesta normativa, i dels criteris fixats en el preimbul 
de la mateixa Llei. 

El Conseller ha acceptat en gran part la recomanació del 
Síndic, li ha informat que s h n  corregit un bon nombre de de- 
ficibncies procedimentals i que s’ha iniciat una linia de courdi- 
nació amb I’INSS per estalviar als beneficiaris els transturns 
que els causa la concurrkncia de pensions. 

Tanmateix, el senyor Me V. ens ha fet arribar el seu desencis 
per la incongrukncia que suposa per als antics funcionaris re- 
presaliats que no els hagi beneficiat en res la LIei 13/84, ja que 
I’esforq de la Generalitat per reparar la injusticia de qul: foren 
víctimes, perqub en la majoria dels casos (sempre que es pro- 
dueix concurrkncia de pensions) qui resulta afavorit, en reali- 
tat, 6s L’rNSS. 

forqa negativa- sobre I’actuació de les nostres administracions 
phbliques en qüestions tan transcendents corn les reiatives a 
les bosses de miskria, fam, injusticia i marginació. 

A part d’apuntzu una vegada mks la convenihncia de dotar el 
Pla lnterdepartamental de la Mina d’un pressupost especial i 
un calendari de realitzaciom, no podem afegir gaires novetats 
al que ja vam exposar a aquesta Cambra. Ens limitem, per tant, 
a recordar que la Nina continua essent un problema pendent. I 
prosseguirem amb el nostre recordatori fins que aquest proble- 
ma deixi de ser-ha. 

La titular d’una residkncia de vells del Maresme s’adrqh al 
Síndic formulant queixa contra determinats acords de I’Ajunta- 
ment relatius al tancament i desallotjament del centre. 
En e&ncia, al marge de qüestions especifiques, alkgava la 

conculcació per la Corporacib del principi de favor libertatis, 
que obliga les administracions, davant l’eleccib entre diverses 
sotucions justes, a triar aquella que resulti menys gravosa per 
als administrats. Es considerava que els acords municipals ob- 
jecte de la queixa responien més a qiiestions subjectives, d’i- 
matge politica, que no pas als criteris d’objectivitat establerts 
constitucionalment. 

El Síndic, davant l’escassetat de residbncies de vells a Catalu- 
nya, presa una especiai atenció a aquesta qüestió, que implica- 
va el deAIOtjament de 40 ancians. En cunseqütmcia, s’adrqk 
a la Corporació afectada i al Departament de Sanitat i Seguretat 
Social interessant-se pels motius en qub es fonamentaven les 
decisions municipals objecte de la queixa. 

En aquests moments continuem pendents de rebre aquesta 
informació, si bé, després de constatar ai Butlieti Oficia/ de la 
ProvÍncia del 16 de gener passat que s’havia interposat recurs 
contenciós administratiu contra la resolució municipal orde- 
nant e1 desallotjament del centre, vam suspendre les nostres 
actuacions fins a la resolució de tal recurs, de conformitat amb 
el que prescriu l’article I6 de la Llei 14/84, del 20 de rnarq. 

El conte de mai no acabar 
Les barreres arquitectbniques. Un obstacle a franquejar 

En I’Iforme de l’any passat es dedica una especial atencib a 
la situació de la barriada de ka Mina, paradigma del barraquisme 
&ertica1 i mostra instructiva de la ineficihncia administrativa. 

Hi analitzivern el grau real de compliment dels objectius 
previstos al Pla Enterdepartamental d’Actuaci6 Especial i en 
concloiem que el procés de deteriorament de la barriada no 
havia estat contingut. 
Un any després ens hi hem de tornar a referir. Ens interessa 

especialment, no tan sols per fa transcendkncia intrinseca del 
cas, sinó tambk perquk darrere Ia Mina esperen altres barriades 
(la Perona, el Camp de la Bóta, Can Tunis, el carrer Francisco 
Alegre, els barris del Raval, de la Ciuiat Velfa, la Barceloneta, 
etc., per parlar sols de Barelona). La soluci6 definitiva ai pro- 
blema de la Mina ens podd donar una idea -ja ens la dóna, i 

EI Grum de Asociados Disminuídos de Catalunya (GRA- 
DISCA) i diversos patronats i associacions de disminu’its van 
denunciar ai Sindic allb que consideraven un incompliment ge- 
neralitzat del Decret de la Generalitat 100/84, del 10 d’abrii, 
sobre supressió de barreres arquitectbniques. 

En una de les queixes formulades (la nhm. 1021/87) es feia 
referencia a les obres d’agencament i modernització delsjutjats 
de Barcelona situats en un edifici del Passeig Lluís Companys, 
les quals obres no preveien la supressib de barreres en cap dels 
accessos a T’imoble. En la tramitació d’aquesta queixa, 
parlant-ne personalment amb l’arquitecte director de l’obra, es 
constath que es tractava d’una realitzaci6 del Ministeri de Justi- 
cia, el qual no havia previst Ia repetida supressib. No havent-se 
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considerat en el projecte les obligades obres de supressió de 
barreres i mancant, per tant, del pressupost respectiu, el remo- 
delatge dels jutjats va ser enllestit sense resoldre-hi ei problema 
de l’acciks dels deficients fisics. 

El Sindic, preocupat pel continu oblit entre les administraci- 
ons pljbliques de la normativa vigent en la materia, sol-liciti 
del Departament de Sanitat i Seguretat Social un Informe de- 
tallat en aquest respecte, amb especial incidhcia en els punts 
següents : 
- Realitzacions prictiques i previsions relatives a les pres- 

cripcions contingudes al Titol 11, Capítol I11 (barreres en trans- 
ports -BAT--$ del Decret 100/1984, 
- Instruments de control per al compliment de I’esmentat 

Decret. Efectivitat de la funció inspectora. 
- En general, plans previstos per a l’eficitcia de les prescrip- 

cions del Decret i actuacions realitzades al respecte. 
En l’actualitat, esperem la informació sol-licitada. 

Una dcíuació com cal 

Queixes núm. 784/86, 5 9/8 7 i altres 

La Federacib Catalana Pro Persones amb Disminució Psí- 
quica (APPS) i diversos particulars s’adreqaren al Síndic for- 
mulant queixes contra l’aplicació de l’ordenanga fiscal núm. 6 
de la Diputació de Barcelona, reguladora de les taxes acredita- 
des per la prestació de determinats serveis socials. 

Estudiada detingudament la qüestió i vist que, des dei punt 
de vista formal i procedimental, I’aaprovació de l’ordenanp 
havia estat correcta, vam orientar les nostres actuacions en la 
línia de fer pales davant el President de la Diputació de Barcelo- 
na el que per nosaltres eren incongrukncies i irresponsabilitas 
relatives tant a I’estructura com als objectius tebricament pre- 
tesos per la norma. 

Les qüestions que vam sotmetre a la consideracib de la Dipu- 
tació de Barcelona van ser les tres següents : la desproporció 
existent entre Sa practica intranscendbncia econbmica que sig- 
nificava l’aplicació de l’ordenanga pel que fa al finanqament del 
servei i la seva elevada tramcedencia social; la desproporciú 
entre I’estructura i la conformació dei sistema de bonificacions 
previst, i la necesshria particjpacib dels interessats en la formu- 
lació de normes com la debatuda, 

Com a conclusió a les nostres observacions, demanarem que 
I’ordenanGa fos gradualment revisada per tal d’avalauar-ne no- 
vament, junt amb els afectats, i’abast i els objectius, bo i consi- 
derant les nostres apreciacions. 

La Diputacib de Barcelona va atendre els nostres arguments 
i, en sessió plenhria del 31 de marq de 1987, adopti entre 
d’altres els acords de : 
- Contraure el compromís de revisar les taxes correspo- 

nents a l’ordenanqa fiscal núm. 6, ((Serveis Socials>>, amb les 
mesures retroactives que fossin possibles, en tot alli, que es re- 
ferís als disminu’its psiquics i a llurs familiars, com a subjectes 
passius de les taxes a aplicar. 
- Reiterar la voluntat d’arribar a un procés de discussio i re- 

flexió de mutu acord entre la Generalitat, la. Diputació i les as- 
sociacions de pares de disminu’its, per trobar una soluci6 o una 
via satisfactoria al problema plantejat. 

Consegüentent amb aquests acords, el President de la Dipu- 
tació dicta el 7 d’abril un Decret pel qual se s u s p h  l’efectivitat 
de la gestib del cobrament dels carrecs (que, en virtut de l’or- 
denanp fiscal num. 6 ,  es tramitaven per rab de les estades dels 
disminuits en centres concertats per la Diputació per a I’atenci6 
a disminucib psíquica), mentre no es procedis a la revisió de 
l’esmentada ordenanqa, d’acord amb el que s’havia acordat en 
I’esmentada sessió plenhria. 

VI. Secció d’ensenyurnent i cultura 

Arran de les queixes rebudes en matiria educativa, hi ha di- 
verm aspectes que han suscitat l’atenció del Síndic; així, I’e- 
ducacib especial o la provisi6 de vacants de professorat són, 
entre d’altres, els assumptes que tractem dins d’aquesta seccib. 
També hi han estat inclosos els aspectes relatius a la normalit- 
zació lingüística. 

I. Léducaciu especial, una assignatura pendent 

L’ducacib especial, tant a Catalunya com a la resta de I’Es- 
tat, ha ocupat --almenys aparentment - una posició preferent 
dins les preocupacions dels poders ptiblics. 

Aixb és el que es dedueix de la proliferació de normes regu- 
ladores d’aquesta matkria : Llei 40/1970, del 4 d’agost, Gene- 
ral d’Educaci6 i Finanqarnent de la Reforma Educativa; Llei 
13/2982, del 7 d’abril, d’lntegració Social dels MinusvBZids; 
Reial Decret 2639/1982, del 25 d’octubre, d’OrdenaciÓ de 1’E- 
ducació Especial, posteriorment substituit pel Reial Decret 
334/1985, del 6 de mar$, tambk sobre Ordenació de l%ducació 
Especial, etc. 

Catalunya compta, aixi mateix, amb normativa específica en 
aquesta materia, com la Circular del 4 de setembre de i98 1, de 
la Secretaria General del Departament d’EEnsenyament, sobre 
criteris d’actuacib en el camp de l’Educaci6 Especial, i el 
Decret 11711984, del 17 d’abril, d’ordenació de l’Educaci6 Es- 
pecial per integrar-la en el sistema educatiu ordinari. 

Tenim, doncs, una extensa reglamentació sobre l’educació 
especial, la qual, d’altra banda, cal reputar-la prefeckment con- 
corde amb les tendhncies modernes imperants, que -pel que 
fa a les nostres disposicions- es concreten en quatre principis 
basics : de normalitsacib, integració, sectorització i 
individualització. 

Segons els dos primers principis (norrnalitzacib i integració) , 
els disminuits no han d’utilitzar ni rebre serveis excepcionals 
rnks que en casos imprescindibles, sinb que cal procurar que 
obtinguin les pretacions necesshries en el marc del sistema 
educatiu ordinari, amb la qual cosa es potencia la seva 
i n t egracib a 

D’acord amb el principi de sectorització, I’educació especial 
s’ha d’ordenar partint d’unitats de població de permetin, de 
manera eficac;, l’avaluació de les necessitats, la programació 
dels serveis, l’administracib dels recursos i la coordinació de 
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funcions i competkncies, Finalment, en funció del principi 
d’individualització, cal que I’aatenció educativa dels alumnes 
dismindits s’ajusti a les singularitats de cada persona. 

Aquests són els principis bhsics, els objectius a assolir. No 
obstant aixb, tres anys després de veure consagrats aquests 
principis en el Decret 117/1984, encara som molt lluny 
d’aconseguir-ne una concreció i aplicació practiques. 

La distancia que normalment existeix entre la norma i la rea- 
litat que pretén ordenar s’agreuja en aquest MS, i així es fomen- 
ta el dubte sobre la voluntat real d’evolucib i millora a que teo- 
ricament respon l’actual mdenaci6 de l’educacib especial. 

Per aconseguir una educacib especial regida pels principis 
abans esmentats, la nostra administracii, educativa se serveix 
fonarnenalment de tres instruments : els professors de suport, 
els equips d’assessorament psicopedagbgic (EAPS) i -pel que 
fa a l’ensenyament privat- el rbgim de concerts educatius, El 
Síndic de Greuges ha pogut constatar, per les nombroses 
queixes rebudes, les mancances en l’aplicació d’aquests tres in- 
struments i la incidbncia que aixb té sobre els principis 
esmentats. 

del Sindic. Així, la jubilació dels funcionris docents, qiiestió ja 
suscitada en l’anterior Informe al Parlament i que, després 
d’una llarga tramitació, es troba ja --segons sembla- en vies 
de solucib; o la pretensi6 de determinats brgans de I’Admi- 
nistració de I’Estat d’orientar l’educaci6 sexual dels alumnes 
de centres privats de Catalunya, al marge del corresponent 
ideari docent; o la possible incongrukncia de la Universitat de 
Barcelona, I’&ola d’Estomatologia de la qual, davant els estu- 
dis que apunten la necessitat immediata de crear entre 10.000 i 
S5.000 llocs de treball d’estomatbiegs a Espanya, es limita a 
oferir 60 places; o la falta de planificacib de 1’Administració 
educativa, que espera el comenqament del curs per a efectuar 
determinades obres en un institut, amb la qual cosa s’oobliga els 
alumnes a perdre classes; o I’incompliment per la mateixa Ad- 
ministració de compromisos ferms sobre subministrament de 
material als centres, etc.; és a dir, molts i molt diversos ternes 
educatius que conformen la imatge heterogbnia propia d’a- 
questa secció. 

2. L’accés delprofessorat 

La provisió de vacants als centres pfiblics d’ensenyament 
genera des de fa temps la fornufaci6 de diveses queixes davant 
el Síndic. Per analitzar en profunditat aquesta qiiestib, la 
nostra Institució acorda d’iniciar una actuaci6 d’ofici (exp. 
núm. 1068/87) a partir de les dades facilitades pels interessats, 

En la instrucció de l’expedient, v m  detectar, en el nivell 
d’EGB (el mks important quant al nombre de queixes), una in- 
sospitada varietat de colkctius que concorrien en l’aaccks a les 
vacants existents en els coklegis públics, en el curs 1987-88. 

Al problema de la varietat en els collectius cal afegir els cri- 
teris emprats pel Departament &Ensenyament per establir la 
prelació per al seu acds a I’estabilitat laboral o per prestar els 
diferents serveis de carhcter temporal, basats en una shie de 
buits legals que mai no s’han volgut omplir degudament. 

Efectivament, I’abskncia de normativa específica reguladora 
de la provisib de vacants i de la contractació de professors inter- 
ins i substituts ha estat aprofitada per 1’AdrninistraciÓ compe- 
tent per adoptar un seguit de compromisos de diferents tipus 
que, a mks de perjudicar greument i indeguda alguns coklec- 
tius, fa dificil, per no dir impossible, garantir els principis de 
mbrit i capacitat en la seleccib del personal. 

El Síndic de Greuges ha pogut apreciar aquests circumsthnci- 
es tant en l’cxpedient dMci de quk hem fet esment més 
amunt com en un bon nombre de queixes dels diferents 60- 

Hectius implicats, als quals s’ha de reconbixer un gran esforc 
per aclarir i enfocar el problema, Entre la documentmi6 aporta- 
da, destaca un important dossier al qual ens referim més 
endavant. 

3. Altres assumptes educatius 

D’altres problemes en el camp educatiu -potser no tan 
transcendents com els relatius a l’educacib especial o a la provi- 
sió de les vacants de professorat- han estat objecte de I’atencib 

L’escassetat és la característica més destacable de les queixes 
presentades a la Institució en relació amb la cultura. Aquest fet 
-que seria inquietant si es devia més a la manca d’interes dei 
ciutadh que al bon funcionament de les administracions (com 
sembla ésser)- ens orienta a recomanar la convenikncia de 
desenvolupar una política de cooptaci6 en materia cultural, 
capq d’integrar i corresponsabilitzar e3 ciutada en la tasca gen$- 
rica de promoció i defensa de la cultura, tant en la seva vivkncia 
corn en el seu gaudi. 

Ultra aixb, pel que fa al contingut de l’esch nombre de 
queixes presentades, es constata una reducció de les relatives a 
l’extensa temhtica cultural, que es limiten, quasi exclusiva- 
ment, a la normalitmcib lingüística. 

L’escassetat i Ia uniforme temhtica de les queixes fan aven- 
turat tot intent d’extreure conclusions i recomanacions generi- 
ques respecte a qiiestions altres que les relatives a la normalit- 
zaci6 de la llengua catalana. 

5 + Queixes més representatives 

E ~ M M c ~ ~  especiol i salut mental infaníil, dos hmbits sense relaci6 

Queixa núm. 68/8 7 

Presentada per la Coordinadora de Centres d’Assistkncia en 
la Salut Mental a la lnfancia i I’Adoleschcia i per I’Associaci6 
Cataiana d’lnstitutcions Concertades d’Assistkncia P~blica en 
Salut Mental, respectivament. 
Tant la Coordinadora corn l’Associaci6 esmentades entenen 

que des de l’any 1985 es va produir una congelaci6 estructural i 
econbmica en el procés de reforma de i’assistbncia psiquihtrica 
impulsat I’any 1981 per la Diputació de Barcelona. En el camp 
concret de l’assistbncia a la publacib infantil es denuncia l’ab- 
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skncia d’organització i irnplantaci6 real de la salut mental infan- 
til i adolescent dins la xarxa sanithria general i sectoritzada. 

Sal-lega que la situació actual encara és pitjor que la que es 
va reflectir en la ponkncia de psiquiatria infantil presentada a 
les Primeres Jornades sobre l’ordenacib psiquiatrica a Catalu- 
nya, organitzades el novembre dei 1985 per les quatre diputaci- 
ons catalanes. 

Des d’aleshores, lluny d’evolucionar cap a més alts nivells 
de prestació, s’han anat tancant serveis de tanta impoctincia i 
elevada demanda assistencial com el de psicopatologia del 1Een- 
guatge, de I’Hospital de Sant Joan de Déu, i s’han retirat diver- 
ses subvencions, corn les que feia anys donava I’Ajutament de 
Barcelona a quatre centres de la ciutat, 

En resum, al marge de les iniciatives que diverses corporaci- 
ons locals porten a terme per donar alguna resposta a aquest 
problema (actuacions transitories i aillades que dificulten una 
tasca planificada per a l’usuari), s’evidencia la lamentable si- 
tuació en quk es troba avui a Catalunya l’assistkncia psiquiatri- 
ca en general, i en particular la infantil i adolescent, 

En .la instruccib d’aquestes queixes i en relació concreta amb 
l’educacib especial, el Síndic va constatar l’absohta inexistkn- 
cia de coordinació entre els departaments d’Ensenyarnent i de 
Sanitat i Seguretat Social a l’efecte d’atendre les necessitats as- 
sistencials dels deficients integrats en centres ordinaris; neces- 
sitats que no poden ser resoltes en el marc purament educatiu 
per manca d’equiparnents que complementin i donin suport a 
la tasca dels EAP. 

L d  informació sollicitada als departaments sobre les seves 
previsions quant a pianificacib d’actuacions conjuntes en 
aquest respecte encara s’ha de rebre, per la qual cosa ens limi- 
tem a deixar constancia de la deficitaria situació cl’aquest 
problema. 

Queixa nzkm. i092/8 7 

Presentada pel pare d’un nen de sis anys amb problemes de 
retard evolutiu. De les informacions obtingudes en la instruc- 
ció de la queixa s’inferiren els següents fets : 

1) L’alumne F. J, M. , nascut l’any 1981, afectat de deficihn- 
cia psíquica, ingressh en el Collegi Roger de Flor ef. curs 
1985-86, en el nivell de pre-escoiar. 

2) Durant el curs 1986-87 continua en I’eesmentat col-legi, 
pero entrant una hora més tard per imposició del centre i 
contra el parer dels pares, En aquest sentit constaven sengles 
cartes enviades pel pare de l’aiurnne a l’inspector de zona i al 
director sol-licitant que fossin comunicats per escrit els motius 
d’aquestd discrirninacib. Sense resposta. 

3) En finalitzar el cur 1986-87, el pare de l’alumne va rebre 
una carta del director del centre, del seglient tenor literal : 
(< De acuerdo con el proceso de integracih seguido por su hijo 
F. J. durante 10s iiltimos cursos escolares en este Centro, y el 
seguimiento realizado por la psic6loga del E. A P . ,  ei colegio 
valora la conveniencia de orientar ai niño a un centro especifi- 
co, ya que éste no cuenta con 10s servicios necesarios para su 
atención. Por todo eilo se ¡e comunica que el niño no podrh 
seguir escolarimdo en este centro el curso próximo w . 

Aquesta va ser l’ljnica comunicació escrita d’un brgan de 
I’Administracib en relació amb aquest assumpte. El pare afec- 
tat no va tenir accés a 1’Informe de I’EAP ni possibilitat de cap 
mena d’irnpugnar la decisió del centre. 

A la vista dels fets indicats, aquesta Institució traslladh al 
ConselIer d’Ensenyament les seves consideracions, segons les 
quals : 

a) S’hhavien incomplert en aquest assumpte les més elemen- 
tals normes de procediment per part de 1’AdministraciÓ educa- 
tiva, perquk ni el centre era competent per decidir sobre el tras- 
llat de l’alumne a un centre d’educació especial ni la notificació 
relativa a aquesta decisió reunia els minirns requisits de 
validesa. 

b) Era preocupant la manca de sensibilitat demostrada pels 
organs administratius actuants, que no havien notificat als 
pares l’estudi i conclusions de I’EAP sobre ei seu fili i que no 
tenien inconvenient a basar en tal estudi l’acord de retirar l’a- 
lumne del centre. 

c) L’atencib personal mostrada pels brgans administratius 
als pares de l’alumne i manifestada en mbltiples converses (a- 
reGades fonamentalment a convkncer-los de la correcció de la 
decisió adoptada) evidenciava una forma d’actuar para- 
administrativa que, en tant que fos substitutoria i no comple- 
menthria de la legalment procedent, havia de ser rebutjada 
sen se pal4 i at i us. 

De I’aanhlisi global del cas varn deduir l’existkncia d’impor- 
tants llacunes en la tramitació; aixo ens obliga a fer les següents 
recomanacions genhriques : 

1 .a) Que es coordinin amb mes atenció i en funció de les 
propies compethcies les relacions entre els EAP i els centres i 
serveis territorials. 

2.a) Que s’estudii la convenibncia de crear un brgan t h i c  
d’apelalacib on puguin ser impugnats els dictbmens dels EAP 
-vinculants de fet per L’AdministraciÓ - referents a la no inte- 
gra& de determinats alumnes en centres ordinaris. 

3.9 Que s’estudii l’oportunitat d’establir un sistema de co- 
liaboració entre els departaments d’Ensenyztment i de Sanitat 
i Seguretat Social per tal de resoldre en la forma mks eficag pos- 
sible el problema de Sa salut mental de la infhncia. 

En el present moment encara esperem la resposta del Depar- 
tament d’Ensenyament respecte als punts esmentats. 

Una situacib administrativa anbmcmla 

Presentada per un col-lectiu de funcionaris del cos de profe- 
sors d’EGR llicenciats en Psicologia i Pedagogia, que treballen 
en situacib de comissi6 de servei en els Equips d’Assessora- 
ment Psicopedagbgic (FLAP). 

Actualment els professionals integrats als EAP tenen una 
doble condici6 quant a la relació amb el Departament d’Ense- 
nyament : contractats laborals o funcionaris en comissi6 de 
servei. Aquests bltims s’adrqaren al Síndic per plantejar l’esca- 
ienGa d’iintegrar-se en un cos de funcionaris específic, a part 
d’altres qliestions de diversa indole, 

Estudiats els motius de la queixa, si be es va desestimar la 
pretensió fonamental, per tal com entengukrem que la integra- 
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ci6 en un cos específic era inviable sense la previa cseaci6 d’a- 
quest per llei del Parlament, es va considerar que la figura de la 
comissib de servei no respon a les exigbncies d’unes unitats 
perfectament consolidades i estructurades dins l’organigrama 
del Departament d’Ensenyament en les quals es presten ser- 
veis de carkter permanent # 

Enteníem, en funció de la reglamentació que la Llei 17/35 fa 
de la comissió de servei (a la qual atorga un carhcter temporal, 
sense que pugui excedir un període de dos anys), que I’aplica- 
ció de tal situació als funcionaris docents amb destinacib als 
EAP era, si més no, poc pedagbgica, vist que els obligava a 
deixar la tasca en els equips després de dos anys tan sols d’exer- 
cici professional, 

Aquests raonaments van ser traslladats al Departament 
d’Ensenyament per tal que fossin considerats i, en conseqükn- 
cia, s’habilitessin altres fórmules guant a la situacib administra- 
tiva dels funcionaris de referbncia, 

En Za resposta del Departament, per& s’obvih aquest aspeo 
te, que varn haver de reiterar, Després d’uwna nova resposta en 
quk tampoc no s’akludia a aquesta qüestib, vam inferir que els 
nostres raonaments no eren acceptats per 1’AdministraciÓ. La 
situació, doncs, continua igual, 

D’on non’hiha, noenraja 

Aquestes queixes van ser presentades, respectivament, per 
la Federació Catalana Pro-persones amb Disminució Psíquica i 
pel Consell Escolar del Centre Especial &Autistes Carrilet. 

En aquestes queixes es planteja la probremhtica de l’educacib 
especial en els centres privats, específicament la insuficibncia 
de les dotacions assignades mitjanpnt el sistema de concerts. 

L’educacib especial privada a Catalunya és de transcendental 
importhncia, a la vista del greu dkficit de centres públics especí- 
fics, i substitueix en gran mesura la manca de realitzacions dels 
poders públics en aquest aspecte, 

El sistema de concerts educatius previst a la LODE, desple- 
gat posteriorment pels Governs de I’Estat i de la Generalitat en 
sengles decrets, p re th  aconseguir la gratuitat de l’ensenya- 
ment en els curesponents centres privats per mitja de l’assigna- 
ci6 de les necessaries dotacions econbmiques, a fi de complir et 
mandat de l’article 27.9 del text constitucional. 

Aixb no obstant, aquest sistema és contestat pels centres 
afectats, que dkguen, per una banda, l’absurd que representa 
que la normativa sobre concerts consideri complementiries o 
extraescolars, i consegüentment no gratu’ites ni subvenciona- 
bles, unes activitats que en educaci6 especial són fonamentals 
per al desenvolupament de l’alumne, tals com el menjador o 
les tasques de sociabilització. 

D’altra banda, malgrat el carhcter de <(plens,> que tenen els 
concerts signats a Catalunya pels centres privats d’educació es- 
pecial, es denuncia que, en realitat, els concerts no garanteixen 
ni tan sols els conceptes considerats corn a gratu’its, perquk les 
dotacions que s’assignen pel concepte d’altres despeses o de 
despeses de funcionament no arriben ni al 50% del cost mitji, 
tal com s’ha demostrat amb dades del Departament 
d’Ensenyament. 

Aquesta prechria situacib, cum és de suposar, s’agreuja en 
els centres espaifics que atenen alumnes amb un elevat grau 
de deficihncia, com 6s el cas dels autistes. Aquests centres, a 
mks de reivindicar unes dotacions públiques que responguin 
als minims necessaris d’atencib en mitjans personals i rnateri- 
als, davant la consideració de l’autisme COM una psicosi que 
apareix en edats molt primerenques, continuen preguntant-se 
sobre la inhibició dei Departament de Sanitat i Seguretat Social 
en aquesta matkria, 

El Sindic, en atenció a les queixes de referkncia, s’ha adrqat 
als Departaments afectats en soklicitud d’informacib sobre le 
denúncies formulades, perb encara no n’hem rebut resposta. 

La provisió de vacants de professors : un sistem irracional 

Entre la documentacib aportada als respectius escrits de 
queixa, es destaca un meticulós dossier, confeccionat al llarg 
dels filtim tres anys per un grup de professors, en quk es de- 
tallen practicament dia a dia els fets més significatius esdevin- 
guts en els processos de provisió de pEaces de professors als 
centres docents p~ blics de Catalunya. Seleaionem del dossier 
els parhgafs rnks il4ustratius, aclaridors del problema : 

En el nivell d’EGB, els collectim de professors que concor- 
ren (any 1987) en I’accés a les vacants existents als coi4egis pú- 
blics són els segiients : 

1, Professors titulars d’unitats suprimides. 
2. Professors propietaris provisionals que van superar les 

oposicions l’any 1986 i que no van obtenir destinacib el curs 

3. Professors interins i< antics)> amb destinació durant el 
curs 1986-87. Aquest collectiu es compon d’unes seixanta per- 
SOIES, algunes amb una antiguitat de mbs de deu anys com a 
interins, sense oposicions aprovades perb amb plap prhctica- 
ment vitalícia. (En opinió de la Institució, constitueixen, per 
tant, una mena de club selecte, una illa inexpugnable de la 
interinitat més tradicional i assossegada, enmig del desconcer- 
tant mar de ia funció pública,) 

4. Professors interins amb destinació durant el curs 
1986-87, provinents de l’onzena promoció del Pla Experimen- 
tal del 1971. CaHectiu compost de1 8% de tal promoció, que va 
ser exclbs de l’acces directe en reduir-se, per Ordre Ministerial 
del 29 de maq de 1985, el percentatge de places a proveir per 
aquet sisterna (del 10°/o al 2%). 

5. Professors interins substituts (col-iectiu al voltant del 
qual es generen més conflictes cada any que passa). 

6. Professors que van superar les oposicions l’any 1987 
(800 places convocades). 

(La prelacib que el Departament d’Ensenyament va establir 
per a l ’ ads  segueix el mateix ordre en qu& s’acaben d’enume- 
rar aquests colkctius,) - Questions relatives afs professors interins substituts (co- 
Hectiu niím. 5) .  
- Curs 1985-86. Obertura de llistes per a la contractació de 

professors d’EEGB en qualitat d’interins-substituts. Entre els 
mbrits puntuables s’estableixen els següents : 

1986-87. 
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- diploma de professor de cataia 
- anys de servei prestat a I’AdministraciÓ 
- anys de servei en centres privats 
- antiguitat en el títol 
- data de naixement 

- Contractes de tres mesos sense compromís de 
renovaci o 

- Les liistes tenen validesa anual (per al curs 1935-86) 
i es renovaran en anys successius (obertura de llista nova cada 
curs) 
- Curs 1986-87. Es manté la niateixa llista oberta l’any 

1985. Els nomenaments s’inicien a partir del número 1, mal- 
grat no haver treballat l’any anterior la totalitat dels admesos. 
Les contractacions tenen una duraci6 de nou mesos. 
- Curs 1987-88. Es manté la mateixa lista de I’any 1485. 

L’Adrninistracid, i alguns sindicats signen un pacte que esta- 
bleix l’estabilitat indefinida dels contractats i llur prioritat per 
davant dels opositors aprovats l’any 1987. La durada de les 
contractacions s’allarga a 12 mesos : des de 1’1 de setembre 
fins al 3 1 d’agost. Malgrat que es manté la llista oberta el 1985, 
se n’expulsa els substituts que, després de dos anys d’espera, 
en virtut d’uns barems injustos i d’un mal funcionament del 
sistema de nomenaments, no van obtenir mai cap contractació, 
- El sistema de nomenaments k s  molt defectuós i fomenta 

situacions irregulars : 
Les persones que el curs 1985-86 renunciaren al torn de sub- 

stituts (perquk ja treballaven en centres privats, en treballs 
més o menys estables) no van ser esborrades de la llista i van 
tenir l’opció d’entrar de nou en el curs 1986-87 en el mateix 
lloc a que havien renunciat. 
- S’estableix que els nomenaments es realitzaran el di- 

marts i el dijous a les 10 del matí. No obstant, quan hi ha una 
uurg&ncia>>, se’n poden fer qualsevol altre dia. A vegades, els 
nomenaments es fan molt desprks de les 1 O. 

Tant en un cas com en l’altre, si els aspirants no hi són, 
perden el torn a la llista i han de presentar un certificat mkdic o 
document semblant. Davant aquesta situació, els substituts hi 
han d’acudir prhcticament cada dia, tot el matí, per evitar que 
els passi el torn. 
- Es fan nomenaments sense seguir l’ordre de les llistes. 
El novembre del 1986, quan les llistes de substituts anaven 

pel número 250 aproximadament, es procedi a nomenar tres 
persones amb números posteriors al 600. L’Administraci6 no 
va fer cas de la reclamació que es va presentar en aquest respec- 
te : considera que aquestes persones ja hi són i que ara no 
poden ser excloses. 

L’últim trimestre del curs es van nomenar 300 persones de 
COP, en un mateix dia. N’hi va haver moltes que no van acudir 
al nomenament i van ser excloses de la llista. 
- L’abril del 1987 hi ha diverses reunions entre ei Departa- 

ment d’hsenyament i els sindicats (no tots), amb I’objectiu 
--entre d’altres- de procedir a í’elabosació i obertura de 
noves llistes de substitució, ja que fins llavors seguien vigents, 
sense renovació, les del 1985. 

Amb tot, les llistes previstes no arribaren a obrir-se, i l’es- 
mentada (< negociacib va acabar amb un tancament en el De- 
partament protagonitzat per sindicats i substituts. Arran del 
tancament, I’Administracib signa totes les peticions dels sindi- 

- Els contractes tenen les característiques segiients : 

cats -malgrat la seva irracionalitat -, que es materialitzaren 
en un pacte, 
- El pacte signat s’oposa a una shrie de Ibis autonomiques 

i estatals i perjudica, entre altres coses, el sistema d’accka la 
dochcia. En conseqüencia, ha constitu fit un greu perjudici 
per als opositors aprovats el 1987, i pot ser-ho (amb6 per als 
futurs que aprovin a Catalunya i els de la resta de Comunitats 
Autonomes. 
- El pacte estableix una estabilitat indefinida del substitut 

que ha tingut contracte durant dos anys. 
S’ha donat estabilitat a un colkctiu l’únic (( rnerit )> del qual 

ha estat {< nkixer abans.. . r) 
Se’ils ha confirmat l’estabilitat sense procedir abans a una re- 

visi6 de Les contractacions ni a resoldre les queixes presentades 
contra els barems. 

L‘estabilitat en el treball afavoreix Únicament els substituts 
contractats i significa l’exclusi6 d’un altre collectiu de perso- 
nes -substituts sense contracte i professors d’accés directe de 
la 12? promoció-, al qual mai no s’ha permbs de treballar 
-tot i ser a les Ilistes-, ja que l’ordre s’estableix per data de 
naixement i no es valoren els mkrits -expedient acadbmic- 
ni es respecta el criteri d’obertura de llista nova cada curs. 
- b) El pacte estableix el compromís del Departament 

d’Ensenyament de negociar amb els sindicats signants i’accés 
dels interins substituts a la Funció Phblica Docent, malgrat 
que I’accés del professorat a la. Funció Pública no és negociable, 
sinó regulat per lleis. 
- c) El pacte estableix una prioritat del substitut per sobre 

de l’opositor aprovat el 1987, 
Es contraposa a l’Ordre de1 Conseller (1 6.3.19871, que, en 

el seu article 42, concreta el contrari, 
Significa un greuge comparatiu respecte als opositors apro- 

vats el 1986 a Catalunya (que van ser contractats per davant els 
substituts, tal com ho preveu la llei) i respecte als opositors 
aprovats el 1987 a la resta de Comunitats Autbnomes : a 
aquests, se% respecta tal prioritat legal, mentre que a Catatu- 
nya preval el pacte per sobre de la llei. 

Es dóna preferhcia a substituts contractats que, en alguns 
casos, ni tan sols s’han presentat al concurs-oposicib. 
- d) El pacte allarga fes contractacions a dotze mesos. 
t‘Administraci6, en funció de pressupostos i necessitats, va 

preveure que amb contractes de nou mesos podria contractar 
entre 850 i 1.000 substituts per al curs 1987-88, Havent-se al- 
largat les contractacions a dotze mesos, si no s’estableix un in- 
crement pressupostari destinat a preveure les despeses de sub- 
stitucions, es redueix e1 nombre de personal contractat. El per- 
judici recau en el col4ectiu que es troba al final dels barems : 
I’opositor aprovat el 1987. 

L’AdministraciÓ i els sindicats han traspassat a l’opositor 
aprovat un problema que, en principi, no l’hauria d’afectar : la 
fa1 ta de pressupostos, agreujada per una possible mala gestió. 

La irnporthncia i complexitat dels fets exposats aconsella al 
Sindic de concertar una entrevista entre els responsables admi- 
nistratius de la gestió de professorat i l’assessor d’irea corres- 
ponent, per tal de contrastar la irrforrnació subministrada pels 
agreujats. 

En la reunib de referknciw es constata la realitat de tal infor- 
mació quant a la diversitat de col-lectius de professors i ordre 
d’accés a les vacants. La resta de qüestions (relatives en e s s h  
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cia al tractament donat als rprofessors substituts i, sobretot, a 
les previsions del Departament sobre l’ordenacib, mitjanGant 
reglament, d’un sistema eficag de provisió de places de profes- 
sorat) van quedar pendents d’uuna resposta oficial encara no 
rebuda. 

La llarga gestació d’un suggeriment 

En I’Informe de1 Síndic al Parlament corresponent a i’any 
1986, ens referíem a les actuacions seguides per la Institucib 
davant el Defensor del Pueblo amb vista a la revisib, per 1’Ad- 
ministracib competent, dels criteris de jubilaciú dels funciona- 
ris docents, ja que considerem que l’interbs de l’alumne 
perquk se li respecti durant un curs sencer la permankncia d’un 
mateix professor ha de situar-se per sobre de qüestions funciod 
narials uniformistes i totalment extra-pedagbgiques, 

El suggeriment del Sindic, malgrat la simplicitat del raona- 
ment, va haver de fer un llarg pelegrinatge ; 

Atenent les nostres consideracions, el Defensor del Pueblo 
va plantejar a la Direcció General de Personal i Serveis del Mi- 
nisteri d’EducaciÓ i Cikncia la convenikncia de fer la revisi6 
soHicitada. La Direccib General hi correspongue amb un 
escrit que l’alt Comissionat de les Corts Generals va tenir a 
gentilesa de trametre’ns per si considerhvern oportú de 
respondre-hi. 

L’escrit esmentat, tractant de forma secundhria l’aspecta es- 
sencial de la qiiestib suscitada, se centrava, contrhiament, en 
un aspecte tangenciai com és ara la concreció de la norma apii- 
cable a les jubi€acions dels funcionaris docents (la Disposicib 
Transitbria 9?, apartat 2? de la Llei 30/84, del 2 d’agost -com 
entenien algunes auditmies- o el Reial Decret Llei 17/82, 
del 24 de setembre -com mantenia 1’Administracib). 

La resposta del Sfndic, en qu& recollfem tant les tesis de Ia 
dita Direcció General com les de la Institucib, criticava els 
plantejaments formulats, en els quals es defensava que els 
dubtes interpretatius sobre la norma a aplicar respecte a lajubi- 
lacib forqosa dels funcionaris docents han estat resolts =per la 
Circular 111984, del 15 d’octubre, de la Secretaria d’Estat per a 
I’AdministraciÓ Pública, la qual, segons es deia, cal aplicar en 
tot cas, perque posa de manifest el criteri del legislador. 

Aquesta afirma&, que enteníem ajuridica i imprbpia d’un 
brgan de I’Administració en un Estat social i democrhtic de 
dret, demostrava a parer nostre la convicció de tal brgan en el 
sentit que una circular del poder executiu pot perfectament (ca- 
clarir H, << concretar )), (< posar de manifest )>, interpretar en de- 
finitiva el criteri del legislador, pressuposant, amb oblit mani- 
fest de l’art. 106 de fa Constitució, la possibilitat que 1’Admi- 
nistració estableixi --en cas de dubtes interpretatius de 
nomes d’aplicacib directa i rang de llei- les pautes de la seva 
prbpia actuació determinants -en tot cas i per sobre de1 con- 
trol judicial- de la legalitat, 

Aixb és el que es deduia del contingut de la comunicacib de 
la Direcció General de Personal i Serveis, en la qual, amb refe- 
rkncia a una sentkncia de I’Audihncia de Saragossa que mante- 
nia una interpretacib divergent de la seva, deia : <<..,no resulta 
obligat tenir en compte tal senthcia ni prendre com a aplicable 

amb carbcter general els criteris que s’hi estableixen. Més aviat 
al contrari, cat aplicar, en tot cas, el que estableix la Circular 
f/1984, de la Secretaria de 1’Estat per a 1’AdministraciÓ Phbli- 
ca, ja que aquesta no tan soh ha posat de manifest -com s’ha 
dit- el criteri del legislador, sinó que respon a la finalitat amb 
que va ser redactada la Disposició Transitbria 9 /  de la Llei 
30184 H, 

En la nostra resposta al Defensor del Pueblo varn exposar el 
nostre criteri de considerar inacceptable aquesta mena de plan- 
tejaments, dogmhtics i acritics, en qu6 1’AdministraciÓ resol 
sabre la legalitat de la seva prbpia actuació prescindint de consi- 
derar criteris contraris defensats per les Audikncies. 

Rebuda pel Defensor del Pueblo la nostra resposta, aquell 
comissionat, decidint de fer seus definitivament els nostres ar- 
guments, formulh ai Ministre d’Educacib i Cikncia una reco- 
manaci6 en el sentit que <<en I’Estatut de Funcib Pública 
Docent s’arbitrin les mesures necessaries perquk el funcionari 
docent no interrompi Ia seva activitat acadkmica un cop co- 
mplerta I’edat legal dejubilacib, fins a l’acabament del curs aca- 
dhmic. N 

Quan no es guarden les formes 

L’Associació de Centres Autbnoms d’Ensenyament de Bar- 
celona i la Con federacib de Centres Autonoms d’Ensenyament 
de Catalunya s’adrqaren al Síndic tot informant-lo que els In- 
stituts de la Joventut i de la Dona (del Ministeri de Cultura) i 
la Direccib General de Planificació Sstnithria (del Ministeri de 
Sanitat i Consum) estaven realitzant una experihcia pilot d’in- 
formació i orientacib sexual en el municipi de Barcelona 
-entre d‘altres de l’htat-, amb el propbsit de <(facilitar als 
joves una informació correcta i rigorosa sobre la sexualitat, es- 
peciafment en matbria d’anticoncepció )>. 

A tal efecte, la Subdirecció General d’Informaci6 i Docu- 
mentació del Ministeri de Cultura trametia als directors dels 
centres docents del respectiu hmbit d’actuació uns quaderns di- 
vulgatius, editats pel Ministeri de Sanitat i Consum, per di- 
fondreJs entre els joves. 

L’Associaci6 i Confederacib indicades es van sentir agreuja- 
des per tal experikncia, la qual combatien en les seves diferents 
facetes : 

a) Respecte al material distribait, al-legaven que els 
quaderns divultatius plantejaven la sexualitat des d’un reducci- 
onisme instintiu i degradant, incompatible amb la dignitat de 
la persona. 

b) Respecte a la distribucib dels quaderns, la consideraven 
una ingerbncia il-legitima en materia educativa directament re- 
lacionada amb la persona i la seva llibertat de conscihcia, que 
nomes pot ser abordada des d’una relació participativa i de co- 
Maboracib entre pares, alumnes i educadors, sense cap mena 
d’incursions externes. 

c) Respecte a l’area de competimcia, advertien de la irregu- 
laritat que representava la difusib de material a centres docents 
d’una comunitat autbnoma amb cornpethies plenes en mate- 
ria educativa, efectuada per un brgan de l’Administraci6 de 
1’Estat. 
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Després d’examinar aquests aspectes de la queixa, el Sindic 
va considerar improcedent de pronunciar-s’hi, ni en relaci6 
amb el contingut dels quaderns divtilgatius ni amb la qiiiestió 
competencial indicada. 

En el primer cas, perque I’afer s’inseria en un ambit de valo- 
rsci6 personal o social en quh tant els detractors com eis defen- 
sors del contingut del material es movien en nivells similars, 
sense que correspongués a la Institució prendre partit per una 
posicib o l’altra, 

En el segon cas, perque enteníem que la defensa del respec- 
tiu espai de competencia contra intromissions que es reputin 
iI4egítirnes sols correspon a I’AdministraciÓ afectada, 

Vam limitar, per lant, la nostra atenció a l’anhlisi concreta 
del segon aspecte indicat : la distribució dels quaderns. Un cop 
establerta l’oport uni tat de considerar-ios material didhct ic, 
vam constatar que no havien estat sotmesos -com era 
preceptiu- al regim d’autoritzacions previst en el Decret 
2531/74, del 20 de juliol, ni a 1’Ordre del 2 de desembre de 
1974 que el desenvolupa. 

De’fet, ni tan sols constava la participació del Ministeri d’E- 
ducació i Cikncia o brgan equivalent autonbmic en l’aMudida 
experiencia pilot (com fóra de preveure en una actuació admi- 
nistrativa adreqada a informar i orientar els joves en el marc del 
seu centre docent). 

En opinió del Sindic, la mera aplicació del principi general 
de , firvor libertutis haurfa hagut de portar I’Administracib ac- 
tuant a adequar les seves accions als dictats de les disposicions 
indicades, és a dir, a obtenir la preceptiva autorització per a l’ús 
dels quaderns corn a material didactic (sota la qualificació de 
guia didktica, llibre de biblioteca d’aula o similar) i a oferir-los 
posteriorment als centres a través del mercat editorial, en 
igualtat de condicions amb els altres possibles oferents. 

Quedarien aixi atesos els interessos de l’Administraci6 en 1st 
matkria, i alhora s’evitaria cap intromissib en la llibertat de qub 
gaudeixen els centres (alumnes, pares, professors) per adoptar 
el material didictic sobre sexualitat que es consideri mks con- 
venient entre I’aautoritzat. 

Com que la queixa en qüestió feia referencia a activitats ci’or- 
gam de I’AdministraciÓ de l’Estat, varn trametre-la, juntament 
amb les nostres consideracions, al Defensor del Pueblo. 
Segons les nostres informacions, encara no confirmades ofici- 
alment, I’activitat administrativa que motiva ia queixa de refe- 
rencia va ser suspesa a Catalunya. 

Nu surten els cumpfes 

Un colkctiu de llicenciats en medicina i cirurgia que van 
prendre part en les proves selectives convocades per a I’iingrés 
a I’Escola d’Estomatologia de la Universitat de Barcelona s’ad- 
reqaren al Síndic queixant-se del limitat nombre de places ofer- 
tes per l’esmentada Escola (60 places l’any 1987). 

Els interessats denunciaven la desproporció no justificada 
entre les xifres donades pel Ministeri de Sanitat i el mateix Pre- 
sident del CoElegi d’EstomatoIogia respecte a Sa necessitat im- 
mediata de formar entre 10.000 i 15,000 estomatblegs i el 
nombre de places ofertes per 1’Escola; desproporció que consi- 

deraven agreujada en el cas de Catalunya, que, a més de co- 
mptar amb una Única Escola d’Estomatologia, era, segons ma- 
nifestaven, la comunitat autbnoma que, paradoxalment, tenia 
el menor nombre de places per al major nombre d’habitants. 

Els interessats, igualment, consideraven contradictbria l’es- 
cassedat de I’oferta amb allb que estableix l’article 26 de la Llei 
d’Universitats, segons el qual <( els poders públics desenvolu- 
paran en ei marc de la programacio general de l’ensenyament 
universitari una politica d’inversions tendent a adequar la capa- 
citat a la demanda social, tenint en compte la despesa pública 
disponible, la planificació de les necessitats i la compensació 
dels desequilibris territorials H. 

D’acord amb aquests arguments i altres de semblants, els 
promotors de la queixa solkitaven la intervenció del Síndic 
amb vista a una eventual ampliacib de les places convocades 
per 1’Escola d’Estomatologia de Barcelona. 

Plantejada la qiiestib al Rector de la Universitat de Barcelo- 
na, encara n’esperem resposta. 

El do de /’oportunitat 

Queha nlim. 1 U 7918 7 

Un grup de pares, membres del Consell Escolar de 1’Institut 
de Batxillerat Emperador Carles, s’adreqaren al Sindic denun- 
ciant la realització de determinades obres en el centre durant el 
curs academic, la qual cosa obligava a la suspensió d’un eievat 
nombre de classes. Al-legdven que, després de declarar-se sen- 
gles incendis en la calefacció de I’Institut durant dos anys con- 
secutius, el Departament d’hsenyament havia estat incapaq 
de planificar -en el tercer any- l’execucib, durant les vacan- 
ces escolars, de les corresponents obres de reforma. 

L’Associaci6 de Pares de 1’Institut manifestava tamM la 
seva frustració davant Ia forma d’actuar de l’Administraci6, en 
uns termes tals que no admetien dubtes sobre la seva indigna- 
ció per la forma tan negativa en qu6 es tractava un probiema 
per a ells tan greu com era esperar el cornenc;ament del curs per 
efectuar les reparacions en el sistema de calefacció. 

Els pares del centre volien manifestar (<a qui correspongués 
H que : 
- L’escolarització és alguna cosa mks que una paraula que 

s’utititza per efectuar campanyes publicitaries, i que no pot ser 
arrabassada un any més als seus fills sota cap pretext. 
- No acceptaven apel4acions ni a l’herkncia rebuda ni al fet 

que es feien tots els possibles, quan el centre havis romhs prac- 
ticament buit durant tres mesos, després de dos anys d’arrosse- 
gar el problema sense que ningú no hagués mostrat interes a 
solucionar-la 
- L’única posició hica consistia a respectar escrupolosa- 

ment les hures de classe i treballar quan no hi hagués alumnes 
en el centre, o a habilitar aules suficients en un altre. 

Com que els fets anunciats es produien en el moment de la 
presentació de la queixa, i per tal de dotar de la major eficacia 
les nostres gestions, varn actuar en aquest cas de forma directa, 
mitjanqant converses personals amb els responsables admi- 
nistratius del Departament d’Ensenyament. La maquiniria ad- 
ministrativa, pero, va ser impossible d’aturar, de la mateixa 
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manera que no es van poder atenuar els seus efectes negatius a 
través d’actuacions complementhies : els alumnes van gaudir 
d’unes vacances forgades. 

Perprometre i no donar, cap ric no s’ha feí maipobre 

A final de novembre de 1987, el moviment de mestres per 
una escola de Catalunya de I’Alt Ernpordh s’adreqh al Síndic de- 
nunciant els fets següents : 

El novembre de 1986, la Direccib General d’Ensenyament 
Primari va comunicar a tots les escoles rurals que, en campli- 
ment d’un conveni*signat amb el Ministeri d’Educaci6 i C i h -  
cia, els centres incomplets &EGB en municipis de menys de 
10.000 habitants rebrien : a) un lot de material didhctic; b> un 
lot de llibres de literatura infantil i juvenil per valor de 9U.OOO 
pessetes, i c) una assignacib en metAllic de 30,000 a 40.000 
pessetes per a l’adquisicib de material imp.&, Els respectius 
serveis temtoriais, en cumunicacib complementhria posterior, 
concretaven la forma en quP, els centres havien de confeccionar 
la llista dels llibres escollits, la qual calia trametre al Departa- 
ment abans del 15 de gener de 1987, termini {(inajornable D. 

Malgrat haver complert tots els requisits exigits, eis promo- 
tors de la queixa, un any desprks de l’oferiment de 1’Admi- 
nistracib, denunciaven al Síndic el total incompliment del que 
s’havia promks i la manca absoluta d’informacib o justificacib. 

En atenc% als fets denunciats, el Síndic accepti a trhrnit la 
queixa de referbncia i n’inicih la tramitació amb una soMicitud 
d’informe al Departament d’Ensenyament. Com que es tracta 
d’un expedient obert a final d’any, encara ens trobem pendents 
de rebre’n resposta. 

En l’lnforme del Síndic al Parlament corresponent a l’any 
1986, es destinava un apartat a la normaIitzaci6 1ingUistica en 
allb referent a l’ús del catalh a Catalunya per part dels organis- 
mes dependents de l’Adrninistraci6 de I’Estat. 

En aquell apartat donavern compte de l’obertura d’un expe- 
dient d’ofici (nhm. 11 89/86) en relació amb aquesta matkria. 

El fruit de l’esmentat expedient ha estat una llarga carta dei 
Ministeri d’Administracions Públiques, en la qual, despres de 
fer al*lusió a la complexitat del procés de normalització (deriva- 
da, entre altres causes, de la dificultat d’adaptació d’un cansi- 
derable nombre de funcionaris a la nova realitat autonbmica) , 
s’exposen alguns aspectes significatius dels avanqos experi- 
mentats en aquest camp; avanqos amb els quals, en paraules 
del Ministre, <<es posa de manifest que, per part de I’Aclmi- 
nistraci6 central, ja s’esth donant resposta al problema plantejat 

Les millores que sTassenyalen, ordenades segons sectors 
d’incidhncia, sbn les següents : 

a) Funci6 pública : en totes les convocatbries de la Secreta- 
ria d’Estat per a I’Administració pública -llevat de les comes- 

H 6 

ponents al cos diplodtic- s’ha introduit una base relativa a la 
formació dels aspirants seleccionats en el domini de la ilengua 
oficial de les comunitats autbnomes en qu6 obtinguin 
destinació. 

b) Justícia : s’ha dictat el R. D. 623/87, del 8 de maig, que 
modifica l’article 86 del Reglament del Registre Civil, la qual 
cosa permetrh la recepci6 en el Registre de documents redac- 
tats en la llengua oficial de la comunitat autbnoma 
corresponent. 
, c) Institut Nacional d’Estadística : s’estudia l’adapcib de di- 
verses mesures rehtives al cens electoral, Entre d’altres, la de 
poder disposar en un termini raonable d’impresos de certifica- 
ció &inscripció en el cens en Ia llengua de la respectiva comuni- 
tat autbnoma. 

d) Defensa : s’ha fet un pas significatiu en el procés de nor- 
malització lingüistica i, per primera vegada, per ]’Ordre 35/87, 
del 27 dejuny, s’ha regulat l’ús de les llengües oficials de les co- 
munitats autbnomes dins I’AdministraciÓ militar. 

A comenpiment de I’aany 1986, un grup de professors de 
llengua i literatura catalanes de batxillerat s’adregaren al Síndic 
denunciant la inexistkncia de normativa homologadma dels es- 
tudis de catal& a Catalunya, el País Valencih i les Illes Balears. 
Demanaven la nostra intervenci6 perqub contribuíssim a re- 
soldre la situacib denunciada. 

Admesa a trhmit la queixa, les diverses gestions efectuades 
van portar a la formulació d’una demanda conjunta dels Depar- 
taments d’Ensenyarnent de les tres comunitats afectades 
davant el Ministeri d’Educaci6 i Cihncia per@ homolo- 
guessin i equiparessin els corresponents estudis de catalh. Pa- 
rallelament, la nostra Institució va donar trasllat del cas al De- 
fensor del Puebla, per a la tramitacib oportuna. 
*En resposta a aquest= actuacions, el Ministeri d’Educació i 

Cibncia, per via de la Direccib General de Coordinació i Alta 
Inspecció, va emetre un informe en qub es declarava incompe- 
tent per conbixer l’assumpte, per tai com entenia que només 
les comunitats afectades s’hi podien pronunciar, 

En funcib de tal resposta, les tres comunitats autbnomes 
van acordar de redactar una ordre tipus que hauria de ser publi- 
cada simulthniament en eis corresponents butlletins oficials, 
Aixb nu obstant, aquesta iniciativa no va donar resultat prhctic 
immediat, fonamentalment a causa de la cautela demostrada 
pel Govern balear davant la possibilitat (derivada de la manca 
de compethies  en matkria de professorat, encara no traspas- 
sades) que hi anessin professors dels altres territoris si no hi po- 
Saven clhusules restrictives (inacceptables per a Catalunya i el 
País Vaiencih) . 

Finalment (val m8s tard que mai), totes tres comunitats 
autbnomes van arsibar a un acord definitiu que es concretara 
-segons ens va comunicar el Departament d’Ensenyament - 
en tres ordres iguals, la publicació de les quals s’efectuarh si- 
multhniament als respectius butlletins oficials el dia 23 de 
febrer de 1988. 
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VIL Secció denjustícia i trebdl 

El ciutadh es troba indefens davant les disfuncions i les irre- 
gulari tats de 1 ?Administració de Justícia. Dins d’aquesta secció 
hem recollit algunes de les queixes promogudes en aquest sen- 
tit. S’hi inclouen també les queixes relacionades amb la Protec- 
ció i Tutela de Menors, Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació 
i altres de relatives a qüestions competencia de la Generalitat 
en materia de justícia i de treball. 

I 
de Justícia 

E! ciutudu davant el- funcionament nnormcal de 1Mdministracib 

I Com es desprkn de la majoria de queixes rebudes, el ciutada 
pot arri bar a trigar anys a conkixer una resolwcib judicial defini- 
tiva, la qual hauria d’estimar-li o denega-li un dret. 

Que aixb és així, no sols ho avalen les queixes que hem 
rebut, sinó que n’ks plenament ’conscient el Consell General 
del Poder Judicial i fins i tot el Ministre de Justicia, 

La nostra Institució ha rebut nombroses queixes denunciant 
tota mena d’irregularitats i disfuncions de I’AdministraciÓ de 
Justícia. ”hem rebudes tant de ciutadans particulars com de 
grups i associacions professionals (Collegis d’Advocats i Pro- 
curadors de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat). 

Ha quedat palles que la lentitud en la tramitació de tota classe 
de procediments judicials, el retard a proveir i dictar les mnse- 
giients relacions, I’existkncia de jutjats en prorroga de jurisdic- 
ció O vacants, s6n una constant en perjudici dels drets del ciuta- 
dit i de la credibilitat de I’Administracib judicial davant l’opinió 
pública, 

A la vista de les queixes referides a aquesta situació, tantes 
vegades constatada i denunciada, el Síndic de Greuges ha con- 
siderat necessari adoptar, segons els casos, dues vies diferents 
d’actuacib. 

D’una banda, tot i que la nostra Institucib no tk compethcia 
per supervisar I’actuació de l’Administraci6 de Justícia, hem 
estat en constant col-laboració, amb contínues i fructuoses en- 
trevistes, amb l’ex-President de I’Audibncia Territorial de Bar- 
ceiona i amb els fiscals de les audibncies, sense oblidar la rela- 
ció de coordinació amb el Defensor del Pueblo, per denunciar 
la critica situació de I’Administració de Justícia a Catalunya, 

De I’altra, s’ha orientat la reclamació del ciutadic per la via de 
l’exercici de I’acció de responsabilitat pels danys i perjudicis de- 
rivats del mal funcionament de I’Administracib. 

Efectivament, en aquests moments s’ha regulat el principi 
de responsabilitat dels poders públics, concretament pel que fa 
a la responsabilitat objectiva de I’Administració pel funciona- 
ment dels serveis pcblics, La Constitucib ha estes I’esmentat 
principi a tots els poders phblics, i així el seu article 121, dins 
del Títol VI, del Poder Judicial, f ixa el dret a una indemnització 
a carrec de 1’Estat pels danys causats a conseqükncia del funcio- 
nament anormal de 1’AdministraciÓ de Justícia. 

La Llei Orghnica 6/85, de 1’1 de juliol, del Poder Judicial, es- 
tableix definitivament la responsabilitat patrimonial i directa 
de 1’Estat pel funcionament de l’Administraci6 de Justícia i de- 
termina que es pot exigir per via administrativa davant del Mi- 

nisteri de Justicia la corresponent indemnització pels perjudicis 
causats; contra la resolució del Ministre, es pot recórrer per via 
contenciosa administrativa. 

2. Protecció dels menors 

Durant I’any 1987, el Sindic ha rebut diverses queixes que 
afecten la situacib dels menors a Catalunya, Tot i que no és 
gaire important el nombre de queixes rebudes en aquest 
sentit, el contingut d’aquestes queixes fa que el Síndic tingui 
una preocupació i un interks especial per tot allb que fa referen- 
cia a la protecció i als drets deisinfants. És evident que els 
menors són encara un collectiu marginat i amb dificultats ob- 
jectives per fer valer els seus drets. 

El nostre interks és compartit per altres institucions i orga- 
nismes, tant phblics carn privats, com ho demostra el gran 
nombre d’activitats que es desenvolupen en aquesta materia i 
l’interes que desperten. 

L’actuació de tots aquests organismes i institucions ha pale- 
sat, COM recull la Resolució 137/11 del Parlament de Catalunya, 
greus problemes en matbria de coordinació de les diferents ad- 
ministracions, falta de sensibilització de I’opinib phblica, 
manca de formacib dels professionals que treballen amb infants 
i mancances en la normativa que regula aquesta problemhtica, 
Hem de dir que, tot i que el marc normatiu per protegir els 
drets dels infants 6s considerable i que a comenqament de des- 
embre ha entrat en vigor la nova llei d’adopció, es necessari 
que s’aprovin COM més aviat millor la Llei Penal Juvenil i la 
Llei de Protecció del Menor. 

Davant aquesta situació, el Sindic de Greuges considera que 
encara ks molt el carni que queda per recórrer. Sembla indis- 
pensable supervisar que les bones intencions i els proposits pa- 
lesats per les administracions competents esdevinguin realitat, 
perque en aquest cas no passi corn en altres, en que per desgra- 
cia la descoordinació i <( el desig de protagonisme), han fet fra- 
cassar les bones intencions. 

Tanmateix, el Síndic ha rebut, pel que fa a les competbncies 
de la Generalitat dins l’hmbit de 1’Administració de Justícia, 
queixes per I’actuació d’aiguns coikgis professionals, que no 
sempre han donat prioritat a l’interks del ciutadh per sobre de 
l’interes dels seus collegiats. 

Els colkgis professionals es regulen per estatuts i regia- 
ments que han d’estar homologats per la Direcció General de 
Dret i Entitats Juridiqwes, que és l’eencarregada de vetllar 
perqui$ aquests estatuts i reglaments contemplin les suficients 
garanties i cauteles per permetre la defensa dels interessos lesi- 
onats pels mateixos membres del col4ectiu professional, 

En el nostre Informe precedent indicavem que l’experibncia 
aconsella de tractar els problemes relatius a institucions peni- 
tencihies en una subarea <<que avui dia ja comporta una espe- 
cialització en la mtit&ria>>. Dkiem també que <<tant és aixi que, 
per poder prosseguir la tasca de supervisió del compliment dels 
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drets fonamentals dels ciutadans en els establiments penitemi- 
aris, aquesta subhrea haurh de comptar aviat amb personal 
propi i dtament especialitzat en matkria penitencihria n. 

L’experibncia d’un any més ens ha permes de continuar 

menjador i els serveis sanitaris i mkdics, $hi han iniciat les 
obres de remodelatge de cel-les i serveis generals, que estan 
molt avangades. Les obres, fetes a bon ritme, sembla que 
poden deixar un centre petit i digne, La rnassificació que s’hi 

avaqant. Queden incloses en la subiuea d’institucions peni- 
temiitries totes les cartes i consultes --continguin queixa o 
no- rebudes de ciutadans internats en centres penitenciaris, 

D’aqui ve una de les causes de l’augment d’expedients 
- 1 15 expedients iniciats l’any 1987 davant els 58 iniciats l’any 
1986. Aixb permet veure i resoldre millor els problemes que 
afecten els nostres presos, i per tant exigir a les administracions 
afectades el compliment de ies obligacions respectives. 

En genera& les administracions afectades són les tres segü- 
ents : 
- Direcció General d’hstitucions Penitencihries, del De- 

partament de Justicia de la Generalitat, 
- Jutjats i tribunals. 
- Direccibn General de Institucimes Penitenciarias, del 

Ministeri de Justícia. 
Hi ha queixes, perb, que fan referbncia a situacions previstes 

i tutelades per 1’IWM (Instituto Nacional de Ernp€eo), habi- 
tatge o altres administracions o organismes administratius. 

Els assumptes que els nostres comunicants ens exposen fan 
referbncia basicament als punts que enunciem tot seguit : 
- Condicions de vida a la presó. 
- Classificacib penitencihria. 
- Peticions de trasllat de centre penitenciari. 
- Mesures de reinserció social. 
- Revisib de senthies, 
- Situacions dels preventius, lentitud judicial i deficiencia 

en la defensa, 
- Assumptes diversos, com sortides terapbutiques i exper i- 

mentals, phrdua de documentacions i antecedents, sollicituds 
d’advocat, etc, 
- Afers purament estranys a la situació penitenciaria, perb 

de dificil soh~cib en aquesta situacib de captivitat, o problemes 
d’indole absolutament privada, 

També en el nostre Infome anterior Riem referbncia a la re- 
laci6 entre temps de dedicacib i resultats, i a temps de dedicació 
i nombre d’expedients. L’experihncia d’aquest any ratifica les 
constatacions anteriors. 
Com que no hem de variar gaire les consideracions generals 

fetes en I’Informe anterior, les donem per seproduldes en 
aquest, 

A diferkncia de I’any passat, no especifiquem notes sobre ca- 
dascun dels centres penitenciaris, ja que el Parlament coneix a 
bastament la situacib dels establiments penitenciaris per l’ac- 
tuació de la Comissió Parlamenthria que durant l’any 1987 va 
visitar eEs centres (a diferbncia de l’any anterior, l’esmentada 
comissib encara no s’havia constituit) i per l’informe em& pe1 
Grup Socialista al Parlament de Catalunya el setembre passat, 

Tot aixo constitueix una eina de treball i coneixement per al 
Parlament i, doncs, no creiem necessari d’estendre el nostre 
Informe amb I’aportacib de dades que els diputats ja tenen. 

Malgrat aixb, hem de deixar constimcia que entre el desem- 
bre de 1987 i el gener de 1988 han tomat a ser visitats tots els 
centres penitenciaris que estan en funcionament, d’algun dels 
quals convé remarcar els punts següents : 
- Centre de Figueres : renovada totalment la cuina, ei 

preveu, perb, pot limitar les nostres esperances. 
- Centre de Girona : la renovacib feta l’any 1984 n’ha fet 

un establiment suficient i digne des de la reinauguració, perb 
el continuat augment de població reclusa i la situació perma- 
nent d’ocupacib mhxima, ja ultrapassada, contribueixen que la 
progressiva degradació s’hi acceleri. És recomana ble 
d’assegurar-hi una constant renovació de material i béns. 
Aquest centre mai no podrh tenir tallers laborals. 
- Lleida I : les obres dutes a terme i la dedicació constant a 

neteja i repintat l’han fet millorar. Ofereix uns resultats 
sorprenents. 
- Lleida I1 : sobre bases absoiutament diferents que el 

centre Lleida I, en podem fer la mateixa consideració. 
- La Model : les obres dutes a terme l’any 1985 -cuina i 

primera galeria- es mantenen i no s’han degradat. La nova 
distribucib interior s’ha fet sense que augmentessin el nombre 
de queixes i creiem que contribueix eficqment a una millor 
classificacib dels interns, Tanmateix, tota inversib i millora --i 
observem que se’n duen a terme constantment- estan con- 
d e m d e s  al fra& mentre no s’hi resolgui el problema de la 
massificacib. Hi resten encara grans punts negres que, malgrat 
la consideracib anterior, s’han de resoldre amb urgbncia. 

Pel que fa aIs centres en construcció, ja vam dir a aquest Par- 
lament ei desembre passat, en ia nostra compareixenw co- 
mmemorativa de I’aniversari de la Declaració dels Drets 
Humans, que el problema principal que observem en la con- 
strwczió de nous centres és la lentitud. 

Una vegada més, aquesta responsabilitat ha de ser comparti- 
da per 1’Administració de la Generalitat, la de 1’Estat i la dels 
ajuntaments, El fet que la nostra Institucib hagi d’intervenir 
exercint l’acció medial entre administracions -com és el cas 
de la Raca (anys 1984 i 1985) i Sant Esteve Sesrovires (anys 
1 986 i 1987) - prova I’mxveraci6 anterior, 

4. Pques queixes en matkria de treball 

El principi de resema de la potestat legislativa i reglamentiria 
en mathia laboral a favor de 1’Estat fa que a la Generalitat tan 
sols n’hi correspongui l’execució, 
Pensem que les limitacions que aquesta manca de competkn- 

cies decisbries comporta és la causa fonamental del reduit 
nombre de queixes rebudes en reiacib amb aquesta matkria. 

La majoria de les queixes que s’han rebut responien a qüesti- 
ons privades i plantejaven diferents controvhrsies entre empre- 
ses i treballadors. En aquests casos s’ha hagut d’indicar als 
interessats les accions pertinents i el dret a recórrer a la jurisdic- 
ci6 competent. 

Les reclamacions contra l’brgan gestor d’ocupacib i col*loca- 
ció, I’INEM, motiva en alguns casos la intervenció del Síndic, 
en els quals s’ha trobat la solucib, grhcies a la fructuosa coila- 
boracib amb els caps de !’INEM a Catalunya. D’aItres queixes 
han estat motivades pel mal funcionament del Fons de Ciaran- 
tia Saiarial, per dilacions davant la jurisdicció laboral i per recla- 
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macions contra diverses denegacions d’ajudes i prestacions de 
les entitats gestores. 

Per Últim, cal referir-se als positius resultats obtinguts en 
l’expedient d’ofici incoat pel Síndic de Greuges I’any 1986, per 
la manca de regulació legal del dret de la mare treballadora a la 
supensió del seu contracte de treball, en cas d’adopció d’uun 
nadb, sense el reconeixement del qual no queda garantit el 
dret de protecció que mereix el nad6 adoptat. 

Els nostres plantejaments van ser assumits pel Defensor del 
Poble i, formulades les recomanacions oportunes al Ministre 
de Treball i Seguretat Social, van ser acollits favorablement. 

5 .  Queixa més representatives 

Una ciutadana es dirigí a1 Síndic denunciant la situació segü- 
ent : 
L’any 1978 el seu marit mori a conseqükncia d’un accident 

de circulació, en col4sionar el seu vehicle amb un altre auto- 
mbbil. D’aquesta col-lisi6, en resultaren tres marts, a part 
d’altres ferits greus, 

La interessada queda vídua i desemparada, amb fills menors 
d’edat. 

Les diligkncies penals s’instruiren en un jutjat. d’instrucció 
dels de Sant Feliu de Llobregat l’any 1978. Desprks de diversw 
vicissituds entre l’esmentat Jutjat i I’Audikncia Provincial de 

quantitat de maquinhria pesada, a la vegada embargada per jut- 
jats i magistratures de Barcelona. 

El peticionari, part actora en el judici, jubilat i sense mitjans 
economics per fer cara a les despeses de trasllat del material i 
de dipbsit, veié esvaits els seus drets i es troba impotent davant 
aquest problema. 

La nostra Institució tramita la queixa i mentre s’intentava 
trobar una soluci6 al problema esmentat, de la nit: al dia, desa- 
pareixeren tots els materials i b h s  existents en el solar, i es 
pogut5 continuar Pa dilighcia de ilanqament. 

D’altra banda, s’han pogut resoldre moltes queixes de parti- 
culars, que s’hhavien dirigit al Síndic denunciant d’altres tipus 
d’irregularitats en el funcionament de certs jutjats i que gracies 
a I’estreta col.laboraci6 amb l’ex-President de I’Audiencia han 
pogut resoldre’s favorablement. 

Malauradament, en molis casos, els nostres advertiments i 
recomanacions, altrament fets també per la Xnstitucib del De- 
fensor dei Pueblo, continuen pendents de poder ser tradiiits en 
dIb que desitjaríem que fos un exemplar servei phblic. 

Per aixo, una vegada més hem de continuar reiterant als 
poders pfiblics, i pel que pugui correspondre a la Direccib Ge- 
neral de Relacions amb I’AdministraciÓ de Justicia, que pren- 
guin totes les mesures necessaries per evitar tot tipus de mal 
funcionament del servei públic de I’AdministraciÓ de Justicia, 
respectant els drets fonanentals del ciutadh. 

Nens maltractats, societat malalta 

Barcelona, fou elevat el corresponent sumari a l’Audi8ncia. La ~ 

qualificació dels fets per les parts, acusadors i Ministeri Fiscal, 
es produi entre final de l’any 1986 i cornenqament de 1987. 

efectiva dels jutges i tribunals, s’adregh al President de 1’Audi- 
encia per denunciar-li el cas i exposar4 l’anormal funciona- 
ment dels jutjats i els greus perjudicis causats als justiciables, 

EI procediment s’accelerh, perb encara resta pendent de 
sen tkncia. 

S’adverti també a la interessada i al seu advocat del dret legí- 
tim a obtenir la corresponent indemnització prevista en I’arti- 
de 12 1 de la Constitució i els orienthem en les accions previs- 
tes en l’article 292 de la Llei OrgBnica del Poder Judicial, 

El Gabinet de Drets Humans de la Creu Roja Espanyola de 
, Barcelona, com a conseqiibncia de la campanya endegada 

El Síndic, considerant que s’havia vulnerat el dret a la tutela ’ sobre dnfancia maltractada)>, ens ha adrecat durant aquest 
any diverses queixes. 

Aquestes denúncies han estat també dirigides, segons ens 
ha informat la Creu Roja, a l’organ territorial de la Direcci6 Ge- 
neral de Proteccib i Tutela de Menors, Direccib General de 
Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, Regidora de 
Serveis Socials de I’Ajuntament de Barcelona, Fiscal de YAudi- 
kncia Territorial de Barcelona, Prefectura d’Inf2incia de I’Ajun- 
tament de Barcelona i Central de Policia de Menors, 

Els fets denunciats, que són de gravetat diversa, van des de 
tractes que encara no fa gaires anys es consideraven <(recursos 
pedagbgics w normals (bufetades, dutxes d’nigua freda, etc,) 
fins a fets tipificats de delicte en les lleis penals (pallisses, priva- 
ció de menjar, abusos deshonestos), 

El Síndic es va adrepr a la Direcció General de Protecci6 i 
Tutela de Menors per tal de ser informat de les actuacions im- 
pulsades per aquest brgan i, si s’esqueia, dels resultats obtin- 
guts; així mateix, va traslladar al Fiscal Cap de 1’Audikncia Ter- 
ritorial de Barcelona una relació dels afers plantejats el contin- 
gut dels quals podia ser constitutiu de delicte. 

En aquest moment esperem rebre resposta de les dues admi- 
nistracions esmentades. 

Ets miracles i la justicia 

Queixes nums. 42318 7 i 116.V. 7 

Un ciutadh es dirigi a la nostra Institució en soklicitud 
d’auxili en no poder executar una sentbncia de desnonament. 

L’interessat, actor en un judici verbal de desnonament per 
precari d’un solar, tenint senthcia ferma favorable de desno- 
nament, que condemnava el demandat a desallotjar el solar es- 
mentat, sollicith l’execució de la sentkncia, 

ArribA l’hora de procedir al ilanqament dels béns mobles que 
hi havia, i s’hagué de suspendre la diligkncia de llanqament pes 
manca de mitjans adequats, car es tractava de treure gran 
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La deontologia professiunal decta a tots 

Queixa mim, 742B 7 i altres 

S’han rebut diverses queixes per la manca d’informacib d’al- 
guns collegis professionals aIs interessats que s’hi dirigeixen 
en denúncia d’actuacions presumptament irregulars de profes- 
sionals coliegiats, 

Sens perjudici que la resoiucib collegial adoptada en un de- 
terminat expedient disciplinari pugui afectar la part denunci- 
ant, la nostra Institucib entén que els principis del dret admi- 
nistratiu s’han de respectar E aplicar en tot moment, i que cal 
notificar per escrit a l’interessat denunciant la resolució sobre 
qualsevol expedient iniciat a insthncia seva. 

EI senyor a. A., treballador emigrat a Alemanya, deixa en 
mans d’un administrador de finques el cobrament del lloguer 
d’un pis de propietat seva que acabava d’arrendar. 

Al cap de vuit anys, quan torna jubilat d’Alemanya, visit4 
l’esmentat administrador, el qual Vassabent8 de la situació 
actual d’aquell bé immoble i li indiud que es cobrava de llo- 
guer la mateixa quantitat de feia vuit anys, sense havar-la 
augmentat. 

Considerant I’interessat que l’administrador havia actuat 
amb total despreocupació i desídia, denuncia el fet davant el 
Collegi d’Administradors de Finques, el qual no li notifici per 
escrit cap mena de resoiuci6 en l’expedient disciplinari que s’i- 
nicia a insthncia seva contra el collegiat denunciat. 
Quan l’interessat va rec6rrer a la nostra Institucib, el Collegi 

ii havia comunicat per telbfon I’arxivament de les actuacions 
sense cap altre trhmit. 

Sens perjudici de no poder entrar en la qüestió de fons i con- 
siderant que l’actuació del CoMegi no havia estat de vetllar 
pels drets del ciutadh, admeté a trhmit la queixa, i com que ja hi 
havia hagut altres ciutadans que havien vist afectats els seus 
drets per desídia o negligkncia de determinats professionals 
(metges, administradors de finques o advocats), en els quals 
havien dipositat la vida, el patrimoni o l’honor, i no es van 
veure correspostos, el Síndic va recumanar als collegis profes- 
sionaks I’aplicaci6 correcta dels estatuts, reglaments i altres 
normes de deontologia, i va recordar-los I’obligació de‘cornplir 
la seva funció, vetllant per 1’6tica de l’exercici professional en 
benefici de la societat, atenent i protegint tota mena d’msist8n- 
cia al ciutadh, Si els col.legis no actuen respectant aquests prin- 
cipis tot client estaria inerme davant els atacs que per acci6 o 
omissi6 els produís qualsevol professional, 

La potestat discipliniuia del collegi, que afectarh de manera 
immediata el col-legiat denunciat perb no el client denunciant, 
s’ha d’exercir amb transparhcia i seguint els principis del dret 
administratiu, si es vol actuar en interes del dret deI ciutadh i 
d’acord amb el principi de seguretat juridica. 

Les diferents queixes que hem rebut s’han tramitat amb 
aquest criteri, bo i recomanant als degans i presidents dels co- 
Hegis professionals afectats que donessin les ordres oportunes 
perque s’informj per escrit el ciutadh reclamant de les resoluci- 
ons adoptades en els respectius expedients oberts a instkcia 
seva, 

Els respectius collegis han acceptat de bon grat els nostres 
suggeriment s. 

Des histbrimparíiculars (o una cara de la reinserciti social) 

@erjces núms. 138/8 7, 28818 7,118418 7, I 1  2 918 7 i altres 

Maria o la por. Alta, prima, morena, passa de 30 anys f és de 
bona familia, 

Fa vuit anys, cursava el tercer curs d’konbmiques. Tot 
jugant va caure a la xarxa de la droga. De la que es fuma passh 
a h  hcids i va mar a parar als injectables, Els diners de casa no 
són suficients, i n’obtb cometent delictes. 

Detinguda, obtb la llibertat provisional, Ingressada en diver- 
sos centres de desintoxicació a Su’issa, Su&cia i els Estats Units, 
obté l’alta mMca perb no l’dta social. 

La droga l’ha deixada psicolbgicament dkbil i ha de seguir un 
control constant de1 seu ego. Ni ha situacions que la poden 
tornar a fer aure  en el buit. 

Mentrestant ha estat jutjada i condemnada a quatre anys, 
dos mesos i un dia. La llei no permet altre compliment de la 
pena que el normat en un centre penitenciari. La <<llei )) que el 
metge aconsella no 6s aquesta. La ({llei )) del metge coincideix 
amb la de l’ex-drogaaddlcta, La d’ella amb la de I’advocat. La 
de l’advocat amb la del jutge, i la del jutge amb la nostra, Con- 
sens inútil. 

La por de la Maria és l’última noticia personal que tenen I’ad- 
vocat i el metge. 

Una felicitació de Nadal des de la <<sevaw nova residkncia, 
on segueix tractament, i una visita dels familiars al Síndic ex- 
plicant la decisió fa arxivar l’expedient . 

En Pere a tot fracassa. Alt, fort, bru, 40 anys, executiu d’una 
multinacional des de fa tres anys. En fa sis, perb, es va quedar 
sense feina, sense cap subsidi i amb dos fills, El gran amb una 
deficikncia renal que obliga a fer grans despeses i a una dedica- 
ci6 especiai. 
Sense diners, ple de deutes, tancades totes les portes, fa 

gairebé cinc anys participh en un furt. Detingut pocs minuts 
després amb tot el que ha agafat, serh jutjat dos anys més tard i 
defensat per un advocat d’ofici que li recarnana acceptar la peti- 
ció fiscal, 

En resum : condemnat a dos anys i sis mesos. Llegida la sen- 
tkncia, no s’hi pot recórrer perquh fou acceptada la petició 
fiscal ._ 

La fam’lia i el fill malalt el lliguen volunthiament i no pot 
fer com altres. Du a terme totes les gestions possibles per 
evitar legalment I’ingrés, amb la consegüent pkrdua de la feina 
i la repeticib de situacions, 

No s’aconsegueix res : per a la concessib d’induit, cal estar 
ingressat en un centre penitenciari; l’aplicacib dels beneficis 
penitenciaris i classificaci6 comporta l’ingrés i estada en el 
centre penitenciari. I en sortir? 

Ser4 un ex-presidiari i li caldrh anar a captar, 
Se li va permetre passar el Nadal a casa, perb des& ingressa 

Els reis han portat joguines al nen malalt, i han tractat 

Aquest expedient resta pendent, encara. 
K CH., violinista i bullari pdon&s. Contractat per una sala de 

Després de tres setmanes d’assajos, la companyia es dissol 

per complir condemna. 

d’explicar-li que el pare esta de viatge. 

festes a Salou que no es va inaugurar mai, va venir a Espanya, 

perque l’empresano obté el permis d’obertura del local, 

- 

Fascicle segon 
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La minsa indemnització no li permet tornar z1 casa. Passa 
l’estiu treballant en petites sales de festa. 

Arriba l’hivern, s’acaba la feina. Uns <<amics)> li’n proporci- 
onen. Els diners de plbtic són temptadors i triidors. 

Resultat, una condemna c<ye-yéb> de quatre anys, dos 
mesos i un dia per a un artista polones. Els companys de presó 
li diuen Voitiva. 

Treballa de valent, aprkn el castellh i el catala, ensenya fran- 
cks, italia i rus a interns i funcionaris. 

A <<pols>> passa les classificacions i una mala interpretació 
de la dita llei d’estrangeria fa que In Direcció General de la Poli- 
cia li prohibeixi sortir de permis, com acostuma a passar amb 
els estrangers. 

Per aixo es declara en vaga de fam i presenta una queixa. El 
Sindic aconsegueix que quedi sense efecte l’ordre de la Policia, 
i un acurat treball de l’equip penitenciari i de l’assistkncia 
social li permet de sortir dos dies de permís. 

Ei primer que fa és portar un ram de flors a l’assistent social i 
anar a veure el Síndic per a donar-li les gracies personalment. 
Tot segueix per bon carni. L’evolució cie la reinserci6 bptima. 

Onze mesos mks tard, just abans d’assolir el tercer grau, a 
corre-cuita, 6s expulsat de 1’Estat espanyol des de Barajas en 
aplicació d’aquel la llei d’estranger ia. 

Ell no volia tornar a Polonia; tenia un gema  a Franp, pero 
no el deixaren escollir. 

FQU inútil la nostra intervenci6 i la del Defensor del Pueblo. 
Mentre dubtem de les regularitats de l’expulsib, encara. ens 

queda el record de 1’Ave Maria de Schubert que ens va dedicar 
la matinada que vam anar a veure’l al centre penitenciari on 
feia la vaga de fam. 

Viure la lliadu i I’Odimeu pels fdls 

Quekes nzims. 38 7/87,495/. 7, 1 UOU/8 7, I I  941276 i altres 

La IlíQda. Un col-lectiu de ciutadans, pares amb fills en esta- 
bliments penitenciaris de fora de Catalunya, reclamen el <<dret 
)) de comunicar-se regularment amb els fills i viceversa, El do- 
micili familiar és a Catalunya i el domicili penal a Segbvia, 
Daroca, Puerto de Santa Maria, Madrid o altres de semblants, 
tots lluny de Catalunya. 

Els centres de Catalunya estan plens, curulls, hi manquen 
places, hi sobra gent. Tenim molts presos catalans escampats 
per tot 1’Estat. 

Fora bo per als qui administren els centres existenls que n’hi 
hagués més encara. hs impossible complir mínimament bé la 
funció encomanada amb tanta gent amuntegada. 

L’Udissea. A. M. viu a 40 km. de Barcelona i treballa en una 
escola, on vigila el menjador escolar. Té el fill condemnat 51 

nou anys. Va estar-ne dos a Ia presó de Joves de la Trinitat i, en 
ser major d’edat, se l’endugueren a un centre de compliment 
Espanya endins. 

Ara l’han portat relativament a prop : a l’Arag6, on és im- 
possible visitar-lo, pero, si no es disposa de temps i diners per 
: fer quatre hores d’autocar, canviar a un altre, fer una hom i 
mitja més de viatge. Una vegada a lloc, cal agafar un taxi fins al 
centre, comunicar a corre-cuita --perque un cap de setmana 
ve gent d’arreu d’Espmya i cal que tothom comuniqui i ,  a 

més, el taxímetre curre-, tornar al poble, esperar l’autocar i 
reiniciar el retorn, 

EE noi tk un dia de cornunicaci6 la setmana, una comunicació 
especia1 al mes. 

EI centre no és a menys de quatre-cents quilometres de 
Barcelona. 

A. M. podria tenir el fill al Puerto de Santa Maria, al cap i a la 
fi; la Sra. C., que ara té el fill a Carabanchel, va tenir-hi el marit 
des& de la guerra. Ningú no vol recordar aquell passat, pero 
entre elles s’ho explicaven a la sala d’espera del Sindic. 

lndesinenter 

Queixes núms, 1003/87, 1040/87 i altres (urt. 60 del Reglmmt 
Penitenciari) 

{(Teseu H, ex-drogaaddicte penitenciari des de feia set anys, 
lector impenitent d’EEspriu, escriptor, poeta i pintor, va veure 
un bon dia com ell mateix esdevenia gos. 

En aquell moment estava internat al centre penitenciari de 
M h i a ,  Coneixia tota la geografia presidiaria espanyola i havia 
anat deixant en aquests establiments la poca salut que tenia en 
el moment d’entrar-hi, per tota la pell de brau. 

Confessava que feia temps que no es drogava : al capdavall 
volia i dolia. 

Un bon dia va assolir el segon grau de compliment penitenci- 
ari, i amb aixb un permís per anar a casa. 

Sentint-se morir mentre dormia -com digué la seva mare al 
Síndic-, va ingressar volunthiament a 1’Hospital Clínic Pro- 
vincial de Barcelona. 

Diagnosi : <<Toxoplasmosi cerebral (SIDA), por 10 tanto 
debe seguir tratamiento (...$ El servicio de este hospital no se 
hace responsable de las consecuencias que puedan derivarse 
para la salud del paciente por falta de administración del trata- 
miento H. 

Iniciats els trhmits per a I’aplicació de l’article 60 del Regla- 
ment Penitenciari i fetes gestions directes entre el Síndic, la 
Conselleria de Justícia i l’Administraci6 Judicial, finalment es 
pot aplicar, amb certa rapidesa, l’esmentat article. 

Seguits de prop els trhmits que tal aplicació comporta, la In- 
stitució ha observat la disfunció que hi ha entre la voluntat del 
legislador, tradumida en aquest article, i l’aplicació que se n’ha 
de fer ara, La síndrome d’immunodeficihncia adquirida, lacra 
actual, fa canviar costums i relacions humanes i ha de fer canvi- 
ar, també, legislacions i normatives, 

Caldri una reflexió sobre la idone’itat de mantenir O modifi- 
car aquest article, O traduir el seu esperit en nous termes. 

Aquesta vegada el Síndic, seguint ei mestratge d’Ariadna, 
ha donat la mA a Teseu i junts han recorregut el laberint. 
Mentrestant, perb, Sepharad, lentament, dormia. 

Esperant poder cobrar 

Queka núm. 9 U M ?  i altres 

Molts afectats denuncien la lentitud del Fons de Garantia Sa- 
larial en la tramitació dels corresponents expedients i en l’abo- 
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narnent de les indemnitzacions als treballadors afectats per la 
insolvkncia de les empreses on treballaven. 

D’altres denunciaven la manca de garanties per percebre les 
quantitats a quk tenien dret, un cop s’havia fet efectiva una 
part de les quantitats a percebre sense poder-ne cobrar la resta. 

Al senyor J. C. se li declarli rescindit el contracte de treball 
l’any 1980 i es condemna l’ernpresa al pagament de diferents 
quantitats. L‘any 1981 es dicta acte d’execucib per les esmenta- 
des quantitats, perb no prosperh, ja que l’any 1983 l’ernpresa es 
va declarar insolvent. Presenti soklicitud davant el Fons de 
Garantia Salarial, que l’any 1984 li abonh certes quantitats, 
perb va haver de presentar reclamacib de les pendents. Mesos 
després se li reclama que trametés en un breu termini la docu- 
mentacib necesdria, la qual cosa no’poguk fer, i li va ser deses- 
timada la reclamacib, sens perjudici de tenir-hi dret o no, 

En cap d’aquestes queixes rebudes, sobre lentituds, no s’ob- 
servaren els terminis legals per a resoldre : hi havia expedients 
que portaven més de dos anys de retard en la tramitacib. 

D’aquí ve que, un any darrere l’altre, la nostra Institució, en 
coordinació amb el Defensor del Pueblo, hagi hagut de reiterar 
al FOGASA, donades les veritables situacions d’urgkncia i 
d’extrema necessitat dels afectats, que ajusti la seva actuació i 
el seu procediment als principis que I?article 103.1 de la Consti- 
tució imposa a l’Administracib, 

Hem d’indicar, perb, que l’actuació contraria als principis 
que estableix la Constitució persisteix, i aquell organisme se- 
gueix interpretant la nomativa social en perjudici dels drets 
del ciutadll. 

El Síndic inicia E’any 1986 una actuació d’ofici sobre l’adop- 
cib en el dret del treball, corn a conseqühcia de les queixes 
presentades durant els darrers anys davant la nostra Institució. 
L’actuacib d’ofici responia al fet que la Eegislacib vigent nu 
regula cap període de descans per als pares o mares adoptants, 
ni una llidncia atorgada per la protecció de l’infant, 

La senyora A. M. es dirigi ai Sfndic plantejant aquest proble- 
ma : <<Acabem d’afrllar una nena que fa pocs dies ha nascut. 
Quan la meva esposa va acudir al metge de capplera perque li 
fes la baixa per poder atendre el nad6 i disposar dels 98 dies de 
baixa que preveu l’article 53, del 6,h conveni de 1’Ensenyanga 
Privada, publicat al BOE del 4 d’abril de 1987 (que diu : “La 
trabajadora en situacibn de incapacidad laboral transitoria a 
causa de embarazo recibira el complemento necesario hasta co- 
mpletar el cien por cien de su retribución salarial total. Distri- 
buir& a su opciún, 10s 98 días de suspensibn de contrato”), el 
metge ho va considerar del tot correcte i va creure que no hi 
havia d’haver cap inconvenient. Així, doncs, vam quedar que 
ell informaria la inspectora m&dica i que signaria el document 
tot seguit. Quan la meva esposa acudí de nou a la consulta per 
recollir la baixa, ei metge la hi va haver de negar perquk la in- 
spectora havia cregut que, corn que la llei no especifica et cas 
aplicat a les mares de fills adoptats, la Seguretat Social no se’n 
pot fer carrec i que, per aquesta mateixa circumsthncia, la pres- 
tacib hauria de dependre d’altres institucions. 

\ 

>>Els inconvenients que el cas ens provoca (tant a la meva 
exposa com a mi, que exercim el magisteri a la mateixa 
escota), van fer que consultéssim dos advocats. Ambdós han 
coincidit que la llei no és clara i que estern completament 
desemparats, 

>)Tenim entks que el desgavell no és nou i que altres afectats 
ja l’han denunciat, 

>>Nosaltres també apellem a vós i sollicitern el vostre ofici 
perquk defenseu aquesta minoria de persones que patim una 
injusticia social a causa d’una llei que, un cop mks, no respecta 
el qui és més dkbil. P 

El Sindic, en I’Informe presentat al Parlament de Catalunya 
sobre l’any 1986, denuncia aquest buit legal, sens perjudici 
d’haver resolt favorablement les queixes que se li presentaren. 

Estudiades aquelles queixes, es va proposar a la Institució 
del Defensor del Pueblo que valor& I’oportunitat de formular 
una recomanació al Ministeri de Treball. i Seguretat Social en el 
sentit que fos regulada aquesta llacuna legal, basant-se en la 
protecció del fill i no en criteris subjectius d’atencib a la mare 
treballadora, tal corn fa la legislació actual, per a la concessio de 
Ilicbncies per maternitat natural, 

La nostra proposta fou acoIlida pel Defensor del Pueblo, el 
qual féu una recomanacib ai Ministeri esmentat perquk dictks 
les nomes necesshies per protegir el bé constitui’t per la cura 
dels fills en cas d’adopcib de nadons amb el corresponent des- 
cans subsidiat per als pares. 

El Ministeri de Treball i Seguretat Social accepta I’esmenta- 
da recomanació, que coincideix amb els plans continguts en el 
Document Base per a la reforma de la S.S. de la Comissi6 Tri- 
partida de I’AES i indi& que es procedirA a fer la corresponent 
reforma normativa dins de la present legislatura, 

No us hi pucpas obligar 

Queixa núm. 1183/8 7 i altres 

No ks pas el primer any que se’ns planteja el problema dels 
treballadors que es queden sense feina per jubilació de l’empre- 
sari, com a causa d’extincib del contracte de treball, d’acord 
amb I’art. 49.7 de l’estatut del Treballador. 

Diferents grups de treballadors amb antiguitats de 5 anys a 
30 anys en una mateixa empresa recorren al Síndic per intentar 
percebre quelcom més que ei dret a la prestacib per desocupa- 
ció de 1’MM.  

Aixi, el senyor J, S .  i tres companys seus s’adreqaren al 
Sindic per denunciar la situació en 41.16 es trobaven per I’extin- 
ció dels seus contractes de treball, deguda a la jubilació de l’em- 
presari. Quedant-se sense feina a unes edats avanqades, els re- 
sultaria molt dificii de poder-ne trobar una altra i només tenien 
dret a percebre dos anys d’atur. A aixb cal afegir les repercussi- 
ons en el dia de dem&, és a dir, amb vista a la futura jubilació. 

EI cert és? per& que, sens perjudici de no haver pogut ad- 
metre a trhmit aquestes queixes per tal corn es tracta d’una qii- 
estib jurídica privada entre treballadors i empresari ja prevista 
per la llei, el Síndic tt5 el deure de denunciar aquest desempara- 
ment dels treballadors que es queden sense feina amb motiu 
de l’esmentada jubilacib de l’empresari. 

Pel que fa a possibles indemnitzacions, els treballadors IIQ 
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en tenen cap, almenys de reconeguda legalment, sí bé la juris- 
prudhcia reconeix la indemni tzaki6 d’un mes de salari, 
perque el motiu determinant és independent de la voluntat de 
les parts, reputant vigent i aplicant, amb valor de norma regla- 
mentaria, el parigraf 2. de I’art. 81 de I’antiga Llei de Contra- 
ctes de Treball, que preveu una indemnització equivalent als 
salaris corresponents al pre-avís. 

Aquesta és doncs l’única indemnització que correspondria 
als treballadors amb motiu de l’extincib del contracte per jubi- 
lació o incapacitat de í’empresari. 

Ca¡ doncs recomanar i reiterar als poders públics que omplin 
les possibles llacunes o que rectifiquin les possibles discrimina- 
cions als treballadors que per causes que no els són imputables 
es veuen desemparats sense que el Fons de Garantia Salarial es 
faci &rec de prestar-los cap ajut. 

Les parts en el conveni de purteries 

S’han rebut diverses queixes fent referencia als problemes 
produits en relació amb el manteniment del servei de porteria, 
concretament en cases constru’ides fa molts anys i habitades 
per persones d’escassos recursos econornics. 

Cobligició de contribuir al manteniment del servei de por- 
teria representa un sacrifici per als propietaris que habiten fin- 
ques urbanes antigues i de pocs veins. Cal recordar que aquest 
servei no es pot suprimir si no és per unanimitat de tots els pro- 
pietaris, en cas de constituir-se la comunitat amb aquest 
servei, o per majoria dels propietaris, en cas de no haver estat 
així, d’amrd amb la Llei 49/60, del 21 de juliol, sobre Propietat 
Hori tzontai. 

Aquest ha estat, en sintesi, el relat de la dencncia formulada 
al Síndic per la senyora A. R,, que també denunciava la manca 
de representaei6 per a la defensa dels seus interessos davant les 
negociacions col-lectives amb els treballadors d’aquests serveis 
de porteria. 

El Síndic sollicita un informe al Conseller de Treball sobre 
la representació empresarial, o sia, dels propietaris de finques, 
amb vista a regular les condicions de treball dintre de l’hrnbit 
de la negociació colkctiva de treballadors de finques urbanes, 
així com la legitimació de les parts en l’csmentada negociació. 

Cal indicar que l’única representacib i defensa PX le,w dels 
propietaris de finques urbanes, corn a part empresarial, corres- 
pon a les Cambres Oficials de la. Propietat Urbana, que tenen 
atri hu’ides les funcions de representacib, d’acord arn b l’art 1 
del Decret l37/82, del Departament de Política Territorial i 
Obres Phbliques. 

El Síndic es qiiestionh I’esrnentada legilimacfb ex lege de les 
Cambres de la Propietat Urbana en la negacimi6 deis correspo- 
nents convenis, pel que fa al concepte i determinació de ((part 
empresarial H ,  que en el cas de finques urbanes és de dificil ade- 
quació al d’<< associacions empresarials n, previst en l’art. 37.3 
de 1’Estatut dels Treballadors, ja que s’ha de comptar amb el 
10% d’empresaris i de treballadors afectats per l’itmbit d’aplica- 
ci 6 del conveni a 

L’informe de la Conselleria ens ratifica la legalitat vigent, si 
bé féu esment d’una interpretació extensiva del concepte juri- 

dic laboral d’associacib empresarial, a fi d’afavorir la negociació 
col4ectiva. Corn que de tota la informació recollida no es des- 
prenia cap irregularitat ni greuge que impedis la defensa dels 
drets de la senyora A. R., s’arxivh la queixa. 

Tanmateix, cal recordar als poders públics que tinguin pre- 
sent aquesta interpretacib extensiva de H part empresarial r) en 
tota negociació colkctiva, per obrir, si més nu, una participa- 
ció més amplia als ciutadans afectats per aquest problema, i I en 
conseqütmia, caldria exigir a les cambres oficials el compli- 
ment dels fins que els han estat encomanats, entre d’altres els 
de representació i eficag defensa de la propietat urbana. 

Essent constituides les cambres per propietaris de finques 
urbanes, caldria regular la legitimacib de les caixes d’estalvis i 
la dels colkgis d’administradors de finques a I’hara de ser part 
en la negociació de convenis en representacib dels propietaris. 

PART SEGONA 

Conclusions 

1. Un aclariment previ 

És cert que la crítica generica i sistemhtica a l’actuació admi- 
nistrativa i al fenomen burocrhtic 6s una constant en el senti- 
ment collectlu de tota societat organitzada. 

I 6s igualment cert que l’administració modelica ks un objec- 
tiu a qu6 tendeixen fins i tot aquells paisos que ens poden sem- 
blar exemplars, els quals, nixo no obstant, revisen quasi per- 
manentment llurs esquemes i formes d’actuacib per assolir 
alli, que pot semblar utbpic : la submissib de 1’AdministraciÓ a 
la llei i al dret. Entre nosaltres l’objectiu es concreta en l’ade- 
quació de l’actuació administrativa als principis proclamats en 
l’article 103 de la Constitució, 

Ciutadans, tractadistes i polí tics amb responsabilitats de 
govern critiquen l’organització administrativa, pari, els intents 
de c( reformes administrativesrr , assumits sempre amb esforg i 
voluntat, queden massa sovint estroncats i són substitu’its per 
altres intents de reforma. 

Tota aquesta problemhtica, susceptible de ser emfasitzada o 
relativitzada per I’administrat, ks  la que arriba al Síndic de 
Greuges, en molts casos impregnada d’una carrega subjectiva 
en I’exposicib i Ia descripcih de l’actuació administrativa 
denunciada. 

La primera tasca del Síndic és, doncs, d’intentar desproveir 
el cas concret d’aquesta carrega emocional que, tot i ser legiti- 
ma, en molts casos pot distorsionar I’analisi i l’enjudiciament 
dels fets que conformen l’actuacib denunciada per comprovar 
desprks l’existencia efectiva d’un greuge. 

La inexistkncia del greuge, un cop apreciada i motivada pel 
Síndic, ja exclou d’entrada un bon nombre dels afers que li ex- 
posen els ciutadans. Si es presumeix un greuge o hi ha indicis 
racionals d’una actuacib administrativa incorrecta, es compro- 
va la realitat a fi de confirmar o eliminar aquells indicis i pre- 
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sumpcions. Nomes, doncs, en eh casos en quk es constata la ir- 
regularitat el Síndic recomana, suggereix, recorda deures 
legals, intenta la mediacib, informa o denuncia. 

Aquests casos, que podem qualificar de patolbgics i que són 
exponent de la tensió dibia entre l’Administraci6 i el ciutadh, 
constitueixen l’hmbit d’intervencib del Síndic de Greuges, 
que, en compliment de la missi6 especifica que li ha estat enco- 
manada, ha d’actuar sobre aquests supbsits, necessbiament 
negatius, de l’actuació administrativa, 

Bs per aixb que en aquestes conclusions ia reflexi6 del 
Síndic es centra i es limita a I’anhlisi i valoració d’aquestes si- 
tuacions negatives que li han estat exposades pels ciutadans, 
conscient que no s6n totes les que es produeixen, perb igual- 
ment conscient que al19 on ni el Shdic ni els altres brgans de 
protewió i controho sbn cridats pel ciutadh en demanda de 
tutela, l’actuacib administrativa en bona mesura funciona 
normalment. 

Els instruments de qu8 disposa el Síndic de Greuges per 
acomplir la seva missió -desprove’its de tot poder coactiu, 
corn correspon a la naturalesa de la Institucib- fan del raona- 
ment, la persuasió, la didbctica, la informació, la invocacildr de 
la llei, la motivació i, en definitiva, de Vautoritat moral, les 
eines més remarcables per obtenir el resultat que es pretén 
d’una mediació, un suggeriment o una recomanació. Aquest 
és el criteri que regeix les nostres reflexions i que orienta les 
nostres actuacions. Així, doncs, tarnbk és el que hauria de pre- 
sidir la lectura de les presents conclusions, 

Problemes detectats en les relacions de les administracions amb el 
Síndic de Greuges 

La Llei del Parlament de Catalunya 14/84, del 20 de marq, 
del Síndic de Greuges, va ser degudament aprovada i posterior- 
ment pu bEimda al Diari Oficial de la Generuliíat i al BoletSn O@& 
al del Estado. Ha complert doncs tots els requisits formals per 
assolir la naturalesa de norma amb fo rp  de llei i per ser incar- 
porada a I’ordenament juridic en el seu conjunt. A més a més, 
havent estat publicada com a tal, cap autoritat o administració 
no en pot ignorar el contingut ni la forp vinculant. 

Malgrat aixb, encara hi ha administracions que, pel que es 
veu, no consideren que I’obligacib de donar suport al Sindic és 
un deure del mateix rang que els previstos en altres normes i 
preceptes de l’ordenament jurídic. La conseqiihncia directa d’a- 
questa errbnia concepci6 és lbgicament que se’ns informa insu- 
ficimtment o que es respon amb el silenci a les recomanacions 
i els suggeriments formulats una vegada analitzat un cas. 

En relació amb aquest fet i amb els problemes que ens ocasi- 
ona, considerem convenient diferenciar dues situacions que, 
obeint a circumsthcies ben diferents, provoquen les mateixes 
conseqijkncies. 

D’una banda, tenim el cas del petit ajuntament que ignora la 
peticib d’informe del Síndic i que només hi respon al cap de 
sis, set o vuit mesos, desprbs de múltiples reiteracions, Nor- 
malment són entitats de les quals la Institucib rep poques 
queixes, i que amb la seva actitud demostren la importhcia 
que els mereix la LLei 14/84, del 20 de marq, i el mateix Síndic 
de Greuges (queixa nfirn. 369/87*). 

De l’altra, cal referir-se a les grans administracions i departa- 

ments, com ara I’Ajuntament de Barcelona, el Departament 
de Sanitat o el de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat, que, malgrat adrqar-nos sempre als seus rnhxims 
responsables, ens dispensen tractaments totalment diferents 
quant ai temps de remissió dels informes. Es dóna el cas que 
una mateixa administracib respon a vegades en el termini de 
quinze dies i d’alltres desprks de set mesos (queixes núms. 
858/87 i l W 8 7 )  I 

Cal, evidentment, recalcar que l’obligacib de col.Eaborar 
amb el Sindic és una obligació inexcusable prevista a la Iegida- 
ci6 vigent i no una simple qUesti6 de cortesia, i que, per tant, 
totes les administracions han de prendre Ies mesures ade- 
quades perquh aquesta coMaboraci6 sigui real i efectiva. 

2. I . En qüestionsjurídico-administratives 

Davant qualsevol consideracib sobre l’activitat de 1’Admi- 
nistracib piiblica que distingeixi entre ambits material i formal, 
el procediment administratiu s’ha de situar en el formal. 

La identificació del procediment administratiu amb un con- 
junt de requisits considerats traves p& a una actuació e f i c ~  i 
resolutiva ignora la seva justificació com a garantia de l’encert 
de la decisi6 i del principi de seguretat jurídica. La llei preveu el 

’ camí procedimental que s’ha de seguir quan hagi d’adoptar-se 
una decisib. Si no se segueix aquest camí, es traeix la cunFian$a 
que el ciutadh té dipositada en la norma i en els seus efectes. 
Les actuacions de les administracions públiques al nostre 

pais es compten a milers, perb no sbn gaires les que arriben a 
ser estudiades pel Sín& de Greuges i considerades com a 
queixes justificades i per tant mereixedores de recomanacions 
o suggeriments, Les conseqühcies que traiem d’aquestes 
intervencions es refereixen, perb, tant a qüestions concretes 
COM a tendhncies més generals, que estan sens dubte a la 
genesi de situacions que no arriben a la Institució, perb que 
són ben reals, 

En matkria de procediment, no podem deixar de constatar 
que en. ocasions i’arbitrarietat es disfressa amb els vestits de la 
correcció i fins i tot del rigor en el procediment, Si una corpora- 
cj6 local, al mateix temps que destina quantitats importants a 
despeses volunthries, invoca determinats articles de la llei per 
demorar en cinc anualitats el pagament d’una indemnitzacib 
de 600.000 pessetes a un treballador, fixada per una sentimcia 
judicial, en la nostra opinió no deixa de constituir una actuaci6 
arbitrbia (queixa nbm. 1095/85). 

Del silenci administratiu, n’hem parlat en cada un dels infor- 
mes precedents, Tambk ho ha fet el Defensor del Poble, i la 
doctrina cientifica s’hi ha referit amb exhausitivitat; per aixb 
donem per reproduit el que ja hem dit en altres ocasions. 

La partieipacib dels ciutadans en els assumptes que afecten 
la coldectivitat és una exigkncia de tot Estat democriitic. El 
nostre ordenament jurídic preveu diferents mecanismes articu- 
ladors de la participacib, que modulen diverses intensitats d’in- 
tervencib ciutadana, 

Els trhmits que podem anomenar amb la qualificació genkri- 
ca d’exposicib al públic>> --pensem en la matisia de Planifi- 
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catió del Territori, per exemple plans territorials, plans sectori- 
als, plans urbanistics, projectes d’obres públiques, etc. -, esde- 
venen inoperants quan des de I’Administració són vistos més 
com un trhngol que la llei ordena que no pas com una ocasió 
per enriquir amb suggeriments, noves dades o alternatives 
l’horitzó de qui ha de resoldre. 

Aquesta és la concepció que en la nostra opinió ha presidit el 
tramit d’algunes informacions públiques de grans projectes, 
els anuncis dels quals s’han fet durant el mes d’agost als butlle- 
tins oficials i en algún racó ben amagat d’un diari (queixa núm. 
1 127/87*$, 

Si, malgrat aixo, es presenten suggeriments o propostes al- 
ternatives al projecte final, caldra fer veure a I’AdministraciÓ 
actuant que no esta davant d’una intromissió del ciutadh en les 
seves compethies, sinb d’un intent de millorar I’actuació pre- 
tesa i de col-laborar en la prossecució de la solució m8s ajustada 
a l’interes generat. 

D’ací la importancia d’estudiar i motivar acuradament el 
rebuig o l’acceptació de les propostes formulades en la fase 
d’informació pública. 
Quan l’aprovació definitiva d’una figura de planejament ha 

de ser atorgada per la Generalitat, en ocasions s’hi incorporen 
uns condicionaments en qüestions de tal grau de detall, que és 
inevitable obrir un interrogant sobre el respecte al principi 
d’autonomia municipal per la legislació urbanistica vigent, 
interrogant que la futura llei de compethies municipals d’a- 
provacib de plans urbanístics pot aclarir (queixa nbm. 848/87). 

Sovint succeeix que els ciutadans han considerat moment 
oportú per plantejar motius d’oposici6 concreta a una iniciativa 
de I’AdministraciÓ tant els períodes d’exposicib al públic, pre- 
vistos pe,r formular-hi nom& alternatives i propostes de millo- 
ra de1 projecte o iniciativa, COM els períodes d’informacib ph- 
blica, que sí que estan previstos per formular alkgacions con- 
cretes. Deduir d’aquesta practica -provocada per causes més 
poiítiques i socioibgiques que no pas jurídiques- la inutilitat 
de la primera exposició a qub ens hem referit, creiem que és 
una equivocació que allunya el ciutadh de la participació en I’a- 
dopció de decisions importants que l’afeclen. 

Ja ens hem referit a la necessitat que la publicitat sigui real i 
no merament formal. Aixb, que és essencial per permetre la 
participacib, encara ho és més perque es puguin exercir les acci- 
ons impugnatories en defensa dels drets subjectius. 

El fet que una ordenanCa fiscal reguli els efectes de la <<noti- 
ficació intentada )) invita a reflexionar sobre si es vol potenciar 
la seguretat jurídica permetent que el contribuent conegui anti- 
cipadament els efectes que Ii reportara una notificació que no 
havia rebut, i per tant un acte que desconeixia, o si, al contrari, 
el que s’afavoreix és que el contribuent desconegui uns actes 
administratius que l’afecten personalment i que el poden perju- 
dicar (queixa nhm. 192/86*). 

En referir-nos als actes de gravarnen i als denegatoris de les 
peticions dels ciutadans, no podem obviar tres aspectes formals 
diferents, per bé que forca interrelacionats : la motivacib, la 
notificacio o manifestacib i la impugnwib, 

Un acte denegatori o de gravarnen, tot i acceptar un nucli de 
matkries emparades per una (< reserva d’AdminislraciÓ )) on 
aquesta exerceix una potestat discrecional, ha de ser motivat. 
Segons la competkncia per la qual s’ha dictat, aquesta motiva- 
ció haur8 de ser una o una altra, més o menys extensa, perb no 

es pot obviar ni substituir amb succedanis com ara dir ({vist 
l’informe tecnic )) -que el ciutadi desconeix- (<escau dem- 
gar ... )>, o %, -en fase de resolució del recurs- (< les argu- 
mentacions del recurrent no aporten cap novetat substancial a 
les que ja van ser considerades per adoptar la resolucib impug- 
nada H? especialment quan no és així (queixa núm. 26 1 187). 

Bona part de les resolucions administratives es fonamenten 
en informes, pericies o constatacions de tecnics qualificats que 
formen part de la mateixa estructura administrativa i que 
versen sobre elements factics tals corn I’existkncia d’un deter- 
minat nivell sonor, el correcte funcionament d’un extractor de 
fums o el nivell de minusvalidesa psíquica d’un noi, per posar- 
ne uns exemples (queixes mims. 1065/87*, 403/87 i 
1092/&7*). 

Aixi doncs, veiem que determinats fets, que, ells tots sols, 
modifiquen, sovint negativament, la situacib juridica o vital 
del ciutada, exigeixen, per tal que I’Administració actu’i, la 
prkvia constatació pels serveis tecnics competents. 

Evidentment, ning6 no ignora que els problemes comencen 
quan la discrepancia del ciutadi amb I’actuacib de I’Admi- 
nistració parteix més de la constatació i valoració dels fets que 
no pas d’altres aspectes de la resolució administrativa. 

En aquests casos, el Sindic ha pogut constatar que l’admi- 
nistrat ha tk francament dificil, si vol demostrar a 1’Admi- 
nistracib que les coses no són com els seus tkcnics diuen que 
sbn. Amb l’excepció d’alguns procediments, que ho preveuen 
expressament, I’Administracib no prendrh en consideració les 
proves que contradiguin o desvirtuin els informes dels serveis 
tkcnics, que en definitiva seran els que fonamentaran la resolu- 
ció. No hi haura contradicció de proves fins que el cas arribari 
davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Aquest 6s un terreny on els ciutadans plantegen moltes 
queixes al Síndic, la qual cosa ens ha obligat a fer nombroses re- 
comanacions i suggeriments en el sentit de permetre -i, si cal, 
acceptar- I’activitat provatbria dels paticulars, sobretot en els 
casos en qu8 aquesta activitat comporta un important esforq 
econbmic o personal, que cal sempre acceptar com a col4abora- 
ció amb la tasca administrativa. 

Aquesta problematica ha tingut una importhncia singular en 
certes qiiestions com ara poden ser : I’existencia o no de mo- 
Esties derivades del funcionament d’una activitat classificada, 
l’acreditació del nivell de minusvalidesa o l’estat de salut en re- 
lació amb les prestacions de I’PCASS i I’INSS respectivament, 
o la responsabilitat de les companyies subministradores d’ener- 
gia electrica en les tallades de subministrament provocades per 
suposada forca major (queixes núms. 989/87, 846/87 i 
477/87$, 

Una resolució denegatbria posa el ciutadh en la tesitura 
d’aacceptar-la o de recórrer-hi; perb per fer aixb ultim, a més a 
més d’altres disponibilitats, cal tenir informació suficient. 

Cal esfoqar-se per aconseguir que la notificacib arribi, que 
no sigui defectuosa indican1 recursos improcedents i que habi- 
liti el ciutadh a tenir acch a I’expedient antecedent de Pa deci- 
sió, excepte, corn és natural, en aquelles matkries en que la 
protecció d’altres béns jurídics superiors justifica negar-li-ho; 
perb aixo, que és el menys freqüent, ha de ser l’excepció. 

Quan es colbca el ciutadh davant la disjuntiva d’assentir o 
impugnar, no s’ha d’oblidar que a la prhctica hi ha resolucions 
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objectivament o subjectivament inimpugnables (queixa núm. 

La decisió del ciutadh a l’hora d’afrontar un pro& que pot 
durar anys i te& uns costos econbmics elevats no és la mateixa 
-gairebé hem de dir que no pot w-ho- quan se li denega la 
llickncia urbanística per construir un habitatge o una nau in- 
dustrial que quan se li efectua una liquidacib tributhiria sobre la 
qual discrepa en una quantia de 30.000 pessetes o bé se li practi- 
ca embargament del pis per un deute de 1,000 pessetes (queixa 
núm. 1304/87), 

La reacci6 tampoc no pot ser igual entre una companyia mer- 
cantil a la qual es denega flichncia d’obertura d’una activitat 
que a una senyora de setanta-nou anys que demana que algú es 
faci &urec de la seva assistkncia sanithria i entra en una dinhmi- 
ca de conflictes negatius de competkncia on intervenen diver- 
ses administracions i cada una s’inhibeix en favor d’una altra 
(queixa núm. 960/87*). 

Plantejat el recurs administratiu, cal que l’Administraci6 
que l’ha de resoldre assumeixi que és una ocasib per revisar ac- 
tuacions confirmant-les o modificant-les, nu una oportunitat 
per demorar en el temps la resolució del conflicte. 
. Un raonament similar és el que s’iimposa quan en un procbs 
en que 1’AdministraciÓ ha estat part ha obtingut una sentencia 
desfavorable. En aquests casos, s’ha plantejat al Sfndic de 
Greuges el problema del recurs sistemhtic de I’Administració a 
la segona insthncia mitjanvant el recurs d’apelmlacib, que en la 
majoria de casos comporta la suspensió dels efectes de la prime- 
ra sentkncia. 

Els organismes a qub el Síndic de Greuges ha plantejat 
aquesta important qüestió han defensat l’actitud d’esgotar en 
tots els casos la via dels recursos jurisdiccionals afirmant que 
així ho exigeix I’interks general, i que la justificació de la inter- 
posició d’una apelalació concreta és << innecesshria per irrefle- 
vant )) (queixa núm. 729187”). 

En la nostra reuni6, la generalització feta en aquest cas co- 
mporta que de vegades l’apeklació decidida per P’Administraci6 
suposi un abljs de la seva situacib predominant -ja que 
gaudeix del benefici de probesa-, i també un important des- 
enfocament, que aboca el ciutadh (que ja ha suportat i guanyat 
un plet a 1’Audikncia Territorial) a haver de continuar el 
procés alguns anys més davant del Tribunal Suprem. 

En aquest sentit, hem hagut de recordar que és absoluta- 
ment necessari decidir en cada cas concret i, vista la resolució 
de l’brgan jurisdiccional, si apeMar convk a l’interks general o, 
al contrari, aquest interks aconsella de no recher, 

Finalment, cal recordar -i lamentem haver-hi de tornar a 
insistir- que 6s dificil trobar un atac més greu a l’esskncia de 
I’Estat de dret que la inexecueib per I’AdministraciÓ pública de 
les sentkncies dels jutges i tribunals emparant-se en la situació 
de prevalknGa que li és prbpia per servir millor l’interbs general, 
amb la qual cosa les prerrogatives es transmuden en privilegis 
il-legitims (queixa n6m, 46/87), 

’ 61(17/87). 

2.2. En questions de contingut econirmico-patrimonial 

Volem fer referiacia en aquest apartat a les reflexions que 
ens han suscitat el conjunt de les queixes estudiades en relacib 

amb les relacions de contingut econbmic entre l’Administraci6 
i els ciutadans, 
h un Arnbit de reflexi6 ample i variat, perb en el qual hem 

detectat situacions, mktodes i conductes que en permeten, 
creiem, un estudi conjunt. 

En primer lloc, creiem que s’ha de constatar la diferbncia de 
tracte que dispensen les nostres administracions als crbdits a 
favor seu (que han d’afrontar els contribuents) i als deutes o 
obligacions que per diferents conceptes han d’arribar a assumir 
elles mateixes. 
Es pot adduir amb raó que, en part, aquest diferent tracta- 

ment és imposat per la legislació vigent, que estableix tota 
mena de cauteles en la despesa pljblica i en el control dels actes 
de reconeixement d’o bligacions econbmiques, No obstant 
aixb, creiem que, al marge d’aquest element normatiu, s’han 
generat tot un plegat de conductes i hhbits que no tenen res a 
veure amb la normativa i que compelleixen el ciutadA a un 
paper secundari de pagador diligent i cobrador pacient. 

En una altra part d’aquest Informe ens referim breument a 
la situació en qui!, en opinió nostra, es troba la relacib entre Ve- 
fidcia recaptatbria i la lluita contra el frau fiscal, d’uuna banda, i 
la seguretat jurídica i possibilitat de defensa del contribuent, de 
Yaltm. Fkiem esment concretament dels problemes sorgits en 
la recaptació dels tributs i remarchem les disfuncions i irregu- 
laritats que s’han detectat en aquestá important qüestió, que 
tant ha preocupat l’opinib pbblica i els ciutadans els darrers 
mesos (queixa núm. 262/87). 

Analitzada la qiiestib amb detall, es pot concloure que efecti- 
vament hi ha aspectes importants de la normativa que regula 
l’activitat recaptadora que, donada la seva antiguitat, han esde- 
vingut practicament obsolets, La constatacib que aquesta ino- 
perimcia de la norma juga una vegada més contra el ciutadh 
mou el Sindic a recomanar als responsables, una altra vegada, 
que s’atinguin a la norma que regeix en aquests moments, in- 
dependentment que, pels canals que el nostre sistema polític 
preveu, en promoguin i impulsin les oportunes modificacions 
normatives. 

Una cosa semblant es pot dir dels problemes de procediment 
en la gestió d’alguns impostos en qu& l’establiment del sistema 
d’autoliquidacib pot provocar limitacions importants en els 
mitjans de defensa i impugnacib tant de la quota com d’altres 
elements de la liquidació fixats per l’Administraci6 (queixa 
nbm. 1247/87*). 
Com dhiem al principi, les relacions tributhies entre I’Admi- 

nistraci6 i els ciutadans no són les Úniques de contingut econb- 
mic que han motivat queixes davant la nostra Institució i que, 
per tant, han suscitat el nostre interbs. 

Volem fer referbncia a I’important grup que constitueixen 
els casos relatius a situacions en qul: és I’Administració la que 
ha d’atendre el pagament d’un crbdit del qual és titufar el 
ciutadh. 

La gknesi d’aquestes situacions obeeix en la majoria de casos 
a les dificultats sorgides per procedir a la devolucib d’ingressos 
indeguts i al pagament de preus justos com a crmseqiibncia 
d’expedients d’expropiacib (queixes núms. 28/87 i 513/87), 

En tots dos casos el Síndic ha detectat la tendkncia de 1’Ad- 
ministraci6 a resistir-se al pagament, sense tenir en considera- 
cib que en el cas dels ingressos indeguts la qiiestib es clarament 
recondui’ble a un enriquiment injust de I’Administracib que 
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aquesta ha de resoldre sense demora, i que en el cas del paga- 
ment del preu just estern davant de la privació de l’ús d’una 
part del patrimoni del ciutadh sense indemnitzar-lo. 

No ens referim al pagament previ a l’ocupacih, previst a la 
Llei d’Expropiaci6 Forqosa, sinb a l’absoluta inseguretat en 
que es troba l’administrat respecte al moment en qub se li farB 
efectiu el pagament, al qual té dret, per la privació de quk ha 
estat objecte. 

En definitiva, la normativa preveu el procediment que s’ha 
de seguir per assolir la certesa del preu que I’Administraci6 ha 
de pagar, pero el termini en quh s’ha de fer -sis mesos- rara- 
ment es compleix. Et fet que en molts nuclis urbans, entre el 
moment de l’afectació urbanística (authntic moment de priva- 
ció de l’aprofitarnent) , l’expropiació (en tant que expedient ad- 
ministratiu) i el del pagament del preu fixat poden passar uns 
quants anys (molts mks encara si ei preu s’impugna davant 
deis tribunals contenciosos administratius) dibuixa un panora- 
ma no gaire falaguer. 

Aquest panorama encara pot empitjorar si, en un intent de 
cobrar alb que li correspon, l’administrat pacta i concedeix 
uns terminis (anualitats) a l’Administració, i aquesta, abusant 
de la seva situació predominant, no compleix alib que s’ha 
pactat (queixa núm. 201 187”). 

Les queixes presentades en relaci6 amb aquests assumptes 
han permes al Sindic de Greuges formular diverses recomana- 
cions i suggeriments dirigits a limitar les situacions d’insegure- 
tat i incerlesa quant al moment del cobrament, i, d’aaltra banda, 
a garantir documentalment els compromisos assolits per 1’Ad- 
ministració expropiadora. 

La mateixa actitud de resisthncia, amb les lbgiques matisaci- 
ons, es detecta en aquells casos en qu& l’objecte de l’actuació 
administrativa no és un pagament concret, sinó el reconeixe- 
ment d’un dret de contingut econbmic, com és ara una pensió, 
una subvencib o una prestació d’altre tipus, Creiem que és en 
aquests casos on es palesen amb més contundkncia les diferkn- 
cies entre el <c donar )> i el ((rebre >) de E’Administració. 

En efecte, els requisits formals per acreditar el meritament 
d’un determinat dret constitueixen sovint un autentic laberint 
que fa posar en dubte la voluntat de 1’AdministrwciÓ de complir 
les normes que el regulen. Aquesta actitud és especialment 
sorprenent quan es tracta d’ameditar fets esdevinguts quaranta 
O cinquanta anys enrera, o qiiestions de les quals la mateixa 
Administració ja te constancia (queixa núm. 13/87”), 

No sembla aventurat, ja en aquest punt de l’hforme, afirmar 
que en determinades qüestions es fa dependre la decisi6 
Última, no pas del fet que la persona que reclama una prestació 
hi tingui dret, sinó de si existeix consignació pressuposthria. 

D’aquesta manera, l’existhcia de recursos esdevé el verita- 
ble motiu (mai invocat) de concedir o denegar, Si tenim pre- 
sent que hi ha departaments de la Generalitat que atorguen 
ajudes que el mes de febrer de cada any ja han esgotat la consig- 
nacib, podrem entendre la suspichcia i la falta de credibilitat 
amb quk es mira 1’AdministraciÓ en aquest aspecte (queixa 
núm. 901 /87$, 

El Sindic de Greuges es demana sovint fins a quin punt Ia 
motivaccib juridica d’unes denegacions de drets de contingut 
econbmic no amaga en realitat problemes pressupostaris. 
Aquest seria ei cas, en la nostra opini6, de moltes de les dene- 
gacions de I’ICS de rescabalaments de despeses mkdiques oca- 

sionades amb mbtiu d’assistkncia en centres altres que els del 
mateix ICS o de la invocacib ai dret d’aliments dels parents que 
fa 1’ICASS per denegar l’ajuda a persones de més de 68 anys 
sense recursos de cap mena (queixa nhm, 155/86*). 

No volem tancar aquestes conclusions relatives a les recla- 
macions de contingut econbmic entre Administració i admi- 
nistrat sense referir-nos a dues qüestions de la maxima 
importhncia. 

La primera, ja esmentada breument en un altre; punt d’a- 
quest Informe, es refereix als efectes de l’aplicacib de la Llei 
del Parlament de Catalunya 18/84, del 20 de marg. Sorn de 1’0- 
pini6 que, malgrat la bona disposició del Departament de Eo- I 

vernacib, certs problemes continuen sense solució per limitaci- 
ons prbpiament legals o bé derivades de la normativa, per la 
qual cosa considerem que caldria estudiar una modificació de 
la Llei que acabi de configurar-la com allb que d’antuvi es va 
pretendre (queixa núm, 1 193/87*). 

La segona és per insistir una vegada més en la dificil conjun- 
ció entre les contínues referkncies a la insufiicihncia econbmica 
per atendre Pes necessitats dels ciutadans i les enormes despe- 
ses que s’endevinen en qüestions com la propaganda, la publi- 
citat i altres actes de lluiment institucional. 

2 I 3. En la prestoci6 de serveis 

La primera evid6ncia que sorgeix de l’anhlfsi general de les 
prestacions efectives de les administracions públiques és la 
gran disthcia que hi ha entre paraules i fets, entre les normes i 
les realitzacions. Mentre I’estudi de la producci6 normativa 
dels tdtim anys porta al convenciment que hem assolit impor- 
tants progressos, la realitat quotidiana, ben al contrari, es conti- 
nua mostrant practicament inalterada. 

La publicacib de normes que neixen ja mortes perquk les rea- 
litzacions o exigkncies que estableixen manquen del necessari 
suport economic és una enganyosa practica de les nostres admi- 
nistracions que el Síndic ha tingut ocasió de constatar. La recer- 
ca de l’aparent;a, més que no pas de la realització efectiva, 
porta indefectiblement, per raons bbvies, a la frustració i la im- 
potbncia del ciutadh i -cosa mks greu- a la desconfianva en 
1 ‘ordenament jurídic. 

La frustració a quk ens referim té una difícil soluci6, si tenim 
present que l’incompliment de la normativa (per exemple la 
reguladora de les residkncies de la tercera edat) difícilment 
arriba als tribunals (queixa núm. 11 51/87). 

Cal, per tant, que els poders públics assumeixin, amb la im- 
portimcia que mereix, l’eradicacih d’aquest tipus de prActiques. 

La segona gran evidencia es dbna respecte a Ea forma d’ac- 
tuació de les nostres administracions, bastcant allunyada dels 
principis establerts a l’article 103.1 de la Constitució. La des- 
concentracib, que en termes generals comporta l’enfortiment 
dels organs inferiors mitjangant I’assumpcib de competencies 
inicialment acumulades en els brgans superiors; la descentralit- 
zació que obliga a reconhixer compethies a entitats amb per- 
sonalitat prbpia, i la coordinació, com a element diriment dels 
conflictes de compethies, es conformen, pel mandat consti- 
tucional establert a l’atludit article 103.1, com a principis deli- 
neadors del quefer administratiu. 
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En la prhctica, perb, s’observa una forta retidncia de les dí- 
verses administracions (Govern, diputacions, ajuntaments) a 
aplicar aquests principis, i en moltes ocasions les estrathgies i 
interessos de les institucions s’avantposen als interessos socials 
generais, amb la qual cosa s’entrebanca, i segons com s’arriba a 
impedir, t’efectiva prestació pública (queixa niim, 1 185/87*). 
lh cert que I’escassetat de recursos condiciona en gran 

mesura l’increment i millora de les prestacions de tota mena 
de les diverses administracions. Perb també és cert que la 
manca de colhhoracib i coordinacib incrementa les despeses i 
redueix eis resultats, 

Criteris de simple lbgica haurien de portar que unes admi- 
nistracions objectivament servidores dels interessos generals 
actuessin en l’estricte marc dels principis esmentats, sobretot 
en questions que, afectant els sectors més desprotegits de la 
nostra societat, no arriben a plantejar-se mai davant altres in- 
sthcies de control. 

Tot e€ que hem exposat fins ara respecte a les prestacions de 
les nostres Administracions en general adquireix una impor- 
tancia especial en relaci6 amb la matkria assistencial. La Llei 
12/83, del 14 de juliol, d’Administracib Institucional de la Sa- 
nitat i de l’hsistbncia i els Serveis Socials de Catalunya, i la 
LLei 26/85, del 27 de desembre, de Serveis Socials, esta- 
bleixen com a principis bhsics d’actuació en aquest camp : la 
descentralització i desconcentració de la gestió, per acostar el 
servei als interessats; la simplificació, racionalització, efichcia i 
coordinació administratives, i la participació democrhtica dels 
interessats. 

Després dels anys transcorreguts d’ench que aquests princi- 
pis van ser fixats en una llei del 1983, cal estudiar les realitzaci- 
ons en matkria de descentralització, desconcentració, cuordi- 
nació, simplificaci6, etc, El Sindic, a partir de les queixes rebu- 
des (certament no demostratives, encara que si indicatives de 
la situacih), hi pot apuntar com a resposta que els servei assis- 
tencials prestats als sectors més desprotegits --on mes clara- 
ment s’hauria de veure Veefectiva aplicació d’aquells 
principis- continuen sense gaires modificacions : residkncies 
de vells, hospitals psiquihtrics, sanitat mental infantil, barreres 
arquitectoniques, bosses de pobresa, etc, , continuen esperant 
una solució dels poders phblics (queixa n h .  68/87”). 

A més de les prestacions de carhcter assistencial, el ciutadh 
rep directament de les administracions públiques altres serveis 
tan importants corn l’educacib, la sanitat, Ia justícia, l’habitat- 
ge, la seguretat o el subministrament dels elements indispensa- 
bles per a tota activitat (aigua, llum, vies públiques, transports, 
etc,), en els quals també es palesen els problemes i les disfunci- 
ons esmentats al llarg de l’hforme (queixa n i n .  83 1/87), 

Nom& ens correspon afegir en aquest punt que, si abans ens 
hem referit al procediment com a punt fonamental de l’ac- 
tuaci6 administrativa, ara haurem de referir-nos a l’efichcia 
com a valor a considerar. 

En efecte, la responsabilitat que la llei fa recaure sobre Ies di- 
verses administracions, O que elles voluntariament assu- 
meixen pel que fa a la prestacib de serveis públics, comporta la 
carrega de fer-ho eficaqment dintre de les limitacions que im- 
posen uns determinats mitjans. 

3. Láctivitut de programacib i plan flcació de Ikldministrucib I 

En els apartats anteriors ens hem referit a les diverses disfun- 
cions que pateixen les nostres administracions, alhora que 
apuntavem la deficient i adhuc nul-la utilitzacib dels mitjans 
constitucionalment establerts per aconseguir uns nivells 
optims d’eficiencia, 

Interessa ara parlar de l’iinstrument base irnprescindi ble per 
transformar aquests mitjans en veritables motors de progres i 
millora : Sa planificació, com a eina aglutinadora d’esforqos i 
racionalitzadora de 1’6s dels recursos disponibles per a I’assoli- 
ment d’uns objectius predefinits. Per altra banda, la solució 
d’alguna de les queixes que sehs han presentat va ser diferida 
per les administracions actuants en l’execució de plans ja elabo- 
rats o la previsió de determinades mesures en futurs plans o 
programes, la qual cosa reforga l’interes per la qüestió (queixa 
núm. 426/87*). 

Ernperb, tampoc no podem parlar en aquest respecte en 
termes optimistes, Com a Ibgica conseqiikncia de fa manca de 
coordinació a quk alIudíem en epígrafs anteriors, la planifica- 
ci6 d’objectius i I’establiment de programes encara és lluny del 
que fóra desitjable. I les conseqiikncies -facilment 
deduibles- són greus, sobretot si es pensa que la coordinació 
(pressupbsit necessari de la planificació, com dbiern) no tan 
sols 6s deficitiria entre administracidns regides pet orientaci- 
ons polítiques diferents, sinó també entre brgans d’una ma- 
teixa Administracib O entre administraei ons d’igual signe 
(queixes núms. 890/87 i 1300/87*). 

La Importancia d’aquestes consideracions aconsella de 
fonamentar-les amb exemples demostratius de la manca de ca- 
ordinació. Aixf, per reflectir la imatge polifacktica del que de- 
nuncien, apuntem entre els diversos tipus de descoordinació 
certes actuacions com les seguides per a l’eradicació de les 
bosses de pobresa, de les quals és paradigma el cas de la barria- 
da de la Mina de Barelona : cinc anys després de la resolució 
%/i del Parlament, per la qual s’instava el Govern de la Gene- 
ralitat perqub, amb la major urgencia, establis, en coordinació 
amb d’altres administracions, un pla d’actuaci6 especial 
urgent, continua sense resoldre’s una qiiesti6 clau corn és la 
dotació d’un pressupost especial que possibiliti la realització de 
les aajons planificades (queixa nhm. 514/87*). 

O les actuacions en matkria de menors, que continuen man- 
cades d’una planificació unificadora d’esfqos, malgrat la 
tasca desenvolupada per aquest Parlament. (Fins i tot falta la 
coordinació en nivells bhics, corn la desitjable entre els depar- 
taments de Justícia, Sanitat i Ensenyament, a l’efecte de disse- 
nyar plans de detecció de maltractaments, atencii, de psicopati- 
es infantils, integració real del menor delinqüent, etc,) 
(Queixa núm. 1287/87*), 

O la vigilhcia i inspecció respecte al compliment de normes 
tan socialment rellevants com el Decret 100/84, del 10 d’abril, 
de supressió de barreres arquitectoniques, norma oblidada 
molt sovint per les nostres administracions, com ho evidenci- 
en, per exernph, les obres de reforma realitzades fa pocs 
mesos pel Ministeri de Justícia als jutjats del passeig Lluís Co- 
mpanys, de Barcelona. Ni el Ministeri ni la Corporacib que hi 
doni la llickncia, n i  el Collegi professional que va visar e! pro- 
jecte no hi va preveure la supressió de les esmentades barreres 
(queixes nhms. 1021 /87 i 1094/87*). 
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O la política de subvencions a entitats privades d’assistkncia 
social, en que la coordinació entre administracions i el control 
sobre I’activitat subvencionada deixen molt a desitjar (com a 
mostra, I ’Hospital Psiquiatric Vilhblanca, de Vila-seca 
-Tumgones-, en el qual la Diputaciir de Barcelona té con- 
certats un total de 377 Ilits; la de Girona 5 llits; la de Lugo 1; la 
de Segovia 6; la d’Osca 1, etc.) (Queixa ntim. 8U2/87). 

O els problemes que ja s’anuncien derivats de la futura llei 
de planta i demarcació dels brgans jurisdiccionals, en qui! tot fa 
creure que no han estat suficientment consultats ni els respon- 
sables de la Generalitat ni dels municipis afectals per la creació 
o supressió de jutjats. 

Fins aqui, la visió global, ernfilsitzada amb exemples diver- 
sos, de la deficitiria coordinació, i conseqüentment insuficient 
planificació d’objectius i programació d’actuacions de les ~ Q S -  

Ires administracions públiques. Hi ha, pero, un aspecte de la 
planificació que, per la seva actualitat i transcendhcia, mereix 
un tractament específic. Ens referim a1 territori. 

Els objectius de la planificaci6 i programació de 1’Adrni- 
nistració en el territori, amb rang constitucional des del 1978, 
es concreten en la utilitzacib racional dels recursos naturals, la 
defensa i restauració del medi ambient i ]’equilibri i harmonit- 
zació del desenvolupament regional, entre d’altres. 

Tota formulació d’objectius i articulació de mitjans parteix 
d’una dada fhctica indiscutible : el sd  és un recurs material 
que no es pot incrementar. Aquest fet es, d’altra banda, la pri- 
mera justificació de la planificacih del territori f d’una manera o 
altra és present en les exposicions de motius de les normes re- 
guladores de la materia. 

Tot seguit farem algunes consideracions, de les quals ente- 
nem que s’hauria de seguir un canvi en algunes actituds i un 
aprofundiment en d’altres; pero malgrat haver-ho apuntat en 
un altre apartat d’aquestes conclusions, volem manifestar el 
progrés que representa haver-nos dotat d’iinstruments norma- 
tius i aparells d’organització per desplcgar-los en rnathria de po- 
litica territorial en general i concretament en evacuació i tracta- 
ment d’aigiies residuals, espais naturals, residus industrials, ur- 
denaci6 de les carreteres, etc. 

Les opcions fetes poden ser discutibles; per& en la mesura 
que s’han fet, suposen una definicib i un compromis de cara als 
drets dels ciutadans a fi que s’assoleixin els objectius constitu- 
cionalment fixats. 

El model d’organitzacib territorial del pais, on se superposen 
diverses instincies territorials que gaudeixen d’autonomia per 
a la gesti6 dels interessos respectius --$Q que ha obligat a defi- 
nir competencies d’un ens afegint-hi la cihusula de ((sens per- 
judici.. ~ )) - , imposa la coordinació per raons ri’economia i efi- 
chcia. Tot i que normativament aixi, &s el que es proclama, cal 
que aquestes manifestacions no tinguin un mer valor 
programat ic. 

l a  ens hem referit a la importhncia de la parlicipació dels 
ciutadans en el procés de formació de voluntat en les grans de- 
cisions de caracter pljblic sabre concrecions de la política terri- 
torial; pecb la participació no ha d’irnplicar I’ajornament indefi- 
nit o la demora injustificada en la decisib. Aixb, que és vhlid 
quant a l’assurnpcib d’una opcib determinada, encara ho és 
més quan es tracta d’executar aPlb que ja s’ha decidit. 

Estern segurs que es disposa de recursos personals prou 
qualificats per elaborar projectes tkcnics que donin respostes 

apropiades; perb cal que 1’AdministraciÓ estigui convenquda 
de la bondat dels seus projectes. Altrament, no és digna de 
&dit i no pot convencer el ci utad8. 

Admetem que fixar I’emplaCament d’abocadors de residus, 
per exemple, no ha de ser gens ficil, i ja hem dit que sbn qüesti- 
ons en quk s’ha de procurar un acord ampli amb la previa infor- 
rnacib; pero, per tal que la solució fixada sigui convincent per 
al ciutadh, no sembla oporth que un abocador vagi rodant per 
tota una comarca en una mena de via crucis, o quc uns prqjec- 
tcs d’iniciativa privada amb tots els informes favorables i 
havent exigit esforqos i inversions importants, restin aturats 
sense adoptar una solució que es defereix als tribunals, als 
quals sens dubte no correspon de fixar la política territorial 
(queixes núms, 465/87 i 11 16/86); 

Si a conseqlikncia del desequilibri demogrific, en zones poc 
poblades cal imposar determinades carregues (abocadors, 
autopistes, presons), sembla fhcil argüir que cal compensar-les. 
No correspon al Síndic dir, amb carhcter general, com s’ha de 
fer. L‘experikncia, perb, d’haver mediat en CASOS com eis des- 
crits, ens permet afirmar que segons el tipus de wArrega)r, la 
compensació podria estar bb determinada per endavant o bé 
constitu’kia per una adequada programació en el temps dels di- 
versos plans d’inversions confeccionats pels diferents departa- 
ments (queixa núm. 1 187/86). 

El nostre pais s’enfronta a un important repte de modernit- 
zució d’infrastructures, amb uns objectius temporals concrets i 
immediats. La valoració que se n’ha fet, que nosaltres compar- 
tim, és forp  positiva. Ara bé, potser és el moment de recordar 
que, per assolir interessos generals legítims se n’han de sacrifi- 
car d’altres de particulars i voldríem que no es perdés de vista 
que ei sacrifici particular també s’ha de curnpensar particular- 
ment --no n’hi ha prou amb el benefici general- i que els 
grans interessos tenen més possibilitats de defensa real. Cal, 
doncs, compensar amb justícia els interessos dels mks petits 
(queixa núm. 757/86*). 

4. E1 Síndic de Greuges, un col.laborador de I2dmiPristració 

La figura de l’Ombudsman ha anat arrelant en els diferents 
piisos del nostre entorn al voltant del convenciment que els 
sistemes tradicionals de control de 1’AdministraciÓ no són sufi- 
cients. O dit d’unu altra manera : que, malgrat els ttvenqos i 
progressos que s’han fet en els últims cinquanta anys en les tec- 
niques de control de l’Administraci6, encara hi ha actuacions 
que fugen d’aquest control. 

Cal insistir en la idea que aquesta impossibilitat de controlar 
certes actuacions dels poder públics és f’unamentalment prhcti- 
ca, ja que teoricament els ordenaments jurídics preveuen siste- 
mes complets i tancats de garanties del ciutada, que si fossin re- 
al men t efectives farien inncesshria I’exis thcia  d’inst ituci ons 
com els Ombudsmen. 

La situacib a Catalunya, corn es despren del present Informe, 
no és pas diferent, i per tant tarnbk cal reconkixer I’existhcia 
d’amples hmbits de I’actuació administrativa, tecnicament (( in- 
controlables H pels sistemes tradicionals, fonamentalment pels 
tribunals de justícia. 
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En aquest sentit, val la pena referir-se a l’aspecte individual 
del problema, en quk per I’escassa entitat de la controversia o 
per les condicions personals del ciutadh, ei recurs contencibs 
6s inviable en la prictica, perb tambk els actes d’abast més ge- 
neral, en qu&, pels terminis en que han de tenir efecte, el 
sector de població a quk van dirigits o altres circumsthncies, 
I’AdministraciÓ que el dicta sap d’antuvi que no estar& subjecta 
a cap control o que, en cas contrari, el resultat del control ser& 
caposteriori, i per tant ineficaq. 

Aixb, creiem, és un dels hmbits mes clars d’intervenció del 
Síndic de Greuges i que més clarament justifiquen la nostra 
prbpia existencia. 

EI control portat a terme per la nostra Institució, fonamentat 
en criteris d’actuació antiforrnalistes i flexibles, creiem que ve 
a omplir, sense entrar en conflicte amb el control intern o el ju- 
dicial, aquest important buit. 

Altrament, voltem destacar el nostre convenciment de ser 
collaboradors lleials de I’Administracib, amb la qual compar- 
tim l’encoratjador objectiu d’avanqar en la configuracib d’una 
administracib més eficient i propera al ciutadh, en quk imperi 
més la idea de servir-lo que no pas la de controlar-lo. 

Aquesta actitud positiva envers les administracions que han 
estat objecte d’investigació pel Sindic de Greuges fa que vul- 
guem formular, en forma de suggeriments, les mesures i inici- 
atives que en la nostra opini6 cal adootar per orientar la prhctica 
administrativa cap als requisits i objectius de bon funciona- 
ment, eficibncia i respecte als drets del ciutadh que tots desit- 
gem i que aquesta Institució té per obligació indefugible 
impulsar. 

Reflexions i suggeriments 

- Cal que les nostres administracions orientin totes les 
seves actuacions, des de la més transcendental a la més quotidi- 
ana, a la consecució de l’interks general. 
- I% necesshria una actuació decidida dels poders phblics 

en les estructures burocrat iques perquk recordin constantment 
la seva autbntica condicib d’instruments útils i eficacos al 
servei del ciutad8. 
- L’ds dels privilegis i prerrugatives de 1’AdministraciÓ 

nom& es justifica quap és exigbncia de l’interks pfiblic. 
- Ca informació del ciutadh és la primera garantia de la 

seva llibertat, Negar-li una informació que li permeti impugnar 
una resolució administrativa equival a negar-li l’exercici dels 
seus drets. 
- Una resolucib administrativa motivada, a mks d’una 

obligació legal, és un instrument idoni per informar el ciutadh 
de les raons tkcniques i juridiqwes que han servit a 1’Admi- 
nistració per adoptar una decisió. 
- L‘aprovacib de normes, programes i projectes, l’aplicació 

dels quals comporta despeses pGbliques importants, s’ha de re- 
colzar en la previsi6 econbmica que faci possibles les realitzaci- 
ons que preveu. 
- Una política d’infmnacib rigorosa per part de 1’Admi- 

nistració evitaria la desconfim@ i preocupació que susciten 

altres informacions que anuncien perills pkr a l’entorn provo- 
cats per la realitzacib d’obres publiques o per la installaci6 de 
determinats serveis. 
- Han de ser refoqats, en totes les administracions, els 

mitjans personals i materials per fer efectives la deteccib, con- 
statacib i repressió de les molesties que provoquen les activitats 
classificades, i s’han d’arbitrar respostes eficients per corregir 
immediatament les agressions al medi ambient. 
- Els terminis peremptoris que preveu la normativa sobre 

expropiació foqosa perquk I’AdministraciÓ i els particulars 
apreuin els béns afectats, també han de ser observats per 
1 ’Administració, 
- Si un projecte d’obres comporta la necessitat d’ocupacib 

d’uns béns determinats, cal que, quan es notifiqui als interes- 
sats que ha estat aprovat, es faci esment expressament del fet 
que implica la necessitat d’ocupació i que és moment processal 
hhbil per impugnar-la, 
- Cinteres públic, tot i ser lloable, no justifica la manca de 

compensació d’m sacrifici particular. Quan aquest interks es 
concreta en una instailacib molesta per a una determinada 
zona del territori, també s’han de trobar sistemes de 
compensacib. 
- La desaparicib de la via d’impugnació economico- 

administrativa pel que fa als tributs locals fa necessari recoma- 
nar als ajuntaments que acurin i motivin al mhxim les resoluci- 
ons que dictin en aquesta matkria. 
- L‘obsoleschncia de la normativa reguladora de la recapta- 

ci6 de tributs no justifica la manca de transparkncia en l’aplica- 
ci6 de les costes del procediment, 
- La qualificacib d’un ingrks com a indegut o el reconeixe- 

ment d’una bonificació d’una quotaja pagada han de comportar 
la devolució immediata sense altres consideracions. 
- La més recent jurisprudkncia dels nostres tribunals ha 

ampliat els conceptes d’tc urgbncia vital )) i ({denegació d’assis- 
tkncian com a supbsits generadors del dret de rescabalament 
de despeses mhdiques. Cal que 1’Administració incorpori 
aquests nous criteris interpretatius de la llei a les seves resoluci- 
ons administratives. 
- h necessari reactivar la reforma de l’assistkncia psiquiit- 

rica a Catalunya mitjanqmt la coldaboració real de les diverses 
administracions afectades, i en especial del Departament de Sa- 
nitat i Seguretat Social i de la Diputació de Barcelona. 
- Caplicació, amb criteris restrictius i amb excessiu rigor 

formalista, de normes de contingut assistencial a persones des- 
valgudes crea situacions injustes que l’Administraci6 ha 
d’evi tar. 
- Encara és pendent de resoldre el problema del comput re- 

ciproc de cotitzacions entre els diferents rkgims de seguretat 
social i el de l’homogene’itzacfó de rbgims i prestacions. 
- Ca1 que el Departament d’Ensenyament racionalitzi de 

forma urgent, mitjanqant la corresponent ordenació reglamen- 
thrja, els sistemes de provisi6 de vacants de professors que ac- 
cedeixen als centres docents pliblies en qualitat d’interins o 
substituts. 
- L’Administraci6 de la Generalitat ha d’ampliar i aprofun- 

dir les actuacions seguides en materia d’educació especial vet- 
llant principalment per la coordinacib efectiva entre les admi- 
nistracions implicades (departaments de Sanitat i 
d’Ensenyament) . 
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- L‘Administracib hauria de dotar-se d’uns brgans tkcnico- 
administratius amb cornpetkncia per revisar, en cas d’impugna- 
cions, els informes tkcnics vinculants emesos en materies com 
I ’assist encia psiqui htarica o l’educacib especial. 
- El ciutildh ha de ser informat del dret iz ser indemnitzat 

pels perjudicis que li hagi causat el mal funcionament de l’ad- 
ministrdció de justícia. 
- L‘augrnent del nombre de queixes de reclusos que dema- 

nen complir condemna al més a prop possible del lloc on viu la 
seva família ens fa insistir en la necessitat de planificar cl mapa 
penitenciari de Catalunya. 
- Per al coneixement dels drets de l’iatern i per garantir-ne 

I’excrcici considerem necessiria la creació de la figura de I’ad- 
vocat cl’ofici especialista en dret penitenciari I 

- Cal estudiar amb urgencia les fOrmules que permetin af- 
rontar els problemes plantejats pels interns afectats per malalti- 
es incurables en fases terminals, com itra la síndrome d’immu- 
nodeficiencia adquirida o altres. 
- Per a Ia protecció dels rnenurs és cabdal aclarir les campe- 

tencies de les administracions i els organismes implicats, com 
també els mktodes d’actuaci6 davant els supbsits de maltracta- 
ments cofirmats. Tambk caf que es portin a terme els progra- 
mes i plans existents aprovats per les diferents administracions. 

ENTRADA MENSUAL DE QUEIXES - 1987 

167 
180 

160 

140 

120 

1 O 0  

150 

111 

98 
102 

60 

4Q 

20 

O 

Nota : l’asterisc indica que la queixí1 ha estat referenciada en 
la Secció corresponent, 

Gen feb Mar Abr Mo¡ Jun Jut Aga Sep Oct Nov Des 

COMFARACI~ ANYS ANTERIORS 
240 i .. 

PART TERCERA 

ESTADkTICA 

I. Dades generals 

Entrada d’escrits - 1987 

r cbiidcs 

1.382 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago <ep O c t  Nov Oes 

Queines 

I 1 1984 : 607 

Altres e 
1.4  

vzA 1985 : 1.451 

Esc ri t s coti1 ple me n to r i s 
de queixes 

1,117 1987 : 1.382 
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SORTIDA D’HCRITS - 1987 

Escrits de trorviitacid 
de queixes 

Total 

Altres es 

466 

Justificants de recepció 
de queixes 

CONSULTES ATESES A LA SEU DEL S~NDXC DE 
GRlEUGES -1987 

Gener 
Febrer 
Mar$ 
Abril 
Maig 
Juny 
Julioi 
Agost 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 

107 
123 
120 
131 
158 
146 
144 
57 

150 
213 
184 
143 

Total Consultes 1.676 

lndiw 
982 

11. Dades que dimanen de 
les quebces rebudes - I98 7 

QUERES INDIVIDUALS I COLLECTIVES 

CoI.tectives 

SEXE DELS RECLAMANTS 

Total queixes individuals : 982 

es 
(29%) 

Homes 
701 (7’1%) 

EDAT DELS RECLAMANTS 

Total queixes individuals : 982 
55 anys 
(28%) 

Mds de 
552 (5 

30 anys 

6%) 
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NIVELL CULTURAL TIPUS DE RECLAMANTS 
(Professió, ocupació, activitat) 

Funcionaris de la Generalitat 
Total queixes individuals : 982 

Est 

Est 

Estudis superiors 

udis secundo 
375 (38%) 

LLENGUA EMPRADA EN LES QUEIXES 

Total : 1,382 queixes 

Catdi r  
912 (66%) 

FORMA EMPRADA EN LES QUEIXES 

Total : 1.382 queixes 

Escrites 

1.1 1 

Funcionaris de les diputacions 
Funcionaris d’ajuntaments 
Funcionaris de I’Administracjó central 
Al tres funcionaris 
Professors d’universitats 
Mestres d’escoles pbbliques 
Mestres d’escoles privades 
Centres escolars 
Associació de pares d’alumnes 
Estudiants 
Collegis professionals 
Advocats 
Arqui tectes 
Metges 
ATS 
Altres professions 
Militars i funcionaris republicans 
Objectors de conscikncia 
Presos 
Ajuntaments 
Membres electius d’institucions públiques 
Empreses mercantils 
Treballadors 
Jubilats, pensionistes, minusvhlids, aturats 
Associacib de vkins 
Associacions en general 
Sectes 
Sense professió especial 

17 
4 

19 
2 
1 
1 

33 
2 

85 
2 

17 
4 

29 
7 
9 

17 
21 
21 
10 

115 
19 
6 

24 
51 

234 
40 
89 

1 
502 

Total 1.382 

CLASSIFXCACI6 TERRITORIAL DE Lm QUEIX 

Procedkncia dels reclamants 

ES 

i tes 

Ca lot u I 
13G 

U 

u O 
VI w 

Y 
u! w 
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CATALUNYA - PROVkIES  Barcelona - Provincia 

Nre. Queires Total : 1.361 queixes Comarca-Poblucib 

Anoia 
Igualada 
Piera 
Rubió 
Sta. Margarida de Montbui 
Vilanova del Camí 

Artes 
Callh 
El Pont de Vilomara i Rocafort 
Manresa 
MOiA 
Monistrol de Montserrat 
Navarc1 es 
Navhs 
Sallent 
Santpedor 
St. Fruit& de Bages 
S t. Salvador de Guardiola 
St. Vicenq de Castellet 
Súria . 

Badalona 
Barcelona 
hplugues de Llobregat 
L'Hospitalet de Llobregat 
St. Adcih de Besbs 
St. Just Desvern 
Sta. Coloma de Gramenet 

Berguedh 
Berga 
Castellar de N'Hug 
Puig-reig 

Cubelles 
Sitges 
Vilgmova i la Geltrli 

Castelldefels 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
El Papiol 
EI Prat de Llobregat 
Esparreguera 
Gavh 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Fallejh 
St. Andreu de la Barca 
S t, Boi de Llobregat 
St. Esteve de Sesrovires 
St. Feliu de Llobregat 
St, Joan Despí 
SI. VicenS: dels Horts 

Bages 

hrcdonh 

CATALUNYA - COMARQUES 

Total : 1.361 queixes 

Garraf 

b i X  LlQbreHt 

9 
3 
2 
1 
1 
2 

I 
2 
1 

15 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 

19 
609 

7 
41 

5 
2 
3 

1 
1 
2 

1 
2 
6 

2 
2 

127 
1 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
1 

19 
1 
5 
1 
2 

35 

486 

4 

9 

183 
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Vi ladecans 
Mar esme 

Alella 
Caldes d’Estrac 
Calel la 
Canet de Mar 
El Masnou 
Malgrat de Mar 
Matarb 
Montgat 
Pineda de Mar 
Premia de Dalt 
Premia de Mar 
St. Andreu de Llavaneres 
Tordera 
Vilassar de Mar 

Balenyh 
Centelles 
Ocisth 
Sta. Eugbnia de Berga 
Taradell 
Tona 
Torell& 
Vic 

Alt Penedks 
Gelida 
Mediona 
Olerdola 
St. Sadurní d’Anoia 
Subirats 
Tor rel avi t 
Vilafranca del Penedes 

Vallks occidental 
BarberA del Vall& 
Caldes de Montbui 
Castellar del ValtBs 
Cerdanyola del Vall& 
Ciutat Badia 
La Floresta 
Matadepera 
Montcada i Reixac 
Palau de Plegamans 
Rubi 
Sabadell 
St. Cugat del Vallks 
St. Quirze del Vallbs 
Stw. Perpktua de Mogoda 
Terrassa 
Vacarisses 
Valldoreix 

VaHBs oriental 
Aiguafreda 
Bigues i Rieíls 
Carn pins 
Granollers 
L‘AmetIla del Vall& 

Osona 

2 

1 
1 
7 
1 
5 
1 

18 
1 
3 
3 
7 
1 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 

1 
1 
1 
I. 
1 
6 
4 

7 
I 
4 
3 
I 
1 
1 
2 
4 
9 

26 
9 
1 
1 

19 
1 
3 

1 
1 
1 
3 
1 

55 

14 

15 

93 

26 

Comarca-Po blacib Nre. @&es 

La Garriga 
La Llagosta 
La Roca del Vallbs 
Llinars del Vall& 
Llifi de Vall 
Martorelles 
Mollet del Vall& 
Mont meló 
Mont ornés del Vall& 
Parets del VaIlks 
St. Antoni de Vilamajor 
St. Celoni 
St. Pere de Vilamajor 
Vallromanes 

Total Barcelona - Província 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1.129 

Girona - Província 

Comarca-Po blació Nre. Queixes 

Alt Ernpordh 
El Port de la Selva 
Figueres 
L’E!scala 
La Jonquera 
Llanqh 
St. Climent Sescebes 

Baix Ernporáh 
Calonge 
La Bisbal d’Empord8 
Platja #Aro 
St. Feliude Guixols 
Sta. Cristina d’Aro 

Garrotxa 
Besalú 
Olot 

Gironks 
Bany o 1 es 
Eontcu bert a 
Girona 
Llagustera 
Porqueres 
Quart 
Salt 

Ripollks 
Carn pdevhnol 
Ripoll 

Ar bbcies 
Blanes 
Caldes de Malavella 
Lloret de Mar 

Selva 

16 
1 

11  
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
2 

1 
6 

1 
1 

21 
3 
1 
1 
1 

2 
2 

2 
8 
1 
2 

8 

7 

29 

4 

17 
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Comarca-Po blacib Nre. Queixes Tarragona - Provincia 

St. Hilari Sacalm 1 Comarca-Pa blucih Nre. Queixes 
Sta. Coloma de Farners 1 
TOS% de Mar 
Vidreres 

Pujgcerdh 
Cerdanya 

Total Girona - provincia 

1 
1 

2 
2 

83 

Lleida - Província 

Comarca-Po bIació Nre. @eixes 

Garrigues 

Noguera 
La Floresta 

Balaguer 
Camarasa 
Me n h r g u e n s 
Vilanova de Meih 

Castell de Mur 
La Torre de Cabdella 
Salas de Pallars 
Sarroca de Bellera 
Talarn 
Tremp 

Paliars Sobirh 
Escaló 
Esterri d’Aneu 
Lladorre 
Llavorsí 

Biosca 
Les Pallargues 

Alcanó 
Alpicat 
Girnenells 
Lleida 
Mollerussa 
soses 

so 1 son k s 
La ValIdan 
Olius 

Alt Urgell 
La Seu d’Urgell 

Urgell 
Agra rn u n t 
TOTIM bous 

Vall d’Aran 
Betren 
Canejan 
Es Bordes 
Vielha-Mijaran 

Total Lleida - provincia 

Prtliars J u d  

Segarra 

Segrih 

- 

1 

2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
I 
3 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
I 

1 
I 
1 

19 
1 
1 

1 
1 

2 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

Alt Camp 
Valls 

Baix Camp 
L’HHospitalet de I’Infant 
Reus 

Conca de Barber$ 
Montblanc 
Sarral 
Sia. Coloma de Queral t 

Baix Ebre 
Deltebre 

1 PaUlS 

5 Tortosa 
Roquetes 

Ribera d’Ebre 
Flix 
Riba-roja d’Ebre 

Baix Penedes 
7 Banyeres del Penedks 

El Vendrell 
L’Arbw 
Segur de Calafell 

Torroja del Priorat 
Ulldemolins 

4 Tarragonb 
Altafulla 
El Morell 
La Canonja 
Tarragona 

2 Torredem barra 
Vila-seca i Salou 

Priorat 

Terra Alta 
24 Gandesa 

La Pobla de Massatuca 

Total Tarragona - provincia 

1 

1 
15 

1 
1 
1 

1 
1 
4 
3 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

48 
1 
3 

E 
1 

2 
PROCEDENTS DE LA RESTA DE IL‘ESTAT 
Classificació p r  provincies 

2 
Alacant 3. 

2 Jaén 1 
Lugo 1 
Madrid 3 

Sevilla 
Sta. Cruz de Tenerife 
Toledo 
Zaragoza 

4 Pa I enci a 

53 Total 11 

1 

16 

3 

9 

2 

6 

2 

55 

2 

96 
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PROCEDENTS DE L’ESTRANGER 
Classificació per píiisos 

Alemanya 
Belgica 
Franqa 
Mexic 
EUA 

Total 10 

Arx ivode s 

1.626 

QUErXEs ARXIVADES DURANT 1987 
(De 1984-1985-1986) 

Resten 
tromi to 

212 

en 
cid 

111. Dades de tramitacib de les queixes 
2. Earnitació de les queixes rebudes durant 1 hny 1 987 (I“$ 

I. 
(I 984- I 98s-1986) 

Tramitació de les queixes procedents d’exercicis anteriors 
QUEIXEs ADMESES, NO ADMESES J EN JZSTUDI 

ESTAT DETRAMITACIÓ DE LES QIJEIXES DE 1984 (*) 
En estudi I 

En tramitació ambl’interessat - 
En tramitació amb 1’Adrninistració 1 
En tramitació al Defensor del Pueblo 21 
Resolt es i arxivades 272 
Inadmeses i arxivades 313 

Total 607 

ESTAT DE TRAM~TACI~ DE LES QUEIXES DE I985 (“3 

En estudi 
En tramitació amb I’interessat 
En tramitació amb 1’Adrninistsació 
En tramitació al Defensor del Pueblo 
Resoltes i arxivades 
Inadmeses i arxivades 

I 

3 
21 
39 

860 
528 

Total 1.451 

ESTAT DE TRAMITAC16 DE LES QUEIXES DE 1986 I*) 

En estudi 7 
En tramitacib amb l’interessat 42 
En tramitació amb I’Administracib 57 
En tramitació al Defensor del Pueblo 21 
Resoltes i arxivades 718 
Inadmeses i arxivades 366 

Total 

(*I Dades a 29 de gener de 1988 

1.21 1 

Total queixes rebudes : 1.382 

En estudi 

183 

299 (*I Dades a 29 de gener de 1988 

DESGLOSSAMENT QUEIXES NO ADMESES 
(Causes d’inadmissió) 

Total queixes no admeses : 299 
Actuacid correcta de 

No s’han dirigit 
ad niin is t rocid 

previoment a la 
Admhistroci6 20 

Arxivades o peticid 
de I*interessat 

6 

Sol.íiciten revisi; 
de sent& ncies 

19 

Manco de fonamen cstioris privades 
64 7 8  
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DESGLOSSAMENT QUEIXES ADMESES DESGLOSSAMENT QUEIXES RESOLTES 

Total queixes admeses : 900 Total queixes : 619 
Resattes lavorablement (1 

En tFünl i tQCiÓ O! 

efensor del Puebls 

n 
N ecorna nacion v 

cn 
b 

2 

u 

a 

c 
CI 

,- 2 

2 
u 
u1 .- 

(1) El Síndic ha constatat un funcionament irregular de I’Administra- 
cib i ha causat la modificació o revisió de la decisi6 o acte admi- 
nistratiu (gestions directes, recomanacions, suggeriments o re- 
sultats d’acció medial). 

(2) Arxivades per desistiment del reclamant, durant la tramitacib. 
(3) El Síndic ha constatat un funcionament no correcte O irregular de 

1’Administració i no ha pogut obtenir la modificació o revisió de 
la decisió o acte administratiu (recomanacions i suggeriments no 
atesos). 

(43 Admesa la queixa i obtingut I’informe, el Sindic no ha considerat 
irregular l’actuacib de 3’Administracib. 

1‘04 rmiriist racid 

l 53 

Resoltes i arxivades 

619 

CLASSE FICA CE^ DE LES QUEIXES PER AREES ADMIINZSTRATIW 

Total queixes. I .382 
380 
3FO 
31 O 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
1 4 0  
120 
1 O0 
80 
60 
4 0  
20 
n 

_. 
25.34% 

n 24.35% 

v 
1 2.a 2,b 21 4 5 

- I ,  

f : 

6 7  

1 Presidkncia (34 queixes) Indhstria i Energia (198 queixes) 
2.a Governació (57 queixes) 6 Economia i Hisenda 
2.b Administracib local (336 queixes) Corner$, Consum i Turisme 
3 
4 Sanitat i Seguretat Social -Treball (194 queixes) 7 Justicia (350 queixes) 
5 

Ensenyament i cultura (1 16 queixes) 

Politica Territorial i Obres Públiques 

Agricultura, Ramaderia i Pesca (97 queixes) 
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COMPARAC16 AMB ANYS ANTERIORS 

Arpa 
I 984 1 985 1 986 1987 

% % % %I 

1 .  Presidkncia 2,64 4,68 ' 5,61 2,46 
9,90 15,43 5,69 4,12 2.a Governació 

2. b Administració local 18,66 22,76 25,12 24,33 
5,94 8,20 7,lO 8,39 3. Ensenyament i Cultura 

26,89 i6,74 23,94 14,03 4. Sanitat i Seguretat Social-Treball 
5. Política Territorial i Obres P6bliques- 

Indústria i Energia 6,27 8,43 8,36 14,32 
6.  Economia i Hisenda-Comerg, Consum i 

Turisme-hgricul tura, Ramaderia i Pesca 2,64 1,51 4970. 7,Ol 
7. Justicia 27,06 22,27 19,48 25,34 

3. ClassiJicacib de les queixes per administracions ajectades 

CL ASSIFICACX~ GENERAL 
Total queixes : 1.382 

Total queixes 

Adrnini 

: 568 

straci6 outon 
568 

Adm i ni s t rac¡ 

79 

Administ r o c 6  cent ral 

220 

Aciministraci6 perifhrico 

64  

Ad m i nis  t racf6 insti t u c ima  I 

20 

Adrninist racid locoi 
293 

Alt res 

138 

ADMINISTRACI~ AUTON~MICA (Departaments de ia Generalitat) 

Cultura 

Sanitat i Seg. Social 
77 

Treba II 
3 

/ 
Pol I t ír; o territ o ria I 
i obres publiques Cornerc, Cons 

153 
gricultura ,Ramo- 
derio i Fesca 

Ind6sZrio i Energia 
8 Economia i Finances 

a 
I 

-- -- _. -- . _._ - -- 
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ADMNSTRACK~ LOCAL 
Total : 293 queixes 

Ajunta m 

256 
ents 

JJ 

Total queixes : 220 

Defensa 
Afers Exteriors 
Interior 
R. Administracions públiques 
Educació i Ciencia 
Cultura 
Treball i Seg. Social 
Obres PhbIiques i Urbanisme 
Inddstria i Energia 
Transport, Turisme i Comunicacions 
Economia i Hisenda 
Justícia 
RENFE 
CTNE 
Correus 
Altres 

8 
5 

14 
1 

2 
14 
3 
1 
3 

50 
87 

2 
2 
2 

11 

a 

CLASSIFICACI~ DE LES QUEIXES PER LA TEMATICA 
QUE PLANTEGEN 1987 

Temutica pianiejadu Nrc-Jq. 

1. Presidbncia 

Joventut Dificultats per integrar-se en 
els convenis d’entitats carnet- 

Proposta de mascota per als 
jove 1 

Jocs Olímpics de 1992 1 
Esparts 

Benestar Social i Acció 
Civica 

Rhdio i TV 

Comissions 

Defensa 

I ,  

Diversos 

3 

Actuació d‘ofici: problematica 
del barri de la Mina 
Manca de civisme en la nostra 
societat 
Problematica sobre I’adrnissió 
de persones disrninuides als 
locals phblics 
Dificultats per legalitzar un 
projecte radiofbnic 
Peticions de reobertura d’e- 
missores de radio 
Dificultats per )accedir als mit- 
jans de comunicació depen- 
dents de la Generalitat 
E? denuncia I’incornpliment 
per la CCRTV de la Llei 10183, 
de promoció de la rnhica cata- 
lana 
Denegació d’una beca per la 
CINT 
Incorporació immediata a 
files, error administratiu en 
sortir excedent de contingent 
Manca d’inforrnacib O infor- 
mació .deficient de I’Admi- 
nistraci6 als objectors de con- 
scikncia 
L’objecció de conscikncia i la 
prestació del servei substitutori 
Dificultats d’un objector per 
trobar feina davant el requisit 
d’haver complert ei servei mili- 
tar 
Problematica diversa entorn al 
servei militar 14 
Petició de tsasphs de competh 
cies en matbria de meteorolo- 
gia a la Generalitat 
Manca de resposta a 1’Admi- 
nistraci6 
Peticions d’inforrnacib diversa 
Exposicions d’opinions ideolb- 
giques 10 

Total queixes Area 34 

4 

1 
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Temhiica plantejada NreJq. Tematica plantejada Nre./q. 

2. Governació Et nies minoritaries Marginacib social i racisme 

Funció Pública Problemhtica diversa en mat& Diversos . Contra actuació de sectes 
envers gitanos i africans ‘ 2  

ria de concursos i oposicions: 

puntuacions i sistemes de prostíbul a f’immoble 6 
calcul 

No-valoració de serveis Total queixes area 57 
prestats 

Retard en la citació per a 
la incorpració una vegada 
aprovada I’oposiciÓ 

Actuació d’ofici sobre la 
constitucionalitat de I ’e- 3. Administració local 
xigbncia d’haver complert el 

Situació de convivencia entre 
Desacord amb resultats, v&ins per I’existhcia d’un 

Joc i Espectacles 

Seguretat Ciutadana 

servei militar per  accedir a un 
lloc de treball en I’Administra- 
ci6 
Problemes diversos relatius a 
retribucions 
Peticions de trasllat a centres 
de treball, departaments o co- 
munitats autbnornes diferents 
Nomenaments i C O ~ C U ~ S Q S  

Probiernes relatius a jubilacib 
Distribució zones, punts i llocs 
de venda de cupons de cecs 
Act~ació d’ofici: venda cupons 
Lot o Rhpid a menors 
Desacord amb actuaci6 
rnossos d’esquadra de precintar 
mhquines escura butxaques 
Contra I’EAJA per suposades 
irregularitats contracte Ludi- 
tec, SA 
Actuació d’ofici sobre la prosti- 
tució al carrer 
Actuació d’ofici sobre la venda 
de droga a Barcelona 
Contra l’acord del Govern 
Civil en matbria de seguretat 
ciutadana pel qual se li imposa 
una sanció pecuniAria 
Posa en coneixement suposa- 

Rhgim electoral 
des tor tures 
Impossibilitat de votar en elec- 
cions municipals per diversos 
problemes de cens electoral i 
actuació d’ofici en la matbria 

Estrangers (excepte eis 
interns en centres peni- 
tenciaris) Obtenció nacionalitat espanyo- 

la per residkncia o matrimoni 
Permisos de residencia 
Permisos de treball 
Asil polític. Problematica de la 
seva concessió 

Organització, funciona- 
ment i rkgirn juridic 

Personai 

23 

5 

Silenci o lentitud en lliurament 
certificacions 
No convocatbia consell d’ad- 
mfnistracib patronats munici- 
pals 
Calendari festes municipals 8 
Problemhtica diversa en mat&- 
ria de concursos, oposicions i 
contractació: 

Lliurament documentacib 
proves 

Presumptes irregularitats 
generals 

Desacord valoració proves 
Probiemhtica diversa en mat& 
ria de retribucions: cotitzaci- 
ons, endarreriments , cobra- 
ment, prestacions cornplernen- 
thries, equiparació entre funci- 
onaris 
Problemes’ jubilació: lentitud 
tramitacib, certificacions i do- 
cumentacib diversa 
Suposada persecució a un fun- 
cionari 
Ahús de poder 
Problemes personal interí O 
event uat 26 

4 

Policia 

7 Administració i defensa 
dels béns Conflicte per la suposada OCU- 

pació d’uun camí 
Terreny propietat d’un Ajunta- 
ment i no escripturat 
Enderroc d’un immoble cataio- 
gat 
Col-locació bandes alentiment 
vehicles a la carretera 
Murtes transit i circulacib en 
general 
Seguretat vial f circulatbria 
Manca de llocs i espais d’apar- 10 

4 
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cament 
Actuació grua municipal 
Retencions i detencions 
Venedors ambulants 
Per inactivitat comissi6 activi- 
tats classificades davant denún- 
cies presentades 
Lent i tud trami tació Ilickncies 
CAmpings IIQ legalitzats 
Sorolls urbans 
Abocadors 
Granges 
Adobats 
Activitats industrials en habi- 
tatges confrontants 
Activitats industrials en gene- 
ral 
Fums i olors i sorolls de bars, 
restaurants i pubs 
Discoteques 
Mercats i supermercats 
Forns de pa 

Ac tivitats classificades 

Ordenació del territori i 
urbanisme Disconformitat amb qualifica- 

cions dei sol 
Problemitica planimetria a di- 
ferents escales 
Gestib urbanistica: concessió 
de Iliehcies, compliment con- 
dicions per urbanitzadors, ca- 
ducitat llichcies, sistemes 
d’actuació 
Disciplina urbanistica: adopció 
mesures, falta execució resolu- 
cions i execució subsidihiria 

Obres i serveis públics Subministrament i depuració 
d’aigiies 
Incompliment serveis obligato- 
ris 
Pagament certificacions obres 
públiques i minutes honoraris 
Manca d’instaNacions esporti- 
ves 

Tributs 

Desacord projectes obres pÚ- 
bf i ques 
Contra cost projecte obres 
Usurpació terrenys privats en 
obrir un carni phbiic 
Petició compensació danys ca- 
lami tats 
Oficines municipals d’infarma- 
ció als consumidors 

Aspectes formals i garanties 
dels contribuents a les Orde- 
nances Fiscals de I’Ajuntament 
de Barcelona per a l’my 1988 
Valoracions cadastrals 

15 

42 

- 
Devolució d’ingressos inde- 
guts 
Manca resolució recursos 
contra liquidacions 
Liquidacions incorrectes 
Problemes de capacitat econb- 
mica 
Contribucions especials as- 
sumptes diversos 
Tributs amb finalitat no fiscal 
Recaptació de tributs; imposi- 
ció de costes irregularitat en 
subhasta de béns 
Vulneració de l’ardre de prela- 
ció en I’embargarnent de béns 
Aplicació de i’irnpost de radica- 
ció a les escoles bressol 
Silenci administratiu en la reso- 
lució de peticions i recursos 
Ocupació de terrenys sense 
previ expedient expropiatori 
Imposició de servituds sense 
expedient legalitzador 
Inexecució de rdsoiucions judi- 
cials 14 

Diversos Altres ternes relatius a l’hea 3 

Total queixes hrea 336 

130 
Situacions d’indefehib 

55 4. Ensenym. i Cultura 

Ensenyament 
Alumes Accés 

Taxes 
Ajuts a l’estudi 
Accidents 
Serveis educatius en general 
Estudiants deficients 

Professors Accés 
Trasllats 
Cursos de formacib 
Retribucions 
incompatibilitats 
Jubilacions 
Situacions funcionarials diver- 
ses: interins, substituts, EAPS 

Centre docent Estat flsic 

Gestió acadkmica Titols 

D’altres aspecta educa- 
tius Situacions personal no docent 

39 

Dotacions centres 

Convalidacions 

22 

52 
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Temaiica plmtejoda NreAq. Te<mhka plantejada NreJq, 

Integració escoles a la xarxa pú- 
blica 
Concerts educatius 7 

Redacció impresos en catala 
Inscripcions en eis Registres 
Civils 
Documentació electoral en 
castellh 18 

Cultura 
Normalit. Lingüística 

D’altres temes culturals 
no relatius a la. llengua Subvencions 

Patrimoni cultural 
Biblioteques 3 

Pensions 

Total queixes area 
SOVI 

116 

ICS 
5. Sanitat i Seguretat Social 

~ 

Afiliacib rkgims general 
i especials Afiliació collectius ATS. 

Eventuals, 
Situacib rkgim especial d’autb- 

Altes amb anterioritat a 
1985 
Dificuliat per obtenir prestaci- 

lloms: 

Cotitzacib 

OIIS complementaries en es&= 
cies, rkgim especial Mineria i 
Carbb 
Manca de cotitzacions a la Se- 
guretat Social per tenir dret a 
pensi6 de jubilació d’invalidesa 
Situació rkgim especial d’autb- 
noms: cotitzacions anteriors a 
I’afiliacib 

Acció protectora contin- 
gencies Dificultats per gaudir d’assis- 

tencia sanitiria amb familiars 
malalts al seu carrec 
No pot obtenir la baixa per 
tenir cura d’un nad6 adoptat 
Denegacions d’invalidesa per 
manca de cotitzacions 
Manca de pagament de pensi- 
ons d’invalidesa reconegudes 
Nom brom soldici tuds d’hfor- 
mació sobre obtenció de pensi- 
ans 
Cbmput de cotitzacions al 
rkgirn general i SOVI 
Actuació d’oofici: jubilacib finti- 
cipada forqosa als 60 anys per 

als desocupats majors de 55 
anys, beneficiaris del subsidi, 
amb cotitzacions al rnutualis- 
me laboral o SOVI 
Problemes per obtenir pensi- 
ons de vidui’tat i orfandat: re- 
clamacions per la seva quantia 
Demandes de responsabilitats 
per situacions d’invafidesa per- 
manent a causa d’accident la- 
boral 
Incompatibilitat de pensions 
Revalorització de pensions 
Revalorització de pensions 
concurrents 
Descoberts de quotes 
Negativa IIiurament certifica- 
ció acreditativa cotització 
{{retiro obrero >> 
ProMemes vidu’itat 
Liquidació prestacions 
Responsabilitat mkdico- 
sanithria clinica privada 
Qualitat de l’assisthcia m6dica 
Problemes diversos de perso- 
nal sani tari 
Responsabili tats actuació 
metges 
Problemes assisthncia psiquiht- 
rica 
Expedició de fhrmacs 
Actuació de la unitat de valora- 
ció i peritatge mhdic 
Concerts medicina privada ICS 

Carbncia i no assignació de 
metge 
ProblemeS diversos amb les re- 
ceptes mkdiques 
Rescabalament despeses 

Lentitud a atendre malalts i 
llistes d’espera 
NQ pagament de &bits a in- 
dustrials 
Certificats m6dics 
Soklicituds prestacions co- 
mplementaries per insuficib 
cia de les principals 

Suspensib d’ajudes 
Problematica dels disminliits: 
prestacions, quotes en residbn- 
cies, taxes, desplaqaments 
Denegacions subsidis garantia 
ingressos minims 
Residkncies concertades 
Graus de disminució 

17 Lentitud en rescabalaments 
Prestacions 

4 bestretes 

ICASS Sol*licituds generals d’qjudes 

34 

4 

6 

27 

13 



T e d i c a  plantejada Nre.&. 

Revisions d’ajudes 
Actuació d’ofici sobre residkn- 
cies d’avis 
Denegacib plaga residencia 
Oposicib tancament residenci- 

Situació dels casals d’avis 56 

Contra determinats encarre- 
gats de centres i casals d’avis 

es 

Altres Classes passives militars 

6 

Tembtica plantejada Nre& 

Soklicitud feines 
Suposades discriminacions a 
I’hora d’obtenir lloc treball 4 

To tal queixes Ama 27 

Total queixes area 167 
7. Política Territorial i Obres Pdbliques 

FOGASA 

Arquitectura i Habitatge 

6.  Treball 

Relacions laborals i Es- 
tatut dels Treballadors Conflictes cokiectius i conve- 

nis diversos 
Inspecció treball 
Situació permisos Iactancia en 
maternitat adoptiva 
PRODIECU, SoNicitud acció 
medial en tancament patronal 
Dificultats aplicaci6 RD 
1992/84, sobre prornoci6 
contractaci6 laboral 
Sotlicituds assessor arn en t 
legal i advocat d’ofici laboralis- 
ta en conflictes individuals 
Sollicitud assessorament legal 
i advocat d’ofici per a pensia- 
nistes i jubilats 
Problemes aplicació reserva 
lloc de treball a soldats i objec- 
tors de conscibncia 13 
Problemhtica relativa a titula- 
ció i capacitació professional 
en SAL 2 

INEM Situaci6 dels minusvhlids en 
atur 
Soklicitud feina o ajuda 
Problemes per cobrament frac- 
cionat subsidi d’atur 
Atur sense prestac% 
Retards a percebre import in- 
demnització salaris tramitació 
Embarg prestaci6 en execuci6 
mesures separació matrimoni- 
al 

Diversos Reclamacions laborals que han 
de ser presentades davant juris- 
dicció competent 

Cooperatives i SAL 

5 

3 

Per actuacions en expedients 
diversos des del punt de vista 
de I’adjudicatari d’habitatges 
de promoció pública: no lliura- 
ment documentaci& necessa- 
ria; responsabili tat constructor 
i arquitecte per defectes; no ex- 
ecuci& sentencies obligant a fer 
obres, etc, 
Per actuacions en expedients 
diversos des del punt de vista 
del promotor 
Denegacions adjudicacio habi- 
tatge pe,r no assolir ingressos 
mínims 
Denegacions adjudicació habi- 
tatge per superar ingressos 
mínims 
Reclamacions per liquidacions 
i estats de comptes 
Desacords en programacions 
INCASOL 
Problemhtica subvencib amb 
fons publics i tipus d’interks 
préstecs hipotecaris 
Soliici tuds habitatge 
Actuació mitjancera entre ocu- 
pants, promotors, adrninistra- 
ció i entitats financeres en exe- 
cució sentbncia 
Actuació conciliadora i mitjan- 
cera &via a interposició de= 
mandes desnonament per di- 
verses causes 
Actuacions diverses en matkria 
general d’habitatge de promo- 
ci6 pública i dret a habitatge 
digne 
Sollicituds assessorament 
divers en matbria d’habitatge 
privat 
Crítiques llei d’arrendaments 
vigents i modificacions des dei 
punt de vista del pcopietar i 
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Nre./q. 

ments vigent i modificacions Deficiencies en servei CTNE 6 

ter 
Oposició i desacord amb llei . Total queixes &rea 187 
vigent propietat horitzontal 
SoElicituds ajudes per afrontat 
desnonaments per manca de 
pagament 145 

Temhiica plmtejadn Temhtica plantejada Nre. /q. 

des del punt de vista del Iloga- Diversos Altres temes relatius a l ’ h a  3 

Planificació del territori: 
transports, carreteres i 
obres hidrhuliques 

8. Indústria i Energia 

Denúncies per canvis suposa- 
dament irregulars en concessió 
línies transport 
Jnsufrcikncies transports a de- 
terminats indrets 
Responsabilitats civils en ma- 
thria de transports pfiblics 
Situació deficient determina- 
d a  estacions ferrocarrils 
Per obres en materia de trans- 
port 
Afectacions terrenys i drets pri- 
vats wr autopistes, autovies i 
carreteres en general 
Oposició projecte túnel 
Vallvidrera i autopista a la Flo- 

~- 

Tecnologia i seguretat 
indwstrial Condicions i situació de planta 

((embotellament >) but8 
Condicions i situació distribu- 
ció bombones gas buti 
Condicions i requisits carnet 
installador el& ric 
Linies alta tensió problemes di- 
versos per instal.lacions i edifi- 
cacions industrials, d’habi tat- 
ge, educatives i esmrtives en 
zones d’inllubncia i constitucib 
servituds p~bliques 
Situacions diverses submi- 
nistrament aigua 
Condicions de seguretat 
central nuclear i zona 
d’influkncia 

3 
Energia 

resta 
Responsabilitat per accidents 
soferts per obres fienyalitzades 

8 

I1  deficientment Total queixes &rea 
Oposició obres hidrhuliques 13 

Medi ambient, residus Contra la instaflació cl’una 
planta de processament de sesi- 
dus tbxics 
Contra la ubicacib d’abocadors 
residus urbans o industrials 5 

9. Economia i Finances 
Ur banisme Lentituds en resolucib recursos 

i contestaci6 a peticions diver- 
ses per part d’qjuntaments, co- 
missions provincials i Direcció 
General d’Urbanisme 
Contra l’aprovacib de plans ge- 
nerals i normes subsidihies 
Diferents consultes sobre ur- 
ban i s m e 
Per inexecució resolucions di- 
verses 
Problematica diversa en expe- 
dients de rehabilitacib habitat- 
ges, i en especial pel que fa a ob- 
tenció de subvencions 

Impost transmissions 
patrimonials i actes jurí- 
dics documentats Valoració immobles per deter- 

minar base imponible 
Diiacions diverses 
Notificacions conflictives 
Recursos 
Manca notificaci6 resolució 

Actuació d’ofici en relació amb 
el sistema i criteris de &lcul 
dels interessos per demora en 
el pagament de I’IRPF, per 
considerar que pot lesionar 

Gestió i inspecci6 tribu- 
thria 

I 

15 

6 

Comunicacions Responsabilitat per error en 
publicitat guies telefbniques 
Per supressió guia telefbnica 
per carrers 

drets dels ciutadans 
Exempció import de luxe a mi- 
nusvhlids en l’adquisició vehi- 
cles a motor 



BUTLLEfi OFZCIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 252-Annex / 11 de mar$ de 1988 13469 -..+ 
-111 ________-I_ . . . . --- - -  - 

-_ 

Revisió contribució territorial 
urbana 
Denegacib prescripció impost 
luxe 5 
Augment primes diverses MO- 

dalitats i risc 
Reclamacions diverses per 
danys 
Companyies asseguradores en 
situació d’insolvkncia: efectes 
des del punt de vista del re- 

Entitats asseguradores 

Temhtica planreja$a Nre./q, 

Retroactivitat efectes llei 
Residkncia interessats 
Nacionalitat 17 

Total queixes h a  76 

10. Corner$, Consum i Turisme 

sponsable civil i des del punt de 
vista dei perjudicat 
Consorci compensacions 8 

Per manca liquidació indemnit- 
zació 

Diversos Silenci administratiu 
Activitat i servei companyies 
subministradores electricitat 
Titularitat noms comercials 
Expedients sancionadors: en 

Mbtues Disconformitat acords 

Situacions no cobertes 

Reclamació danys en establi- 
ment comercial vehicle o habi- 
tatge 
Contra manca de cobertura 

Dmys causats per actes 
de terrorisme 

Impost renda persones 
fisiques Desgravacions no acceptades 

Suposada discriminació legisla- 
tiva situacib matrimonial 
Solalicitud interposicib recurs 
inconstitucionalitat llei regula- 
dora IRPF 
Retard en devolucions i no de- 
volucib per situacions diverses 

Inactivitat TEAP per manca de 
vocals 

senda estatal Problemes cobrament bitllet 
loteria premiat 
Reclamació ai Fons Nacional 
de Cooperació Municipal 

Llei 46/77 (d’Amnistia) Lentitud a resoldre 
Manca publicació nomena- 

Reclamacions TEAP Lentituds 

, Coordinació amb la Hi- 

3 

3 

mathia consum 
Arxiu injustificat 
Manca proves 
Descoordinació admi- 

Inactivitat de l’instructor 14 

Total queixes h a  14 

nistracions 

ment 
Insuficikncia documentació di- 
versa 5 

Llei 37/84 (Forces Ar- 
mades) Lentituds a resoldre 

Manca de nomenaments i 
presa possessió 
Acreditació grau militar 
Insuficikncia doCumentaci6 14 

Liei 18/84 (personal 
interi ... Generalitat re- 
publicanal Notificacions defectuoses 

Interpretació reglament 
Concurrkncia i incompatibili- 
tats 

1 1. Agricultura, Ramaderia i Pesca 

Protecció de la natura 
5 

Actuació d’ofici sobre la utilit- 
zaci6 incontrolada d’herbicides 
Contaminacib deis rius 
Reguiacib del motorisme de 
muntanya 

Conflicte en expedient retirada 
permis d’arma de caqa 
Negativa d’acceptació proposta 
federat. 

8 

Sanitat animal i regula- 
ci6 de la c a p  

2 

3 

4 

Total queixes k a  7 

12. Justícia 

Registre civil Negativa inscripció noms Laia, 
Amor, Mar i altres 
Aplicacib modificacions regla- 
ment Llei Registre Civil i con- 
flictes traducció cognoms, co- 
rrecció grafia i adaptació a orto- 
grafia correcta 
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Tematica plantejada Nre./q. Temhiica plantejada N d q .  

Problemes inscripció <<i )) 
entre primer i segon cognom, 
art. i 94.2 del Reglament 
Retards per manca de titular 
encarregat del Registre civil 
Lentitud en 1# relació entrejut- 
jats encarregats del Registre 
civil 
Demores i perjudicis per im- 
possibilitat con traure rnatrirno- 
ni per lentitud lliurament docu- 
mentació del Registre civil 
Lent i t u& diverses 
Jutjats vacants 
Responsabilitat adrninf st ració 
per ientitud jutjat penal davant 
insolvbncia companyies d’asse- 
gurances 
Situacions sub-iudice 
Aplicació llei <<antiterrorista )r 
Desacord amb sentencies i re- 
solucions 
Revisi6 sentkncies 
Advocats i defenses d’ofici 
AnuMaci6 antecedents penals 
No lliurament certificacions i 
testimonis sentkncies 
Trhfic i regulació penal drogues 
Solkituds modificació Codi 
penal i normativa procediment 
Sollicitud despenali tzacions 
diverses 
Consultes penals 
Detencions i situacib dipbsits 
detinguts i cekies comissaries 
poIicia I 

Jurisdicció civil Lentituds diverses 
Jutjats vacants 
Revisió s e n t h i e s  
Desacord amb sentencies 
Execució sentkncies 
Suposades indefensions 
Sollicitud advocat i procurador 
Desacord amb actuació d’ad- 
vocats 
Problemes i lentituds relació 
entrejutjats 
Prescripció penal i responsabi- 
litat civii 
Afers privats i sol.licitud asses- 
sorament 
Arrendaments urbans i ac- 
tuació judicial davant situacib 
d’atur de ]’arrendatari 
Lentituds magistratures i TC 
Magistratures vacants 
Soll ici t ud advocats 
Consultes diverses 

Jurisdicció penal 

Jurisdicció laboral 

14 

Desacord amb sentencies 
Revisió senthies 
Inexecució sentkncies ’ 11 
Accidents i indemnitzacions i 
seqüeles 3 

Jurisdicció militar 

Contenciós adrninistra- 
tiu Incompliment sentkncia i ine- 

Jutjats fam‘lia Lentituds 
xecuci6 1 

Jutjats vacants 
Inexecució mesures, resoluci- 
ons i sentkncies 
Oposici6 i ho acceptació sen- 
tencies i resohcims 
Revisi ir sent Bnci es ’ 

Insthncies jurisdiccio- 
naIs europees SoMicitwd d’intervenció 
Collegis professionals Problemes personals 

Contra advocats, graduats soki- 
als, administradors finques, 
metges, notaris 

Asstxiacio’ns, fundaci- 
ons i entitats jurídiques i 
de dret Sollicituds informació i asses- 

sorament 
Problemes aplicació i adaptad6 
a nova normat iva 

Protecció de menors Oposició mesures 
Manca d’informacib suficient 
Impossibilitat de veure fills 
Sollicitud recuperació fills 
Incompliments en la custbdia 
Maltractaments 36 

Subirea d’inst i tucions 
peni tenciaties (queden 

48 incloses les rebudes des 
de centres penitenciaris) Actuacions d’ofici en visites a 

centres penitenciaris i inter- 
venció experikncies treballs i 
sortides interns 
Revisió sentkncia 
Sollici tuds indults 
Condicions de vida dins les pre- 
SOfls 

17 

1 

9 

3 

Diversos 
69 

Sollicitud llibertat condicional 
Desacord classificació peniten- 
ciaria E retard 
SoHicitud permisos de sortida 
Problemhtica general presos 
preventius 
Interpretació i aplicació art. 60 
reglament penitenciari 108 
Altres temes relatius a l’hrea 30 

Total queixes Area 350 

Total queixes 1.382 
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ACTUACIONS D’OFICI 

Actuacions d’ofici Temitica 

Situació contributiva i 
fiscal 

Dret a I’entorn o medi 
ambient 
Situació dels vells 

Situació dels infants 

Malalts crbnics i disminu- 
i’ts 

Sanitat 

Ensenyament 

Habitatge 

Objectors de consciencia 

DrogaaddiceiÓ 

Chlcul interessos de demora a favor 
tresor públic 
Determinació bases liquidables import 
transmissions patrimonials 
Seguiment recomanacions fetes en mate- 
ria d’ordenances fiscals 

Control de I’Ús d’herbicides 
Estudi sabre Ia situació d’una residencia 
vells 
Desallotjament d’ancianes d’habitatges 
municipals 
Problemhtica en I’aplicacib de la Liei 
14/84, de 20 de mar$, sobre el personal 
eventual, contractat i interí al servei de la 
Generalitat en el periode anterior al 1939 
Subsidi desocupació majors de 55 anys 
Qüestions relatives a Assistkncia i Serveis 
Socials 
Problemitica social existent en el barri 
Ciutat VeHa 
Mort d’una nena a Ciutat VeHa 
Venda a menors de butlletes de Loto 
Rhpid 

Seguiment mesures adoptades per la mil- 
lora de les condicions d’un hospital piqui- 
&ric 
Despenaiització de I’art. 428 i concordants 
del Codi penal 
Seguiment en la manca de control de la 
sang utilitzada en les transfusions als mal- 
alts 
Robatoris i destrosses produyts als centres 
docents 
Provisió vacants professors en centres pb- 
blics ensenyament 
Per fer seguiment de I’abonament de sub- 
vencions i préstecs concedits per la Direc- 
ció General d’Arquitectura i Habitatge 
per a rehabiiitació d’habitatges 
Estudi de !a problematica de la mubsidia- 
ció de tres punts del diferencial del tipus 
d’interks>), en els habitatges de protecció 
oficial 
Per i’estudi del problema dels desertors 
abans de la Llei d’objeccib de conscibncia 
que amb posterioritat han estat recone- 
guts coma objectors 
Cobertura 50 places d’agents rurals, corn 
a personal interí 
En relaci6 amb la venda de droga en diver- 
sos establiments públics de Barcelona 
Operació primavera 

Actuacions d’ofici Ternlitica 

Problemitica que plantegen els fills de 
pares drogaaddictes 

Estudi de la responsabilital patrimonial 
de I’Estat pel funcionament de 1’Admi- 
nistració de Justicia 
Reiterada lentitud en resolució dels expe- 
dients davant el TC de Treball 
Detinguts Diada Onze de Setembre 
Problemes detectats en els cens electorals 
amb ocasió de les darreres eleccions mu- 
nicipals 
Per raó de la noticia apareguda als diaris 
sobre ((rigors innecessaris als reclusos >> 
Trasllat de presos catalans a les presons de 
Catalunya 
Estat en que es troben les garites de la 
Guirdfa Civil al centre penitenciari de 
s’g + i  ueres 

En relaci6 amb l’expedició de fhrmacs 
Mesures control velocitat vehicles a tra- 
vessies urbanés 

Total queixes 48 

Funcionament de la Justi- 
cia 

Cens electoral 

Situacib penitenciaria 

Protecció consumidors i 
usuaris 

Drets lingüistics Canvi de nom 

El Síndic de Greuges 

Secretaria 

Adjunt ai %dic 

Frederic Rahola i #Espona 

Elisabet LÓpez i Lorente 

Cup de Gabinet 

Secreturia General 

Secretir ria 

Elies Rogent i Albiol 

Maria J. Arnau i Sala 

Bibiana Bofill i Frías 

Assessors diirea 
M. Angels Radia i Gascó 
Joaquim Soler i Pont 
Enric Bartlett i Castella 
Rufo Diéguez i Villar 
Ramon Garcia-Bragado i Acin 

Assessors tkcnics 
M. Josep Jum-Torres i Carceller 
Eduard Perxés i Compte 

* Al moment de finalitzar la redacció d’aquest irrforrne. 
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Assessor d7n furmulica 
Ramon Borda i Calder6 

A tirnin istrcatius 
Elisenda Serra i Masip (Registre) 
M. Josep Vilalta i Casals (Docurnentacib) 
Montserrat Amat i Noves 
Dolors Molina i Cosialls 

A mdiurs administrat ¡us 
Nativitat Molina i Terren (Arxiu) 
NÚria Andrés i Barot 

Xo fer 
Josep Martínez i Cava 

Centrcrletu 
Montserrat Marques i Rodríguez 

U&i?P 
Antoni Manchbn i Farreras 

EL PEMONAL AL SERVEI. DEL SfNDlC DE GREUGES 

La plantilla del personal de la Institució ha experimentat 
lleugeres variacions durant I’any 1987. 

Així, mitjanpnt resolucions del 20 de maig de 1987 (DOC; 
núm. 345, del 29 de maig), del 24 d’agost de 1987 (DOG núm. 
884, del 31 d’agost) i de 28 de setembre de 1987 (DOG nbm. 
897, del 2 d’octubre) , el Síndic va convocar concurs de mkrits i 
de capacitat per a la provisi6 d’una plnqa d’uixer, una d’admi- 
nistratiu, una d’auxiliar administratiu i una de telefonista, re- 
spectivament. Efectuades les proves, eIs aspirants seleccionats 
van incorporar-se a l’equip dins l’últim trimestre de I’any. 

El personal en actiu a la Instituc.ii6 del Síndic de Greuges, el 
3 1 de desembre, era de 19 persones 

Secretaria General 
Cap de Gabinet 
4 Assessors d’Acea 
2 Assessors Tecnics 
Secretiria particular del Sindic 
5 Administratives 
2 Auxiliar administratives 
1 Xofer 
1 telefonista 
1 uixer 
Aixi mateix, i dins dels criteris pressupostaris de la Institu- 

cib, ei Síndic va dictar la resolució del 24 de desembre de 1987 
(DUG núm. 934, del 3 1 de desembre), per la qual, modificant 
la plantilla del personal de la Institucib del Síndic de Greuges 
per al 1988, es crea una plaGa d’assessor d’hrea amb nivell 4 i 
una plaga d’uixer amb nivell 10. 

La propera instal.lació de les oficines a la nova seu exigira, 
d’acord amb eis pactes amb la Comissió de Govern Interior del 
Parlament i a proposta del Sindic de Greuges, un augment de 
la plantilla actual, que caldra dotar amb els crkdits necessaris 
en el pressupost de 1989. 

LA NOVA SEU 

Per oferir al ciutada un servei eficient i per dur a terme amb 
efichcia la nostra tasca, cal disposar d’unes oficines dotades de 
mitjans personals, materials i tkcnics que possibilitin un nivell 
de gestió adequat a la nostra societat actual, 

Disposar d’un local amb espai suficient perquk els nostres 
collaboradors puguin efectuar la seva tasca en condicions 
dignes ha estat, des del primer dia, una aspiració personal i in- 
stitucional que ha guiat Ia nostra tasca. 

El dia 15 de maig de 1987, al Sa16 de Crbniques de 1’Ajunta- 
ment de Barcelona, va tenir lloc l’acte formal de signatura del 
contracte de cessi6 de l’Ús de ]’edifici del carrer de J. Anselm 
Clavé 31 d’aquesta ciutat (conegut com a Palau del Marquks 
d’AIfarras) , com a seu de la Institució del Síndic de Greuges de 
Catalunya. 

L’acte és un pas endavant en la consolidació efectiva de la 
Institució. 

A primers de juliol van iniciar-se les obres de rehabilitació 
de l’edifici l’eestat actual de les quals fa preveure que l’abril 
vinent podran quedar enllestides i es podrh procedir a1 trasllat 
abans de 1 ’estiu. 

SISTEMA INFORMATIC 

En I’exercici del 1987, I’equip informiltic de la Institució 
s’ha anat completant fins a arribar a un bon nivell de prestaci- 
ons. En aquest sentit, el funcionament i organitzacib han mil- 
lorat notablement. 

El Síndic compta, des del moment que es van implantar els 
programes (setembre de 1986>, amb I’assessorament constant 
d’un tecnic en informhtica, a dedicació parcial (8 hores setma- 
nals), el qual és coneixedor deis programes cedits pel Defensor 
del Pueblo. Aquest assessorament tecnic ens permet d’intro- 
duir millores constants en el softwnre i crear nous programes 
utilitaris. 

Durant aquest exercici s’ha procedit a ampliar l’equip, al 
qual s’ha incorporat un segon disc de 160 MRYTES, una targe- 
ta de memoria de 4 MB i una pantalla-terminal grifica. Aixo, 
junt amb I’ampliació que s’ha compromks a final de desembre 
amb vista a la installaci6 a la nova seu, significa que el Síndic 
de Greuges disposa d’un equipament informatic sblid i eficaC 
que podrii ajudar a assolir comodament els objectius de bona 
sesti6 que pretenem consolidar. 

Finalment, cal remarcar que les tasques d’elaboracib, redac- 
ció i correcció de l’hforme al Parlament corresponents a les 
nostres activitats en l’exercici de 1987 han estat totalment rea- 
litzades amb el programa CE0 del nostre equip informatic. 

Aquest fet és d’una importin& cabdal quant a sistematica 
de treball i redaccib, si tenim en compte I’esforG que la Institu- 
ci6 ha de realitzar per poder presentar l’lnforme al Parlament 
complint et termini previst a la nostra llei, el qual ha quedat 
pal& des del primer moment que resultava totalment insufici- 
ent : 40 dies hhbils, comptats des del tancament de I’exercici 
-31 de desembre-, per elaborar, redactar i corregir el 
document. 
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Activitats de la Institució 

Durant aquest tercer any d’actuacib, s’han multiplicat les ac- 
tivitats públiques de la Institució, que resumim en aquest apar- 
tat. Les hem ordenades de la manera següent : 

1. Relacions amb el Parlament de Catalunya. 
2. EI Síndic, el Defensor del Pueblo i els comissionats par- 

3. Relació del Sindic amb les autoritats politiques, admi- 

4. El Sindic i les associacions, fundacions i entitats no 

5. El Sindic de Greuges i els mitjans de carnunicacib. 
6. Conferimcies, col4oquis, obertures i cloendes de reuni- 

7. El Síndic i els escolars. 

lamentaris au tonbmics. 

nistratives i judicials. 

governamen tals. 

ons, simposiums i jornades. 

1. Relacions amb el Pur !ament de Catalunya 

. Les relacions amb el Parlament de Catalunya han estat con- 
stants i expressament positives, El Sindic ha trobat sempre en 
la Presidkncia del Parlament, en els components de la Mesa, 
en les comissions parlamentaries amb les quals s’ha relacionat 
i, en general, amb tots els diputats dels diversos grups parla- 
mentaris, una col-laboració i un estímul que han ajudat positi- 
vament la Institució en l’exercici de la seva missió. 

1 -1, Presentacib de i’iflfurpne i commrekences davant la! Co- 
missib parlumentbriu i el Ple del Parlament 

D’acord amb el que estableixen els articles 2 i 30 de la Llei 
14/84 reguladora de la Instituci6, el dia 7 de marg de 1987 vam 
presentar el nostre informe relatiu a les activitats de la Institu- 
cib dutes a terme durant l’any 1986. 

Els dies 16 i 25 de juny següent van tenir lloc les compa- 
reixences ordiniries davant la Comissió del Sindic de Greuges 
i el Ple del Parlament, respectivament. Exposat oralment un 
resum de l’informe, els grups parlamentaris el debateren i van 
fixar llur posició, tal com estableix l’article 31 de l’esmentada 
Llei. 

El contingut de les sessions es va publicar al Diari de Sessions 
del Parlament de Catalunya, serie C, núm, 145, del 16 de juny 
de 1987, i serie P, n h  99, del 25 de juny de 1 987. 

1.2. CompureixenCu en la sessib mfruordinhria tinguda el 10 
de desembre 

Amb motiu de la celebració del 39? aniversari de la Declara- 
ció Universal dels Drets Humans, va& ser convidats a compa- 
reixer davant la Comissió parlamentaria del Síndic de Greuges 
per commemorar aquella Declaració, 

En el nostre discurs varn fixar la posieib i opinió que ens me- 
reixen diversos punts, entre els quals creiem oportú de remar- 
car els següents : 
- La Declami6 Universal dels Drets de 1’Home no 6s una 

llista estitica ni els drets que s’hi contenen constitueixen un 
numems clausus. 
- Encara resta molt camí per arribar als nivells de protecció 

que exigeix la normativa aprovada. 
- La Convenció Europea per a la Protecci6 deis Drets 

Humans i de les Llibertats Fonamentals, del 1950, amb els re- 
spectius protocols addicionals, és un exemple iElustríssirn de 
l’efectivitat de la via indicada com a solució al problema de la 
defensa dels drets humans en t’ambit supranacional. 
- Aquesta Convenció, amb la finalitat de <(prendre>) les 

primeres mesures adequades a assegurar la garantia colkctiva 
d’alguns dels drets enunciats en la Declaració Universal, insti- 
tueix (article 19) una Comissió i un Tribunal europeus de 
Drets Humans com a mecanisme de protecció, I’eficicia dels 
quals ha estat plenament demostrada al llarg dels Últims trenta- 
set anys. 
- El pas de la Declaraci6 de Drets a la Convenci6 ha consti- 

tuit una fórmula eficaq d’enfortiment de les garanties en ei pla 
internacional, 
- EI graó superior és la constitucionalització de les declara- 

cions i, amb aixo, la vigkncia amb grau suprem en ei dret 
intern o nacional. La nostra Constitució del 1978 n’és un bon 
exemple. 
- Quan des dei nivell de l’home passem a analitzar l’exerci- 

ci practic i directe dels drets humans, el desnivell existent 
entre el que proclamen els instruments legals i la realitat de les 
actuacions administratives i públiques, veiem que aquestes 
darreres poden ser tergiversades i, fins i tot, desateses per 
l’estratbgia i els interessos de partit, més proclius a solucionar 
qiiestions immediates de transcendkncia electoral (algunes de 
menor entitat) que no pas les dels assumptes fonamentals de 
contingut social, econbmic i cultural que demanen resultats a 
mitjh i llarg termini per resoldre problemes humanitaris, pero 
que manquen d’efecte publicitari, amb la qual cosa es posterga 
la solució d’uns assumptes l’espera dels quals es converteix en 
un important factor d’agreujament per ai ciutadh, 
- Per finalitzar, dbiem : 
En el transcurs d’aquests tres anys, passen de 6.500 les 

queixes de ciutadans que han demanat el nostre concurs o la 
nostra ajuda. No obstant aixb, hi ha moltes persones o grups 
que necessiten mes que altres el nostre ajut. 

Hem de dir que els ciutadans més vulnerables de la nostra 
societat no són sempre els qui mes fan 6s dels nostres serveis. 
Aixb demana que el Síndic hagi de ser més conegut entre 
aquelles persones que, pel fet de viure marginades, han de ser 
ajudades per poder prendre conscihcia dels seus drets, 

De la mateixa manera que hem reconegut la voluntat de les 
nostres administracions en i’assurnpci6 de les seves responsa- 
bilitats per a la solució dels problemes que la societat te plante- 
jats --com ho demostra el fet que tots tenen una política de ser- 
veis propis per atendre els sectors més desprotegits-, hem 
d’assenyalar també que entre tals administracions manca un 
esfoK de col-iaboracib per aconseguir el grau d’eficacia que la 
nostra societat mereix, espera i necessita. 

. - - 
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2. El Síndic, el Rfknsor del Pmbh i els comissionats parlarnen- 
raris autunbmics 

Durant aquest any 1987 i com en anys anteriors ha estat ex- 
cellent la relació que hem tingut amb les institucions hamuni- 
mes o equivalents a la nostra. 

2.1. Relacions amb el Defensor del?uebb 

Independentment de la fregiient relació telefbnica, ens hem 
relacionat personalment en diverses ocasions amb el Defensor 
del Pueblo, tant en els desplaqaments que hem fet a Madrid 
com quan el mateix Defensor o algun membre del seu equip 
s’han desplacat a Barcelona. 

Les relacions personals hi han estat sempre exquisides, i les 
institucionals, constants i fructiferes. 

2 2, Relacions amb els comissi~nafsyarlamentc4ris 

De forma individual hem tingut relacions, tant personals 
COM institucionals, amb els Comissionats de Caniries i Anda- 
lusia, ja que, a part dels canvis d’impressions i opinions sobre 
situacions generals, hi hem estat en relació oficial per ra6 d’ex- 
pedients concrets en quk ens hem demanat la mútua 
collaboració. 

Amb el Comissionat d’AragÓ hem tingut una especiat relaci6 
per tal com va ser nomenat i va prendre possessib a comenqa- 
ment de desembre i, vam ser invitats per les Cortes de Aragón, 
a assistir en aquells actes amb carkter oficial. 

Prbviament, per& hi haviem establert relaci6 perquk va visi- 
tar la Institució i vam explicar-li les nostre experikncies a fi de 
poder-les aplicar a la seva organitzacib. 

Cotlectivarnent, varn relacionar-nos amb tots ells A les sego- 
nes i terceres Jornades del Defensor dei Pueblo i els Om- 
budsrnen de les Comunitats Autbnomes, que tingueren lloc a 
Canaries i Barcelona, els mesos de juny i novembre, 
respectivament. 

2.3. Jornaúes el Defensor del Pueblo i eis Ombudsmm de les 
Comunitats Autbnomes (Borcelona, 26-29 de novembre de 1987) 

Els darrers dies del mes de novembre, organitzades per la 
nostra Institució, van tenir lloc les 111 Jornades del Defensor 
dei Pueblo i els Ombudsmen de les Comunitats Aiuthomes. 

Des que varn ser nomenats i s’inicih la configuracib i ei des- 
envolupament de la xarxa d’Ombwdsmen prevista en el nostre 
sistema constitucional, han tingut llocjornades o trobades d’a- 
quest tipus per discutir, comentar i estudiar problemes 
comuns i cercar-hi solucions d’acord amb la coordinaci6 i co- 
l-laboracib previstes en els respectius ordenamefits juridics. 

Les jornades anteriors havien tingut lloc a Madrid i Canhies, 
respectivament, i en les darreres es va determinar que, abans 
d’acabar l’any, la nostra instituci6 n’organitzaria unes altres 
per cloure --en la mesura possible- I’estudi dels assumptes 
encetats anteriorment i tractar-ne de nous. 

Les sessions de treball tingueren lloc en aquest Parlament, 

que va posar a la nostra disposició el corresponent suport 
tkcnic i ens faciIith l’hs tant d’una sala de treball com de l’apa- 
rel1 d’enregistrament dels debats. 

Van participar-hi el Defensor del Pueblo i la seva Adjunta 
Segona, el seu Secretari General i el seu Cap d’Estudis; el De- 
fensor del Pueblo d’hdalusia, amb els seus dos Adjunts; el 
Diputado del Comh de Canhies amb el seu Adjunt Segon i, 
amb caricter d’oient, el que pocs dies després seria nomenat 
Justicia de Aragón. 

El ternari previament repartiat als assistents i que es va sot- 
metre a debat va ser : 
- Experihcjes i informació sobre la tramitació de les 

queixes, 
- Efectivitat de les recomanacions que els Ombudsmen di- 

rigeixen a les administracions, 
- Manca d’efichcia administrativa en I’execucib dels actes 

de I’AdministraciÓ. 
- Estudi de la relacib entre els Ornbudsmen i els organis- 

mes de I’AdministraciÓ de Justícia. 
- Aparició de les diverses figures d’Ombudsmen en ambits 

municipals, privats i serveis públics. 
- ExperiBncies en recursos d’inconstitucionalitat. 
- Drets humans i bosses de pobresa. 
- Problematica de les actuacions d’ofici. 
- Estatut jurídic del personal administratiu, auxiliar i sub- 

- Afers diversos. 
Ca nostra Znstituci6 va presentar i defensar les ponhcies se- 

güents, prkviament treballades i debatudes amb els assessors 
de la Institució : 
- Manca d’efchcia en I’execucib dels actes de 

I ’Administració. 
- Drets humans i bosses de pobresa. 
- Estatut jurídic del personal administratiu, auxiliar i sub- 

altern al servei dels Ombudsmen. 
Les conclusions provisionals a qu& es va arribar al terme de 

les jornades, juntament amb la transcripció provisional integra 
dels debats, han estat distribuides als assistents per tal que, 
una vegada fetes Ies correccions, el document pugui tenir e1 ca- 
riicter de conclusions i documentacib informativa i servir de 
base a futures relacions institucionals, i en tot cas orienti futurs 
anilisis, estudis i debats. 

L’intercanvi de les experikncies de cadascuna de les institu- 
cions radicades en comunitats autbnornes diferents, juntament 
amb la Institució d’ambit a tot ]’Estat, permet un enfortiment 
de la nostra Institucib i un desenvolupament dels sistemes i 
mitjans per a un millor compliment de la nostra finalitat, 

altern al servei dels Ombudsmen. 

3. 
i judicials 

Relació del Sindic amb les cautoritats políii~ues, administratives 

La relació personal amb les autoritats politiques, administra- 
tives i juridiques ha estat excel-lent. 

Aixb ens fa creure que la Instituci6 és cada dia més entesa i 
acceptada com un element més deis que componen I’organitza- 
ci6 institucional del pais. 

Sempre que ha calgut demanar la col-laboració directa i per- 
sonal d’algun alt &mec, com consellers de la Generalitat, Dele- 
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gat del Govern a Catalunya, governadors civils, autoritats mili- 
tars, presidents de les diputacions o els Alcaldes de Barcelona, 
Tarragona, Lleida o Girona, presidents de les audibncies o caps 
de la Fiscalia, l’hem rebuda amb celeritat i harmonia. 

Cal fer especial esment del fet que amb el President de 
1’Audiencia -ja jubilat a l’hora de redactar aquest informe- 
senyor Jaume Amigó de Bonet, vam tenir reunions peribdi- 
ques bimensuals en qu& ens exposhvem diversos aspectes pro- 
blemhtics de l’activitat de I’Audiencia i els enfocaments de les 
solucions respectives. 

En iguals termes, des de la seva presa de possessió dins la 
segona meitat d’any, ens reunim mensualment amb el Fiscal 
en Cap de I’Audihcia, senyor Jiménez Villarejo. 

’ 

4, El Síndic i les associacions, fundacions i entitats no 
governamentals 

L‘asssociació - unib o agrupacib de diverses persones amb 
un vincle jurídic per a un fi c o r b  i sense afany de Pucre - , siste- 
ma tradicional i de base de l’organització de Ia societat civil ca- 
talana, esta en crisi. Yactivitat que les diferents administraci- 
ons dediquen a les associacions i altres entitats jurídiques i de 
dret ho demostra clarament. 

Aixb no obstant, el nombre i pluralitat de les associacions 
existents a Catalunya encara dóna cos a una societat civil forta i 
que constitueix una veritable xarxa substitutiva de mancances 
pljbliques. 

Aquest esperit associatiu tradicional, encara viu entre els 
nostres ciutadans, ha fet que se cerquin solucions per adaptar- 
se a les noves circumsthncies socials, i no és estrany haver vist 
en els Últims anys la formació d’una nova estructura piramidal 
de les associacions, amb la creació de coordinadores, agrupa- 
ments, federacions, confederacions i altres. 

Aquests canvis donen noves forces i provoquen l’entrada i 
constitucib de juntes que sovint es posen en comunicació amb 
el Síndic, unes vegades hicament i exclusivament per a con- 
eixement mutu, altres per exposar o denunciar situacions pro- 
blematiques, altres per oferir experikncies, estudis i collabora- 
ció i, encara en altres ocasions per sollicitar la presidhcia i par- 
ticipacib del Síndic en actes, celebracions, jornades o 
simpbsiums. 

Per& considerem que l’aportacib i I’activitat de les nostres 
associacions i fundacions ha estat i és de cabdal transcendkncia 
en la vida del nostre pais, sempre que ha estat possible, hi hem 
participat. 

Aixb ha fet que gradualment s’hi vagi estrenyent la nostra 
selaci6 i que l’intercanvi de dades, documentacib i experikncies 
sigui cada dia més actiu i fructifer. 

Entre les mociacions amb que hem tingut més relació, cal 
esmentar : 

ASFANZAS (associació i fundacib tutelar), Amics de 1’U- 
NESCO, Amics de les Nacions Unides, Institut de Drets 
Humans de Catalunya, Amnistia Internacional, Associació 
Pro-joventut, Creu Roja Espanyola i Associat 

Els afers que més hi hem tractat són aquests ; 
- Infhncia abandonada o maltractada, 

- Integració social del rninusvhlid fisic o psíquic i proble- 

- Drogaaddicció i problemes inherents. 
- Problematica de les sectes. 

mesd’aplicació deiaLISM1, 

5.  ElSíndic de Greuges i els mitims de comunicacii, 

Des de l’inici de Ies nostres activitats, sovint ens ha estat re- 
treta la poca presencia de la institució als mitjans informatius. 

Aquesta asseveracio ha estat feta tant per diputats com per 
professionals de la premsa, i és compartida per nosaltres ma- 
teixos. Ara bé, va ser necessari passar els tres primers anys de 
funcionament de la Instituei6 per poder realment comencar a 
atendre amb certa dignitat els mitjans informatius, ja que 
durant aquests primers anys, les tasques organitzatives de la In- 
stitucib han obligat a dedicar moltes hores de feina a tasques 
poc espectaculars perb de fonamentacib de la Institució, 

Encara avui no comptem amb un gabinet de premsa que faci- 
litaria molt la nostra tasca, perb ni l’espai fisic amb el que hem 
comptat ni el propi pressupost ho permeten. La comprensió 
dels professionals dels mitjans de comunicacib i la seva colla- 
boració han fet, pero, superar aquestes dificultats. 

La necessitat creixent de programes de participació ciutada- 
na, sobretot a la Adio, dedicats a posar de manifest i a cercar so- 
lucions a les mancances de la nostra societat, a combatre la soli- 
tud, a debatre situacions relatives a drets humans, i altres, han 
fet que amb certa assiduitat fos demandada la presencia del 
Sindic als mitjans de comunicació. 

En aquest sentit hem intervingut a RAdio 4, Catalunya 
Udio, RBdio Granollers, Radio Salud, Mdio Berga, Radio Mi- 
ramar, Rhdio Minuto, Ridio Popular de Barcelona, Udio  
Pont Nou, Rhdio Molins de Rei, COPE, RAdio Cadenan, 
Antena 3 i Radio Cadena Espanyola entre d’altres, 

Quant a la televisib, s’ha participat en entrevistes a TV3 i 
TVE i s’ha intervingut en el programa Una historia particular 
dedicat a l’objeceió de consciencia. 

Diversos diaris i publicacions han dedicat atenció al Síndic 
de Greuges i la nostra presbncia ha estat motivada per raó d’al- 
guna entrevista, per la publicació d’algun article dedicat a la In- 
stitució o per les notícies de la presentació del nostre informe 
anual. 

Aixi, han fet referkncia a la Institucib del Síndic El Mbn, 
Mbn Juridic, EI Temps, Placu Gran, Rubricatu, Regiú 7, Diari de 
Sabadell, Diari de Tarrugona, Catalunya Sud, Punt Diari, EI 
Vigía, El Periódico, Avui, Diari de Burcelona, El Puis i Lu Van- 
guardia, entre d‘altres publicacions. 

Cexperiencia que ens dbna haver intervingut freqüentment 
en programes de participacib ciutadana, fa que ens haguem co- 
rnenpt a plantejar la conveniencia d’establir acords amb diver- 
ses emissores per poder tenir en un futur no llunya una major 
participació en aquest tipus de programes, en els quals podem 
oferir una col4aboracib per resoldre molts dels problemes que 
s’hi plantegen O per exercir algunes de les funcions que ens 
han estat encomanades per la Llei 14/84 dkquest Parlament. 

Una vegada mks, des d’aquestes línies volem agrair la colla- 
boració que ens han prestat els mitjans de comunicació en ge- 
neral i deixar constancia de 1’excel.lent disposició del Collegi 
Oficial de Periodistes de Catalunya. 
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6. 
nades i sim$siums 

Con ferkncies, cdoquis, aprtwes i cloenda de reunions, jor- 

La progressiva acceptacib i coneixement de la Institució ha 
fet que cada vegada més el Síndic sigui requerit per entitats, as- 
sociacions, fundacions, coblegis professionals i altres entitats 
per dur a terme actes d’obertura o cloenda, confetimcies sobre 
drets fonamentals, activitats de la Institució o d’altres. 

De les compareixences dutes a terme durant l’any 1987, les 
que al nostre parer han resultat més interessants o de més 
relleu, han estat : 

13 de gener de 1987, Obertura i presentació de la Institució 
al I Curs de Formació per a Assistents Socials en els Jutjats de 
Guludia, organitzat per I’IREB (Institut de Reinserció Social). 

23 de gener de 1987. Participaci6 al Congrbs d’Acci6 
Social i Administració de Justícia, organitzat per la Diputació 
de Barcelona. 

19 de febrer de 1987. Confer&ncia-colloqwi organitzada 
per Falca Cultural de Manresa. 

6 de mar9 de 1987. Conferhncia sobre la <<institució del 
Síndic de Greuges, ombudsman de Catalunya)) a I’Hospital de 
Sant Joan de Deu. 

26 de m q  de 1987. Conferbncia-classe al Curs de Drets 
Humans celebrat ai Collegi d’Advocats de Barcelona, organit- 
zat per l’hstitut de Drets Humans de Catalunya. 

3 d’abril de 1987. Intervenció en el Sopar-col.loqui de 1’As- 
sociació de Propietaris de I’Ametlla del Vallks. 

14 de juny de 1987. ~onfer~ncia-col.loqui sobre <<El 
Síndic de Greuges i els drogaaddictes,), organitzada per l’asso- 
ciacib ASSOCIAT, de pares amb fills amb problemes de 
drogadependhncia. 
- Conferbncia-coiloqui a les Jornades de Normalització 

Linguistica, organitzades per I’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat. 

28 d’octubre de 1987. Participacib a la Reunión Nacional 
del Personal al Servicio de Atencibn al Paciente y de Relacio- 
nes con el Usuari0 de la Saniúad, que tingueren lloc a 1’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. 

1 O de novembre i 17 de novembre de 1987. Obertura i con- 
ferencia al 1.‘ Curs de Drets Humans a Reus, organitzat per 
I’Institut de Drets Humans de Catalunya. 

20 de novembre de 1987. Obertura i confer~ncia-coMoqui 
a les Jornades Catalanes sobre Drets Humans de les Persones 
amb Disminució Psíquica, organitzades dins el marc del 25? 
Aniversari d’ASPANIAS. 

29 de novembre de 1987. Ponbncia al congrés Sectas y SO- 
ciedad, a Sant Cugat, organitzat per l’Associaci6 Pro-joventut. 

9 de desembre de 1987. Participacib en I’acte commemora- 
tiu del 39? aniversari de la Declaracib dels Drets Humans, or- 
ganitzat per Amnistia Internacional, UNESCO, Amics de les 
Nacions Unides a Espanya, Sectorial Drets Humans de la Creu 
Roja.. 

10 de desembre de 1987. Participació a la TauIa Rodona 
sobre els Drets Humans a la Facultat de Dret de la Universitat 
Autbnoma, a Bellaterra. 

7. El Síndic i els escolars 

Durant l’any 1987 han visitat la seu de la Institucib diversos 
col-iectius d’astudiants d’EGB, BUP i universitaris. Durant 
aquestes visites els .hem explicat el funcionament de la Institu- 
cib i han pogut tenir contacte amb la realitat de la tramitació de 
les queixes. 

Els centres i escolars que ens han visitat s h  : 
- Alumnes d’ESADE, de Barcelona. 
- Alumnes de Formacib Professional de I’Institut Baix 

- Alumnes de I’Escola Montsacopa, d’Olot, 
- Alumes  de 1’Escola I’Ateneu, d’Igualada. 
A més, a principis d’enguany, una vegada ja iniciats els tre- 

balls d’estudi i redacció d’aquest informe, va tmir lloc a la seu 
de la Pnstitucib una classe donada pel Catedratic i Diputat 
senyor Rafael Rib6 als seus alumnes de cinqul: curs de sociolo- 
gia, de l’assignatura d’Institucions, 

La classe fou impartida en dos grups, l’un al matí i l’altre a la 
tarda. 

Hem de manifestar que en un principi vam témer per l’exit 
de la iniciativa, per raó de la limitacib d’espai amb quk co- 
mptem. Perb la comprensió i bona disposicib dels participants 
va fer que desapareguessin les nostres preocupacions. 

Creiem que val la pena fer constar aquests mots en l’infor- 
me, i desitjar que, en un futur no lluny& classes i conferhies 
de tenor semblant puguin tenir lloc a la nova seu, on compta- 
rem amb un espai més adequat. 

Camp, de Reus. 

Distribucib i classifica& 
de centres penitenciaris 

Tipus d ’establiments penitenciaris 

A) Establiments de preventius. 
B) Establiments de compliment de penes. 
C) Establiments especials, (art. 7 RP) . 

Establiments preventius són centres destinats a la retencib i 
custbdia de detinguts i presos. També s’hi podran complir 
penes i mesures penals preventives de llibertat quan l’interna- 
ment efectiu pendent no excedeixi de sis mesos (art. 8 RP) , 

Els establiments de compliment són centres destinats a l’execu- 
ci6 de les penes privatives de llibertat. S’organitzaran separada- 
ment per a homes 1 dones i seran de dos tipus : de regim ordi- 
nari i obert (art. 9 m). 

Els estab¡imems especials són aquells en eis quals preval el ca- 
rhcter assistencial i seran del tipus següent : 

a) Centres hospitalaris, 
b) Centres psiquiitrics. 
c) Centres de rehabilitacib social per a lbxecucib de mesu- 

res penals, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matkria 
(art. 11 m). 
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La ubicaci6 dels establiments ser& fixada per 1’Administrac- 
ci6 penitenciiria dintre de les hrees territorials que es designin. 
En tot cas, hom procurarh que cada una compti amb el nombre 
suficient d’aquelles, per tal de satisfer les necessitats penitenci- 
aries i evitar el desarrelament social dels penats (art, 20 RP) . 

RP : Reglament Penitenciari (aprovat pel Reial Decret 
1201/1981, del 8 de maig, i modificat pel Reial Decret 
78311984, del 28 de mar$). 

i l  . Preventius 

:ments penitenciaris de I’Estat esp nyot 
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A ndaluciu Cosfilla y L e h  

1. 
2. 
3, 
4. 
5.  
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
I l .  

Almeria 1. Le6n 
Cbrdoba 2. Segovia (Ebries) 
Jaén 3, Burgos 
Jerez de la Frontera 4, Pafencia 
Puerto Santa Maria 1 5 .  Segovia 
Algeciras 6, Soria 
Chdiz (Ro. Sta, Marla 11) 7. Zamora 
Granada 
Huelva 
Mhlaga 
Sevilla 

8, Avila 
9. Salamnca 
1 O. Valladolid 

Catalunya 
Ara& 

1. Huesca 
2. Daroca 
3. Terwei 
4. Zaragoza 

Asturias 

1.  Gijón 
2. Oviedo 

Balears 

1. Eivissa 
2, Palma de Mallorca 

Canarias 

1. Sta. Cruz de la Palma 
2, Sta. Cruz de Tenerife 
3. Arrecife 
4. LasPalmas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Lleida I 
Lleida I1 
Barcelona (homes) 
Barcelona (joves) 
Barcelona (dones) 
Figueres 
Gi rom 
Tarragona 

7, Madrid11 (homes) (Meco) 2. B i h o  
8, Madrid (joves) 3, San Sebastián 
9. Madrid (dones) 

Murcia 

1. Cartagena 
2. Murcia Ceuta 

Rioja 

1. Logrofio 

N’clvurm 1. Ceuta 

1, Pamplona Melilla 

Eushdi I 1. Melilla 

1, Nanclares de Oca 

L’Ombudsmun u Eirrupa 

Notes per a un estudi de dret comparat 

Introducciti 
Comunitat Valenciana 

1. Alacant (psiquilttric) 
2. Alacant 
3, Líria 
4. Castelló 
5. Valencia (homes) 
6. Valkncia (dones) 

1. CáceresI 
2. CáceresII 
3. Badajoz 

Canta bria 
Guiicia 

I. ElDueso 
2. Santander 

Castilla-La Mancha 

2. 
2. 
3, 
4. 
5 .  
6. 
7. 
8.  
9. 
1 o. 

Alchzar de San h a n  
Guadalajara 
Herrera (obert) 
i-ierrera (tancat) 
Ocaña I 
Ocaña I1 
Toledo 
AI bacete 
Ciudad Real 

Cuenca 

i. Monterroso (Lugo) 
2. Vigo 
3. LaCoruña 
4. Lugo (Bonxel 
5 .  Orense 
6. Pontevedra 

Madrid 

i. Central de Qbservacihn 
2. Hospital Penitenciario 
3. Psiquiátrko Penitenciario 
4. Aicalá de Henares I 
5 .  Alcala de Henares 11 
6, Madrid I (homes) 

Després de la Segona Guerra Mundial, coincidint amb l’inte- 
rks dels Estats pel reconeixement i tutela dels drets humans, 
eis diversos Estats europeus, prenent I’antecedent suec de 
i ’  Ombudsman del segle XIX, legiden sobre la creaci6 de figures 
similars a aquella, que inclouen en els seus sistemes juridics. 

Eis sistemes, pero, són diversos, tant pel que fa a la naturale- 
sa juridica de la figura i Ia institució com als Ambits territorial i 
material de compethies, procediments de designació i elec- 
cib, etc. 

Un primer estudi comparatiu de les legislacions ens permet 
establir una primera llista de similituds, diferhncies i carhcters 
específics de cada institució. 

Seguint el mapa d’Europa observem que : 
- Hi ha dotze Estats amb Ornbudsrnan nacional o 

equivalen t. 
Alemanya (RE) 
Awstria 
Dinamarea 
Finlhndia 
Franp 
Gran Bretanya 
Holanda 
Irlanda 
Noruega 
Portugal 
Su&cia 
Estat espanyol 
- A la RF d’Alemanya, la Comissió de Peticions del Bun- 

destag (Cambra equivalent al Congrés dels Diputats) és la co- 
mpetent per rebre les reclamacions dels ciutadans que tinguin 
litigi amb l’Administraci6. 



SUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DECATALUNYA / Nbm, 252-Annex / I1  de maq de 1988 13479 
I--- - -~--.l_l_I . ”  ..... 

- It4lia i Suissa no tenen Ombudsman o equivalent d’hmbit 

El sistema itali8 es basa en 1’Ombudsman regional (Difenso- 

Actualment, la meitat de regions italianes ja tenen nomenat 

A Suissa hi ha dos Ombudsmen cantonals (Zurich i Biife) i 

- No tenen Ombudsman o institucions equivalents : 
BBlgica 
Grkcia 
Islancia 
Luxemburg 
- Tampoc no en tenen les ciutats-estat, de forma política 

tradicional, corn ; 
Principat &Andorra 
Liechtenstein 
Mbnaco 
Sant Marino 

estatal. 

re Civico). 

i en funcionament el Difensore Civico (10 sobre 20). 

un de municipal (Zudch). 

- Puntcomú 

De les coincidkncies o punts comuns, el més rellevant és 
que en cap país ni sistema I’Ombudsman no t k  cornpetkncies 
per modificar les resolucions administratives. Solament pot 
proposar una soluci6 mitjangint recomanació o suggeriment 
(seguides o acceptades, In major part de vegades, per 
I’Administració) . 

- Caracteristiques 

- Sistema de nomenament : 
La majoria sbn elegits pels Parlaments. En són excepció 

FranGa, la Gran Bretanya i Irlanda. 
- Durada del mandat ; entre quatre i sis anys. 
Renovables : Austria, Dinamarca, Estat espanyol, Irlanda i 

No renovables : FranGa, 
- Condicions per adreqar-s’hi : 
La major part, directament, excepte Franp i la Gran Breta- 

- Possibilitat d’actuació : 
- A insthncia de part, 
- D’oofici (dret d’iniciativa, excepte a Franqa i la Gran 

- Termini d’adrnissibilitat de les queixes o prescripció de 

- Competencies : 

Gran Bretanya,. . 

nya, on s’ha de fer per mitjd d’un parlamentari. 

Bretanya). 

I’acció : limitat a un any des del mument del fet, o illimitat, 

- Supervisi6 de l’Administraci6 i defensa de les llibertats 

- Supervisi6 del conjunt de I’AdministraciÓ (FranGa, 

- Supervisió exclusivament de ‘I’Administracib de 1’Es- 

públiques (Espanya, Sukcia, Portugal). 

Finlhdia, Irlanda, Noruega, Pdisos Baixos). 

tat (Dinamarca, Gran Bretanya). 

1, Repiibtica Federal d 4  Iemanyu 

- Títol : Deutscher Bundestag PetitionsansschuR Vor- 

- Data de creació : 1975 (art. 45, Llei Fonamental del 

- Formacib cdlegiada : 29 membres, un dels quals d é s  el 

- Nombre d’afers l’any : aprox. 12,000. 
- Forma d’actuació ; directa. 

sistzende; Comissi6 de peticions del Bundestag. 

1949). 

president, Elegits entre els diputats del Bundestag. 

- Tota instincia de competencia federal (ministeris fe- 
derals, organismes particulars, per exemple Caixa de control 
d’assegurances a la vellesa). 

- La Comissió emet recomanacions i no pot revocar re- 
solucions administratives ni judicials. 

Nota especial : Ombudsmun militar. 

- TÍtd : Wehrbeanftregter, 
- Data de creació : 1956. 
- Durada del mandat : cinc anys. Elegit pel Bundestag. 
- Potintervenir : 
- a p e t i 6  del Parlament o de la Comissió de defensa 

- a iniciativa prbpia 
- a peticib del militar que hagi exhaurit tota la via 

nacional 

jerirquica. 
- Competbncies : 
- En tot el que fa referbncia als afers militars. 
- Relatius als drets fonamentals del soldat i als regla- 

ments interiorss de les forces armades. 

2. Austria 

- Titol : Volksanwaltschaft (advocat del poble) 
- Data de creació : 1977. 
- Característica : Institucib coilegiada de tres membres 

proposats per les formacions polítiques : 
- 1 del Partit Popular. 
- 1 de Li beral. 
- 1 de Socialista. 

Elegits pel Parlament. 
Un dels seus membres té la qualitat de President pel termini 

- Durada del mandat : sis anys renovables. 
- Nombre d’afers I’any : aprox. 6.UOO. 
- Forma d’actuacib : a insthncisl de part. 
- Competencies : 

d’un any. 

- Sobre tota I’AdrninistraciÓ. 
- Es procedeix a un repartiment dels afers entre els om- 

- Les administracions tenen vuit setmanes per acceptar 
budsmen, segons criteris geografia, 

o rebutjar les seves recomanacions. 
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3. Dinamarca 

- Titol : Folketingets Ombusdsmand. 
- Data de creació : 1954, 
- Durada del mandat : quatre anys (en correspondkncia 

- Designació : elegit pel Parlament (Folketing). - Nombre d’afers l’any : aprox. 1.30O. 
- Formad’actuacib : 

amb ia legislatura), revocable en tot moment pel Parlament. 

- Directa, No cal tenir cap interks personal per posar 
Mer en coneixement de l’ombudsman. 
- Prescripció de l’accib : un any. 

- Cornpetencies : 
- Pot actuar d’ofici. 

- Supervisa l’actuacib dels ministres i els funcionaris de 
1’Estat. L‘Ornbudsman és competent en assumptes importants 
de l’Administraci6 local. 

- Pot proposar mudificaci6 de lleis i reglaments. 

4. Finiandia 

- Títol : Ombudsman. 
- Data de creació : 1962. 
- Durada del mandat : quatre anys. - Designació ; elegit pel Parlament. 
- Formad’actuacib : 
- Directa. 
- Pot actuar d’ofici. 
- A instincia de diputats. 

- Prescripcib de l’acció : un any. 
- Competencies ; sobre el conjunt de les administracions 

. 

pdbliques. 

5. Franca 

- Títol : Ee Médiateur. 
- Data de creació : 1973. 
- Durada del mandat : sis anys no renovables. 
- Designació : nomenat pel President de la República. 
- Nombre d’afer l’any : aprox, 4.500. 
- Forma d’actuació : a instincia de diputat; no té dret d’ac- 

- Prescripció de l’acció : 
- Compethies  : administracions p6 bliques i organismes 

investits d’una missió de servei públic. Pot proposar reformes 
legislatives i reglarnentiries. 

tuaci6 d’ofici. 

Nota : El 1986 se’n creen delegats a cadascun dels 
departaments. 

6. Gran Bretanya 

- Titol : Parliamentary Comissioner for Administration. 
- Data de creació : 1967. 
- Durada del mandat : indefinit fins que el designat co- 

mpleixi 65 anys, o a petici6 propia. 

- Nomenament : Per la Corona. 
- Destituci6 : moció de les dues cambres parlamenthies. 
- Forma d’actuacib : les queixes han de ser trameses per 

- Competkncies : queixes contra els departaments del 

- Notaespeciai : 
Hi ha Ombudsmen per a 1’Administració local. 
Northern Ireland Comissioner for Complaints (des de 

Cornissioner for Local Administration in Wales (des de 

CFLA in England (des de 19741, no n’hi ha un nombre esta- 

CFLA in Scotland (des de 197 5) .  
Les queixes s’han de presentar per mitja d’un membre de 

l’autoritat contra la qual es fa la queixa, perb si aquest refusa 
trametre-la, I’Ombudsman local pot prendre-la en consideraci6 
directament. 

Les queixes mks freqiients rebudes pel Ombudsmen locals 
fan referhncia a l’habitatge i al planejament urbanístic. 

un membre dels Comuns, a qui els ciutadans s’adrecen. 

Govern central i serveis sanitaris, 

1969>, 

1974). 

blert, perb sempre hi ha hagut una comissi6 de tres. 

7. Holanda 

- Títol : Nationale Ombudsman. 
- Data de creació : 1981. 
- Durada del mandat : sis anys renovables (indepen- 

- Designaci6 : eIegit pel Parlament, 
- Nombre d’afers 1 ’any : aprox a 7 .OUO. 
- Actuacib :directa 

dentment de la legislatura), 

- tenir interbs en l’acci6 
- dret d’iniciativa : actuació d’ofici 
- possibilitat de tramita& de queixes anbnimes 
- possibilitat de tramitació de les queixes dels 

- Compethcies : conjunt de les administracions 

- Nota especial : a La Haia (Deen Haag) i Rotterdam 

funcionaris 

pÚ bl iques 

tenen un Ombudsman municipal. 

8. Irlanda 

- Titol :Ombudsman. 
- Data de creació : 1980. 
- Durada del mandat : sis anys renovables. 
- Designació : nomenat pel President de la Repcblica. 
- Nombre d’afers Z’any : 
- Forma d’actuació : directa 
- pot actuar d’ofici. 

- Compethies  : sobre el conjunt de les administracions 
pdbliques. 
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9. Noruega 

- Títol : Ombudsman. 
- Data creació : 1962. 
- Durada del mandat : quatre anys (a partir del 1.r de 

- Designació : elegit pel Parlament (Storing). 
- Nombre &afers I’any : aprox. 2,000. Un 40% d’ofici. 
- Formad’actuació : 

gener següent de les eleccions legislatives), 

- a insthncia de part 
- d’ofici. 

- Prescripció de P’acció : un any, perb pot intervenir 
encara que s’hagi superat. 
- Competkncies : sobre totes les administracions (Estat, 

departament, municipi) I 
- Nopotintervenir : 
- en afers entre particulars 
- en revocació d’actes del Consell de Ministres 
- en revocació de decisions de tribunals 
- litigis en quk té compethies 1’Ombudsman militar. 

- Nota especial : des del 1952 hi ha Ombudsman militar. 

1 O. Portugal 

- Títol : Provedor de Justiqa. 
- Data de creació : 1975, 
- Durada del mandat : quatre anys renovables una vegada 

- Designació : elegit per 1’Assemblea Nacional, 
- Nombre d’afers l’any : aprox. 4.500, 
- Forma d’actuacib : directa 

(independentment de fa legislatura). 

- a instkcia de part 
- d’ofici 

- Termini de prescripció : un any. 
- Compethcies : 
- defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans 
- pot intervenir sobre la legalitat d’una decisió 

administrativa. 

1 Sukcia 

Titol : Justitie Ombudsman. 
Data de creaci6 : 1.809 (amb reformes ei 1 967 i el 1975)- 
Actualment, després de la reforma del 1975 : quatre 

Ombudsmen (un dels quals té el titol de director dei despatx). 

- assumptes contenciosos electorals i afers generals 
- control dels tribunals, de la policia i situació 

- educació i defensa 
- problemes socials. 

Caclascun té un hmbit de competkncies : 

penitenciiria 

- Nomenament : elegits pel Parlament. 
- Durada del mandat : quatre anys. Poden ser destitui’ts 

pel Parlament durant el mandat. 
- Nombre d’afers l’any : 3.500 p/o. 
- Forma d’actuacib : directa 
- dret d’iniciativa. 

- Competencies : sobre totes les administracions, organis- 
mes de I’Estat, Administració local i el seu personal (excepte 
els ministres en exercici, els membres del Parlament 1 els regi- 
dors municipals). 

Ombudsmen especialistes 

- Ombudsman per a la competencia (comercial), creat el 
1954, nomenat pel Govern. 
- Ombudsman dels consumidors, creat el 1971, nomenat 

pel Govern. 
- Ombudsman per a la igualtat d’oportunitats, creat el 

1980 per assegurar l’aplicacib de la << llei sobre la igualtat d’o- 
portunitats entre homes i dones en la vida professional N. 

Té per finalitat prohibir tota discriminaci6 per raó del sexe. 
- Qmbudsman per a la premsa, creat el 1969. No és una in- 

stitució pública, sinó un organisme subvencionat per les princi- 
pals mganitzacions.de professionals del món de la premsa i la 
comunicació , (clubs de publicistes, Federació Sueca de 
Periodistes., ,), 

Designat per un cornitk especial compost pels Ombudsmen 
parlamentaris i els presidents dels collegis nacionals d’advo- 
cats de Subcia i la Comissió deontolbgica de la premsa. 

1 2. Estat espanyol 

- Caracteristica especial : un Ombudsman amb competen- 
cia a tot E s t a t  i fins a vuit amb competencia a cadascuna de les 
autonomies (8 sobre 17), 
- Títol : Defensor del Pueblo. 
- Data de creació : Eey Orgánica 311 98 1, del 6 d’abril. 
- Durada del mandat : cinc anys renovables. 
- Designacib : elegit pel Parlament (majoria de 3/5 de les 

Corts Generals). 
- Forma d’actuació : directa. Dret d’iniciativa. Pot actuar 

d’ofici. Possibilitat d’interposicib de recurs d’inconstitucionali- 
tat d’una llei. 
- Competkncies : defensar els drets fonamentals dels 

ciutadans davant I’Administracib. Possibilitat de proposar re- 
formes legislatives. 
- Ombudsmen de les autonomies : actuen en coordinació 

i cooperació amb el Defensor del Pueblo. 

Catalunya 

- Títol : Sindic de Greuges de Catalunya. 
- Data de creació : Llei 1411984, del 20 de mar$ (art. 35 de 

- Nomenament : pel Parlament per 315 parts. Juny 1984. 
I’Estatut). 

A ndulusia 

- Tftol : Defensor del Pueblo Andaluz. 
- Data de creació : Ley 9/1983, de 1’1 de desembre (art. 46 

- Nomenament : abril del 1985. 
de I’Estatut) , 

http://mganitzacions.de
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Canaries 

- Titol : Diputado del Cornún, 
- Data de creacib : Ley 1/1985, del 12 de febrer (art. 13 de 

- Nomenament : mar$ del 1986. 
I’Estatut). 

A ragb 

- Titol : Justicia de Axagbn. 
- Data de creació : Llei del 27 dr= juny de 1985 (art. 33 de 

- Nomenament : desembre del 1987. 
I’Estatut). 

País Basc 

- Títol :Ararteko. 
- Data de creacii, : Ley 3/S985, del 27 de febrer (art. 15 de 

- Nomenament : per nomenar. 
1’Estatut) * 

GaEicia 

- Titol : Valedor do Povo. 
- Data de creació : Ley 6/1984, del 5 de juny (art. 4 de 

- Nomenament : per nomenar. 
I’Estatut) * 

País Vdkncia 

- Títol : Sindic de Greuges (previst a I’art. 24 de I’Estatut) 

Balears 

- Titol : Sindic de Greuges (previst a I’art. 29 de I’Estatut). 

13. ltaiia 

- Títol : Difensore Civico. 
- Particularitat : existencia d’un Urnbudsman a cadascuna 

de les regions. 
Actualment, de vint regions, ja n’hi ha deu que tenen Difen- 

sore Civico : 
Toscana. 
Ligúria. 
Campinia. 
Umbria. 
Llombardia. 
Laci. 
Friül. Venec ia. Júlia. 
Marca. 
Piemont. 
Pulles. 
- Durada del mandat : cinc anys, renovables una vegada. 

- Designació : nomenat pel President de la regió, amb des- 

- Nombre d’afers l’any : variable segons les regions. Per 

Pot ser remogut per motius greus. 

ignació prkvia del Consell Regional, 

exemple, Toscana4985 : aprox. 2.000, sobre una població de 
3.750,OOO habitants. 
- Forma d’actwacib : 
- a insthncia de part 
- d’ofici. . 

- Cornpetkncies : pot intervenir solament en cas de retard 
o irregularitat de IXdministració. 

14. S u k  

A) Ombudsman del cant6 de Zuric. 
- Títol : Ornbudsman dm Kantons Zurich. 
- Datadecreació : 1977. 
- Designaci6 : eiegit pel Parlament cantonal, 
- Duracib del mandat : sis anys renovables. 
- Competkncies serveis administratius del Cantó de 

Zuric. 

B) Ornbudsman de la ciutat de Zuric. 
- Títol : Ombudsman municipal, 
- Data de creacib : 1971. 
- Designació : elecció per majoria absoluta dels 125 mem- 

bres del Parlament municipal. 
- Durada del mandat : quatre anys renovables. 
- Nombre d’afers : aprox. 400. 
- Competimcies : Serveis administratius de Zuric. 

Disposicions legals 

LIei 14J1984, del 20 de mar$, del 
Sindic de Greuges (DOGC nim. 24 1, 

del 30 de marg de 1984) 

Conformement al mandat que fa l’article 35 de I’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aquesta LIei estableix I’organitza- 
ciÓ i el funcionament de la Institucio del Sindic de Greuges. 

N. de la R. : El text de la Llei, que IYnforme reprodueix aquí, 
pot ésser consultat en el BUPC nlim. 1874 pirg. 7945. 


