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sess10 PLENARIA NÚM. 17 

Ordre del dia 

I3 Sr. PKESTDI?NT : ComenGa IR sessih. (I’uusu.) Se suspim 

CIA s m i h  sc susph u IPS úoízc dcI mi& i úotzc minuts i PS 

Ei Sr. PRESIDENT : Es reprkn la sessió. 
Aquesta sessih tinrlrh un  Únic punt dc I’orcire del dia, la seqü- 

encia del qual es descabdellarii d’acord amb l’articlc 144.3 del 
Reglament, sobre la tramitnció parlamentiria de I’lnforrne 
anual del SIndic de Greuges. hs convidat l’i-lonosable senyor 
Frederic Raholu i d’bpona, Sindic de Greuges, a baixar cz la tri- 
buna cl’oi‘adors i tc h paraula per presentar un resum del seu 
1 n for me. 

RI Sr. StNDK DE GREUGES (Frederic Rahold : Molt 
I-lonorublc President, honorables consellers i i 1 4  ustres senyo- 
res i senyors diputats, cn presentar-me per primera vegada 
durant aqucst Parlaineni, permetin-me que els expressi la 
ineva mks cordial felieitaci6 per I’bxit aconsegirii en les darre- 
res eleccions i que cls desitgi els millors encerts en Iti important 
responsahilitat d’aprovnr les lleis que han de regir el nmtrc 

Irt scssió pcr cinc minuts. 

repr&n a un yuat-! d’una i nou minuts.) 

pais. 
Poc després dc la seva clecció, la nostra institiicib els vil i c r  

arrihar 1’1nf’ormc corresponent a I’my 1987, oLjjcctc dcl dehat 
d’wui. Aquest lnforme, que va ser presentat al Parlament cl 
nies de marq proppassat, d’acord arn h la nostra Llei, va coinci- 
dir m b  cl períodc prc-clccloral dc l’actual legislatura. Aquesta 
c i r cums thk  ha fet que es producixi I’moinalia quc, per 
primer cop en aquesta Cambril, la nostra instilució informi 
sobre unes actuacions corrcspottcnls II l’antcrior lcgislatu ra, 
Penso quc, en ciiwmstincics scmhlanls, seria aconsellable 
cvitar liquestli asincronia. 

E1 resultat d’aquests qualre m y s  i escaig de I n  posiicla en 
marxa de la instituci6 ens ha ;ifermat en el convenciment quc 
cl resultat ha estat irtil i dificilrncnt substilu’ible per altres mit- 
jans tmdicionak per resoldre amb agilitat i tircvctat cfls proble- 
mes manifestats pels ciutadans cluc, en  aquest temps, han re- 
corregut R Iu nostra institució pcr discrephncies amb les clii‘e- 
rents administracions, mani festacion s I) q Lici xes q ~ i e ,  j 11 n t a- 
ment amb els selis resultats, formen part de I’Inf‘orrne cluc avui 
posem a In consideracib de v o s t k  

Ens intercssa fer observar que uquest Informe, respecte als 
anteriors, ha sorert una important morlificaci0 yzic afecta la 

seva estructura. Aquestes modificacions s6n fruit cl’unii nova 
conccpcib quc ha permix eliminar reiteracions i dogmatismes 
que, si bé en aquell context es feien ncccssaris, procliiien, en 
canvi, iina lectura poc iirnena i, pcr’ aqucst motiu, apartaven 
I’administrat de la nostra experikncia. 

El qiie pretenem, en definitiva, és que, llegint-lo, el ciutudii 
descobreixi en aquest I nforrne unes situacions i resolucions de 
I’AdrninistraciÓ qiie li serveixin cle referkncia i guia per fcr pre- 
valer els drets que I’emparen en problemes si milars. 

Aquesta now rcdaccib no  deixa de partir del seu objectiu 
principal, quc 6s de ser útil a h  parlamentaris i a I’AdrninistraciÓ 
perquk, per mitjii de la crítica i I’anilisi que formulem, puguin 
copsar els defectes de procediment i les omissions que encara 
jiersisteixcn i que hem procurat cie reflcctir en Ics qucixcs sc- 
Ieccionxks en I’Informc. 

Arn b aixb pretenem que I ’Adini n istracib cs vagi corrcgin t 
de les complicacions eclministrativcs inútils i esmeni els dcfec- 
tes rl’estructurc? i les falses decisions dels problemes que li  plan- 
teja l’administrat. En definitiva, hem pretes sortir de I’inforrne 
descriptiu per prescntar un informe-debat, en el qual cs fan re- 
ssaltar els problemes reveladors dels mals cluc afectcn la nostra 
societat 

Atenint-nos, doncs, a les normes quc hem cstablcrt, I’lnfor- 
me que comentem cs divideix en tres parts : a la primera s’in- 
clou I’actuacih de Ics divcrscs administracions sclcccionades 
per matkries o grans blocs; la segona part correspon a les con- 
cliisions dels prtiblemcs detectats cn Ics relacions dc les admi- 
nistracions amb el Sindic cle Greuges, on incorporcrn unes rc- 
flexions i suggeriments sobre qüestions quc afecten 1’Admi- 
nistriicib; cn la terccra. part figura el conjunt de dades esladisti- 
ques i documents de dret comparat qtie considerem imprescin- 
dibles per a la comprensió dcl nostrc treball. 

L‘obiccle bisic del nnstre comentari cl’wui és cl que consti- 
tueix la Ixi-ncra purt dc l’lnfome, que ha estat dividida en  set 
seccions. La primera 6s la secci6 de I’administrilcih general, in- 
cloent en aquest I-ipartAl les qiicixes tramitadcs cn rclació amb 
totes iicluellcs situacions cn quk, per acció o omissi6 cle 1’AcImi- 
nistracib pÚ blica, el ciutadii ha d e r i  danys, lesió o indefensih, 
i no se li han ofert --o sc l i  han negat obertament- cls instru- 
ments legals nccessnris per exercir els drets que I’ordenament 
*juríclic li concedeix : cl (li h i l  rescabalamcnt deis perjudicis 
cimats per I’klministració, les situacions d’inactivitst admi- 
nistrativa, la mancii d’informacib a les traves hjustificadcs pel- 
obtenir-ne, a part la utilitzacib de la via de fct, són Aguns dcls 
aspectes que s’analitzcn en aquest aliartat cmn a C ~ L I S C S  mks di- 
rectes del dcscontcntarncnt dels administrats. 

La segona és la seccib d’ordenacii) del territori, on  estLicSicm 
Ics qucixcs quc, esscnt cornpetkncia de clirerents adtninistraci- 
ons, configuren el medi en q u e  es desenvolupen les activitats 
ciutadanes, i hi tractem, doncs, problemes relatius 8 I’urbanis- 
me, les activi tats classificades, cl medi natural, Ics ohms pir bli- 
ques i I’hhabitatge, qualsevol que sigui l’xiministraci~i afcctadii. 

La tercera es la sccci6 tributiria, on s’aqq-upen totes les 
yuei xes que fan ref’crbncia als coiiflictcs c titrc I’adrninistraciO i 
els contribuents, sense considerar quina hi estat l’aútninistra- 
ció afectada pel conflicte. Val a dir que tambc, com en exercicis 
anteriors, els tributs locais han suscitat cl major nombre de 
queixes &aquesta A r a ,  pero en relacih amb l’aspcctc de la cap- 
acitat cconhmica del contribuent i la miinca de garanties qiie 



suposa per al ciutadi un procediment tributari defectuós. 
La quarta cs la secció de sanitat i consum, en que han estat 

incloses les qucixes que fan refcrkncia als conflictes que cs 
troben els ciutadans en materia de sanitat i consum, especial- 
ment certs aspcctcs com emergencies mkdiques, la respansabi- 
lital sonithia, el rescabalament de despescs, la reforma psiqui- 
itrica o els drets del consuinidoc 

IAI secció cinquena és la de pensions i serveis socials. L a  sal- 
vuguarcla i garantia dels drets del ciutadii ha de ser cxigida ;iiilb 
ei maxim de rigor quan el titular dels drets o el tlcstinatari del 
benefici formen part dels sectors socials niés desvalguts. 1311 
aquest apartat acollim les queixes promogudes per aquests 
ciutadans exclosos de la societal ciel benestar. 

La secci6 sisena correspon a cnsen yamenl i cultura. Arran 
de les queixes rebudes en matkcia educativa, hi ha clivcrsos [is- 
pectes quc han suscitat l’atenció dcl Sindic. Així, I’cducacih es- 
pecial i la prcvisib de vacants cfc professorat sbti, cntrc d’dtres, 
els assumptes que tramitem dins d’ayucsta secció. ‘I;unbb hi 
han estat Inclosos els aspectes relatius a norInalitxaci6 
lingüística. 

Finalment, la setena seccib ks la declicada i-i jwtici:i i Irebali. 
El ciutadh es troba indefens davant les clisfuncions i les irregu- 
laritats de I’AdrninistrrtciO de Justícia. Malgriit la matica dc co- 
mpetkticies en aquesta matkria, hcm rccolEit algunes dc les 
queixes promogudes en aquest sentit, incloent-hi tambk les 
queixes rclacionadcs amb la protecci6 i tutela de menors, ser- 
veis penitenciaris i dc rehabilitacih i altres relatives a yiiestions 
compctencials de la Generalitat en rnathria de justicia i treblzll. 

Congruentment amb aquest sistema de tractament de les 
queixes, en les conclusions valorem també els mktodes i I ’ M -  
ministració en conjunt, que conformen la segona part de 1’In- 
forme. Aquesta optica s’ha vist afavorida pcl fet que, en opinib 
nostra, totes les udministracions, grans i petites, autonbrniques 
i locals, independentment de la forva politica que ha rebut la re- 
sponsabilitat de dirigir-les, tenen problemes semblants, i a 
totes s h  aplicables les conclusions d’aquest Informe. 

S’analitzen també aqui cls mktodes i els procediments refc- 
rents a problemes econi>mico-patrimonials i, finalment, els re- 
latius a la prestació de serveis. 

Les conclusions finalitzen amb eis problemes que hetn ob- 
serval en referencia a I’activitat dc programació i planificacih 
de les nostres administracions. Les recollim en un intent cl’a- 
profunclir en les indubtables conscqükncies que se’n deriven 

Per acabar, fem u n  recull de reflexions o normes elementals 
que creiem que han dc determinar el capteniment dels nostres 
poders públics. Les estadktiques, cont’cccionades arn b l’ajjut 
del suport informBtic amb quc comptem i presentad (i es cn 
forma de grifrcs, reprodueixen totes les dades i els aspectes 
quantitatius de I’activitat de la InstitiiciG i les sevcs relacions 
amb els ciutadans. També hem inclos en aqucst apartrit les acti- 
vitats institucionals no circumscrites cstrictameni al tracta- 
ment de la queixa, amb indicació de les relacions amb aquest 
Parlament, amb el Defensor del Poble i amb els comissionats 
autonbrnics analegs i la presencia de la Institució en els mitjans 
de comunicació. A tots ells, per la inestimable ajuda i colhba- 
ració, nascudes de la cooperació i del treball conjunt, i pcr ln 
discussió i la superacib de dificultats, donem sincerament les 
grhcies. 

1XX d S  CiLltddanS. 

Fet aquest resum tnelodolbgic del nostre Informe, voldria 
dedicar I’úftirna part d’aquesta intervencih a fcr ressaltar 
alguns aspectes substantius que es reflectcixen ;i les conclusi- 
ons, entre els quals destaqmm qikstions econhmico- 
patrimonials, jurídico-aclministratives i les corresponents al 
Síndic com a cotlaborador de I’hdminktracib. 

Sovint hem dc denunciar tin:t no infreqiient arhitcarietal, 
disli.essacla amb vestits dc correccih, fins i tot del rigor en el 
procediment quc, com per exemple, CXI el cas cl’una corporació 
local que, ;i1 mliteix temps cluc destina quantitats iinporiants a 
dcspcses sunilituhrjcs, invoca determitiats articles dc la llei pcx 
deniorar cn cinc anualitats el pagarncnt cl’una indemnitmcih 
dc 600.000 pessetcs a un treballador. En opinici nostra, ~ i t i a  tal 
x twc ib  110 deixa de constituir ~ i n a  decisih arbitriria i poc 
corrcct a. 

Hem ctmstntat tambi! la clif‘ec&ncia rlc tracte que dispcnscn 
Ics nostres administracions als r:r&dits H fwor seu que ha CIC sa- 
tisfer el contribuent i els deutes i les obligxions que, per d i k -  
rents conceptcs, han d’mumir  elles mateixes. 1 3  pot mal 
adduir que aquest diferent tractament és imposat pcr la lrgisla- 
cih vigent, cluc estableix tota mena dc cautetes a les dcspcses 
púhliclucs i ~ : n  cl control dels actes de recnneixemeni (1’0- 
bligaeions cwnbrniques. No obstant nixb, creiem quc, a1 
marge d’aqiicst dement normatiu, s’lm generat tat u n  plegat 
de conductes i habituds que no tenen res a veure amb la nor- 
mativa general E yuc compekixen el ciutadi a ut1 paper de pa- 
gador diligent i cobrador pacient. 

Sovint, en el transcurs del nostre mandat, hem rebut divcr- 
sos escrits que posaven de rnitirifest els rreqiients problemes de 
violació dels drets humans, quc afecten des dels infants als 
vells del nostre país, i també molts estrangers que, per defici- 
encies d’estructura en l’aplicació dc la Llei d’Est mngeria, hrtn 
tingut problemes en la lrarnitacib dels expedients de residencia 
o cl’expulsió. 

Sovint hem observat tamhb l’cxistkncia de personcs o co- 
lkctius quc viuen en situacions de deficient salubritat, en can- 
dicions indescriptibles d’habitatge, que reclamen la urgent 
construcció d’habitatgcs de promoci6 pirblica, a fi que el dret 
proclamal per la Constitucib sigui una realitat. Moltcs d’a- 
questes situacions són de dificil solució, ja que sofreixcn la in- 
coherencia de I’AdministraciÓ, que, tot i dictant disposicions 
per p l h r  aquests problemes, sovint no les porta a terme, i 
2-11.lcga que no disposa dc mitjans suiicients per resoldre 
aquestes persistents degradacions dels marginats, encara que, 
al nostre entendre, en molts casos s’hi podria posar remei ma- 
difican t prioritats pressupostarics. 

Sovint hem de recordar la situacih de massificaci6 a Ics [)re- 
sons, a les quals cstan sotmesos molts interns cn un establi- 
ment on aquesta massi ficació constitucix violkncia per ella ma- 
teixa, i sobretot pels mateixos interns. Tot i reconkixer I’esforq 
que fa la Conselleria de dustici;i per millorar les condicions 
cl’estada dels interns d’acord amb la llei, hi ha encara mimcan- 
ces, com 6s el cas dels interns que pateixcn desequilibris men- 
tals i que no tenen un centre adequat per al seu tractament. 

Sovint ens trobem en situacions de desencís dcl ciutadh 
davant I’aplicacib de determinades lleis i normcs dictades apa- 
rentment amb unes intencions, pcro que donen resultats dife- 
rents a la seva finalitat. Tal es el cas de I’aplicaeib de la Llei 
18/84 d’aquest Parlament, sobre el pcrsonal eventual, contra- 
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~ t a t  i interí al servei de la Gcneriilitat en el pcriode del 1939. 
Molts d’ells es varen haver d’cxiliar i, en coiiscqübncia, viiren 
perdre el lloc de treball. Alguns, tambk, la naciondit at espany- 
oh, i molts, la. residencia. lin aquestcs circumstincies, no 
poden acollir-se als beneficis cl’aqucstti Llei. Entcnern que 
aquests ciutadans, quc no han vist rcconeguts els rnatcixos o 
semblants drets i beixficis que la normativa sobre arnnistin 
havia establert, tenen dret a demanar una aplicació més flexi- 
ble i cxlcnsivi-i dels ~~rcceptes de I’esrnentada Llei i reglament, 
cl’acord amb cls principis quc van inspirar aquesta tiorrnativa i 
emh cls critcris del scu prchmbul, 

Ida mancii d’una protccci6 social unitiula en cls sistemes de 
seguretat social espanyols han fel convergir els esforps cap a 
 LI^ model m@s universalista i unitari en les obligacions i cotitza- 
cions, perb no cn la protecció. ”és un cxcmple el rkgim cspc- 
cia1 dels ti’ehalladors autonoms, col+leciiu que s’ha vist contí- 
nuament discriminat quan1 a l’acció protcctora. 13cl que fa a la 
pensi0 de jubilacib, la interpretació que fan i’INSS i ei ‘ll i  bund 
Central de Treball de la normativa vigent ha estat objecte de 
moltes queixes, perqui: no es reconeixia validesa a les cotitzaci- 
ons corresponents a períodes anteriors f i  l’alta, abonades amb 
rectirrec i a requeritnen t de l’entitat gestora. Precisament, en 
coordinacib amb cl Defensor clcl Pohlc, hem recomanat des de 
l’any 1984 iin canvi en la normativa vigent perque s’adeyiii la 
situació d’aquests eventuals pensionistes fi la doctrina dels 
actes propis, com ho han declarat diverses mqistraturcs de tre- 
ball i també una sentkncia del Tribunal Suprem, que invoquen 
els principis reclors conformats en els arlicles 41 i 50 dc la 
Consti tució. 

Un ultrc dels aspectes cluc creiem neccssari indicar és I’exer- 
cici del control de I’hdministraciO per pari clcl Síndic. Li1 si- 
tuacib a Catalunya, CQIII es despren de I’lnformc, i en reliicib 
amb el sislema i les realitats adrninistralivcs, no es pas clifcrcnt 
A la resia dels listats europeus. I-li ha amplis hmbits d’actuxib 
administrativa que resulten tkcnicument incontrolables pels 
sistemcs tradicionals, fonamcntalmcnt pels tribunals de justici- 
il. Aixo fa ncccssliria, com en uiis altres piisos, l’cxistkncia 
cl’una instiiució com el Síndic cic Grcuges o l’omr‘iracrlfman. En 
primer lloc, cal rererir-nos a I’aspccte individual del problemi, 
cn yuk, per I’escass~ cntitat de la cantroversir-l o per les condici- 
ons personals del ciutad8, cl rccurs contencihs es manifesta in- 
viable per cost& i lent. 

Tamb6 hern CIC f’cr csrncnt dc l’iilctc d’abast general, en  quk, 
pels tcrrninis que han de tenir decie per al sector de la població 
a qui va dirigit o pcr ultres circumstlincies, I’hclministracih que 
eis dicta sap d’antuvi quc no  estaril suhjecta a cap control o 
que, en cas contrari, el resultat del control scrk II p)s/wiwi  i ,  
pcr tant, del tot ineficaq. 

El control d’aqucsts actes administratius, I’hem realitzat 
mantenint un constant cliiilcg amb els poders piiblics, amh 
l’A,drninistraciÓ de Iu Cicncralitiit i amb els ens locds de Catalu- 
nya. Aixi matcix, hcm considerat un dcure explicar al ciutudh 
i ,  en cl cas oportú, justificar I’accib idministrativa quan cra co- 
rrecta, i advertir tambk quc certs principis no poden gaudir 
d’excepcii). En tot moment ens hem csf’orqat, quan ho hem 
cregut escaient, a reconsiderar cls pui i ls  de vista del ciutaclh 
amb els de I’Adminisiracib, eolhborant eslrelament arn b clla 
yuati hi hem cstat t’cquerits, Assolir aquest objectiu es, al 
nostre entendre, el que més justi ficu l’cxistenciu del Síndic cle 

Greuges. I, abans d’acabar, pcrmeteu-me dedicar uns mots 
cl’agra‘iment 1-1 1’Excel~lcntíssim Ajuntament de 1Earcelona i ,  cn 
especial, al seu Alcaldc, senyor Pasqual Maragnll, cluc ha fet re- 
alitat el compromis dc ia reconstrucció i cessió per cinquanta 
anys de l’miigri residencia del Marclu&s cl’Alfacrl‘ls al Shdic de 
Grcugcs, quc, en aquest nou emplac;amc~zt, pot desenvolupar 
una mks eficaq i competent dcdicacib amb tots els seus col.lc?- 
boradors, fet que permet donar ~ i t i i i  inillor atcncih als 
c i ut ada n s. 

Finalment, he de manifestar el meu reconeixement per I’es- 
fbrq cl’un redu’it equip dc clinou persunes que han cornplcrt la 
seva tasca amb gran sentit cle servei i de rcsponsuhilital, setise 
la cot-lnboracih de les quals no hauria estat possiblc la consoli- 
daci0 de la lnslitució que iinc I’honor de reprcsciitar. 

Molt ikgriit per la sevil atenció. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes griicies, Honorable Síndic cle 

Circuges. Ara el debat prosseguirh amb les intervencions dels 
rcprescntants dels grups parliimentaris. EI temps de les inter- 
vcncions serh d’un rnixirn de quinze minuts. L‘ordrc scri de 
menor D major; pcr consegiicnt, té la paraula el representant 
dcl Grup parlamentktri Mixt, IHustrc Diputat scnyor Martin 
Toribi o. 

El Sr. MARTiN : Molt Honorable President, Molt Honora- 
hlc Síndic de Greuges, ilhtríssirns senyores i scnyors dipu- 
tats, gran part de les mcves parnulcs seran repeticii) de les ex- 
posades en Comissi& i aixo obeeix a ducs raons : primcra, rea- 
firrnació de les nostres idees; scgonii, esperar una resposta més 
kmplia de IR que, amablement, ens va donar al scu dia el Moll 
Honorablc Síndic de Grcuges. 

De l’exposicib i la presentació f’ctes per 1’1 Ionorable Síndic 
de Grcuges sobre Ea mernhria de I’my 1987, els diputats del 
CDS volen fer les segiients consideracions : en principi, de 
I’lnforme es dedueix que Tany 1987 s’hm rebut A la Sindicatu- 
ra de Greuges 1.382 queixes, de les q u d s  se n’han adrnes 900 i 
no se n ’ h i  a d m h  299, i n’han quedat en cstudi 183; dc les 
yueixcs admeses, cstan rcsoltcs i arxivades, 619; dc les resol- 
tes, no han estat favorables, 297, mentre yiie no s’han nprecial 
unes irregiiluritals en 255 queixes, i n’hnn desistit 54, i Ics reco- 
manacions no ateses han cstat 13. En resum, aixh fil que de 
1.382 queixes rebudes, n’hagin estai resoltes fiworablemcnt 
297, constatant una uctuacih irregulur de I’ARdrninistrnciÓ. 

Ilavant cl’aqucst perccntatge, hauríem ric pensar que : a) o 
bd cl ciutadii té simplement la impressió que 1’AAclministracih 
no  vctllzl pels SCUS intcsessos, o b) o bk, inalgrat quc I’AcImi- 
nistració actua cle forma correcta des cl’un punt de vista legal, 
hi ha un perjudici pcr al ciutr-ldh. 

Aixi, dones, sembla adequat el que el Síndic manifesta en 
les sevcs conclusions -i fa uns niomcnts ens ho ha  repetit-, 
quant al procedimcnt de I’AdininistraciÓ, ,ja q ~ i e  en ocasions 
I’arbitrarietat es disfressa amb el vestit de la correcció i fins i tol 
amb el rigor del procedimcnt. Per exemple, si una corporucib 
locnl dcscstima quantitats imporimts a despeses volunthies i, 
al mateix temps, invoca dcterminats articlcs de la llei per de- 
morar cinc anualitats en el pagameni cl’una inciernnilzacib ii Lin 
treballador, fixada cn una sentencia, no deixa cle constituir una 
passi6 arbitriria. 

Els trl‘lmits de la informacih pública, sobretot cn matcria i i r -  

hanística, s6n priclicarnen t inopcrants, quan dcs de I’Admi- 
nistixci6 són vistos mks com un trimit que la llci ordena cluc 
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no pas com una ocasió pcr enriquir amb suggeriments noves 
dades o alternatives. Tarnbb, a vegades, les aprovacions defini- 
tives de la Generalitat introdueixen tals recomanacions i modi- 
ficacions amb tant detall que fan dubtar de I’autonomia muni- 
cipal atorgada a les corporacions locals per la normativa urba- 
nistica vigent. 

hs important cl que assenyalava el Sindic de Greuges en el 
seu informe sobre ei que bona part de les resolucions admi- 
nistratives es fonamenten en informes, perícies o constataci- 
ons dels tkcnics que formen part de la mateixa estructura admi- 
nistrativa, i és només en un procedimcnt judicial quan el ciuta- 
da pot aportar informes Q criteris contradictoris, sense que aixo 
sigui acimes en la tramitació purament administrativa. En 
aquest cas, I’administrat ho té francament dificii si vol dc- 
mostrar a I’AdrninistraciÓ quc les m e s  no són el que els seus 
tecnics diuen que són. Seria, doncs, important que I’Adrni- 
nistració acceptks la iniciativa aprovatbria dels particulars i 
acceptar-la com a col-iaboració en la tasca ndministrattiva; per 
cxcmpk, temes d’activitats molestes, minusvalideses, respon- 
sabilitats de les companyies electriques, etcetera. 

Tambd, a voltes, I’AdministraciÓ actua de manera diferent 
quan es tracta de les diferents posicions en quk es troba davant 
d’un deute tributari, d’un administrat o quan és el deutor de 
l’adminislrat. Ens consta també que el principi constitucional 
establert a l’article 103 de la Constitució - i  m’estalvio llegir- 
10s aquest article als il-lustres senyors diputats- no es co- 
mpleix, quant a la prestacih del servei, ja que es detecta una 
gran distancia entrc les paraules i els fets, entre normes i reillit- 
racions en les nostres administracions publiques. Les normes 
neixen ja sense efecte, perquk la realització o les exigkncies 
que estableixen manquen del suport econornic necessari, la 
qual cosa comporta una frustració i impothncia del ciutadh i 
desconfianqa en I’ordenament jurídic. 

D’aquest panorama, en principi, sembla adequat el que plan- 
teja el Síndic en les seves reflexions i els seus suggeriments, 
pero jo voldria fer, a més, una altra reflexió, sense que la figura 
del Sindlc de Greuges en concret, I en general les figures de 
I’omhi4d~m0n hagin de comportar una gran estructura i burocrh- 
cia, que faria convertir-les en una justícia paralkla. S’hauria 
dc tenir e17 compte la major transcendkncia del paper que nas- 
altres posem entre cometes i en diem <(conciliador )ja No ks cap 
secret que l’Administraci6 judicial es troba en un moment cri- 
tic. La demanda de justícia ha augmentat en els darreres anys 
fins al punt de col-lapsar definitivament unes estructures judi- 
cials pensades per al segle XIX. 

Aquesta situacib, que afecta per igual totes les vessants de 
l’orgmitzacib de justícia, &s especialment delicada en el cas de 
la jurisdicció contenciosa-administrativa, que és la responsable 
de jutjar i controlar les administracions publiques. En efecte, a 
cornenpment d’any, les audikncies territorials tenien ~ C U M U -  

lats en les seves respectives sales més de 61 .O00 plets; aquesta 
crirrega de treball significa que, mantenint-se I’actual producti- 
vitat dels tribunals i Sense que sorgissin noves demandes, 
serien necessaris mks de tres anys per posar-se al dia. Cap Estat 
de dret pot permetre’s el luxe de mantenir la jurisdiccib que 
controla els poders púbiics en una situació tal, de col-lapse; a 
més, aquest estat de coses és tan perjudicial per als ciutadans 
que demanen la justícia com per a les administracions afecta- 
des; no en va, fins que no arriba la sentencia, les resolucions 

administratives inipugnades es manteneri en una situació de 
provisionalitat que afecta la seva efichcia. 

La primcra causa d’ayuesta situacib tan prcocupant és 
l’augment brutal dels plets que els ciutadans interposen contra 
I’Administrxib. En el període cornprks entre el 1971 i el 1987, 
cl nombre de processos contenciosos-administratius ha 
augmentat cl’un 400% Contririarnent, els recursos amb quk 
compta aquesta jurisdicció s’hhan mantingut estables i nom& al 
final d’ayucst període s’han comen@ a notar uns esforcos 
dignes de mencionar. ks cvidcnt que darrera l’espectacular 
augment de. plcts s’amaga una paral-leh i creixent insatisfacció 
deis ciutadans respecte a les adrninistcaciuns demandades; 
aquest és un fet que no pal ser ignorat. Aquest creixement 
-conflicte entre ciutadans i poder phblic- no sembla, tanma- 
teix, un fenomen que afecta només Ics administracions publi- 
ques o les institucions governades per una o altra forp política; 
més aviat es tracta d’un fenomen general, de carhcter més cul- 
tural que estrictament polític, que afecta tant el poder executiu 
COM el legislatiu, i tot et mateix poderjudicial. 

En erecte, també les decisions dels parlaments i les dels 
jutges i tribunals pateixen una puixant contestaci6 social, ex- 
pressada tnit.ianqant la impugnació juridica de les seves rcspcc- 
tives resolucions. Així, i pel que fa referhcia al poder legisla- 
tiu, només s’ha d’otxervar el nombre de plets 
-inclEstintarnent- contra Ics licis estatals i autonbmiques, 
entre els diversos poders de I’Estat i el desbordament de la 
tasca del Tribunal Constitucional per advertir que estem 
davant &una situació anormal, de conflictivitat innecesshria- 
ment alta. Aquest refredament no només peqiudica l’autor de 
la llei qüestionada, sinó que afecta tarnbk la societat civil, que 
s’ha d’esperar tlns que s’apliquin disposicions, que a vegades 
s6n urgents, o que ha de suportar la inseguretat i les modificaci- 
ons cle lleis ja consolidades. 

Ates que les queixes presentades es refereixen en un 
24,33% a I’Adrninistrstci6 local, i a l’objecte que el ciutada 
pugui sentir-se més a prop del <<conciliaclor }), el nostre Grup 
ha proposat en diverses ciutats --i recentment fent recomana- 
cions als membres d’un Consell Comarcal- la creació de la 
figura de l’ombudsman local, per tal que el ciutada pugui trobar 
mks a prop ei conciliador, sense haver d’anar a un plet cosths i 
llarg, que pugui intercedir pels seus interessos. 

Vexemple en dret comparat de l’omhdusman pcr a I’Adrni- 
nistració local el trobem al Nord d’Irianda, Escbcia, GaHes, la 
Maia i Rotterdarn, que tenen un ombudsman local; a Sukcia, hi 
ha ombdusmun especialistes; a Sui’ssa, un ombudsmun a la ciutat 
de Zuric. Reforqa la nostra posicid, la deducció que es fa de l ’ h -  
forme del Síndic en el sentit que han estat resoltes les queixes 
que ha significiit, en un cert sentit, una actuació quasi personal, 
d’autoritat a autoritat, actualment com a conciliador, mentre 
que no s’han ates les recomanacions escrites, podent-ne dir : 
((utilitzant la via democraticab) per aquesta impressió de rebre 
un escrit pensant que es tractad’una altra Administracib. 

Finalment, unes consideracions que reforcen que el nostre 
grup proposi aquesta figura. Abocats en un desenvolupament 
que es veu inevitable en els Estats i en ells, les grans ciutats, 
s’han compromks en una via de 1’Estat actiu i sembla haver-se 
deixat enganxar en una xarxa densa de finalitats i d’objectius a 
assolir. Les esperances de ]’home d’avui i els problemes inhe- 
rents a la vida actual troben la solució en els mitjans de que 



1’13siat disposa, a tn llarga; acaba per impregnar-se t\ I u  vida de 
les tlem[dicics coristit iicinnnls. La pol ilica i I’Admi nis t racii) 
mi rcn d’oblenir cl t’wor dcls ciutaclans SLI bministrant -com 
rnbs millor- prcslacioiis ii trnvds rlc les ;ctivitats dc la via pi)- 
blica, tol dcseirvol iipant activilats piibliq~ics que timen corn 11 

co-nsccliicncia Eu inget-encia scmprc iiics incisiva CIC I’hclrui-. 
njstr;iciij en la vida dels pr-lrticulat’s. EH 1;i quasi totalitat dc Ics 
situacions de la vicia, I’Admiiiist l-a~i~~ es presenta corn i1 amiga i 
amb la miiximi assistkncia al ciutatli\. Cloni’rmtant arnh els 
poders de I’Adrninislnicib, el ciutartli se sent decebut i estrany- 
;il. Constata que 2ic1Lie:jtii úliimii no és, E : I ~  C L I ~  iispecte, ni tan 
humana ni tari sensihle dc com ell la irnah’ ’Inavil. 

Ihvanl clels potfers tle I’AdininislraciO i els SCLIN grans nom- 
bres clc prescripcions, r:l ci utudii es troha i ndcfcns; en coiiiptes 
del conceptc i les regles simples s’enl‘I*onh a u n ~ s  rniiiie~*es de 
pcnsat cientifico-t~cnicliietj cluc tan sols els cslrccialistcs sem- 
blcn cntcnclrc. 171 ciuiaclr‘l pensava d q a r - s c  als treballadors 
-fets de carn i ossos-- i nornds troba I‘rcclcs cutacions i llacu- 
nes, OII el seu enteniment es pcrcl; en tiiolts casos, no arriba a 
cntcndre I’Administracib, i llwors, per R ell, el funcionari és 
com un rci; 11-1 r1esconíht;a s’npropia cl’ell; I’AdminlsitraciO 
rnt)clcrna utilitza un Ilcnguatgc cpic no comprbn i, en iiltitn 
terme, alguns cs prcgunten si B I’Adrninistracib passcn coses 
que no hauricn d’existir. 171 ciutaclh no troba un alt cornpetcnt 
per cijudar-10; s’nll ~rnya i cs desinteressa de la vida pirblica per 
refiigi;ir-se en cl silenci. 

llri reiilitat, cl Iu tur  de la llibcrhl dcls ciuiadnns cl’un f<stat 
rnorlern decicleix el seu dret de participcii, en les activitats ntl- 
ministralives, perqui: la conjuntura exigeix sernpre mds cficii- 
cia per pari de I’Adrninistracib. Ayuestii darrera s’csfurga consi- 
dcrahlcmcnt i esdevi: scrnpre més impenetrablc pcr ii la COIZIU- 

nitat dels mortds i es ressent del seu handic;ip i tk sempre iivan- 
tatgcs cn Ics dificultats CIC manca rlc concixcrnent o ajuts pcr 
fer viiler els seus drets. 

Moltcs @cim pcr \;I vostra part; res mks. Grk ies ,  Molt 110- 
norable Sinclic licl seu inrorme. Grkies, senyor President. 

El Si-. I’R 1 4 3 1  lll!,Nl’ : Grkics, scnyor Mart Í r i  To r i  bio. Pcl 
C; I L I  13 pa 1.1 11 tncri t a ri d’l l:sq ucri-:i Rc pu l i  i ca n:i de Cata I LI n yu, t@ I a 

1’1 Sr. C:OI,OM : Moll 1 lontxhle scnyol- Presiricnt, 
ii1usircs sciiyoses i senyors cliputals, I ’any qiie ci)tiirnciiiomii 
el 40i: miversuri clc ~n c~cc~aracii> iini vcrsa~ deis LIrcis cic 
I’liome, font d’iiispirxih de la figura del Síndic dc Grciigcs i de 
1 ‘omhrthmíJn qiie cn ciiícrcnts estats ctiropeus cxiskixen, C E  
nostix Griy Iiarlainentari valora posiiivmcnt 1’1 nl’orme i ,  per 
tant, In tasca realiizada 1x1 Síndic clc Greuges i pel seu equip dc 
col.labal.ndoI.s, ~nnlgrnt, a i x h  sí, cls liocs I’CCLWS~S cluc 16 utor- 
gi ts ,  i malgrat, sobretot, la supeditacib coinpetencial cti niolh 
terrenys yirc la ligura rlcl Sirrclic de Grcugcs i&, cn relaci6 amb 
la figuix csiaial del Dcfcnsot’ del t%icblo. Clnformc: 6s Li t i  

i n focme- rad i ogral? ii d c les i i i q  LI i c t u cl s i ci e Is 11 rohkrncs q uc 
afectcn sovint dones i homes de Chtalunya, yuc se, senlen inde- 
fensos davnnl les scves acjministr.acions, Li1 nostrc Ciriili pitrla- 
mentari comparteix les inquictiicls ussenyalactes en I’lnforme i 
en vol i+einii~-ciir unes quantes, Ics scgiicni s. 

Fin primer lloc, l’excessiva biirncratitznci6 dcls poders ])<i- 

blics cn  clelrimcnt rl’un scrvei iitil i proper a l  ciutadii. IJn dtrc, 
sovini la mai-icii cl’informacib dcls drcts qiic tcneii els ciutaclans 
per impugna I’ qual scvo I rcsol lici i! ad rn i nis t ral i vi1 q LIC cls ii fect i ,  

pal;~uia i’iihiL1strc riiputnt senyor c0ioll.l. 

o b6, la poc;i prcocupíicib pels perills, pei. I’enlom i pcr la cl i ia l i -  
tal de vida cluc suscitcn deteiminaiies obres piibliclucs i dctcr- 
rninals serveis. 0 hi: la manca d’intcrcs dc les ~idtninislrnciotis 
clavant del l ~ p c r  mit*j;inccr que ofcrci x el Sinclic de Greuges. 

1 I¡ I r a  clos lemes precisos que també Irrcocupcn cti I’lní‘ortnc 
la Sindicat ~ 1 r . a  (te Grcugcs i qiic comparlirn : li! disbnuxa de CIF 

tmpcthicies en la protecclb dels Iiiciiors i cl poc control sobrc 
mctoclcs cI’¿~ctur-icib en detet’tminals centrcs. ( 1  ix5 la dcsprcoczi- 
~laciii per’ níi-oni;ir urgentment Ics conscqiiencies sociuls q ~ i e  
impliquen inalult ies irrcurti blcs, com és el c a  CIC la Sindrnme 
LI ’ I m m u n odc ti ci c tici a Aclq u i r i clan l!h s preo cu pa I ‘apa r i c i b cl ’ al- 
guns sínipiomes d’intaleriincia, idhuc dc racisme, f ins i lot, eii 

dguna aclministracib local i I precisament per nixb, CIC nou hi 
17gura clcl Síndic CIC Grcugcs 6s --creiem - transcenrlenhl licr 
wvnnqar cn la convivhk i  CII cl rzostrc Ixiis. 

Ens preocupa pero, especialincnt, cluc cls ciutadans que 
S C ~ L I I ’  que necessi teli més l’nctiiaclh decidida dc la ligiira del 
Sindic cic Greuges -i em rcfcrcixo als scctors més marginats 
dc la nostra poblxih- sovint ni tan sols coneixen I’exisikncia 
mateixa cl’aquesta institucii). Entencm cluc cal potenciar i po- 
pularit;r,ar més cl Síndic de C.;i~cuges, cercant solwions imagina- 
tives pcro iitils, per aproximar-lo a les xones mks dcpaupcraclcs 
del nostre pais, aquclles zones qire no s’ensenyen o que no s’ht 
pcnsa quan es prepora la hrcelonu del 92; o aquelles mnes on 
nn miben les dubtoscs i scgur clcctoraiisles oiicines de benes- 
tar social. Aixh vol dir més rccuiws per’ UI Síndic cle Cimiges; 
aixb vol dir mks capacitat d’autocrítica CIC Ics tnatcixcs aclmi-. 
nis~racions; aixo vol dir, en dcíiniitiva, vol ~ i n t a t  política. 

Tornem 21 insistir-hi, i ianl CIC bo aqucst any qiic comcnr;a 
-q~zc corncncari- cs compleixi : una rcivindicaci6ja scntidn 
CII antcriors ocasions i per piirt de clifercnts grups parlarncnt:iris 
-tlainbé del nostre- és i ens rd’crim a la crcacib d’un udjunt o 
:ilrncriys d’un asscssor cl’h*cn clcl Síndic de Greuges, deknsor 
dels drcts clcls infimts. La Llei clcl Pressupost de 18 Chcra l i ta t  
ha d’cstahlir, en ciis de c~wir-se, hbviamcnt, la prcvisib pressu- 
Imthria per al seu firncionnmcnt, i iinii ;rltra proposia qirc CIIS 

sembla important de fcr, Eiimbb, és ln ci’eacih d’un adiuni o 
-torno II dir-ho- d’un I ~ S S C S S O ~  d’iit*ea que s’ociipi, cspecífica- 
m n t ,  dels cfrels de Ics ininorics ctniqucs i/o nacionals que 
viuen a Catalunya; scctot’s socials privats dc tots cls drets, 
sensc una institució on rechrrer en del‘ensu dels seus drels a la 
dignitat, al h-ehill, a I’hnhitatge digne, ;I prcscsvar els S ~ L I S  ori- 
gens cullrtrals, a gai*an(ir, en definitiva, la seva plena inlegtucib 
en la socictat catalana. Fi1 Síndic -ccntenctii - í?)ra un hoii 
interlocutor per a aquesta pobtaci6 ;hsolutarnciit dcsassistidii i 
rnarginíida l iels poder’s pii blics. 

En definiLiva, coincidim finalmeni, doncs, nmb l’luToi*n~c 
clcl Síndic clc Grcul:cs, i hi coincidim ciicnt cluc encara resia 
molt camí per tcnir els nivclls dc protcccih cpie cs tlcíincixcn 
en la Dcclar:lcih Univcrsal dcls I h t s  I lurnans i que gamicix 
o tk garantida pel- la convenci6 curopea per 11 Iu proieceii) clels 
drets humans i de les l l i  tmhts fonarnenlah. li1 Cicup parla- 
mentari d’llsquerra Iicpubticann de Catalunya contintiai$ 
--ben scgur- colhborant i ,  si cal, cstimulani positivament 
-com el miteix Síndic en I’lnforme ticsitja- aqiiesta institu- 
cib en I’exercici de la seva missih. 

Mol tes gricies, senyor I’i*esiclen t, setiyorcs i senyoix 
cl i put a t s. 

EI SI-. PRESII3ENT : C;riicics, senyor Colom. Pel Gnip pur- 
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lamentari Popular, té la paraula la Iklustre Diputada senyora 
Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT : Senyor President, Honorable 
senyor Sindic --encara que en aquests moments no es troba 
aquí -, senyores i senyors diputats, em correspon fixar la posi- 
cib del meu Grup parlamentari, del Grup d’Alianqa Popular, 
en relació amb el quart informe que ens ha estat presentat, co- 
rresponent a 1987, per 1’Honorable Síndic de Greuges. Aquest 
Informe és un document &una extraordiniria irnparthncia, 
que reflecteix els resultats molt precisos d’una radiografia del 
que és la societat catalana; de les relacions d’aquesta societat 
amb I’AdministraciÓ i, fins i tot, de la mateixa Administració. 

Per a nosaltres, el Grup parlamentari Popular, el balanq de 
I’actuació que es desprkn d’aquest informe del Síndic de 
Greuges, pel que fa a l’ultim exercici, 6s positiu i ,  com a tal, la 
nostra felicitació a la Sindicatura de Greuges per la seva dedica- 
ció tan personal corn del seu equip de treball. El nostre Grup 
voldria distingir dues parts : els aspectes positius i els no tan 
positius. 

Els aspectes positius que es desprenen cl’aquest Informe són 
el fet que aquest any s’han incrementat les actuacions d’ofici 
--de 38 de i’any 86 ha passat a 48, aquest any 87-, l’anhlisi 
que s’ha dut a terme de la visió del ciutadh envers I’Adrni- 
nistració; ¡’estudi de i’actuació de les administracions per mat& 
ries o grans blocs; la relacib d’administracions afectades per les 
queixes dels ciutadans; les excel-lents relacions amb el Defen- 
sor del Pueblo, que han estat constants i fructíferes i dels fluids 
contactes amb autoritats polítiques, administratives i jurídi- 
ques; l’important pas d’haver signat el contracte de cessi6 i 1’Ús 
i la rehabilitació de la nova seu de l’antic Palau del Marquks 
d’AlfarrBs, que, sens dubte, oferiri un bon servei al ciutada i 
per dur a terme, amb millor eficacia, la tasca de la Sindicatura; 
i’ampliació del sistema informatic de la institució, que ac- 
tualment te un gran nivell de prestació i ajudarh a poder col.la- 
borar molt més i millor; la bona predisposició a donar a con- 
kixer la institució a diversos cokctlus d’estudiants, tant 
d’EGB i BUP corn universitaris, que amb la nova seu a ben 
segur s’incrernentaci. 

Els aspectes no tan positius són els que des d’un punt de 
vista global hem constatat a travks d’aquest Informe, de quk el 
nostre Grup parlarnentari ja va fer esment i’any passat, i que 
no s’ha fet practicament res per corregir-los : la manca de pu- 
blicitat dels treballs realitzats per la Sindicatura i de les resoluci- 
ons d’expedient d’ofici, cosa que faria -si tingués publicitat- 
que la institucib fos més coneguda pels ciutadans de Catalunya, 
que han de veure, sobretot, en el Síndic una figura que intenta 
preservar els drets i les llibertats fonamentals que com a ciuta- 
dans tenen reconeguts, tal com ho preveu la Llei 14/84 d’a- 
quest Parlament. 

Dir-li a IWonorable senyor Síndic que, tot i que aquest any 
s’hhan incrementat ei nombre de queixes en 1.382, que no s6n 
tampoc massi queixes, si tenim en compte cls problemes que 
t6 la nostra societat; no és una xifra excessivament extraordi- 
nhria. hs cert que s’han incrementat en xifres absolutes els ex- 
pedients d’ofici, pero -corn ja va dir el nostre Grup parlamen- 
tari I’any passat- continuem trobant baixa la xifra de 
quaranta-vuit expedients. Veiem en l’inforrne que quasi el 
50°!o de les queixes per arees administratives sbn per a 1’Admi- 
nistració local i de justícia, i que les queixes per departaments, 

qui se’n porta la palma -dubt6s o no- és Política Territorial i 
Obres Publiques. De les queixes rebudes, veiem dos collectius 
de ciutadans que destaquen més, que sbn Ses 234 queixes de ju- 
bilats, minusvhlids i parats, i les 1 E 5 queixes dels presos. Co- 
Ilectius que, per la seva situació més desfavorida en la societat, 
mereixen especial atenció per part del Síndic. Veiem en 1’Infor- 
me que si no es posa remei rapid al problema de la rnassificació 
-tal corn molt be he dit de les presons-, per més millores i in- 
versions, no hi ha res a fer, i cada vegada més es deterioraran 
les condicions de vida dels reclusos, que tambk són ciutadans 
sotmesos ii chstig, perb membres de la societat. Especial aten- 
ci6 a les queixes dels minusvhlids, que, en molts casos, per ex- 
cessiu rigor en l’aplicació de la política assistenciai, cs creen si- 
tuacions injustes que l’hdministració ha d’cvitar. I tamb@ 6s 
preocupant la relaci6 de les administracions locals o, fins i tot, 
cle departaments concrets de la Generalitat amb el Síndic, 
perquk, si bé la creació i I’organització de la Sindicatura de 
Greuges va tenir lloc per Llei del Parlament ei marq del 84, 
malgrat aixo, encara hi ha administracions que, pel que es veu, 
no es consideren que tenen l’obligacib de clonar suport R I  
Síndic, i ds un deure del mateix rang que els previstos en altres 
normes i preceptes de l’ordenament jurídic. ks preocupant la 
forma d’actuaci6 de les nostres administracions, bastant allu- 
nyada dels principis establerts en l’artide 103.1 de la Constitu- 
ció. D’altra, són la manca. de coordinació en la planificació 
d’objectius i de programes, instrument bhsic i imprescindible 
per al progrés i la millora de l’Administraci6; segons es desprh 
de I’Informe del Síndic, és deficiticia entre administracions re- 
gides per orientacions politiques diferents i ,  fins i tot, entre 
organs d’una mateixa Administració, com molt bé descriu cn 
els seus cinc exemples de descoosdinació. El primer : cinc 
anys després de la Resoluci6 %/I, continua pendent el pla d’ac- 
tuació del barri de la Mina; segon exemple : la vigilhncia i la in- 
specció respecte al compliment del Decret 100/84, de la sus- 
pensi6 de barreres arquitectoniques; exemple tercer : la politi- 
ca de subvencions a cntitats privades d’assistkncia social; 
quart : les actuacions en materia de menors, que continuen 
mancades d’una planificació, i cinquk : els problemes que deri- 
varan de la futura Llei de Planta i Demarcació de I’Administra- 
ció de Justícia. 

Per acabar, jo diria que el nostre Grup parlamentari sempre 
est;irh al costat de la Institució del Sindic de Greuges, i sempre 
estari a favor de qualsevol tipus d’iniciativa que vagi en la linia 
que el Síndic de Greuges sigui una institucib respectada i cone- 
guda per part de tots els ciutadans. Pero nasaltres demanariem 
a la Institucib del Síndic que incrementi el nombre d’actuaci- 
ons d’ofici, i que tan aviat com li sigui possible cre’i un gabinet 
de premsa per donar-se a conhixer mes i millor; que el Síndic 
actu’i amb més fermesa amb les administracions públiques, 
davant l’obligació de donar-li suport --seria bo i convenient 
que I’Administració de la Generalitat, a través de la Conselleria 
de Governació, actuks prop dels municipis per facilitar la co- 
municació entre les corporacions locals i Fa Instituci6 del 
Síndic de Greuges. Nosaltres li demanaríem, al senyor Sindic, 
que fos molt ferm a I’hora d’exigir una adequada informaci6 
per part de l’Administraci6 de la Generalitat i que, en cas 
contrari, ho posés en coneixement d’aquest Parlament, 
perquk ell és el comissionat a aquests efectes, per tal d’aconse- 
gwir que el Parlament de Catalunya, a travks dels seus grups 
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parlarnen taris, pugui exigir les rcsponsabilitats politf qires que 
corresponguin a la Generalitat dc Catalunya i ,  especialment, al 
Consell Executiu. 

Kes més. Moltes grhcies, senyores i senyors diputats; grhci- 
es, senyor President. 

EI Sr. PRESTIXNT : GrBcies, scnyora Montserrat. Pel 
Grup parlamentari d’Iniciativa pcr Catalunya, te la paraula el 
J3iputnt senyor Nualart. 

El SI: NUALART : Scnyor President, senyores i senyors di- 
putats, en primer lloc he de manifestar la meva satisfacció pel 
fet d’adrec;ar-rnt= per primera vegada a aquesta Cumbra, expres- 
sant el desig --espero que compartit per més senyores i senyors 
diputats- quc en un temps no molt 1lunyA puguem compa- 
rbixer en un parlament plenament sobidi, amb participacib de 
representants de tots els Piisos Catalans. 

l l i t  aixh, em correspon de fixar la posició del meu Grup, Ini- 
ciativu per Catalunya, un cop escoltat I’Informe del Sindic de 
Greuges. L’Hmorable senyor Frederic Rahola ens ha dit que 
aquest Informe no es un informe-descripció, com eis anteriors, 
sinó un informe-debat; per tant, ens convida R reflexionar 
sobre la Institucih i el comportament dels ciutadans i de 1’Ad- 
ministraci6 en relacib amb aquella, i també sobre la situació 
d’oblit i ,  fins i tot, de rebuig, per part de la societat, envers 
alguns collectius. Cal fer una constatacib - segurament 
sobrera-, i és que la Sindicatura de Greuges no té un poder co- 
ercitiu, i per aixo necessita la seva autoritat moral per tal dc 
pcrsuaclir I’hdministració, cosa que comporta el coneixement, 
per part de I’irdministrat, i el reconeixement, per part de I’Ad- 
ministració. La figura dcl Síndic ha d’ésser estimada pels ciuta- 
dans i respectada --i diria que temuda- pel poder, per tal que 
pugui complir la seva missi6 de defensar els drets humans i les 
llibertats públiqucs. Ha estat una constant del titular de Ia Insti- 
tiicio --i també dels grups parliirnentm++=- I’interks per fer 
conkixer a la societat civil la mateixa Institució, perb, tot i que 
s’ha produ’it un a v e y  en aquest aspecte, creiem que encara hi 
ha molt per fer, i no ho diem pel fet que no s’liagi incrementat 
el nombre de denúncies presentndcs, les quals tant de bo no 
existissin -la qual cosa voldria dir que eIs drets fonamentals i 
Ics llibertats pbbliques serien definitivament respxtades- ~ 

sinó perquk una lectura acurada dc I’Inforrne ens fa veure que 
hi ha molts collcctius amb greus problemes que encara nu han 
sotlicital la seva intervenció. 

No és suficient, perb, el coneixement de I’existhcia de la 
Institucib ni de la possibilitat cl’acudir-hi, sin6 que cal també 
conkixer la seva utilitat, o, el que és ei mateix, que el ciuladh 
tingui la certcsa moral que les queixes preseiitades al Sindic 
tindran tina resposta objectiva, justa i rapida per pari de I’Ad- 
ministracib. No és fkil  que els nostres mitjans de cornunicaci6 
-i, en especial, la televisi6 catalana, que ~ I Q  fa ni un  sol progra- 
mr-t monogri‘tfic sobre el Parlammt- informin suficientment 
sobre aquesta Instituci6; per tant, scria de desitjar que d ’m en- 
davant, si més no, altres mitjans públics se’n fessin ressb. 
D’altra banda, hem dit que cal un rcconcixement per part de 
1’AdrninistraciO de la importiincia de ki figura del Síndic de 
Greuges en un ]%tat de dret, reconeixement que obliga a 
donar-li suport -i parlcm d’una obtigacid,, no d’una mera 
cortesia-, de manera que també els seus suggeriments i reco- 
manacions siguin atesos com si d’un mandat d’obligai compli- 
ment es tractés, malgrat que, com ja hem dit, la Institució no 

gaudeix d’una fo rp  coercitiva. 
Ens trobem davant del quart informe que es presenta 11 

aquest Parlament, i, per tant, s’ha dc fer un balim$ cxtensiu R 

tot aquest període. Val it dir, per corncnqar, que lli Instituci6 ha 
seguit una línia cl’independencia i d’objectivitat encomiablcs, 
pcrh també ens 11cm de preguntar quina ha estat la seva eficii- 
cia, correctora de les irregularitats denunciades cn cada cas. En 
ilquest sentit, senyores i senyors diputats, m’hauran de per- 
metre dc fer algunes breus reflcxions. 

Primerament, haure de rcrnarcar la millora de coneixement 
per part dels qui es dirigeixen al Síndic, tota vegada que el 
nombre d’inadmissions de queixes presentades ha estat I’any 
1987 de 299 sobre un total de 1.382 queixes rebudes, la qual 
cosa és ja una dada prou significativa. Resulta preocupant, 
per& que de les 310 queixes en que el Sindic ha constatat un 
funcionament irregular de I’AdministraciÓ, en 1 3  d’elles no 
s’ha obtingut la modificació o revisi6 de la decisió o acte admi- 
nistratiu, i tot E que el perccnlatge pugui semblar insignificant 
rcspecte al nombre de queixes, si es té en compte que prkvia- 
ment el SÍndic ha fet un estudi aprofundit de totes i cadascuna 
de les queixes, amb l’objcctivitat que hem destacat, creiem 
que el percentatge de les quc no han estat ateses és preocupant. 
Ara bé, si com acahem de dir ens preocupa aquesta fitlta de sen- 
sibilitat per part d’algunes administracions, més preocuprtnt és 
encara el fet que les recomanacions i els suggeriments que ja es 
feien en el primer Informe i s’han continuat rent fins al que ens 
ocupa. no han servit per acabar amb anomalies reiteradament 
denunciades. h ix i ,  per exemple, en el primer Informe i en els 
successius, el Sindic dcnunciiiva la situació de la presó Model 
de HarceIona, qualificant-la com a crítica, a C L ~ U S ~  de la. seva 
massificació, i fent constar quc cl terna de la Roca existia cies 
de feia cinc anys. Doncs bé, avui aquesta situaci6 no s’ha patli- 
at, sinó quc es pot dir que ha esdevingut mks critica, afegint- 
s’hi problemes sanitaris greus ¡, encara quc s’hi hagin Cel inver- 
sions i millores, aquestes estan condcmnades al fracis si no es 
resol el problema de la massificació, com es diu en el mateix In- 
forme. Les dentincies s’han incrementat considerablcmcnt, i 
malgrat quc cl Consell Executiu pot parlar de dificultats clc tot 
ordre, aquestes dificultats no fan que no es pugui dir que els 
drets humans no s h  infringits, i aixo, en un Estat de dret, és 
molt greu. Quin cas n’ha fet, I’Exccutiu, dels informes del 
Sindic de Greuges? Entenem que I’ex-diputat d’aqmest Parla- 
ment senyar Matics Vives tcnia raó quan, en alguna de les 
scvcs intervencions en les anteriors cornpareixenccs del Síndic 
de Greuges, deia que 1’Executiu acollia aqucst informe corn si 
es tractks cl’un pur trimit. 

Uns altres temes que han anat apareixent en tots cls infor- 
mes són la inactivitat de I’AdrninistraciÓ davant els drcts ad- 
quirits dels ciutadans, I’abÚs del silenci administratiu, la nega- 
ci6 d’informació -respecte de la qual val a dir quc, tractant-se 
de drets, aquesta mancli d’informacib equival a la impossibilitat 
del seu cxercici -, la inexecucib de Ics sentkncies judicials per 
part de i’hdministmció que vulneren greument cls interessos 
dels ciutadans, el fet que normalment no s’indemnitzi pels 
danys i perjudicis que l’aclministrador causa a l’adrninistrat si 
no és mi tjanGant una scntkncia judicial ... Les recomanmions 
que sobre aquests i altres temes ha fet la Sindicatura de 
Greuges han estat ateses. Ens temem, doncs, quc aquesta 
figura --i perdonin, senyores i senyors diputats, In 
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redundincia - sigui figurativa quan denuncia casos relacionats 
amb alguns drets que es vulneren per part d’dgunes 
administracions. 

I no voldria acabar aquesta breu mostra sense referir-me al 
tema de I’AdministraciÓ de Justicia, que tambk apareix a tots 
cls informes. Ja sabem que no tenim competkncies, perh 
tenim una Conselleria de Justicia, i si 6s de Justicia i no només 
de presons i tutelar de menors pot prendre mesures indirectes 
per tal de mitigar la lentitud i altres provades deficikncies cl’a- 
quella Administració. 

Tambc apareix en I’Informe, de vegades, la denúncia de la 
manca de plani ficaci 6, ccr ordi nació, si rnplificaci 6,  descentral i t- 
zació i desconcentraci6 en qüestions tan fonamentals com 
poden ser cl tractament de menors i les bosses de pobresa, 
entre d’altres. Aquest és un advertiment que per I’actual embo- 
lic d’administracions superposades cal que tots tinguem en 
compte : la manca de planificació, la cenlralitzacib, la comple- 
xitat, la concentració i la clescoordinaci6 fan que molts drets 
siguin conculcats per aquesta absurda burocratització. 

Un altre apartat a remarcar 6s el rcferent a qiiestions de ca- 
rhcter econbmic, com és el cas dc la diferkncia -ja s’ha dit des 
d’aquesta tribuna- que hi ha entrc la celeritat i diligkncia de 
l’Administraci6 quan es tracta de fer els seus cobraments a I’ad- 
ministrat i la morositat en quk incorre quan és ella la qui ha de 
pagar. De vegades, el dret a obtenir un pagament en el seu 
moment es pot veure infringit per falta de pressupost, i no re- 
petiré ja el que s’ha dit sobre el cas de la indemnització de les 
600.000 pessetes, perb sí un altre parhgraf que apareix en I’h- 
forme. El Síndic diu ((Insistir una vegada més en la dificil 
conjunció entre Ees contínues referimcies a la insuficikncia eco- 
nornica per atendre les necessitats dels ciutadans i les enormes 
despeses que s’cndevinen en qüestions com la propaganda, la 
publicitat i d’altres actes de Ilui’ment institucional. H 

Han dit la majoria dels grups d’aquesta Cambra, a totes les 
intervencions de la presentació de l’lnforme del Síndic de 
Greuges, quina és la importhncia d’incrcmcntar I’actuació d’o- 
fici. Ens consta la falta de pressupost i de personal; sabem de 
l’csforg dels collaboradors de la Sindicatura per poder estar al 
dia de les queixes rebudes, per6 hem de dir que les actumions 
d’afici -amb tot ei respecte per 1’1-lonorable senyor Frederic 
Ralida- ens semblen escasses i trobem a faltar actuació d’ofici 
respccte als problemes, per exemple, dels drogaaddjctes, dis- 
minu’its psiqtiics, les residkncies dels vells -negoci especulatiu 
per la mancci de places-, la normalització del catali a l’Admi- 
nistració de Justícia, etcetera. Creiem que el que donaril credi- 
bilitat i un major coneixement de la Institucih pels ciutaclans 
seran precisamcnt Ics actuacions d’ofici i la resposta de i’Admi- 
nistració davant d’aquestes. 

Acabem de celebrar el Quaranta Aniversari de la Declaraci6 
dels Drets Humans. Tols sabem que alguns d’aquests drets 
encara són vulncrats al nostre Principat, i per aixo entenem 
que la funció fonamental de la Institució del Sindic de Greuges 
és intentar que cap d’ells ho sigui : en aquesta tasca podeu co- 
mptar amb la total col-laboració del Grup d’lniciativa per 
ca tal unya. 

Girirci es. 
I3 Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Nualart. Pel Grup par- 

lamentari Socialista, té la paraula I’Illustre Diputat senyor 
Abelló. 

El Sr. ABELL6 : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, en primer lloc cal dir que de la lectura de I’Informe em& 
pel Síndic de Greuges al Parlament, aixi com de la seva inter- 
venció, tant en la Comissió com avui, que hem tingut l’oportu- 
nitat d’escoltar les seves paraules en aquest plenari, cl Grup So- 
cinlista n’ha tret tot un seguit de conclusions, per& nosaltres 
estem convenCuts que, davant de l’hforme anual, d’quest In- 
forme quc en aquests moments discutim -encara que amb 
considerable retard, el de I’any 1987-, ens permet fcr una ra- 
diografia de la nostra societat catalana, una radiografia que evi- 
dentment no és total, perb que ens serveix per conkixer la soci- 
etitt, les relacions dels ciutadans amb 1’AclministraciÓ i tatnbé 
la mateixa Administració autonbmica. 

Nosaltres volem destacar fonamentalment, d’aquest Infor- 
me, quatre apartats : un primer que faria referkncia al que con- 
siderem que és el funcionament de l’tldministració a u t o n h i -  
ca, perque la primera funció del Síndic és precisament supervi- 
sar I’AdministraciÓ piiblica catalana. I, d’aquest Informe, en 
treiem unit serie de conclusions. En primer iloc, que les 
queixes que tenen els ciutadans de I’Adrninistraci6 catalana 
neixen, generalment, de la seva inactivitat i de la situació d’in- 
defensi6 en que es troben davant d’aquesta : manca de respos- 
ta, ¡’abús del silenci administratiu, el tramit formal d’exposicib 
al públic que es converteix en una tbnica general de I’Admi- 
nistració, i tarnbk els abusos de 1’AdministraciÓ quant als ma- 
teixos recursos. Hi ha un moment en 1’Informe en quk es parla 
fins i tot de {I burla del principi de legalitat)} -una expressió 
prou greu, per tenir-la en compte- i també de I’incompliment 
de la mateixa normativa, tant per part de la Generalitat com de 
les altres administracions. 

Per tant, la primera conclusió que hem de treure és que ens 
trobem tot sovint, encara, davant d’una Administració que no 
6s prou moderna, que te encara massa vicis del passat, centra- 
lista, en molts aspectes; en altres, amb un excks de burocrhcia, 
i que, per tant, no dbna resposta a les inquietuds dels ciutadans. 
í aixb ho veiem en un aspecte molt concret quan en l’lnforme 
cs diu que manca coordinació entre els departaments de la Ge- 
neralitat --en doncret, en l’lnforme es parla de menors-, en 
política de subvencions, en medi ambient, en aspectes que per- 
judiquen greument els ciutadans. 

Finalment, en I’aspecte que fa referkncia a I’AdrninistrriciÓ 
tambk sc’ns diu a l’lnforme que no s’apliyuen els principis ge- 
ncriils que ha de tenir qualsevol administració, és a dir, els 
principis de coordinació, de desconcentració i descentralitxacih 
entre les diferents administracions catalanes. 

EI segon aspecte en que voldriem entrar, des del punt de 
vista del Grup Socialista, seria el que fa referimcia a I’oráenació 
del territori, ja que en aquest Informe ens diu que manca plani- 
ficaci6 del territori i ,  sobretot, en aquests aspectes importants 
que normalment són motiu de polkmicu. fis a dir, hi ha una 
manca de clefinicib en l’empiapmcnt d’abocadors de residus, 
de tots aquests aspectes quc comporten problemes. Ja en l’ln- 
forme hi ha una proposta que, des del punt dc vista del nostre 
Grup, considerem interessant, cs la que fa referencia a ca- 
mpensacions a certes zones del pais a les quals s’imposa cirre- 
gucs colkctives quan es parla de presons, d’autopistes, d’abo- 
cadors; és a dir, de tots aquests aspectes que incideixen en una 
zona determinada del nostrc territori, i que, indubtablement, 
representen un esforq de cara a la colkctivitat. 
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També en aquest aspecte d’ordenació del territori se’ns parla 
de la mancanp d’habitatges, és a dir, problemes quant a propi- 
etaris de pisos antics, de llogaters, d’habitatges de proteccib ofi- 
cial, i nosaltres voldríem incidir que aqui notem en I’hforme 
tinit nianca d’actuacians d’ofici en barris concrets, on la problc- 
matica dels habitatges cle protecci6 oficial i ,  sobretot, dels habi- 
tatgcs del promoció pública sbn molt importants; és it dir, 
arreu cle Catalunya hi ha molts d’aqucsts barris que tenen 
greus problemes i que no hi hem trobat reflectida, en tot 1’In- 
íormc, cap referkncia implícita a ells. Tarnbb hi ha un aspecte 
quant a ordenacih del territori que fa rcferkncia a urbanisme i 
ordenacib del litoral; cn I’ínforme hi ha una constatacih impor- 
tant en qui: es diu que la Generalitat condiciona l’autonornia 
municipal en revisar el planejament urbanístic. Nosaltres 
pensem que aquest també ha de ser un motiu de reílexió al vol- 
tant dei que significa I’urbanisme a Catalunya. ’Nosaltres, en 
aquest aspecte, també notem UIKI mancanp, i és que no hi ha 
referimcies nl desordre que en aquests moments viu el nostrc 
litoral, hi ha molts casos de desgavell urbanistic que, peribdica- 
ment, apareixen als mitjans de comunicació i que, de cap 
manera, es troben reflectits aquí. 

El tercer aspecte de I’Informe en quk el nostre Grup voldria 
incidir fa referencia als drets socials, als drets col-lectius dels 
ciutadans de Catalunya; hi ha una preocupacib generalitzada 
dels ciutadans pel dret a la salut que, corn es diu B I’lnforme, en 
general no es correspon amb la resposta que dóna 1’Admi- 
nistració als problemes dels ciutadans al voltant de la salut i 
que hi ha molt de retml, quant a I’Administracih, a donar re- 
sposta també satisfactbria als drets dels consumidors. Pero, de 
tota manera, nosaltres volíem incidir en un aspecte que fa refe- 
rkncia als col4ectius marginals : nosaltres trobem a fdtar en 
aquest Informe un estudi mes detallat; creiem que en aquest 
camp el Síndic hauria d’actuar molt més d’ofici, peryuk precisa- 
ment són col4ectius que, per les sevcs prbpics característiques, 
no cs poden adreCar a aquest, .ia que normalment fins i tot des- 
coneixen la figura del Síndic i de la Sindicatura, i per& darre- 
rament a Catalunya hi ha hagut greus problemes al  voltant de 
discriminacions per raons de raGa, de sexe, et~ktera, que nos- 
altres no hem trobat en aquest Informe. 

I, finalment, el quart apartat faria referkncia a clos aspectes : 
un, referkncia a tema dc menors; i f ’altre, a presons. En I’Infor- 
me ens scrnbla que hi ha un important toc d’atenció quan es 
diu que <<les administracions que tenen competkncies en 
aquests aspectes de menors, entre elles hi ha greus problemes 
en matkria de coordinacib i, per tant, nosaltres pensem que 
aquest és un terna que cal corregir, i també nosaltres voldriem 
fer una proposta concreta, perquk creiem que el tema dels 
menors i de la infincia es un motiu dc prcocupació, cada 
vegada m6s a la nostra societat catalana, i, per tant, la proposta 
aniria a crear una figura molt concreta dintre de la Sindicatura, 
un adjunt per ii la defensa deis menocs -és una proposta que 
nosaltres també tenim contemplada quan h e m  les esmenes 
als Pressupostos de la Generalitut. 

Respecte a institucions penitenciaries continua essent, sens 
clubte, el sector social més importaiit quant a queixes davant 
del Síndic. Hi ha dues curacterístiques essencials, que jo em 
sembla quc es rcpeteixcn .¡a en tots els informes : el problema 
de la massificació dc les presons catalanes, i ,  sobretot, l’aspecte 
que encara ens preocupa més que aquest que és la lentitud en 

la construccib de nous centres penitenciaris. 
Finalment, dues qüestions relacionades amb aquests quatre 

aspectes : una, faria referkncia a les administracions que no re- 
sponen al Síndic; nosaltres creiem que, des d’aquest punt de 
vista, hi hauria d’haver mks fermesa per part del Síndic, hi 
hauria d’haver publicitat quant als departaments de la Genera- 
litat que no contesten cls informes o els suggeriments que es 
fan des del Sindic, i també els ajuntaments cle Catalunya, que 
tampoc contesten aquests informes o aquests suggeriments. 

I, finalment, creiem que hi ha un toc d’atcncib en aspectcs 
importants que s’han repetit, jo diria, en la rna-jor part dc Ics 
intervencions dels grups parlamentaris d’aquesta Cambra, i és 
la que fa referkncia cl les enormes despeses dc propaganda, pu- 
blicitat i actes diversos de lliurament institucional, cluc 6s una 
característica comuna de I’AdrninistraciÓ de la Generalitat i 
d’ulguns ajuntaments, segons es diu a l’lnforme, que contrusta 
precisament perque en algunes .d’aquestes administracions, 
d’aqucsts departaments de la Generalitat, freqüentment s’in- 
voquen, continuament, insuficikncics econbmiques i prcssu- 
postaries per donar resposta a problemes dels ciutadans. De 
tota manera, notem que aquest aspecte és important que s’hagi 
citat en aquest Informe; el que híiuciem volgut és quc tambk hi 
hagués hagut un ... se’ns hagués fet notar si hi hagués hagut 
algun tipus CIC suggeriment per part del Síndic a Ics ciiferents 
administracions, a I’hdministració de la Generalitat i aquests 
ajuntaments que s’csmcnten, perquk podrim conkixer si hi 
ha hagut iniciativa des de la mateixa Sindicatura. 

Finalment, volclriem fer tot un seguit de reflexions al voltant 
del que ha estat el funcionament del Sindic de Grcuges. Nos- 
altrcs volem destacar que de les queixes rebudes per part dcl 
Sindic, i’apartat que ha pujat més és el de justícia, és a dir, prop 
del 2S0!0 de queixes que cs fui ii Catalunya adrepdes al Síndic 
fan referkncia a justícia, i en canvi hem notat un descens de ¡’a- 
partat que fa refer6ncia a sanitat i treball, cosa que, cies del 
punt de vista del Grup Socialista, resulta basiant incomprensi- 
ble, pcrque precisament són apartats on els problemes dcls 
ciutadans són destacables -a la part de sanitat no cal dir quins 
problemes hi ha, i a la part de treball-, i notem que, per exem- 
ple, en I’apartat de treball solament hi ha hagut tres queixes ad- 
repdes al Síndic i ,  per tant, fa que el total d’aquest apartat de 
sanitat i treball, que havia estat fins i tot prop del 25% en altres 
anys, ha quedat redu’il a prop del 13%. També volem notar que 
hi ha departaments de la Generalitat que encara tenen un 
nivell de queixes incomprensiblement baix; que Corncrq i Tu- 
risme o Indljstria i Energia tinguin set i vuit queixes, des del 
punt de vista del nostre Grup, resulta bastant incomprensible. 

Finalment, voldríem fer unes consideracions finals, i 6s 
que, en primer lloc, hi ha poques actuacions d’ofici per part del 
Síndic de Greuges; nosaltres creiem que hi ha aspectes sanita- 
ris, de minories etniques, medi ambient, discriminacions per 
raons de rar$, etcetera, que haurien de motivar una intervenci6 
mks directa, per& hi ha un moment de I’lnforme en quk cs 
parla que el Síndic ha de ser. ,. s’ha de moure no solament per 
raons estcictament de les seves cornpctbncies o dc legalitat, 
sin6 també per raons estrictament humanithies. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que s’ha d’aprofundir 
més en la situació en qui: es troben certs colkctius marginals, 
certes minories ktniques a Catalunya, des del punt de vista dels 
seus drcts fonamentals per tal d’endcgar iniciatives adrepdes a 
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1 ’ Ad m i ni s t iwi0 pit bi i ca cat’ n 1 ana. 
Tmbé  volrlricin fer esment d’una qiicslih que el nostre 

Grup va plantejar ii la CornissiO, i 6s que en certs mitjans de co- 
tnunicacih havien sortit clcclaracions dei Síndic en qui: es deia 
que IIC) s’havien detectat cnrrupcions c? I’AdministraciS, pública, 
perh sí corrupteles, Nosaltres hcm vist qsie d’aquest tema ni 
una solii pmuJa a l’lnforme ni en les compareixences 2-1 Cornis- 
si0 ni davant d’acluest plenari; pensem que 6s iin aspecte im- 
portant, des del punt cle vista dc funcionament de 1’Aclrni- 
nistració, funcionament fonamcntaliiient etic, i nosaltres 
hiluriern volgut qiie aquest aspecte hagués sortit. 

Finalment, voldríem dir tam b6 que estern d’acord quc scgu- 
raiment pel paper que hu dc fer el Síndic, per la seva figura 
cabdal des del punt de vista de funcionament de Ics insiiiucions 
democr8tiyues de Catalunya, calen més mitjans materiais i 
humans per i\ I r i  seva institució. 

Nosaltres volclríem acabar aquesta intervcncih, en nom del 
Grup Socialista, en primer lloc fent un rcconeixement, cvi- 
cientment, de la figura i del papcr en defensa dels drcts fona- 
mcntslls de les Ilibcrtats pitbliques de Catalunya, així com 
tainbk cn la seva tasca de supervisar l’actuació de I’Administra- 
cicj cíitalana; des del punt de visia del Grup Socialista cal dir 
quc el Síndic tindrh scmpre el suport --suport alguncs vegades 
crític, pcrb cles de qualscvol punt de vista un suport-, perque 
estern convcnquts que el funcionarnen t d’una democricia té 
diferents institucions : és indubtable que el papcr del Parla- 
ment, el Ixiper dei Consell Executiu, sbn cabdals, perb també 
la figunt del Síndic de Greuges. 

Res mks i moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricics, senyor Abcllb, 
Pel Grup parlamentari de Convergencia i Unih, té la paraula 

I’JI~lustre Iliputai senyor Esieve Orriols. 
111 Sr. OKRiOLS ; Moll Honorable senyor President, senyo- 

I’CS i senyors diputats, molt breument, en  nmn del Grup parla- 
mentari dc Convergencia i Uni6, adreCark unes paraules de vil- 
loritcio dc l’lnforme del Sindic de Greugcs cnrresponent a 
I’any ”7. Iincara que prbpiament estern acabant cl 88, ja s’ha cs- 
mcntat u bans quc imponcierables electorals i de calendari han 
fet impossible uqucst debat. 

Nosaltres crciern que Ia gesli6 CIC 1’Ilonorable Síndic de 
Gretrgcs i el seu equip, que omple de contiiigiit I’lnformc que 
se’ns ha presenlat, és prou imporlant i significativri envers la 
consolidíci6 cn el temps d’aquesta institució, que cada dia es 
va integrmt en el teixit de la noslra socictat, a la qual, pcr 
servir-la, la Sindicat Lira es modernitza, s’organitza tot clcsenvo- 
Iupant un considerable esforc; CIC gesti0, 

Les 1.382 queixes rebudes en aquest període, enfront de les 
1.21 1 dc l’any 86, són un retlcx d’aquesta intcgracih i també dc 
la contianqa que ccrca la mateixa institucib clels seus ciutaduns. 
l k r  aixh també nosaltres agri-iim in nova metodologia emprada 
en I’elaborizció d’aquest darrer informe que  el fit especialment 
entcncdor, perque independentment de les xifres i percentat- 
ges que s’hi coniencn en relació amb les aciminisiracions af‘cc- 
tades pcr Ics queixes, els departaments desglossats i Ics estadis- 

ticlues que s’hi refiecteixen -que voxtbs tenen i han pogut 
estudiar-, es inclublable que aquest nou enibcamcnl facilita 
la compenetriició del Sindic de Greugcs, tant amb Ics instiltrci- 
oris com amb els mateixos ciutadans. La perspectiva de quatre 
anys d’exisíkneia dc la Sinclicaturri de Greuges ens sembla que 
permet avnnqar en aquest camí d’attequar-se n les exigkncies 
cle la societat actual organitzant el scrvei amb voluntat 
d ’cfichci a. 

Nosaltres pensem que els c ~ s o s  resolts sbn  LI^ rcflex cl’a- 
questa recerca d’eficlicia, així corn tarn bé ho xin les actuacions 
d’ofici que cs porten a Icrme i que, indubtablement, tarnbk 
pcnsem qiie s’haurien d’incrcrncntar. 

Ningii cliscutirh a aqucstcs alGacies -i 1’1-ionorable senyor 
Síndic hi té ~ i n a  especial sensibilitat- la irnportincia que 
tenen els ctrcts dcls ciutadans, la gravetat dc la sevit vulncracib, 
la necessitat dc la seva protecci6 i la lbgica dc la seva def’cnsa. 
D’aquí, doncs, la importhncia d’aquesta nostra instituci6 i dcl 
seu Informe i resum de la seva gestib anual. 

Sobre les dades concrctcs -ccom han pogut vostks 
constatar-, ! ’Administracii> autonomica i I’Adrninistracih 
local shn les que aglutinen major nombre dc queixes, Iogiczi- 
ment tcltnbd perquh s h  Ics que tenen més cnntxte i més direc- 
te amb els ciutadans del nostre pais. En relaci6 arn b cls departkz- 
ments -corn també s’hu dit  fi^ un moment- en destaca la re- 
ducció de queixes en Sanital i Treball, d’un 14,03 sohrc el 
23’94 de i’any anterior; la baixa tambb a Presidencia i Governa- 
cib i cls augments a Política Territorial, IndÚstriik i Justícia. Les 
xirres, pcrb, siin les que són, i més important que les xifrcs ha 
de scr que de la seva anilisi es puguin rcctificar defectes de pro- 
cediment i es corregeixin situacioiis administratives complica- 
des i barroques que s’han de resoldrc Rrnl:, la modernitzaci6 de 
la nostra Administració. 

Finalmcnt, jo voldria clestncar la reflexib que a la Comissib 
va Ter 1’HonorabIe Síndic de Greuges en relncih amb el ciesc- 
quilibri existent entre Occident i I’anomcnat Tercer Mhn amb 
motiu dc IR cclebfi~ció dcl Qunrantk hnivcrsari de la UeclaraciO 
dels Drets I Xumans. Crcc que la nostra condicih humana i la so- 
liclaritat que devem a les pcrsoncs que pateixen gravíssimes 
mancances, ens ha de fer reflexionar sobre el camí necessari 
q w  s’ha tl’etnprendre per’ lai de sentir-nus orgullosos de la 
n oslr a tnsai . 

I-lem tractat avui de 1’Fnforiiic del Síndic de Greuges, i per 
cxtensió no podem pas obliclar la profunditat del grcuge que 
significa I’cxistkncia en el món dc I’cscandalos;~ míshria que pa- 
teixen molts homes, dones i nens, els drets mks elementals 
dels quals exigeixen una especial atencib. 

Molks grkies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT : Oricies, senyor Orriols. Faig saber a 

les i1-lustres scnyores diputades i als i14ustres senyors cliputals 
que el proper Plc comenpdi a Ics quatre de la tarda d’avui 
tnatcix. 

S’aixeca la sessib. 


