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La nostra intervencib ha pogut garantir a les parts en conflicte la llibertat de l’acció medial; en la majoria dels C R S O S , hem

El Sr, PRESIDENT : Es reprkn la sessib.
Tenim amb nosaltres el Síndic senyor Rahola i I’hdjunt del
SÍndjc, senyor Rogent, als quals donem la benvinguda, que
ens f ‘ m n -com és habitual cii aquestes sessions- I’lnforme
del Síndic corresponent a l’any 1988. Té 121 parriula el Síndic de
Greuges.
1nforme del Síndic de Greuges
corrcsponcnt a l’any 1988

I31 Sr. SiNIlIC DE GKEUGES (Frederic llahola) : Senyor
Presideni, il.ltistres membres dc la Mesa, senyores i senyors
djpuiais, nqiiestu és la cinquena vegada cluc c m presento
clavant aquesta Comissi6 per informar dcl report anual previst
u l’article 30 CIC la Llei 14/84, del 20 de tiiarq. ks, doncs, el
&mer corresponent al primer mandat.
Aixb justifica que en aquesta compareixenCa dcdiqui unes
consideracions finals sobre la funció de1 Sindic de Greuges. El
que he pretks r-lmbaquest report, com amb eis que l’han precedit, és trametre un halanc; cn uncs pigines cstrictatnent rnesuracles de corn el cilitacli dcl nostrc país es lamenta de la silLiacEii
e n que es troba quan cs vcucii ajcclaks els seus drets per arbilrarieln ts o negl igencies dc I’hd m inis2 raci 6.
I-Ie procuríii que els textos aportats proporcionin elcrncnls
de juclici perque, no solament els parlamentr-lris, sinó cls ciutaclans en general tinguin unli informcih íidedigna que els permeti tenir L i t u idea aproximada dc In rcalitat cZcl nostre sistema
dc treball i dels recursos dels quals poden fer Ús clnvant ut1 fet
acl m ini sirat i u acl ve rs.
Aquests h m cstat els propositu del nostre Informe. La seva
originalitat és la cie fer una constant invocació per tal que les
nostres critiques i clcniincies indueixin a esmcnar i agilitar cl
fmcionament de I’Administsacib i moltes dc les resolucions
quc heni dc contradir. Aquestcs obscrvacions són fetes, no solanient des de I‘bptica particular de l’individu, sin6 com un fet
revelador cl’una situació que, per generalitzada, sig~iiaxiomilic:i i en resultin ~IC)VCS
solucions quc benefici’in t m b e els drets
fonamentals dels ciutadans en general, tant com les relacions
iiiclividu-societul.

aconseguit solucions positivcs cti situacions en quk el ci utadk
es troba, gencralment, en posició d’infcrioritat. Exercim I’acte
suprem de la deniineia pública de les siluacions coniI)rovadCs,
o sia, posem en coneixement de la societat civil allb que I’hclministració o el sistcnia administratiu d’uns intcressos comuns
ha fet o ha deixat de fer, no ha previst, o no ha resolt,
Crcc que aquesles situacions han posat de manifest la icicntitat dei Síndic de Greuges, la qual ha cstat conlirimcia amb la
confimqa que cada dia ens demosira el ciutadi, que, pel que
podem observar, va prenent conscikticia quc la institucib 6s
l’organisme xicqual per fer prevaler els seus drets quan s6n
vulnerats per I’hdministraciO. Ren cntcs quc aquest Informe
respon, globlament -quant a contingut-, :I I’oricntaciO gcncral dels quatre que I’han precedit; quant R l’estructiira formal i
concepció metodologiai, segueix cl tnodel que vam presentu
I’any passat. Considerem, doiics, viilides, i donem per reprodu..
idcs les rcflexions que hi expressiivcm. Ara, heni ajustat niés
la sistematització del contingut i hem m p l i a t el non1lx-e dc seucions. Amb un cariictcr excepcional, i essent com 6s I’iiltim del
mandat que iiqucst Porlatncnt cm confih, I ’lníorme es compon
dc dos lli bres.
El llibre primer, el seu tom es compon dc tres parts. Ida primera 6s la dcdicacla ii les seccions. i3’uria banda, hem cregut
con ven ien 1 reo rden ;i I‘-Ies i n tern a mcn t , dc ni anern que cadas cuna s’estructura seguint cl tnodcl scgiicnl : in~roduecib,lipo1ogia, que ixes rep rescn t i t l i ves i con siderac i ons. D’aq cst ii
manera, l’intcressat cn una determinada seucih pot consultur-Li
indcpcndcntmen t de les altres. Aixi, ~IOIICS, aqucsla pri tiicrii
part consta de I es secci011 s d’a d ni i 11 ist raci 6 gcnera 1, d ‘ordenaci b
cScl tcrritori, tributhia, de sanitul i consum, de Ireball i pensions, de serveis sociiils, ci’ensenyiinicnt i cultura, dc-iusticia,i la
sccció CIC
queixes no cspecificlues, També dcdiqucm un aparlat
a la consulta dih-ia,
La segona part recull les conclusions a quk cns ha condu’it cl
treball inclbs CII la primera. LCS conclusions linn eslai redactades en forma gairebé lelcgrhfica, procurant-hi ~iriIlcr-lguatge
Hgil i cvitant la rclhrica i antccedcnts i premisses que ei] res no
frieiliten la tasca d’eestudi dc I’InI‘oi*me.
La lcrcera liart és forniada per nou ~ E I I ~ C X que
O S recullen
totes les dades cslaclístiques, tant pcl qire fi1 ii les queixes prbpiament dites cmn a les actuacions d’ofici i a les consulles iiteses,
crim també per lot el que ra a situacions subjcctives del ciu(acl;i
que ha acudit a nosaltres.
I’:l llibre segon -és I’aparht innovador d’aquest Informeconte diverses reflexions i valoracions sobre els qunt rc anys i
mig clel manclul, cstruclctracles de imncra quc el lector piig~ii
cotrcixcr la nostra experikncia pcl q ~ i f’a
c al niarc conipctencial,
als mitjans personals i niatcrials, a la relaci6 de lu incidcncia
institucib-ciutadans, institwi6 i administració, i iiuaba amb
u ncs reflexions ti nals.
Fer Ltnli rci‘crcncia -111 que sigui breu- ii cadasctin;i de les
seccions alliirgaria molt aquesta presentacib, que penso, per
altra part, que no 6s necesshria, atks que vostks disposen del
tcxt integrc. Per aixb fare mi ressenya ci’allb que crec que ié
més iiicidencia en relacib amb t’esperit i la llctra de I ~ ~ - t i c l c
primer de la nostrri Llei. La supervisi0 dc I’Adiiiinistraci6 de In
Gcneralitat i dels ens locals és un tnitjli, per H la noslra missió,
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essencial: la dcícnsn dels drcts fonarnenhls i les llibertats púIdiques dels ciutadans.
D’iiquestes funcions, i liel que fa a li1 nostra missió, podciii
iisseverar que a Catalunya els drets civils i polítics són cls que
niés cs rcsjiecten i es compleixen, i, si bk persisteixen situacions ciiíicils de supcrar relatives II la Ileng~ia,la r a p i la llibertat
de conscikncia, no podein dir el mateix pel quc fa als drets ecoiionics, socials i culturals, l’accés als quals cncilra cs clifícil per
ii molts ciuladans, pel persistent desequili bri econbrnic en la
cacla dia niés desigual distrihucib de la riquesa, donada, cl’uiizi
biiiid;i, per la manca d’ccspccialitzacib cn el que anomeiiem
((mAd’obra >), i , per I’altra, per la creixent widesa d’ucun-lulacih i ai‘any de luxe dcsmcsurat, obliga que el conirol del
Govern sobre aqucst fcnomen actu*ien ciel‘ensa dels mes debils
per proporcionar-los uporlunitals millors i mcs fiworddcs.
Pndcrn dir tambk, com a reacció espeninqada, que hcrn
notat, tant en les autoritats com en Ics societats civils, una
creixcnt presa de conscjcncia cn els clrcts de solidaritat, aquesta
tercera generacih de drets fonamentals que diii a dia són mds
trmgibles i necessaris, lot i que en aquest aspecte no cstcrn on
caldria.
l a no dubta ningb dels drets de Ics víctimes del delicte II dels
drets ecolbgics o del dret a la pau. L’actual proccs irrcvcrsihlc
del canvi cap a la societat de serveis ha ret que a Catalunya Ics
dikrents adrninistriicions que hi aciucn ncccssitin cada dia
més personal per dur B terme la seva missió. Pcr aixo, hcrn dit
que cal obrir una reílexió en q u e participin les aclmiriistracions
públiyucs, t k u i c s en la selecció de personal, les organitzacions
rcprescntativcs del personnl al servei de 1’Adtninistraci6 i
tarnbk els experts en la cloclrina científica, per anar perfeccionant els lirocesstis de selecció del personal al servei de I’Administrucii, i fixar criteris homogenis pel que fa a 17aaplicacióde les
noves lkcniques i que acluesla es nioclecnitxi.
Cal també la rci‘orrna funcionarial de I’Aclministriwii> pcr
fer-ne un cos i un scrvci més modern i cfieac;, sobretot als dcstinataris, no solament als seus funcionaris. L‘objcctiu rl’aquesta
reforma ha de fer que els funcionaris atenguin correctamcnt cl
ciutadii i el país, tenint en compte que és part de l’htirninistració piiblica, I, per tunt, dcl sistema social, i que per aixh mateix
no se’n pot considerar desvinculat.
Tr-imhé cal cvitur silencis i relacions burocdiliques iniitils, i
millonir I’estil. Per exemple, heni hagut de rccordar que el pagarncnt de les indcmnitzacions fins al límit on hi hagi conformitat entre l’expropiat i i’hclministració, eiiciira que existeixi
un recurs pendent, i a reserva del resui tar que cs pugui produir
en el litigi, 13s una obligació legal. Ultrapassar el tcrmini de sis
mesos per pagar cl preu just des del moment CIC determinar-lo,
equival a destruir I’cquili bri comrnutaliu cntrc l’expropiacib i
la indernnitxzació. En el compliment d’aquestcs prescripcions
legals, s’ha de posar la mateixa diligencia que cn I’obtenció del
terreny.
L’Ad tm i i i i slració te 1 ’oport LZn ilat d’eslal v iar rn 01 Is ple Is a Is
ciutadans. Pot provar de convimcer-lo m b arguments jurídics
amplis i tkcnicament correctes, quan cn tingui, o pot, senzillament, ucceptar els arguments del ciutadi si són mcsjustos i s’adequen a la legalitat aplicable. NQ dir res II dir-ho it mitges
genera un plet i causa greuges.
La proleccib de la natura i del medi a Catalunya requcrcix
una dotació pressupusth-ia suficient, que pcrmeti aplicar la nor-
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niali va ja alirovada pel Parlamcn t. En cas contrari, podem pro-
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o desequilibris
~ ~
irreversibles.
El dret a un hahitatgc dignc resulta que a molls ciutadans els
és molt mcs difícil d’mmscguir avui que uns anys cnrcrc.
Perqui: aquest dret no esdevingui una mcra proclamacih buida
ci’efeclivitat, a t l una actuació dccidida i ferma dels poders pljhlics. Sols l’acci6 pública, guiada pcl principi de solidarital
interlcrritorial, pot evitar la desaparicib de la major part clcls
pobles de muntanya i nuclis CIC poblacib dispersa repartida per
xoiics interiors del territori.
Si tin volem repetir els excessos del creixement iticontrolat
dels anys seixanta en malkria d’urbanitzaci6, cs imperiós dc
pot en ciii r e 1s it pa re I 1s hurucril i co-organ i tzc?t ius dc I ’hdministracih competent cn matcria dc disciplina urhanisticn. Cal
quc I’AdniinistraciÓ tri butilria posi el mateix interes n informar
el contribuent dels seus drcts que el que posa a informar-lo de
Ics seves obligacions.
Trimbé, pel que fa 211 drel del ciutadi, en el moment quc perd
la sal UI,
hcrn cle recordar quc l’aassistcncia prirniiriii, com ii dret
individual en condicions d’igualtut cfectiva, 6s un principi consicicrat per Constitucih, del qual s’haurien de beneficiar tots
els ciutadans, scnsc limitncions. S’hl-idc crear L ~ I W consciencia
sociizl solidiria cntre malal tx, mctges i administracih sanitiria
que superi els diversos interessos particulars, en bencfici dcl
superior inlcrbs dc la salut phblica, per arribar a I’exercici més
efectiu dels drets del malalt.
La dcplorahlc situacib dc l’atcnciri psiquiitrica a Catalunya
exigeix soliicinns urgents de la nostra administració pública.
Cal una pianificacib seriosa, capa$ dc resoldre, mitjanqant la coordinacii, i la cooperació efectiva entre acIministracic-,ns, els
greus problemes plantejats en aquesta matkria. Cal cluc I’Administracib sanitisia valori les aklegacions i proves dels intcrcssuts que puguin dcsvirtiiNr o falsejar els informes aclrninistratius, pcrque, considcrar n o m ~ scom a certes les afirmacions
dels informes dc I’AdministruciÓ, sense valorar la prova del
contrurj, cyuival a resoldre indiscrimin;idamen t els recursos
del ciutaclii i obligar-lo a plcdejar per dirimir la controversiri; els
ciutadans han de veure salisfels provisionalmcnt els seus drets
cle con tingut cconomic mentre es resol i’cxpedient
iidrninistratiu.
1,’Aclmin ist ració ha cl’intcrpretar les normes que impliquen
reconeixement de drets del malalt d’acord amb els criteris que
sostk la jurislmdkncia actuol. T m b e cal arhitrar politiqucs hornogknies cn la lluita contra li1 SIDA i la drogaaddiccih, que,
tot garantint plenament els drets incliviclwils dels afectats, controlin intcgramctit tots els Arnhils i sectors de la socielat.
Cal trobar una sortidri per desbloque-iar molls expcdients de
militars republicans que: encara no han poguL veure reconeguts
cls seus drets, i modificar la normri que nega el dret de jubilacib
ii molts treballadors autonoms. Calen encara molles coses
mks : cal continuar aprof’undinl la normali tzacib lingiiistica;
quc el ciutadh sigui informat suíicicntment sobre cl scu drel1-I
ser indemnitzat per pcrjuclicis quc li ha cnusat el inal funcionament de I’Aciini nistració dc justicia; que s’implmtin les garanties dc defensa dcl dctingul, clcl pres i del litigant bcncíiciari CIC
la justEcia gratu’ita, i s’han de revisar, u1hora, les incicmnitzacions que reben els advocats perquk siguin efeclivamcnt compensais del deure que se’ls imposa. Una vegacla m&, hcm de
parlar de la massificaci6 dels centres penitenciaris ii Catalunyi-1,

i recordar quc d’aquesta mancra no pndeni garantir el dret a la
rcinserció social, cluc Ics mancances d’avui poden ser, lamentablement, result~tsdcmr‘l.
QLieda molt pcr f‘cr, encara : pct’ superar les barrcrcs zirquilectimiqucs quc els minusvAlids troben en el seu entorn, arbitrar tota mesura complcracntiiria i convenient per a 1’elic.a~
complimenl cle la normativa gcncral sobre brirrcrcs, ha de
venir u1 rnatcix Icmps que una scnsibililzacib i presa dc conscicncia de ikcnics i dirigenis que desperti li1 soliclarihl a canvi de
la dcsaparició de la caritat : cl minwsvitlid 6s objecte de drets,
la caritat no és reconcixcmcnt de subjectes.
Propugnem lambc l’claboracih d’una Ilci sobre educació especial, que, sota ki guia del sistenia educatiu ordinari que sigui
ci ’R pl icuci6, , reg u1i de imncrc?especi fi ca iiq uest a tna t er i a, d ist i n gint cl tractament segons els difcrenls collcctitis iifcctats.
Aquesta norma hauria de regular Ics relacions entre I’Aciministraci0 cclucativa i la sanitiria, pcr ordenar les situacions de
les persones afecíades abatis dc l’eiapn educativa i després.
i , finalment, considerem que la pobresa es el principal componenl de tota situacih d’injustícia social, Cal establir els
plans nccessacis per eradicar-la i, e n aquesta tasca, cal afavorir
eis col~lectiii~
mks vwl ticrables i incldcnsos. L’aprovacirj i aplicacih cl’aqucsts plans hauria cl’cícctuar-se sota els principis de
coordinació i col.laboraci6 cfcctiva entre Ics diverses administracions i cniiiitts cíviques af‘cct:ides. Cal una normativa
social possibilista que resolgui definitivament la situació de
tnnrginacii, CIC
detcrminats grups btnics I socials, com els gitanos i els estrangers.
l’cr aciibar, vull d i r uiics breus paraules cn rclacib amb el
que hc anonienat <<llibrescgon N. Com he dit a l’inici, ks l’aspecte m6s nou de I’IInformc i, d’una manera niolt resumidn, Ili
heni recollit les reflexions que resultaven de I’experikncia dc
quatrc anys i mig de vida de la instiluci6. Aquesta experikncia
és ;ivalada, aril que ens manca tan sols iin tncs i mig per complir
els cinc anys de mandat, per més de (1.400 cxpedients, dels
qu;tis riids dc 150 han estat iniciats d’ofici i niks CIC 6.000 consullcs, visiles i.ebucles, 47 visitcs fet es a ccntres penitenciaris,
divcrses 8 centres de menors, assislkncia II quatrc reunions
d’On7biEusn~nnde 2’Estat cspanyol, H quatre congressos internacionals i incomptables visites ¡ rcuiiions amb coiiscllcrs, prcsidents cle diputacions, directors gcnerals, ale;ildcs, regidors i
al tres polítics responsables d’ximi nistracions cluc, per iina raó
o altra, hem hagut ctc connectar pcr complir la missib que eiis
va ser encornitnada pcr aquesl Parlumcn t. Aquest Ili brc segon
pretén ser i o t cll un con.jitnt de rcflcxions perquk la institució
del Sitidic pugui assolir et1 el scgon manclat tol allb que ha
quedat per fer cti cl priiiicr.
Nosal tres hcm procurat ac2 uar segui 11 t la mhxi~nade Joan
Pere I;ontaticlla, que pcr sobre la llei, pcr sobre la reglamentacib hi ha la lliberiat i l’cquitut; d’ayucsta manera, la Ilci, en lloc
de ser unii liirmula impositiva per resoldrc casos coiicrets,
subjectant-nos a la detcrminacih legal, ks una fórmula permissiva al scrvei de tu gent del dret 11 la qital cl cas afecta. Solament
d’aquesia mitncra podem dir yiic lot el que hi ha en cl iiión, les
forces, les riqucscs, les passibil ¡tats, tot te per cenlrc I’hornc, i
pcr ralj d’hser la rrlilitut cl’ayucst. Aquesta es, unzi vegada
més, la nostra aportació al debut,
M o1tes g rhci es.
El Sr. PRESIIDENT : Moltes grkies, I Ionorahlc Sindic, pel

vostre Informe. Arii, scgons I’articlc 144.2.b) del Iieglamcnt,
podri intervenir un represen tant de cudascuti dels grups parlarncntaris per formular preguntes o clcmanar itcliuinicti ts per LIII
Icmps niljxim cie cieu minuts. fis costutli ci’aqucsta Comissió
quc tots els gcitps formulin Ics prcguntcs i que dcsprés respongui simullhiament a totcs elles 1’1-IonorableSíndic.
Per formular les swcs preguntcs, lc ... En primer lloc, he dc
disculpar el Grup Mixt, yuc ens ha fct saber que, pcr la reestructuració d’aquest Grup, no tenen encara dcsignal qui serii
definitivament el seu representant. I aril si, té la paraula, en
nurn del Grup parlarnen tari Popular, la Jl~lustrcDiputada senyom Maria Dolors Montserrat.
La Sra. MONTSEKRAT : Mollcs griicics, senyor 1’resiclerit.
Per a nosaltres, cl Grup parlamentari Popular, dir-li, senyor
Sindic, que el brilaiic; d’actuació que es ciespren d’aquest Itiffirnic del Sindic de Greuges pel cluc fa a l‘úllini exercici del 88
per a nosaltres es positiu, i , cotn a tal, la nostra klicitncih a la
Sindicatura de Grcugcs per la scvii dedicnci6, tant personal
corn del seu equip CIC
treball. IXr-Ii, senyor Síndic, a la vcgiidii,
que nosaltres ens hcm plantejat dues preguntes : ha notat
vostk que hagi millorat la situació dels rcclusos, ciutiidims sotmesos a ciistig per membres dc lu societat‘? 1-la notrit vosle,
d’un any cnCh, si Iia millorat el suport dc Ics acfministracions
-Generalitat i ens locds- envers el Síndic dc Greuges 11
I’hora de donar-li informació ciavaiit de les qucixcs?
Ixes més. Mol tes gricics.
EI Sr. PRESIDENT : A contIiiuiici0, per f’er Ics scvcs preguntes, doliem la piit‘oula :i1 rcprescn tant del G r t i p parlamcntnI.i d ’Esq uer ra Re pu bl ica na se ny o I’ A ngcl Col OIII ,
El Sr. COLOM : GrAeics, senyor- Presidcnl. l h r o r n l c de
1988 del Síndic de Greuges és ui1 balnnt;, nl nosirc entendre,
d’una feina molt ben feta per part d’aqucsta inst itucib. I’nteiiem que la institució es V B consoliclant cntrc els ciutaclans del
nostre pais, tal com ho demostra el vcntall prou ample de les
qiiestioiis formulades o bé de les consulks el’ectuacles clavuiit
del Sindic. El Síndic aparcix com u n interlocutor vlilict, cada
cop I’inlcrlocutor arnb qui la gent comptn més, per u niolts
ciLtlaclans; pcro, perque ho sigui I pugui complir, o continuar
complint anib els objectius previstos per la Ltei 14 de 1984, del
20 de rnarq, entenem quc cal quc Ics administracions l i confe. .
rcixin a la prktica aqucsl paper cl’interlocutor viilid, I aixh
-ho dechiini d’aqucst hiforme- no passa scrnpre : hem llegil
en alguncs cle les niostrcs yuc sc’tis Ilaciliten que ulguns i!junlamcn ts, determinades oficines o despatxos CICl’admi i i ist riiciú,
dc les diferents iidministracions cii el nostre tcrritori, demoren
la seva resposta, o a vegadcs ni Inn sols responen ii tcmps convi ngut a les peticions que fa la Sindicatura de Greuges. Aquests
feis entenem que poden fer perdre I’autorilat a la Sindicatura i
poden scr anunciadors que la Sindicalura de tircuges pot
deixar de ser interlocutor vAlici, la qual cusa seria gravíssim pcr
a la realitat institticional qiie lots plegats, uninimement,hem
anat confjgurant i quc entenem, almcnys des del Gr~tpc1’E.squerra Republicana, que s’hri úc reforCar en tots els sentits.
En aquesl senlil, el Grup parlamentari que jo rcprcscnto,
d’Esquerra Republicana de Catalunya, crcu que el Parlament
hauria o ha d’instar en c ~ l ocasib
a
mcs, tan1 el Govern com les
altres institucions, a respcctar aquesta institucib i rcspeclar cn
cls tcrmes previstos qtie la Llei li coiifcrcix. Nosaltres, cn la introducció que ens fa cl Síndic, vcuríem, quan diu : {<etiiciona%

ria per sntisfei si aquest b a l m ~quc presento de la tasca realitzada servis per estudiar, trobar i aplicar noves solucions i pcr rectiíicar els crrors i Ics disfuncions adrninistrativcs quc aqucst

pais sofrcix H. Il’aquest resum, en r-iqueslaintroctuccih que ens
fa el Síndic, nosultres hi veiem realment el nucli del que ha de
ser I’activiiat dei control, de la infsrmucib i de I’irnpuls parlamentari a la ljgiira del Síndic de Gretges. Efectivament, fóra
tnolt greu que 1’Informe de 1988, curull i ple de conflictcs no
resolts per Ics adnii nistracions al nostre país, pnssés pcr alt ii les
administracions CIC\ iiosire pais. hlcshores es I‘a un llistat CIC
rnirltiples qijcshw, sobre les quuls podriem fbrmulnr moltes
preguntes; jo només polser n’escoltiria tres, tres que penso cluc
sbn sirnplomitiqucs, peri, que n’hi Ira hauria molies altres que
podríem formular i de les qurils demanaria niés informacib
sobre el terna. Una es a la secci6 primera, en relació amb la retirada clcls paralliimps radioactius : sc’ns diu, i hem tingut informaci6 suficient etim per veure que la Conselleria d’lnciústria i
Energia va rebre, efectivament, la transferencia de compctkncies en materia de retirada i emmagatzematge dcls pnral1;imps
radioactius, que en el nostre pais, ;ECatalunya, n’hi hil més de
4.400 -mi scmbla que són 4.451 - que cs reconeixien instal-latsa Catalunya I’any 1988, dcls quals lcnim competencies
tninsfcridcs; la Consellcria d’IndÚstria -que ens consti en
aquests momcnts- només cn va rctirar trenta-quatre I’any
1988; en queden, per lani, 4.400 i escaig que coniiniien instal.lats e n instituts o cn llocs rniiltiples i divcrsos; tampoc
sabem quk se n ’ h fet dels trenta-quatre que van ser retirats, ni
on shn emmagatzemats. ks ciar, ilavors, ILI Sinciicatura cicmana
que hil passal, insisteix davant cle la Consel teria per enretirrir
-i ho clcrnana, doncs, ii la Conscllcria, perque ho dcmani a
EN I<F;,SA, l’empresu especialitzada per fcr-ho- tots aquests
pariillmps riidioactius, i se’iis diu que, és clar, la Conselleria
acuba d’ucIrcc;ar un escrit qtic reproclucix la normativa relativa
ii parallmps radioactius i indica cluc l’ernpresa ENRESA els h a
fel saber q u e eslinia dificil que el problema quedi resolt cn un
tecmiui inferior a sis anys. Entenem que la Consellcria d’índhsiris -que té competkncies- II ~ i n apelici6 de la Sindicatura
de Greuges, R peticih de ciutaclans que ho demanen i que no
els Iian relirat aqucsts parallamps radioactius, hauria, si mks
no, d’iniciar una allra achaci6, que és la retirada dels parallamps, no dir que ccamb sis anys pntscr ho arrcglaretn >), Sbn
aqucsts tipus dc.,, , que jo voldria saber informativament a
vcurc si hi ha yuclcoin iliés cti relaci6 amb aquest fet o, efcctiv m c n t , haurem d 2spcrar sis anys, o potser mks, perque es
retirin.
Un altre terna - , en aquest cas, demrinaria ampliaci6 de la
informació que se’] s filcilila en I’InIbrme- és en rclacii, amb
la problcmhtica CIC la SIDA, que iinalitm molt bk el Síndic,
perque direreiits [einesque preocupen la societat de Catalunya,
perti, concreiament, cl temi\ CIC la prostilucib i I’impacte de la
SIDA en relació m b Iu prostitució i el pcrill cluc hi pot liaver
de contagi cn kinplics capes de pobheió, cl’un clctcrminat lipus
cic poblaci6, ii partir, precisament, d’un poc conlrol, una poca
eficitcia e n la regulació sanitiiria de la mateixa prostitucib, i
quines clades es tenen, si és que cs disposa d’un informe
precís, pcrquk en l’ínforme no ens 6s concrctat,
I u n altre exemple,tret cntre molts, en rclació amb la darrera
vaga que hi va hnver dels transpnrtistcs auti)noms clct butil i
l’iriipacte yuc aixb va provocar en delerminacles arpes de po-

blacih Sabem qiie la Coordinadora d’Usuaris de Sanitat, quc
va rechrer pricíicarnent a totliom, per intentar de resoldre el
cas de gent gran en els barris, que no podicn ni meniar sovint,
no tcnien cl butil per cscalfilr-sc, en situacions dramitiqucs a
vegades, que el mccanismc arbitrat per la institucib, pcr la Generalitat, va arribar tard -per lant, bb sigui que hi hagubs mibat, perb, una mica de qualsevol nialiera. Si realment, ai*rmde
les intcrvcncions dc la Sindicatura de Greuges, es preveu, O
preveu la Sindicatura, per i-l l’hiverri vinent, si cs que es dbna
Lin altre cop, cn qualsevol momcnt ~ L I calgui,
C
H travks d’una
vaga legítimu clcls transportistcs o dc la gent cluc tira endavant
la distribució del buth, si prcvcu o tc informacib Iu Sindicatura
que la Gcncralitat tingui arbitrat un pla d’urg&ncia perquk no
tornin a passar uquesls elements.
I, finalment, una última qücstió, n la qual el Síndic fa ref‘erkncia en les seves conclusions, que se’ns diu que es voldria,
que suggercix, fins i tot, que fóra convenieni esludiar la possihi litat de presentar informes puntuals sobre temes cuiicrets i
quc prcocupi n socialtnctit en un moment determinat aquest
Parlament, a més a més de I’Inforrne anual que discutim globalnicnt. Nosdtres considerctn que aquesta és una molt bona
idea, i felicitem cl Síndic de Grcuges per havcr-la formuladal
perqtii: entenem que aquesta hauria dc ser la fiiiicii, d’aqucsta
Cornissih. Jo recordo una trista scssió cl’aqucsta Comissi6 CII
que determinats grups parlamentaris, els grups de I’oposici6
vhretii detnanar, scnyor Síndic, la seva cornpareixenca i no víi
scr acccptat pcr pari clcl Grup de la mqjoria; clemanhvem saber
quk passava cn i.cIaci6 ainh tres ternes que voste tciiia en cartera : un era el tema (lek independenlisles Xavier Rarberi, Messcgucr i Jabardo, cn rclacid, amb la scníencia del Tribunal dc
13reis i iiirnans ci’Estrnsburg, que resolin q u e el judici cluc
havia fet I’Iktat esprmyol contra aqucsts tres ciutittdans de Catitluiiya era unjudici cn quc hi havien fallat Iota mcna de garantics processals, Aquest CI’B un t c i m . L’ialtrc ct’ii q u c passava unib
els brots de racisme que s’haii dctcctat iidladament a Clatdunyil. I I’altre era -si mi11no ho recordo- la situacib de les presons. I, sorprenenlment --sorprenentment -, al-legantqiicstions de tipus rcglamentista, doncs, se’ns va denegar aquesta coniparcixcnp seva cn la Conlissib. Entcncm que era un exemple del que voste diu que hauria cle ser, polser, rina certa correcciri o U ~ nova,
A
potscr, ~irkticriCIC I’actuacih, clcl con tactc
que In mateixa llci preveu entre la Sinciicalura dc Grcuges i el
Parlament de Catalunya. Voldriii.. ., he citat aquest precedent
perque realment el vam cotisirlerar, en el seu moment, greu, i
I’hi torno a considcrar, i voldria saher quin és el seu criteri
sobre les compareixences clavant cl’aquesta Comissi6, s i , d’ccctivnmcnt, els diferents grups parlarnen taris podcm demanar
quc vagi compareixent per temes sectorials durant tot I’any,
per tirar cndavant i per ifjudar-10 en la h s c a meritbriu que tant
vosti: com els seus colMxmdors estan feni. Tingui present,
Síndic de Greugcs, que, pcr pari del Grup parlailientari d ’ k qiierra Republicana, tal com aqucst dipulat mateix va dir i’iiltim període de sessions, només lindrli, per part del nostre
Gmp, col.lahorxiÓ, cntusiasme i impuls en la seva -ho torno
a repetir- mcriibria i exemplar gestib.
Moltes grkics, scnyor Prcsiclcnt.
El SI-.PRESIDENT : Molles grhcies, senyor Iliputai. I ara,
en represcntacih del Grup przrlamentari cl’lniciativa pcr’Catíilunya, 16 la paraula l’Il-lwtreI l i p u t a l senyor Jaume Nualart.
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EI Sr. NUALART : Gricics, senyor President. En primer
lloc, iigrair l’cxplicacici yiic 1’1-lonorable Síndic de Grcuges hn
f‘ct cle 1’Inlbrnic del 1988; reconbixer cluc el metodc emprat
per redactar aquest Informe 6s un bon instrument dc treball, la
sistematització dels temes facilita In visi6 global i parlic~ilar
dels pro hlemes dcls ci i1taclms cníron tats arn h I’AcIini n i straclh,
i agrair-li també, J Ionorahle Síndic, l’cnccrt cn els titulars de
Ics queixes, yuc conviden, certament, a llegir-les.
Dit aixo, voldria centriu la meva intervcncib en el segon
llibre del seu Informe, que anomena <( 1’InfOrme volgut v a
<c notes relatives als quatre anys i mig de mandat )), i, principalment, en les relacions enire la Sindicatura de Greuges i el Parlarncnt clc Catalunya.
Pcrmeteii-me yuc no coincideixi plcnamenl amb Ics vostres
paraules. Si b& és cert que, per part de la Sindicatura, aquesta
ha estat sempre oberta als contactcs amb el Parlament -i vull
tnanifestar cl meu reconeixement cn aquest sentit, ja que
mentre vaig ksser Prcsideni de I r i Comissi6 va ser receptiu a tot
suggeriment, i quan li vaig anunciar que el mcu Grup detmnaria la seva compareixcnqa 11 la Comissió, no solament no va
p o w cap objecció, sinó que, ben al rmntrari, va mostrar el seu
ititerks-, pcrb, la flu’iiciesaque esmentcu no ha estat corrcsposta per aquesta Comissió. Corn he dit abans, el meti Grup va demanar la vostra comparcixcnqa i el G r u p de la majoria -com
ha dit abans 1’11-lustrc Diputal d’Esquerra R c ~ x ~ b l i c ~ i n V~ Hi votar-hi en contra i li) va impedir. Pcr tant, crec que la línia seguida íins al moment no cs una bona linia dc dihleg i manca
aquesta flliidesa que scria necessliria. Crec, Honorable Síndic,
cluc el vostre suggcriment cl’una m k estreta col.laboi.nciii 6s
molt encertat, sobretot quan af’irmcu que i‘6i.a molt convcnient
estudiar la possibilitat de presentar informes puntuals sobre
tcrncs concrets i quc prcocupi t i sociulmcnt en un moment determinat; pero, jo CI’CC que no solament són convcnien ts, sinó
que entenem que s6n neccssirics aquesles compareixences
snbrc tcmcs concrets en cls moments en yuC succeeixen.
Permetin-mc, senyores i scnynrs diputats, que faci u n seguit
dc reflexions per poder madurur Iu idea que apuntava cl Síndic
cn el S ~ LInfbrrmc,
I
de les relacioris cnire In Sindicatura i el ParIwtiicnt dc Catalunya. Primerameiit, constatar que et Síndic de
Greugcs act~iacom a comissionat d’aquesi I’arlament i que,
Iicr tant, és cvidetit que no cs tracta mimés d’escoltar-lo Lin cop
t’uny en cl scii Informe, sinó que ha d’existir uiiii constant relacib cntrc cl Parlament i la Sindicatura. En segon lloc, csti reglamentada l’cxistkiicia de lti Comissi6 del Síndic de Greuges,
que, amb tots els respectes i des del nomenament del Síndic,
no ha tingui altra xtuacii, que cscolkir i dcmanar aclariments
sobrc uns fets que cs rclatcn en I’lnl‘ormc anual i que han
perdut .ja tot interks per ;i la ciutadania. I’odrícm dir que aquesta
Comissib nom& serveix per Ter I’Inf‘nrme -ccstcreofbnic :
s’cscolta aquí i s’escoitari després en el PIC-, pcrb per R poca
COSH més. i3cn scgur que si aqucsta Comissib desaparegués, senyores i scnyors diputats, en res es Iiotw-i:i, i, amb tots els respectes, crec que hs ~ i n apkrdua de tcmps per ii tots nosaltres i
uixi mmca cic transparbnuia politica, ,;a que els ciutadms poden
pensar que r-lquesta Cnmissió scrveix per 21 quelcom, i, de fet,
és completament inoIiernnt,
Eti tcrcer lloc, l’articlc segon de ln Llei del Síndic de Greuges
aprovada pcr aquest Parlamcnt, en el seu p d g r a f ‘ tcrcer, diu
que : {(el Síndic de Greuges es poi aclregr en qualsevol
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moment B la Comissió del Síndic, i aquesta li pot dctmnar que
ell hi comparegui per informar d’afers de la seva competencin
)>. Doncs bk, com he dit iihms, el nieu Grup, d’neord amb
aquesta Llei, va demanar a I’Honorable Sindic la comparcixcn€a, perh el Grup de la majoria s’hi vil oposar, i va al.legur, entre
altres raons, una de formal, dir que el Iicglamcnt del Parlament no preveia la seva possible presbncia, ja que, si bk el Regliirnent preveu la comparcixent;a d’autoritats de Catalunya, el
Grup de la majoria cntcnia que, si b6 el Síndic de Greuges era
una institució, el Síndic -lla Sinclicaturn crii una iiistilucióno eix unit autoritat. Crec que tiquelles crcn unes greus manifcstacions feies cap a la institució que vbs representcu, ja que si
li neguem l’autoritat, i, sobretot, l’autoritat moral, lamb
quina forqa us podreu dirigir a les administracions pcrque corregeixin les seves irrcgularitats?
D’altra banda, em temo que avui, o el &ique prcscnteu el
vostre Informc al Ple -com va succeir en anleriol-s
sessions-, alguns grups expressaran, o ens expressarem en el
sentit que no hi ha hugut prou actur-lcions cl’ofici, i quc e n
alguns afers problemBtics pcr al ciuiadatis de Catalunya no hi
ha hagut la vostra intcrvenció. Crec que la vostra compareixe~~Ca de manera sovintejada CII aquesta Comissi6 faria, per tina
banda, que la Sindicatura informés de siluacioiis en el monicni
que tenen lloc, per si els diputats poclcn prendre iniciatives parlamenthrics, mirar de resoldre-Ics, i, d’altra banda, que cls diputats poguessin exposar les inquietuds dels s c grups
~ ~sobre
assumptes que eis pt‘cocupcn i quc poden afectar situacions
que infringeixen els drets humans.
13-1 el parkgraf segon de l’articlc csrncntiit de la Llei del
Síndic de Greugcs cs diu que la Comissi0 coneix també les
queixes i les peticions relatives a la defensa dcls drets i de Ics llibertats fonamenials dels ciutadans que hom hi adreci. A
aquesta Comissih, en el període q u e va ser presidida per aquest
Ilip~tat,crec cluc li van arribar solament ducs peticions; 6s evident que aqucsta ínfima relació cntrc els ciuladans i el l’itrlanient ks noioria.
Aquesta Comissió podria f e r una bona tasca per aproprir cl
Parlament als ciutadans dc CalalLinya -liecessitat cxpressacfa
a
Perb, pcr a aixo,
pec la majoria dcls grups d ’ ~ q ~ i e s tCambra.
s’liaurien de normalitmr les relacions entre Ics dues institucions, perclub, si no és així, les peticions acireqicles a la Comissi0
restarien en via niorla i, per tant, la frustracib podria ser mcs
gran,
En quart lloc, el fet que el Sindic cxposcs tenies puntuals en
aquesta Comissió en el seli nioment tindria resullats positius :
per unti bnncla, u n coneixemeiit ni& profund del Síndic de
Greuges i de la scwi gesti6, i, d’nltro banda, quedaria rcfnrqada
la seva autoritat moral, j a que estaria avalada constantment pel
Parlament en cfs seus liossi bles cnfronlaments clavant dc les
administracions. Crec que aquesles reflexions poden f‘cr madurar la idea de la necessitat que el Sinclic de Grcuges comparegui
al marge de I’exposició clcl seu Informe anual, en altres circumsthcies. Si no és així, scnyorcs i senyors diputats, eiis hauriem
de plantejar la supressih rl’aquesta Comissió per inoperant.
Molt Honorable Síndic, voldria que em fes uns aclarimcn ts,
pcro se que no 6s aquest el moment. Jo voldria saber quina és
la gestió que lleu f‘ct enfront dels colons de MontagHt, la situació actual de les presons, els brots CIC racisme enguany, la situació cle Rialb, la qüestió dcls lloguers, 1ii dificultiits dels 110-
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guers ii Barcelona.., , pero, malauradament, aquest lnforme es
veurh ]’any vinent. En resum, el quc preocupa en aquests moments els ciutadans de Catalunya, no ho cscoltarcm ara, ho escoltarem, carn he dit abans, en el proper Informe.
Jo li faria, pcr acabar, un prec, i ks que, ja que la Llei del
Síndic dc Grcugcs permet, cn cl seu article segon, que e1
Sindic de Greuges es pot adrecar en qualsevol momcnt 21 la Coniissi6 Ixwlarnenthria, que a la propera sessió sigui cl Síndic de
Greuges qui es dirigeixi a la Comissib, j a quc -com s’ha explicat abans- sembla que hi ha dificultats que la Comissi6
cienlani la vostra compareixenc;a. 6 s evident que les administracions cs troben molt més cbmocics quc cls fets es tractin
un any després de succeits..., que hagin succeit i quc s’hagin
resolt bé o malament. Aixo, crec que les nclministracions ho
agraeixen, pcro jo entenc que d.sun mal servci que es fa al Parlament i al Síndic de Greuges.

Gricies.
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Diputat, En
nom del Grup Socialista al Pariament de Caialunya, té la paraula I’TI.lustre Diputat senyor Joan Maria AbellO.
EI SI-.ABEILÓ : Senyor Síndic, senyor President, senyores
i senyors diputats, per al nostre Grup, I’Tnformc d’aquest any
88 presenta una caracleristica especial, i és que no solamcnt és
I’lnforme de i’my, sinó que, a mes a més, cl scnyor Sinclic ha
fet ut1 balanc; on trobem tot un seguit de reflexions -en la
segona part- i suggerimcnts sobre el que han significat tots
aqucsts anys de funcionament de la lnstitució. Per tant, nosaltres, a I’hora de valorar I’hformc, tambc entrarem en
aquestes dues qiiestions.
En el quc scrja la primera part de I’lnforme, nosaltres
voldrem entrar, evidentment, en els aspectes segurament més
polemics, més contradictoris, perqub, recollint anieriors intervcncions que hi han hagut en aquesta Comissi6, nosaltres
crciem que cn la j~resenlaci6cl’aquest lnforrne s’han de plantcjar aquestes qüestions.
En el primer punt, que fa referencia al control dc I’aciuació
administrativa, és indubtable que en I’lnformc es plantegen
cls temes clhssics de relació entre els adniinistrals i I’Aclrninistració. Ilc totcs maneres, nosaltres, ates que es va plantejar
en el si de la Comissi6 la qicstió que fa referkncia als estrangers
i als seus drets fonamentals, voldriem fer clucs o tres consideracions : la primera, que, arran d’aquest Informe, valorcm positivamcnt ei compromís dei Sinciic en la coi.iaboraci6 i en l’ciaboracib d’un lnforme extraordinari sobrc aquest tema. El
senyor Síndic recordar&que fa uns mesos els diputats i les dipult-idcs dcl Grup Socialista, un grup de diputats li va demanar
que actués d’ofici en aquest tcma dels brois de racisme, quc
s’havicn donat cn aquell moment en alguns llocs, en indrets de
Catalunya, i, per tant, des d’aquest punt de vista volorcm positivament que es faci aquest informe.
De totes maneres, també volem fer esmeni que ens hauria
agradat que aquesta intervenció s’hagués proclu’il sense la
nostra demancla, pcrque entenem que davant dc situacions
concretes que tenen una repercussi6 pública important la Institució hauria d’anar iil clavant, una mica, de les demandes dels
diputats.
També volem, en aquesta valoració de I’lnforme, entrar,
encara quc sigui un moment, en el que vil succeir en la darrcra
Comissió; evidentment, no va ser en la presentacib dc l’lnfor-
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mc, perquk, corn ha dit fa uns moments el senyor Nualart, el
que es va plantejar va scr u n problema, no solament polític,
sin6 institucional de fons, que sbn Ics relacions entre aquesta
Comissih i el senyor Sindic. Nosaltres varn valorsir molt negativamcnt la itnpossi bilitat que ei senyor Sindic pogués presentarsc en aquesta Comissib, no solament daviint la valoració global
que es fa de la scva actuació en aquest Informe, sin6 en temes
concrets. Nosaltres creiem cluc aquesta es una de les qüestions
quc ert els propers mesos hauriem cfc trobar-hi una sortida,
perqub, sens clubie, alguns dels interrogants que ha plantejat cl
senyor Nualart també sc’ls planteja el nostre t i r u p .
El scgon punt fa refcrkncia, en el scu Informe, B aspectes
que per a nosaltres són molt importants, al voltant de l’ordenaci6 del territori. El nostre Grup en citaria estrictament tres : el
primer, cl que fa referkncia a totu la problcmiticcr dc I’habitatge. Nosaltres estem d’acord amb el que es diu en I’lnformc,
que ha estat objecte de consideracih en el darrer any, moltes
vegades per aquest Prirlarnent, j;i sigui per la via de preguntes o
cl’i1.lterpetlacions, i la pregunta quc li faríem és si no creu el
senyar Síndic quc fos convenient quc des de la seva Institució
es fes un informe sobre aquesta problemhtica, que nosaltrcs
creiem que ei1 aquests moments adquireix, almenys respecte a
certs sectors socials de Catalunya, una gravetat important.
El segon bloc, evidentment, fa referimcia a la protccció dc la
natura. Nosaltres estern totalment d’acord amb li1 reflexió qLic
es Ta entre la sensibilitat social -que cada vegada és mes important en sectors d’aquest país- respecte als temes medioambientals, i també que aixb s’hu tradu’it en una iniportunt traducei6 legislativa i normativa d’aquest Parlament de Catalunya, perh que, evidentment, cn la doiació pressupostiria sobre
aqucsts aspectes encara hi ha una disthncia abismal des ci’aquest punt de vista.
Dc totes maneres, respecte UI tema cic la protecció de la
nuturc?, si bk és cert quc en la sevil cxposició oral ha parlat cic
problemes urbanistics, d’ordcnació dcl litoral, nosaltres iambe
hi trobem ii faltar cn aqucst inl‘orrne una part important,
perquc creiem quc en aquests moments ii Catalunya hi ha
greus problctncs, quant a 1’ordenarnent urhanistic, a l’ordenació del litoral, tenies que sensibilitzen molts municipis i molts
sectors ttzmbk de ciutadans.
Finalment, també, quant a I’ordenacih del territori, hi ha
una rcflexi6 q u m t , diríem, a les comarques mds marginades
dc Catalunya, en qui: s’apunta la necessitat cl’actuacib clccidida
de I’AdrninistraciÓ de la Generali tat pcr actuar, precisament,
en aqiiest proccs de marginació I dc despoblament, i la pregunta que l i fariern és : quines solucions proposi o s’ha adrcpt cn
aquest tcma a l’hdrninistració de la Gcncralitat, per tal que
aquestes comarques puguin tenir sorlides a aquests greus
problemes.
Un altre bloc scria el que fa rcrerencia a Iit sanitat. Nosaltres
podríem estar d’acord en bona part amb les reflexions que es
fan quant a la necessitat dc coordinació dcls serveis sanitaris o
cl remodelatge tecnic d’aquests, per?, també aquí li voldríem
preguntar si no creu que seria convenient la necessitat, possiblement, no #un informe global sobrc la situaci6 de la sanitat
a Catalunya, pero sí cn algun aspecie puntual; nosaltres recordem que fa molts pocs mesos una institució, amb la qual hi han
unes excdlents relacions, que t5s la Institució del Defcnsor del
Poble, feia un informc sobre cls serveis d’urgencia dels hospi-
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tals pbbIics, i , per tant, nosaltres filrícrn aquestu pregunta, no
ja en i’aspcctc punlual potscr dels serveis cl’urgkncia, per6 sí
en dtres aspectes,
Finalment, respeele ii la sanitat, creiem que hi ha un toc d’atenció important respecte al tema de la psiquiatria. Jo crec que
hi ha algunes frases, no solamcnt irnporlnnls, sinó que plantegen dubtes claríssims de coordinació, quant a les administracions, ja que es diu que tant els interessats, des del punt dc vista
de la psiquiatria, corn aquesta institució no entenen l’actual situació de lu psiquiatria a Catalunya, ja quc es considera que
cada vegr-idacsth m6s degradada i que 15svíctima d’tin procés en
q u e tothom sembla haver abdicat les seves responsabilitats,
Nosaltres pcnsem --si - que aquest ks un aspecte grcu,
Finalment hi haurien dos aspectes que fan rcfcrcncia, en general, als serveis socials i a la justicia. Quant als scrveis socials,
IR part que volclrícm destacar -és evident que és un tema molt
extens- és el que fit refcrcncia d s deficients psÍquic.s, on es
destaca, en I’lnformc, la neccssiiat quc el Departarrien t de
Bencsiar Social, mitjanpnl I’ICRSS, millori I’cficikncia deIs
scrvcis gestors per donar u n millor servei a aquest col4cctiu.
Nosaltres creiem que aquest també es un lema important.
Quant a la justicia, 15sindubtable qtie scmpre ens hem CIC ret‘crir íi iin tcmaja cllissic dc I’IInímmc, qLrc és cl que fa referencin a la siluxi0 peni tenciiirin i-l Catalunya. Nosal tres creiem
quc, a direrencia possiblement ci’altrcs informes d’altrcs anys,
trobem que aquest any mmca possiblerncnt it l’lnlbrmc I I I I trcbal I més aprof’undilc11difercnls aspecles, Imsctn qiie -no I l i
txi d ~ i h k - es Iractcti aspectes puntuals, lierh ens hauria iigcndal qLic, alts que la situació penitenciiiria ii Cutalttnyu, cts
gr-cus prohlenics cluc durant tots aquests anys s ’ h n planlejat
110 cstaii solwionats, hi voldriem, Iiagu&ssimvolgut trobar un
dcscn vol upament més important.
Fi nat ment, q~ianii11 fti~icionnmen1 d’aquesti1 IiistiluuiO, nosaltres ja h o dcictii I’my piiswt, quc eiis hagués agradat que hi
trugiicssi t i tncs uut~iauiotisd’of‘ici. 1:ksgraciadameri t , clcs del
pu n i dc vista del nostre Gt*upsaquest ~ n uqtrcstcs
y
acti.iacioiis
d’olici t-lnn disininu’it, per t m t , crcictii que aixb no 15s convenicnt pcr ;i la inslitiicih, perquc pensein qtie hi liaurien (1’1111vcr
imcs aciuacions, i tambC --si no ho recordo tnalaincn t, ho hu
cilat cl Diputat senyor Coloni-, quant d s departanients de la
C;cneral i \a1, w ls Linlamcn t s q LIc 11 c) cokla bor en d i rect mcn t
ainh I’hdminisírnci6, @sa dir qiie la inslilucib s’adrcqa :I ells i
tw hi lia utxi resposla. Nosaltrcs ho varn íkr noiar I’any passat,
c l que succccix 6s cluc, des dcl nostrc punt ctc vista, per respecte 11 iii Inslilucih i , precisament, ats ciiitadnns qtrc s’hi atirccen,
ci.ciem que s’hauriii d’ncloptar Agut1 tipus CIC n-icsur1-I.NosuI t res
hcm rqxissal, per- cxemple, I’lnfornw que 1;t el Ilcfcnsor del
I b b k i creictn que hi ha un sislcma, que cvidcnl mcnl nyucsts
problcmcs sempre s011diíicils de SoILicionar, pcrb quc cncla uny
li i consien els di íctmts minisicris, els cliícrenis ajunt:imetits
que sislciiil~tioament110contcsten u Ics peticions que SC’IN
t‘an
des dcl Ddctisor del Pohlc. Nosallres, cti tol C H S , cl qiie prcgtintein és si Lin sislema, ctmm quc no sigui igual o semblant ..., no creu cl Síndic que podria :i.jLtdnr, alimenys, perque u
I ’ I i o r ~de poder valorni. t’Infmnc pogiikssim snher cxiicttitiieii t
q~iinsdcparlaments dc la Generulitiit o qiiins ;i,juntamcnts 110
contesien a Ics scvcs preguntcs.
I iiiinlmcnt eii1riit*ícni, cvIdciil~iient,cn hi rcflexió del flinal
q ~ i cfil voste dels yLiiisi cinc anys d’aquestit Institucib. Nosaltres
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creiem quc es inch btable que el funcionarrient d’aqucsta Institució ha estat positiu cles del punl de vista dc ddcnsa dels drcls
dels ciutadans en la scva rclfició amb I’Admitiislracib, i tumhé
des del punt de visla dels seus drets fnnamentats. Dc totes tnaneres, seguint una mica I’csquema que vostc fa, creiem que almenys hi han tres o quatre qikstions R plantejar : la primera
seria el carkter que tk de concixemen1 o de dcsconeixcrnerit
de la seva Institució. A nosaltres no ctis queda molt clar quins
haurien de ser els canals CIC comunicacih, sobrelot pel-a aquest
sector de ciutadans mcs desfavorits, que tenen cíificul tats
reals, no solnmcnt d’adreqar-se, sinó fins i tot de concixer la 111stituci6; per tant, des d’aquest punt dc vista, li adrecem una
pregunta, La segona, evidentment, seria en el senti1 del qiie
abans clcicm, la colhboracii, desigual, que vostc reconeix en
aquest Ilibrc segon, quant a les diverses conscllcries de la Generalitat i dels aiuntamcnts. Iksprks hi hauria la qüestih del
personal al servei dc la Institució, on es planteja cl tcma de l’eslahilitat lahoral i de la necessitat de més personal; cn tot CIIS,
aquest prec que fa el Síndic, el recull el nostre Grup, percluc cs
evident que la rcsolucEó d’aqtiestit qiicstió i10 passa cti aquests
moments pec aquesta Comissici, pcrb, cn tol cus, creiem q ~ t e
per ciesenvolupar una honii (aser-iés iniportan t aqucsta qiicsti6.
1, íinalmcnt, entraríem en l’aspcclc parcial q ~ i cs’ha dcbat UI ju
per algun altrc grup q u e ho ha exposat, q u a n t als i n l i m i e s puntuals sobre tenies concrets. Nosal~t-cscreiem que aixb ja ho
permeZ O almenys hi h a utla via en la matcixa I,lei del Síndic dc
Grcugcs i que seria convcriieni que en el períocle d’un any, qiie
va cles dc la presciitacih d’un Itif‘orme ii I’iiltrc, cs poguks dc)nar
aquesta presentació cl’informes sohrc tcmes C O ~ C I ’ C ~ Spcr*qiie
,
realmcnt ii partir CIC
la mateixa Elci del Síndic, en cl SCLIarticle
39.4.t, -ja es parla que es podct-~presentar iní‘ornics ex tr:iordin:iris quan ho rcquereixi In LirgCncia o la in1port;lltxIii dels t’cts.
Nosaltres creiem qiie dcs d’;iqucs1 punt CICvisla, lici- allres
grups j a s’han exposat, nosal tres hcm exposa^ cl tc tm CIC
I u sanitat, deis habitatges, de iu protcccib de la nal~ii’n..,
ds ;I dir, (lifcrcnts nspec~csq ~ t ecreiem que c ti aquests tiioiimi ts I+COCLIpen h i ciutadaniit CIC <:atul u n y i i q ~ t ev ~ I ~ l r * í e que
r n d’iilg~itia
n i m m hi hagués el compromis, liel- pwt de vostk i dc la scvii
lnstilucib, d’uclrcpir-los ;i aquesta Conlissih.
Ilcs més. Fan tol cas, 121 clarrera qücst ib que voldt-íetii pluntujat. des del punt de vista del nosirc: Grup ks qiic crcieni cluc és
cviclcnt que la Institucib del Sinclic CIC Grcuges II poc u poc ha
anat arrclanl, iiosaltrcs pcnsciii que l i qucdu cncar’a moll de
camí, pcrquk és L ~ I M instilucib rela\ivamen\, encai-i1 que pnrti
quasi cinc anys de t’uncionanicnt, molt jove, per0 qiie pcnsem
cluc o c ~ ~ ~p iai pnpcr
i
central clcs del punt de uis!a dc Ics rctncions
I nstittrciunals ii Catalunya.
El Sr. PRP’,SIDEN‘I‘ : Griicics, scnyor 13ipulrtt. htx, sí, ié la
paraula, en nom dct Grup parlamen1ari clc Convcrgciicia i
Uiiih, 1’1t.1ust1.eIXputat senyor Raimon Esc~idd.
El SI..ESCUI )l? : Mol tes gricics, senyor I’residetil. I-ionornIie senyor Síndic, en t i m ) del Grup de Convcrgencia i UniO,
volciii mostrar-li la nostrii satisfriccib pcl mi Inlimic, corresponent ;-i
l’cxercici del 88, i molt especialmcni per aclucsl twii
clenrcnt, aqucsl Ilibrc segon, que vostk cxplicuvn yuc cr:i I u p1-imera veguda que ctis el presenta i cluc vc :icontenir -si 110 110
he entcs tixdanicn~--la qiiinta esskncia tic Ics seves rctlcxions
sobrc la filosofia i sobrc el !reball de la Sindi~‘iit~irii,
LIIIorganjs.
me, LIIW instituci6 t a t 3 i n i p o r t m t c o m k s per a1 iioslt-c
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autogovern. Aleshores, nosaltres, quant a aquesta segona
part, quant a aquest llibre segon, no tindriem altra cosa a pregunlar o a afegir si no fos per una intervcnció anterior per part
de I’TI~lustrcDiputat senyor Colom, q ~ i e ,sobre Ic? basc d’una
frase d’aqucsta segona part del llibre, ha rcssuscitat un terna
quc no tk res a veure amb la qiieslió que ens ocupa i que va ser
objcctc d’un debat en Comissi6 ja fa unes setmanes o uns

mesos.
Em perrnetri que, abuns d’entrar en all0 que ens recordava
el senyor President de la Comissió, que és allb que ens marca
l’article 144, que és fer-li preguntes a vost&i demanar aclarinients sobre el contingut d’aquest Informe, que faci alguna
consideracib, si més no, a I’empari-1 de l’article 65 del Reglament per allusions, perquk hi ha hagut unes clarissimes aflusions. Jo he estat a punt, senyorcs i senyors diputats, de demanar
la intervenció quan el senyor Colom ha cnriquil la seva participació en aquest debat amb una rererencia a aquesta altra qüestió, perh, prudcntmcnt, no ho he fet --i crec que hc actuat
prudentment- perque després els altres senyors diputats que
han seguit també han continual per aquest carni, fins al punt
quc un dels senyors diputats, 1’TIhtre Tliputat scnyor
Nualart, griircbB, en la seva intervenció, s’ha limitat a donar
voltes a aquest tema i extreure’n unes conseqükncics; en
canvi, el senyor Abell6 també ha parlat de tota una skrie dc
punts cic I’Informe. I dic que m’hc abstingut per@ podia preveurc aquesta situacih, i més perque, afortunacfament --en
aquest cas, afortunadament -, al ponent nostrc d’aquest
tema, d’aqLrest Inl‘orrnc, el scnyor Viñas, avui no li era possible
ésser present i aleshores rn’ha encarregat a mi yuc li fcs arribar,
it vostk, aquesta peticih cl’aclarimcnts, i aixi, doncs, iimh una
sola intcsvencib solucioncm la qiiestib.
Jo voldria dir a les senyores i als senyors diputats que, en aflb
quc sigui ncccssitri, iambé, per tranquil.litzar -si és que estigués intranquil, per Ics paraules dels senyors diputats que
rn’han prcccdit cn l’ús de la piiriiula-, tntnbb, el senyor
Síndic, que les intervencions d’uns i altres figuren en u n Dilrri
úr Stwions dtd Purlumm/, i alli esli escrit cadascii cl que va dic.
Jo voldria dir, per recordar, per refrescar inli>i*niaciO,el que
sintkticament vaig dir cn aqucll moment, cluc és que aqui es
pretenia, en aquesla petició que havia presental el G r u p d’lniciativn per Catrilunya, que el senyor Síndic vingu6s a fer una i l i formacii) oral sobre ima shie de ternes preclctcrrninals, sense
que ningii iinguén ~ i t i aclara constlincia de si vostk, scnyor
Síndic, tcniu una informació suficienl sobre ihguns o tols
aqucsts temes. I alcshores nosaltres, amb aquesta actitud que
displicentment s’ha tractat de reglainenturista, pero que és l’essencia, la base del treball parlnmcntari, nosaltres ens varn
veure obligats a oposar-nos-hi, pcrquk l’nrticle 144 del Reglament explica exaclament quina és la missih, quines s6n Ics fiincions d’aqucsta Comissib. I jo podria arri bai. a estar d’auord
amb algunes coses que s’han dit aquí, en el sentit de 121 fitialitat
ci’aquesta Comissi& pcro aquesta és la finalitat que ens marca
el I<eglamenl; lins i tot, jo recordo que fa unes poques setmanes, en trobur-me uquí al Partamcnt ocasionalment, vaig haver
d’atendrc un ciutadi que no sabien quk fer-ne fer, perque trucava per teleron aqui al Parlament i demimava per parlar amb
algun mcmbre de la Comissi6 de la Sindicatura dc Comptes,
perque no estava d ’ i i c ~ r d ,tenia una reclamació sobre els treballs de la Sinclicaturii. J cs clar, li vaig explicar yuc jo, cl que
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faria -15s cl que far&després, privadament- és passar la seva
nota al scnyor Síndic, pero que la nostra Comissió no era per
controlar el Síndic, sin6 que la nostra missió era examinar els
informes que ens reia arribar. 1 alcshores també explicava
--pcrqu& aqui s’ha parlat malt de la Llei, per aixb no cal parlar
de ía Llei - que el Reglament, I’article 144 del Reglament del
nostre Parlament, en l’npartat 4, no és, com deia el senyor
Abelló, yuc obre un camí,.., no, no, 6s que el concreta exactament : el senyor Sindic de Greuges pot presentar tants informes extraordinaris com vulgui, i el Reglament ja marca que
s’ha de fer, que ks exactarncnt el que estem fent aqui nosaltres.
Per tant, nosaltres, I’iínic que vam voler deixar clar 6s
donar, respectar la llibertat que t é el senyor Síndic de Greuges
de presentar tants informes carn vulgui, pero no obligar-lo nosaltres a cornparbixer, a emetre un informe verbal, i aixh
perque ho diu d Rcglament. En altres institucions d’aquest
mateix capítol -la Sindicatura de Comptes i la Corporacih Catalana de RAdio i Televisió- cs preveucn i es regulen lines compareixences; aqui no. Per tant, mentre aixo no cs modifiqui,
no hi ha compareixenccs. Si es vol fer, nosaltres, cn principi,
no lcnim cap inconvenient ii entrar a onalitzar aquesta qüestjh;
jo nomcs voldria recordar que el mes que vc farh dos anys que
vrzni c o m c n p r els treballs de reforma del Reglament, que es
van acabar el incs d’octubre, i jo voldria recordar a les senyores
i als senyors diputiits que cap g r ~ i pparlamcntiiri va demanar
que es modifiqués la regulaci6 de la Sindicatura de Comptes.
I per acabar aqucstc? qiicstió -i perdoni’m, senyor Síndic, si
m’he excedit una mica en aquest debat entre grups
prlitmentaris- noniés voldria precisar, també, mes paraules
del senyor Nualart, quim ha dit : {cfs que és..., vam arribar a
sentir dir cluc voste, senyor Síndic, no era una autoritat H , Jo,
cl que vaig dir, senyor Sindic --i c o n s ~ ien el J)iur.i úe
Scsxiom-, es que vostk és una institucib; almenys, així ho diu
el Reglament, perquk el Reglament regula, en iiquest capítol
cinque, les relacions del Parlament ainb Ics altres institucions,
i mentre, per exemple, un organisme -no diré similar, pcrb
que esti una mica cn la linia d’actuació- que és la Sindicatura
de Comptes, la institució és In Sindicatura de Comptes, en
aquest cas no és lu Sindicatura de Greuges, sinó el Síndic de
Grcugcs; per aixb vaig dir : no és una auloritat, sin6 que 6s
una i nsl i tuci 6.
Bc, dit aixb -i nosaltrcs vnldrícm respectar nllb que ens
mana et Rcglatncnt, que és rer-li preguntes, a vosth, i petició
d’aclíirimen ts sobrc I’lníorme- , voldria ja, sense més p r c h bul i, ho repeleixo, dient qtie cn iiquesta segona part ens
sembla molt interessant aquest segon llibre, perh no hi lenini
cap ol?icccib, ni cap aclariment, ni cap pregunta R formular, sí
que n’hi voldria fer algunes -totes cllcs menors, cliriu- sobre
les tres parts o, millor dir, sobre dues parts del llibre primer.
Quant 21 la part primcra, cntciicrn quc ks, podríem dir, e l material primari : tots cls casos específics --n’lii ha de curiclsissims
i molt intcressants-, que rcalmcnt s’arriba a v m r e fins oti
arriba, podríem dir, la bestiesa burucritica en aquest país i, m’imagino, a tots els piisos; pcro aixo, tot i que anccdbticanicnt i
puntualment és malt interessant, cnienem que aix0 és el material del qual s’han cxtret les conclusions i, per aixo, nosaltres
parinrcm de les cuncliisions. Pcro :ihans d’entrar a les conciusioiis, en l’apartat tcrccr --en que vostk sempre ens inclou tota
una skrie cl’informació estLdísticii-, voldriem fcr-li unes peti-
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tes preguntes, que són Ics segiients : per un cantb, observcm
utla certa eslabilitat o estabilitxació dcls cxpeciients en curs o
presentats durant l‘cxercici en els darrers anys; o sigui, si cxaminem Ics xifres que hi ha ii la plana 373 del SCU Informe,
senyor Síndic, inentrc I’any 84 -és clar, era el primer any : no
és significatiu- hi havicn 607 expedients, [’any 85 n’hi van
haver 1.451 -vol dir quc es va mks que doblar-, i aleshores
observem una estabilització : al 86 van ser 1.21 I , al 87, 1.383,
i ara, al 88 han cstal 1.227. Aleshores, voldricm saber una vnloracib scw sobre aquesl nombre d’expcdicnts, si 6s que consirleru cluc hi vit haver unti inflació inicial pcrque els cititadms de
Catalunya no tenien la idea claru de quincs qiiestions eren prioritiriamenl de Iu competencia de voste i en yuincs COSCS era
mks útil o rnks priictic aclreqar-Ics al Dcfensor del Pueblo, o
quina 6s la motivnci6 d’aquesta estahilitzxi6 d’expcdicnts.
hleshorcs, quant al delall, tam h@observem m i COM, que 6s
que cn la plana 39 1 --aixb és una cosa bastant general cl’altres
anys anteriors, si no ho recordo malament- observem quc la
ctassificacii) pcr scccions que cns fa, el nombrc dc qucixcs més
i tnportant es en qiiestions de justícia i en qiiestions d’ordenacib
del tcrritori, i les altres continuen molt més enrere --potser
I’AdniinistraciÓ general ks la que ve al darrcrc. Pcrb no, mcs
que res, jo voldria si voste pogués o tk idea de quina 6s la tnotivacib de la clirerknciu, pcrquk avui mateix hem tlegil a 111
premsa una valoració de I’Informc dcl Dcl‘cnsor del f3ueblo i,
si 110 ho lie llegit rnalamcnt, veig que, al nivell del Defensor
del Pueblo, la major part de queixcs shn de tcmes fiscals, de
lcmes hisendisties, hleshorcs, dotrcs, si vostk pogués explicar
si 6s pcr ternes de competCncia o 6s quc hi ha alguns elements
~ L I Cfizn que, a Catalunya, cl ciutadii es preocupi més o es
queixi ni& dc Icmes dc justícia i, en scgon lloc, d’ordenacib
clcl tcrritori, i, cn canvi, de temcs tributaris veig que hi 1x1 molt
poques queixes.
I~indmeni,dins d’aqiiest aspcctc csladistic, perb que té la
seva importiincia -licr iiixb trobem molt L‘It i l que vostc, cada
any rcrc any, ens vagi recordant la distribució de les queixes-,
polscr ks gairebé unn curiositat, no sk si malsana, pero personal, que en la planii 392 entre les queixes contra clivcrsos organisnics de I’Administracib autonbmicn, observem que hi ha
ducs qucixcs contra cl Parlament de Cat:ilunya, i no Ics he sa~ L I ~ Irohar
C S
ii la primera pari, i dcskorcs m’agr;idaria saber, si
no és molta molestiu, si sc’ns pot explicar de qik es yiicixa cl
ciutadli dcl nostrc P;irlament.
Hé, i iilcshorcs, j i ; m n t , digucm-nc, a nspcctcs... no diré
tnks SLI bstunciais, potser si de major trl-lnscendkncia i que cns
podcn ajudar que en cl Ple, al seli moment, el nosíre Grup
adopti un posiciotiamcni quc en1enguern que és cfirrccte,
voldria f‘cr-li iilgulies preguntes sobrc sis o set punls de les conclusions, o SigLii, cle la segona parl del llibre primer. Concreiameni, a la plana 334, cn la peiiiiltima conclusih, vostc fa refereiicin al tema de l’habitatge ciignc; rcíil ment, aquesta és una
qiicstió que prcocupii moll, i :questa especuloci0 imniohiliiria
que s’ha despertul en aqiicsts darrers dos anys o any i mig, realnient és pi-cocupanl, sobretot dc cara a la joventut que vol estahlir uns lliganis fitmiliars o de parellíi. Alcshores, 6s clar; vmtb
ja ha dit, ja recordo que vostc ha dit que eren un enumerat, un
enunciat tclcgriiíic; d’acord, perb saber si vosti: pogucs donar o
té en nient alguna actuació q w pogtiks afiivorir aixb, que no
fos puimient el que diem tots : <c ks que convindria que I’liiibi-

tatgc Tos Lzcccssible a tots els ciutadans,.. H Per tant, si hi ha, al
clacrere aquest desig, alguna proposta o algun inici dc proposta
cl’aixb, o si vostb veu que hi ha dguncs causes que dificullen

aquest a dificullai d’accés.
Una segona pregunta és, a la plana 336, quan parla de I’hdministraci6 sanithria, vostc fa una conclusió que cliu que és que
no cal fer només cas de les alkgacions i proves CIC
la tiiatcixa
hdministracib sanitiria, sinó que també s’han de valorar, per
pari de I’Rdministrnci6 sanithrin, Ics al-legacionsi proves dels
interessals que puguin desvirtuar o falsejar els informes &niiiistraiius. ks clar, en aixh, també ens agradaria saber si es que
voste ha pensat alguns mecanismes, pcrquk sulmo qiie 101s
sorn conscicnts que, ohviamen t, les conirapropostes han de
ser tambk d’uti profcssional mbdic, en principi, i, per tant,
aquí, contraposar informcs mkdics.., -jo si: quc lii classe
medica hi tk moltes objeccions, en aquesta qiicstió-, i tarnbb,
doncs, si és que darrera aquesta conclusió hi ha alguna altra
cosa, com també si és que vastks han detectat, a través de la
Sindicatura o del Síndic de Greuges, han detectat molts C M Q S
d’aq uest a sit uacib clc con flict es entre 1’AC!m i ni st rnci 6 San i t h i a
i contrapropostes periciiils o del tipus que sigui que facili els
assegu rat s.
En la matcixa plana -i aquesta, mks quc una prcgunta,
suposo que és corregir un error mecanogrific-, pero en la penúltima conclusiii d’aqucsta plana mateixa, 336, cliu : (c La deplorable situaci6 de I’atenció a Catalunya exigeix solucions urgents a les nostres ndniinistracions pitbliqucs; cal una plnnificiicih seriosa, capaq de rcsoldre, mitjanpnt la coordinaci6 i ILI cooperacib efectiva en t rc acl m i n ist raci o ii s, e 1s gre ii s problemes
plantejats en aquesta matkria. H Pcrb, cs clar, no explicu quina
matesia 6s; se S L I ~ O S I Iper
, les coticlrisions anteriors i posteriors,
que cieu Ter referkncia 8 sanitiit, per$ valdria la pena precisar si
6s un error mccanogrhfic, com rn’irnagino,
Aleshores, en la plana scgücnt, it la tercera conclusib, hi ha
una concltisió que cs importani -i que el scnyor Colom també
s’hi ha rckrit- : el tema de la SIDA; i voste, també, en
aquesta explicació sintetica quc h a fet de presentacih de 1’Informe, t m b d s’ha rcferit al terna de la SIDA, i és clar, aquí, no es
que estiguem en dcsacord --evidentment que no-, pero ens
ha cuusal uiia certa preocupacih, a veure qui: porlria arri har a
dir al fjnal d’aqucsta conclusió, perqui: diu, scnyorcs i senyors
diputats : <<Calarbiti.r-11.politiqties homogenies en la lluita
contra lli SIDA, que lot garantint)) -hi ha aquesta
excepció-, diu cluc <<totgarantint plenament els drcts individuals dels afeclats N, i llavors acaba client : <<controlinintegralment lots els iimbils i els sectors de Iu societat H. Aquest és un
terna que ens scrnbla una mica vidrihs : tcnim exemples
d’altrcs societats, dc detcncions quc hi ha hagut entre grups,
polítiques i tio politiques, i firis i tot de tipus social, sobre cl
terna aqticst. Si sota la capa d’una protecció sanitiiria, aquí es
poclcn violar, doncs, drets fonamenials de la persona, ii través
d’uns controls cxcessius. Per tant, tarnhk, si pogués precisar
una mica més.
I ja anant per acabar, iiquí hi ha, a la plami 338, In segona conclusió, diu : ({ S’ha d’cvitar tola discritninxib per raó de I’cstal
civil de les peixmes, ;iI’cfcctc cle poder causar dret a les prestacions dcrivades dcl sistenia de la Seguretat Social >>. Es clar,
aixA no sé si va per nllh on cm sembla que pot anar, perh, és
clar, el terna de l’estat civil és una mica generic, i aleshores
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voldria preguntar exactament ii quina fa referencia, perquB és
iin temu que, aquí al Parlament, recordaran les senyores i els
senyors diputats que s’ha dcbatut, i fins i tot s’ha arribat a votacions cliscrqiauts sobre ternes c i m parellcs estables pcrb 110rcconcgucles per la lcgislacib, en ternes hereditaris i en tenies fiscals, ternes de parcllcs homosexuals, ctchtcrii, alcshorcs,
voldria saber si aquest estai civil de les persones correspon R
aquest tema O a altrees qiicslions, i, aleshores, li agrairia que ens
volgiiés ilhistrar sobre la @eslih.
I Ii ha un tcnia quc, més que L i n aclariment, és lamcntar la
poca incidencia, en part, diria a totes les administracions, perh
molt especialment 1-1 les adniinistracions municipals en general,
que és, a la mateixa plana, en la conclusih finrtl, que diu : ({Cal
arbitrar tota mesura complementiiria convenient per ii I’cficat;
compliment dc la normativa sobre barreres arquitectoniques.
H Aquest és un tema que estB molt regulat, fins i tot crec recordar quc el Departament dc Benestar Social va distribuir la legislttcib, i els ajuntaments, la desídia burocritica i el dcsintcrks dc
molles persones fan que aquesta és una qiieslió que per a la
qualitat de vida dels1 ciutadans de casa nostra 6s L m tema important, i crec cluc tot cl que es pogués fcr sobre aixo i per ampliar
aquest tema, i concretar i rorqar el compliment d’aixb, seria
poc.

I si ara, eIeclivament, per acabar...
El Sr. PRESIDENT : Scnyor Diputat, li he de rccordclr que
el seu temps s’ha esgotat :i bastament.
I-i1Sr. ESCUIlk : Bé, doncs, respecluos sempre arn h les decisions de la Presidencia, deixo en el íinter la darrera proposta
perque que tampoc tenia una trsmscendkncia excessiva.
Moltes griicies, senyor Síndic; moltes griicics, senyor
Presiclenl.
fil Sr. PRESIDENT : Ciricies, scnyor Diputat. Una vegacfs
fetes les preguntes i les peticions d’aclariiiients pels ciifcrcnts
grups, siispendrem la sessi6 cleti minuts, perquk., .
Sr.
íhlom dmaprir p(!rp(~rIu):)
Sí, digui, senyor Colom.
EE Sr. COLOM : Sí, jo haviii demanat la parauln, senyor President, pcrqub entenc que he cstat contradit en més d’una
ocasib per 1’Il-lustrcDiputal senyor Escudé ...
EI SI..PKESIIIENT : Si cm permet ..,
EI SI: COLOM : Breument; dir que abans dc tancar aquest
lema, e m penso que,
El Sr. PRESIDENT : Si em permet explimr el criteri de la
I’residcncia, 110 hem interromput els dif‘ercnts diputats quan
feien referencia a aquestu ultra sessi6, perq u& pelisivern yiie es
pot dcmmar un aclariment al Síndic sobre la seva posició en
aquesta materia, perb obrir un clebal ara entre els grups sobre
els criteris que s’han de seguir per convocar el Síndic, em
sembla que no és oportii. ks més, I R Mcsa de la Comissió ha
elevat, va elevar una petició a la Mcsa clel Parlament perquk
aclarís la iriterpretacib del Keglamcnt en aquest punt. J o crec
que iira I’oportú és q ~ i eescoltéssim el criteri dcl Síndic sobre
aqwsta qüeslió, i, en tot cas, una vegada hagi parlat el Sindic,
si hi ha alguna y&stiÓ que s’ha de repreguntar, sc’n pot tornar
a piirlx
El Sr. COLOM : Senyor President, no era fer un ctebat entrc
els diferents grups, simplement, en tot cas, respectant la decisi6 de la Mesa, fer constar el meu desacord absolut amb Iu
inlerprelació que ha donat 1’IHtistre Iliputat Escudé en relaci6
amb el fet que es VR produir cn la clarrcra sessi6 d’aquesla Co+.
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missió, i ho deixarem per a L I ~ propera
B
ocrisili parlar-ne.
El Sr. PRESTDENT : Suposo que els altres grups també
haurien de i‘cr constu els seus dcsacords, per tanl ..., no acabaríem mai, (Rrtnor & vclus.)
Griicics, senyors diputats; se suspen la sessió duran[ deu
minuts perque I’lHonorable Síndic pugui ordcnar Ics prcguntcs.
íLu s m i t j se suspkn n I ~ JxiLs
A 11‘1,Iu tmdu i (3 rrprPn o s4n qunrt do
sri i írlvzci minuts,)
Ei Sr. PRESIDENT : Es repren la sessib.
T.i!1a parau I a I’ Honora hl c Síndic, scnyor R iihola.
El Sr. SÍNDIC IIE GREUGES : M, continuaiit la sessii),
abans de tot he d’agrair els mols d’czcceplació i de felicitació
que ens han dirigit respecte a l’lnformc presentat aquest any.
Iii ha unes quantcs preguntes que són cornuncs en divcrsos
diputats, com el senyor Colom, el senyor Jaume Nualart i el
senyor hbelló, referents, sobretot, als criteris dc la nostra comparcixcnqa a la Comissió sobre, no solameni el que nosaltres,
com sempre, Iicm dit, i li vaig dir al senyor Nualart quan em va
preguntar --i ell ho ha confirmai- que no tenia inconvenient
a venir quan sigui i pel motiu quc a la Comissió li semblks
oportú. ..
Nosaltres, ei1 uqucst sentit, sernprc estem a disposició, i
estem -ho repckixo- en condicions d’inforrnar la Comissió
dels problemes que creguin interessants o que intcressin en la
dcfensa dcls drets fonamentals dcls ciutadans, o sigui, en iol el
que afecta les competencies de la nostra inslitucib.
En el mateix Informe deixem ben indicut cluc no descartem
la possibilitat de presentar notes i inf‘ormcs pel que frl rcferkncia a problemes de finanqarnent dels habitatges de protecoi0
oficial, sitiracions liospitalirics i els cliposits municipals de detinguts. Sobre aquests dos apartats que acabo clc dir, cstcm justament fent un informe particular, O sigui, un informe d’ofici,
sobre la continuacil, del que YR fcr cl Def’cnsor dcl Pueblo
sobre els haspitals cn els scrveis d’urgcncia, i l’hem comenpi
tamhb sobrc cls dipbsits municipals de detinguts. Aixo sorlirii,
segurament, en I’inforrnc quc s’elaborarh per ii I’any 89.
La Iliputada Maria Dolors Montserrat m ’ h a preguntat si
havia millorat la situaci6 dcls presos i si tamhb havia millorat Iu
siiuacib de Justícia amb la introcluccii, de la seccih CIC
Justícia.
Nosaltres, en el mateix Informe suposo quc queda contestat,
pel quc fa als serveis licnitcnciaris --i tambk al Diputat senyor
htielló-, que, pcl que fa als serveis penitenciaris i de rehahilitacib, el lector trobari queixes documentades sobre aspectes
relatiLis a situacions poc concgudcs dcl món penal i penitenciari. Com sia qiie l’any 1988 no s’ha produit caii cmvi substancial
en t’esttit dels centres i cluc al Parlament li consta la posició d’aquesta institució des de l’nny 1984, per abreujar i evitar que
I’Informc sigui excessivament IlaIg, h e m de donar per reprodu’iclcs Ics opinions emeses en l’lnforme anterior.
Durant aquest any 88, i hem continuat el 89, nosaltres heni
continuat Ics visites a tots els centres penitenciaris cle Catnlunya, i les modificacions dites en aquests informcs no han variat
substancialment, i, per tant, creiem que la repetició t2impoc es
una qüestió que sigui avantatjasa per al mateix Informe.
Referent a la pregunta del problcma dels parallamps, és evident que és un probleina que no sols decta Catalunya -que,
evidentment, I’afecta, tal corn hun dit el senyor Colom i el
senyor Nualart-, i aixh ha quedat pendcnt de la informiició
qiie nosaltres varn demanur a ENRESA i a la Conscllcria d’In-
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ciiistria, pcro aixb qucda depassat, no solament de I’hnhit de:
Catalunya i fins i tot de 1’Estat espanyol, sinb yuc aquest problema ha Iraspassat a la Comunitat Europea, i s’espet‘ii que hi
hagi una resolució perque aixb, evidcniment, preoctipa, no solame111 els afeclats, sin0 també els organs dirigents i els
governs.
Rcfcrcnt a la qiicstió que m’ha preguntat, cm penso que el
senyor Colom, sobre la SIDA i la prostitwih, i també, doncs,
el senyor Escudk, evidcntment, aquest problcma cs vil suscitar, sobrctot, pcl cluc nosalires niarlifestern en l’lnforme, Em
va compareixcr un mctgc, rcfcrcnt a una situació d’unii nialalta
que tiwtawi, que era una prostituta, i qtic tcnia en estat aviinqat
la SiDA,, o sigui que estava subjecta a tractament, pcro, evicientment, com 8 tal prostituta no tcnia solucions ni de podcr
estar atcsa en un hospiial ni de poder entrar en una resiclencia
pcrquc en aquell moment no n’hi havin --actualment n’hi Ixi,
perb molt reduides-, i, llavors, li! havia el gran problema que
ens vam formular en hi institució ; qub és cl quc valia mds, si
la defensa, com diu la Constitució i i:]dret públic, Irz clcfcnsa iticlividual i dc la Ilibcrtat de poder ser subjecte del seu cos, o
sigui, de tcnir la llibertat dc poder Ver 1’6s del seu cos corn un
volgubs, o bé, per prcvisió de la salut pública, fer-hi un conlrol
i k n i r un control d’iiqucsta ..., en li, del perill que hi havia de
poder tenir un contagi i que pog~16sproduir uns efectes de
salut a terceres persones. A ~ L I C
ésSun
~ problema que varn prescn tar, i que, evidenlmcnt, nosrdlres el deixem lipuntat
pcryue siguin els parlamcnts, no solnmcnt cl Pr-irlarncnt
rl’izclui, sinó cluc aixo tambk ks per al Parlainent Europeu, q u i
hagi de decidir sobre aquesta dualitat cntrc la defensa dels
drets individuals i d s drets a la salui públicn. h i x b és un proble11111 que no és f k i l de resoldre, pcrb sí quc 6s un problema quc
esti et1 aquest mim i que és molt difícil dc podcr controlar-lo
scnsc, doncs, al‘cctar la Ili bectat de les persones,
lieferent ii les deniincics sense resposta que diuen que abunden e n l’lnforiiic, ds cvident que una de les armes que té, o,
<jtistarnent,un dcls recursos quc té la institució és cl de denuncinr quan una persona O una itistitucib o ima autoritat no contesta al Síndic de Greuges. Aquesta és I’Úiiica oportunitat quc
nosaltres tenim per poder clonar una publiciial a la no-resposta.
O sigui que, moltes vegades, en 10 nostra mcrnbria figuren, rclalivatiicnt, moltes mks contestes que no responen al rcqueriment del Síndic, precisarnenl perquk aqucsta és cxactamcnt la
contestacih, 1.33 la punici6 quc té el Síndic cle Greugcs de denunciar al P~-lamcnti de dcnunciar ;i l’opinió pirblica i als mitjans de coniunicació quan hi ha u n alcalde, quan hi ha utiii
autoritiit cluc no Iespon. Si cls senyors diputats cs fixen en I’estailislica, vciiriin que s6n moltes mks les q~icixesquecs resolen
tpic les q ~ i qucdcn
e
scnsc contesta.
Ida nostra missih, doncs, bs la CICclctiúncia. Nosaltres no
podem tcr una accii, yuc tingui una acci0 vinculant i resolutiva,
i aqucsta cs la funció que té el Sindic de Greuges. Altrament, si
nos:iltres pogiibssi tn ser una ibrqa que fos diriment, que fos...,
ja no tindria la indcpcndhcia, la llihertiil de clcnúncia, i sOn les
uutorihis cii cl si de I’cxeculiu o del legislatiu, que, tenint en
compte la nostra denit ncia, podcn actuur i poden resoldre, d’acord amb la situaei6 m b qui: es troba la queixa CI la dcniincia
que nosaltrcs Ibrniulem. 1311 scmhh que, mks o tncnys,
quecien conteslats els punts imporiants, i ara deixo al senyor
Elies ICogcnt, cl nicu Adjunt, que contesti els puntsja m k s for-
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mals quc ha fet ci scnyor €sciidésobre la Mcnibria.
El Sr. ADJ1JNT DEI, SjNJlIC I X GREUGES (Elics
liogcnt) : Cjri~Ics,scnyor Síndic. El senyor kscudé h. I‘OrlllLIlat divcrscs prcguntes ~ o i i ~ I e t ela
s , primcra seria en rclaci6
amb la situuci6 cstndíslicri. E1 senyor Dipulat ha parlal CICsi hi
Iiwiri u i x i ccrtii inflacib els tres priiiiers anys, o els primers
anys. ris ecrt. Pcro aqiicsta inflacih era donndn per, primer, ~ i i i i i
desorientacib -com molt bc ha dit el scnyor iliputal- dcl
ciutadi ii l’hor~d’aclrepr-se a la institució; una scgona causa,
cluc cs una causa d’iiicxpcriencin clcls que Iicm trehaltat aquests
anys ii la insti tucih, sobretot ii coiisideI*;-ir,clwificur i ordcnar
el tipus cl’expedients, i desprks, també, I’uplieaciO de la inl¿irmitica ha pernies corregir errors cle duplicitat i tambi. s’ha
resolt un problema que era greu al principi -per aixb m’he
posat la mi al pit -, que crcn Ics clucixes col+lcctivesquc cs
presenien de manera individual : és corrent i és sovinl que
considerem quc perque presentis molts cscrits iguals snbrc cl
maleix tema, doncs, que et h a n inis cas. hixb és una cosa
que és així i passa H tot arreu. Aleshorcs, amb aixb, cns hi
trobem molt sovint. hlcshorcs, grkics a la infomiiitica, eiis
trobem a vegades que, pcr cxemplc,cl dia 1 arriben cinc c ~ * l c s
sobre cl mateix, pero el dia 25 n’arribeii dcu E, aleshores, la informhtica ens pcrniet tambc rl’cvi tar aixb. Per tant, disniiiiueix
molt cl nombre de qucixes o cl’cxpedicnts, pecqtrk n’hi Eia
moltes que s6n col.lectives, si 136 han estat presentacles de
niaiierii individual --aixb ric I’esWsticu 6s 21 vegadcs triidor,
és la histhria dcl pllastrc-, pcrb aqucst 6s u t 3 dcls tenies importants. Per aixb, el Sinciic cns vu encomanul- qtle ..., q ~ i u i i
aquest a n y ja hem donat cos a l’ccsladjst ica -i cm refeixixo a ILI
pisi tia 347 -, cluc s’hati dcsglossat cl quc es rlieien <(wt ~ ~ a c i o n s
globals del Síndic>>,cluc en els primcrs m y s cs I‘cia uiiii c i i r ~ x t a
-ccotii vulgartnent cs diu- i es feia un cxpedictit, i ara resultn
que aquest any, grkics lamhd a la instauracib del Scrvci (I’Orienlaci6 al CiutailB a la planta haixa de la nova seu, s’ha pogut
donar cos a la contesta rlipidn 211 ciutadi que ve R prcsentnr la
queixa puntual i concreta. ll’aquestes, senyor I)iput:il, se
n’han presenhdes I .O89 i, en el cluc v a d’ursy, fins al clin 13 cl’aquest mes, se n’lian prescntasles ja 750; vol dir que t’iiicremcn t, una vcgada reordcnat cl sistema, cs impor!ant.Després,
veu que ja diu (( Expedients ric queixes)), i a sota una noia quc
diu {{Queixesclels ciutadans presentades pcr escrit H . hquesles
si, aqucstes s0n les que rcalmenl es rcbcn pcr escrit; també en
aplicació de la Llei s’han dc contestar pcr cscrit i, dcshoi-cs,
ienen :iques1 tdmiit que renlliien t ks moll llarg. I dcsprés, inclcpendcntnient, es calculen ara cfs cxpedients iniciats d’ofici...,
bé, pcrd6, cl’cxpcdienls CIC queixa, el dia 13 ja n’lii 1x1558, tic
rebuclcs, i, pel que fB ii I’nny passat, 1102, q ~ r cscmhlu qirc
baixi, pcrb es que, de fet, piija, i, ctespres, el nomhrc CIC situacions d’ofici, que n’hi havia 35 I’any píissat, ;quest unyja n’hi ha
calorze, i és que comptein de mr-lnera difcrcnt; més ben dit,
pensctn que comptem millor ara quc no pas al principi. Aixb,
pel cluc {’a al problema dc l’estadkticu.
Pe! cluc í‘a al problemii, també, de I’cstadistica sobre trihuts,
Imxisament en In reuni6 de Sevillit, on vaig pndcr :icnmpanyar
el Síndic fil quinze dics, cs va traclar d’nquesl probleirnu, i és
que hi ha UIIN situacib iniportant : primer, al Ikfensor del
I’uchlo l i m-ibcn moltes queixcs sobre tributs i sobrc situxih
fiscal, y ~ i cl i vetzen presentndes per ylroi‘cssionals, bufets d’advoca t s; després, organitzacions ci u taclat i cs i co 1.1 ect iLI s q LI e
LI
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coneixen perfectament les cornpctkncics, i s’adrccen especialment j a directament allh. 1 dcsprcs també hi ha una ultra cosa :
nosaltres resolem rnoltcs queixes sobre tributs, dels quals hi
ha nioli problema de desorientació, primcr perquk 1’Ajuntament de Barcelona ja ha fel ~ i n abona lasca d’organitzar cl
scrvci corresponenl d’orientxió fiscrd --enviem molt ciutada
alli perqui: hi ha molta gcnt que ve dcsinformat- i després,
tambk, perque amb la informació quc donctn al ciutadii podem
resoldre molts problemes fiscals; prohlcmcs fiscals en el scntit
de desorientació fiscal i que, a vegades, el ciutada no acaba
d’entcnclre el lexic que I’AdministraciÓ li empra a l’hora de fer
els recursos i d’informar-lo.
Desprks, pel que fa al problema -quc molt bé ha indicatsobre la prova en els processos sanitaris. ~.155, aquí hi ha un problema molt greu : les resolucions de l’Adrninislraci6 en materia sanithria, sobretot a I’hora de la valoració de les limitacions
a I’hora del trebrill -vol dir dc Ics invalideses- té presumpci6
dc certesa. Aquesta presumpció cle certesa provoca que, cn un
nombre imporlantissim de vegades, en que aquesta resolucib
no es motivada, que la part hagi dc recórrer i hagi d’anar a la
Magistratura dcl Trcball --avui Jutjats dcl Trchdl- a presentar demanda. Vol dir quc aixb, cl trr‘lrnit aquest, acostuma a
tardar uiis dos anys davant la primera instincia, i dos anys md.s
en cas de recurs a l’antic Tribunal Central cie Trchall. Aixo vol
dir que moltes vegacles el ciutaclh tarda quatre anys per clesvirtuar aquest principi de ccrtcsa, Aleshores, el Síndic, cl quc diu
en aqucsta conclusió és que tal vegada aquest principi de certesa és massa pes per a les obligacions i el petge que ha de k r el
ciutadh per desvirtuar-la.
Dcsprés, pel que I“a a la conclusió aquella relativa a la SIDA,
aixb, realment, a vcgadcs pot alarmar; aixb no 6s res mes que
una de les conclusions del Congrks de I’UMS, que, en I’úttirn
Congrés, en I’iiltim simposi d’ Oinhiidstnan que hi v*(1 Iir-zver a
Estrasburg el juliol de l’any passat, on h e m presents, es vil incidir sobre els problcmcs de lu SI DA i sobre aquests problemes
dei coniroi aquest general. Bs evident -vós iio ~ i e udit molt
be- que aquella prevencih que cs fcia, sense que ..., es evident
que la prcvenció aquesla s’ha de t’cr, pcrh hmbé és evident que
si no cs fa una infbrmacib i un treball globalilzat, scgons
I’OMS, és dificil a l’liorii de, poder valorar redmcnt el ressi>i la
situaci6 de la SIDA.
Pel que feiti a allb de la desigualtat de la Seguretat Social, és
csliccialment a l’liora dc les pensions de vidLiitat, que encrm hi
ha la situricici de les vídues de ret i Ics vídues de dret, i encara I 4
ha totes aquellcs vidues que, per no haver sabut, no haver
pogut o, rcalmenl, per impossibilitat, t m t economica com material, com de prova, haver pogut acollir-sc a la llei sobrc divorci, sobre separaci6 prkvia i divorci, i encara hi ha moltes vídues
d’iaquestes que, cn situací6 residual, han de compareixer
davant h instilució per mostrar la seva situació de diferkncia de
vídua de f’ct i vídua de drct. fis ecrt que niolta part ha estal corregida, pero ha estat corregida per Ea jurisprudencia, no per
cap legislació. 6s en aquest sentit.
Quant a la phsició ..., al problema de les barreres arquitcctbniques, la conclusib, diguem-ne, tal vcgada no és prou clara,
precisament per l’idiomc? tclcgrhfic que s’ha procu rat emprar,
pero 6s que el problema no es cie legrzlitat, el prohlcma és, tal
vegada, d’humanitat o humanisme en I’aplicacii, de la tlei i
també de sensibilització. En I’lnforme d’avtii o en I’cxposicid,
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d’avui, el Sindic lornava a dir que requereix, la supcracih de
Ics barreres arquitectoniqucs, no solamenl I’aplicació de la llei,
sinó també iina sensihilitzaci0 pcr part de tecnics i dc responsables que les apliquin. 1 crec que amb aixb he anat contestant,
tal vcgada, Ics preguntes aquestes puntuals, si me n’hc ohlidat
alguna, el Síndic yuc me Ics acabi.
El Sr. SíNDIC DE GREUGES : Em senibla que, senyor
Abel16, han queclat algunes preguntes per contestar, com I’AzcSministraci6 en el tracte d’estrangers i els drets fonamentals
de.,. Nosaltres, en aixb eslem fenl, precisament..,, aixb, quan
sc’ns va demanar, nosdtrcs ja e s t h e m e n contacte amb clivcrsos coMcctius de tipus africans -precisament del Marcsmc-,
i nosaltrcs, la qiicsti6 de Santa Coloma, per cxcmple, de Farners, estem actudment en contacte j a amb I’Alcalde, i aixo, en
I’any aquest 89, pensem fer un apart especial sobre el tractament d’estrangers, i el multat d’aqucsta,.. No cal dir quc si
qualsevol dels diputats té algun suggeriment o alguna pregunta
a indicar-nos, serh, no solament ben rebuda, sinó que serh tinguda com a eina de treball pcrquh nosaltres puguem desenvolupar aquest informe que nosaltres també cstem preparant, a
part dels que ja he anunciat.
També, ja, sobre habitatge. Quant a qiiestib cl’habitatge,
aquest és un problema molt complex, que, cvidentmenl, actualment ha possat a una nova Consclleria amb qui: nosaltres
cstem en contacte, i que, cvidcntnicnt, aquesta Conselleria de
Bencstnr Social tc alguns projectes en marxa, pcrb nosal tres hi
estem estretanicnt en contacte per veurc quin compliment i
quins resultats aixo d h a . Nosaltres, en aixo, no tenim cap inconvenient a formalitzar i donar unes cxplicacions 1-1 aquesta
Com i ssió par1amentlir ia.
Quant i-\ qüestions de comarques i...) de l’Adrninistraci0,
nosaltres ja ho hem dit -jo ho he dit en I’ini‘orme quc hc fet
avui - que ks una preocupacib nostra que tota la qiieslió d’hahitatge de comarques, comarcal, agrícola, nosaltres ..., també
6s LIn n preoc u paci 6 d ’aqu esta desp o b I aci6,, i cl ’a q u esta pob1BCi b
no solament de la pohliicib que és la menys protegida o la niés
ciesvalgtida, qLzc és generalment la que. acudeix menys a nosaltres, i nosaltres ens estem es1orl;ant perqui: tingui un coneixement tncs de les nostres funcions pcrquk ho pugui utilitzar
i per@ nosaltres puguem rebre, a part cicl que nosaltres
puguem ler d’ofici, la qiicstib de la seva situació de tipus administratiu, de tipus social.
Refcrciit als expedients d’ofici, penso quc aquest iiny hem
fct tnks expedients d’ofici que no vam fer els anys anteriors.
No n’hern fet tants corn nosaltres voldríem perque CIIS hem
trohat amb manca de personal; o sigui, moltes vegades nosaltres hem comenqat expedicnts d’oficis procliiits per un8 carta
que nosaltres hem llcgit cn Ics cartes al director de revistes;
hem comcnCat, lierb nosaltres estem, actualmcnt ja, una niica
retardats sobre els expedients normals que ens cauen; llavors,
forqosament, aquests tcnen un tractament prioritasi i , mol tcs
vegades, el seguiment d’aqucst lirohlcrna d’ofici, doncs, no te,
llavors, tanta actualitat com tcnia en aquell moment, i, realment, no tinc prou assessors per poder-los dedicar exclusivament a aquesta tasca, cosa que em plauria moli, perb no hi ha
mancra. El Defensor del Poble tc una quantitat -és clar,
tambk Ics proporcions són difcrcnts-, té uns assessm exclusivament dedicats a expedienis ci’ofici, cosa que nosaltres no
podem perque tenim una rnancanqa de personal per poder-s’hi
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dedicar. Nosaltres hem Tel, justamcnt en LI Metnoria, un suggeriiiicnt de podcr tenir estzitgers universitaris, pet’quk nosaltres p~iguemservir-nos-cn amb una nomina molt més rcdu’ida i poder-10s donur aquestes reines, que jo crec que sericn de
gran utililat pcr 2-1ells i pet’ it nosaltres I que Iiodrícm satisfer, en
port, aquesta missió, que la considerem mnlt itriportant, 1ict-Q
q iie nosui t rcs cns veiem de vegndcs i ncapac;os de pocler-ho fcr
per f’alta d’aquests mitjans.
Aixb em seinbla que 6s tot, i si l i ha alguna cosit ... Sobre sanitat, ja n’hc parlat ..., cluc cstcrn justament, he c s j t i ~CII contacte amb tots els clireclors d’urgkncies dels liospituls dc llarceloiiii, i estem íicabant nqucst cxpedienl d’ofici, cluc compictara
prccisamcnt el que va fer el Ilefcnsor del Poble.
Em semblaque.,., nosi: si m’hedeixat ...
El Sr. ADJUNT I3EL SINDIC : Perd6, lamento haver ohliciat que també viis heu preguntat dues queixes clirigiclcs contra
cl Parlament. Una, concretament, és per un colkctiu dc ejutadans que vim venir perque es queixaven que un docurncnt que
havien prcsentat al Parlament no cunstwa en la rclació, Dk, es
vit comprovar i no era ccrt, s’havien equivocat clls, no 110
havien siibut trobw Pcro cs clar com cluc ens ho havien adreqat
per carta, és unii ci’aquellcs coses que deiem de l’cstaclística :
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el fet que van adreqar una curta, va obligur que haguéssim de
contesttir per escrit i, per tant, que íos expedient, eh!
I_:dtt-il 6s diferent, L’altt-a va adrepida contra, en fi, per demanar una mocfificaci6 de t’article 4 clc lu Llci 3/88, del 4 de
marc, de 13iutecciÓdels Animals; fa rererkncia ii tota la situxi6
dc les festes popuiars i els ~ T R L I SRealment
.
jn no 6s com I’altra,
és una queixa ciiti=rcnt, és L i t i a queixa compiicacio i cii f i 4 i qire
estern estudiant. Laniento haver-me’n oblidat itbans, Iicrb Ics
ducs <c perles H eren aqucstcs.
U1 Sr. SINDIC DE GKHJGBS : Si hi ha alguna altra pregunta que hagi quedat per contcstar, els agrairé q w me la rcpctcixin i, llavors, podria contcstar-la.
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, Honorable Síndic.
Avui és imii sessib espccid, pcrquk és cl cinquk Inf‘ormc quc fr-1
I’Honorable Síndic; amb aixb s’acaba LIII cicle, et primer
mandat del Síndic de Greuges d’aqucsla etapa de la histbriri dc
la Cieneralilat cle Catalunya, i voldríem aprofitar per donar les
gricles ii I’Monorable SÍndic i 211 seu Adjunt per la seva corcliatitat i per la scva col-laboracióal Ilarg d’ayuests anys.
Moltcs gricies i s’aixccii la sessib.
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