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ENFORMI?AL PARLAMENT DF CATALUNYA
EMES PEL SlNDIC DE GREUGES
(ANY 1988) (Reg. 4563)
OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda e1 dia 14 de marc
de 1989, ha pres nota de l’hformc al Parlament de Catalunya
cmks pel Síndic de Greuges (Any 1988) (Reg, 45’631, presentat
pel Síndic de Greuges d’acord amb la Llei 14/1984, del 20 de
rnarq, del Síndic de Greuges. D’acord amb l’article 144.1 del
Keglament del Parlament, la Mesa ha ordenat de publicar-lo
en el IJutlkd Ojkiul d ~ Pnriumrnf
1
úr?Cotulunyai de trametre7 a
la Comissib parlamentiiria del Síndic de Greuges per al seu
debat, previ al del Ple.
Palau del Pafamcnt,I5 de marG de 1989
lsmaei E. Pitarch
Oficial Major

INFORME A L PARLAMENT DECATALIJNYA
EMkS PEL S’INDICD E GREUGES
(ANY 1988)
I-lan participat en la rcdaccib d’aaquest Informe : Frederic
liahola i d’hpona, Llies Rogent i Albiol, Maria 1. Arnau i
Sala, M. Angcls I3adia i Gascó, Joaquim Soler i Pont, EnricI<icarcl Rartlett i Castell& I<ufo Diéguez i Villar, Anna Fayos i
Molet, M. Josep Juan-Torres i Carceller, Eduard Pcrxes i
Compte i Josep-Ramon Arbiol i hlso.

En el transcurs dels quatre anys i mig d’cxcrcici del mandat
que cl Parlament dc Catiilunya cm conferí, he adquirit experikncia suficient pcrque l’lnforrne que avui presento n aquesta
Cambra, no tan sols sigui un report ajustat als termcs que fixa
I’articlc 30 de la Llei 14/84, del 20 de m q , sinG que dins I’equanimitat i cl desinteres personal que sernprc i per damunt de
tot hem prctks que caracteritzin aquesta Institució, s’ha pt’cicurai que els textos yuc: ara prcsentem proporcionin prou d e ments de judici pcrque els parlamentaris i ciutadans en gcncral
arribin ficilment ii tenir una idea aproximada cle la renlilat del
nostre sistema riclministriitiu i de trcball.
En aquest informe es prctén quc la queixa del ciutadh sigui
I’cix sobre el qual giren cls problemes qiie prcsciita I’Administració, no solament (Ics dc I’hpticu partic&r del ciutaclii
-com a anccdota- sin6 corn ii fet revelador d’una situxió
que, per generalitzndu, es ctmvcrtcix en catcgoriii i arri ha a
-

.. .
.

.

...

~~

. .

.

--

afectar eis drets fonamentals dcl ciutadA, tant corn la relacih
individu-socieiat.
Hi destaquem els prhblcmcs qtic se’ns hun presentat i que
eren de dificil solucii>o que, per raó de temps, circumsthcies i
lloc, I’AdministruciÓ no havia resolt.
En aquestes condicions la nostra intervenció ha pogut g a m tir a les parts en conflicte la llibertat de l’accib incdial i cn 1 majoria dcls casos hem aconseguit solucions positives en situacions en que el ciutadh cs trobava generalment en posici0
d’inferioritat.
Exercim I’acte suprem de la denúncia lihiica de les sittiacions comprovades, o sia, poscm en concixemcnt de la societat
civil all0 que I’AdministraciÓ o el sistema administratiu dels
interessos comuns ha ret o deixat de fer, no hn prcvist o no ha
resol t.
Crec que aquestes actuacions han posat de manifcst Iu identitat del Síndic de Greuges, la qual ha estat confirmada en la confianqa quc cada dia ens demostra el ciutadk, que, pcl que
podem observar, va prcnent consciencia que la institucih és
I’organisme adequat per fcr prevaler els seus drets quan shn
vulnerats per I’Administració.
Tambk ha estat molt favorable l’acccptació de I’Adminislració respecte als suggeriments i les rccomaiixions que li hem
fet. Pels resultats aconseguits en les rectificacions i comprovació de disfuncions i errors conicsos, hc tingut la satisfacció de
comprovar que se’ns considera colhbamlors vilids.
Ben entks quc aquesl Informe respon globalmcnt, quant a
contingut, a I’orientació general dels quatre que I’han prccedit,
quant ;i I’estructura formal i concepcib metodolbgica scgucix
cl morfel que vam presentar I’any passat. Considero viilides i
donem per reprodLiicles les reílexions que hi expressivern.
Aril, liem ajustat més la sistematitzacib del contingut i amplial
el nombre de seccions.
Amb aquestes innovacions hem aconseguit una m j o r harmonia en el text i un conjunt més homogeni, entenedor i BSSCquiblc per a la persona que I’ha de llegir o consultar. Constitueix, també, un clement que k i l i t a el debat, obert no solanient cn el món tancat del Purlament, sin6 igualment apte com
a basc d’infnrmació per als mitjuns de comunicacih i l’hame
del carrer.
A través de Ics phgincs que segueixen, el lector poclrii dctect w les preocupacions i els problemes que afecten la societat
civil, molts dels quals sbn presents entre nosaltrcs i ignorats
per la majoria de la gent, com :
Lii ncccssitat d’un sistema jurídic dc prolecció efectiva dcl
ciutiidii que, a la vegada, sigui prccis i adaptat a I’evolució CICla
societat.
6s neccsshria la reforma funcionaria1 de I’Adminislració pcr
fer-ne cos i un servei niés moderns i eílcaq)s,sobrctol amb els
dcstinataris, no solament arn b els SCUS funcionaris. L‘objectiu
d’aquesla rcfbrnia ha CICSGI*cluc cl funcionari atcngizi cnrrcctament el ciutadi i el viis tcnint en compte que forma part de
I’AdministraciÓ Pública i, per tnnt, del sistema social, i que,
per aixb rnatcix, no sc’n pot considerar desvinculat. I3en entes
. - ..

... ..- -
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que cal evitar confondre el concepte del que es I’Administraci6
amb el que és la burocricia.
D’aquesta manera es podrien controlar millor i evitar els
abusos de poder, O corn he manifestat altres vegudes, la practica
de corruptelles.
Finalment en aquesta presentacib vull remarcar la necessitat
de consens per aprofundir en la tercera generació de drets fonamentals per resoldre l’existhcia del que hem anomenat
c< bosses de pobresa D, infincia desvalguda i maltractada, els
problemes de descontrol de la prostitució i la SIDA, deficiencia
hospitaliria, vells sense atenci6, FrobIemes de presons, etc.
Em donaria per satisfet si aquest ba2anG que presento de la
tasca realitzada servis per estudiar, trobar i aplicar noves solucions i per rectificar els errors i les disfuncions administratives
que aquest país sofreix.
Quan falten quatre mesos escassos per a la conclusib del
mandat que vaig rebre d’aquest Parlament l’any 1984, i com a
avangament d’unes reflexions de caracter global sobre els
quatre anys i mig d’exercici de la meva missió, he considerat
convenient aprofitar l’ocasib que rn’ofereix la presentacib d’nquest Informe per exposar breument, en el seu Ilibre segon, algunes meditacions sobre la Institució que represento.
Qüestions com les competencies, mitjans i funcionament
d’aquesta o les relacions amb el ciutada i les administracions,
són tractades en els corresponents apartats d’aquest segon bloc
des d’una optica personal, en una identificació volguda entre
individu i funció. Pretenc amb aixo I’aportacio de totes
aquelles dades -fins i tot les subjectives- que puguin servir
al millor coneixement de la Institució, dels seus problemes i de
les seves possibles solucions, amb la finalitat última de servir
el país.
Com en les edicions anteriors, haig de referir-rne a la labor
realitzada pel recfu’it grup de col-labaradorsque, sense abandonar la tascíí de cada dia i amb gran sentit de la responsabilitat,
han fet possible la redacció i confeccib d’aquest Tnforrne dins
l’ajustat temps que marca la llei. A ells renovo, doncs, el meu
encoratjament, el meu elogi i un sincer agrairnent.
Així mateix, haig de tornar a fer constar el meu reconeixement als parlamentaris amb qui ens hem relacionat, tant des de
la tribuna del Parlament com personalment, pel suport i els
suggeriments que n’hem rebut i que han contribu’it a
estimular-nos en el perfeccionament de la nostra feina i en el
millor acompliment de la missió quc el Parlament de Catalunya
ens confia.

Aquesta introducció pretén ajudar el lector a manejar aquest
Informe i facilitar4 d’estudiar-ne el contingut.
Seguint el metode -quant a discurs i forma- iniciat l’any
passat, en conjunt l’lnfobrme p r e t h ser i és concebut corn la
base de la nostra aportació al debat. Debat que com dkiem a la
introducció de I’Informe anterior, ha de servir per arribar a la
sevil suprcma finalitat inlrinseca : oferir a1 Parlament, amb
tota imparcialitat, la ceflcxid,, la critica de la nostra realitat
social i de la gesti6 pública, i, és clar, l’autocrítica de la nostra
iict uiici ó*
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Amb un caracter excepcional i per les causes indicades a la
presentació, I’lnforme es compon de dos llibres.
EI llibre primer conté el que propiament constitueix I’lnforme previst en I’article 30 de la Llei Rcguhdora de la nostra Institucib, interpretat des dels prismes ja descrits a la presentació.
En definitiva, conforma el que en podríem dir <#Informe
obligat H.
El llibre segon contk el que anomenem <( 1’Informe volgut n,
o notes relatives als quatre anys E mig de mandat.
El llibre primer es compon al seu torn de tres parts. La primera ks dedicada a les seccions. Cal tenir en compte que, G O
a innovació, el lector hi trobar&certes modificacions.
D’uunn banda, hem cregut convenient reordenar-les internament, de manera que cadascuna s’estructura de la manera segiient :
- Introducció
- Tipologia de les queixes
- Queixes representatives
- Consideracions
Les modificacions ens han portat també a ampliar el nombre
de seccions, d’on neix, doncs, la seccii, número nou.
De l’altra, corn sia que des que estern installats a la nova seu
s’ha pogut ordenar i donar COS al que anomenem Servei d’lnformació al Ciutadi, hem dedicat un apartat específic a aquest

servei.
Així doncs, aquesta primera part consta de :
Secció 1 : Administració General
- Secció 2 : Ordenacib del Territori
- Seccib 3 : Tributiria
- Secció 4 : Sanitat i Consum
- Secció 5 : Treball i Pensions
- Secció 6 : Serveis Socials

-

- Secció 7 : Ensenyament i Cultura
- Secció 8 : Justícia
- Secció 9 : Queixes no especifiques
- La consulta diaria : consideracions sobre més de mil consultes ateses.
La segona part, igual que l’any anterior, recull les conclusions a que ens ha condu’itel treball inclos a la primera part.
Les conclusions han estat redactades en forma gairebé telegrAfica procurant-hi un llenguatge hgil i evitant la rctorica i antecedents i premisses que en res no faciliten la tasca d’estudi de
I ’Informe.
La tercera part és formada per nou annexos, que recullen :
- Annex 1 : dades generals de les actuacions del Síndic de
Greuges.
- Annex 2 : consultes ateses pel Servei d’Informaci6 al
CiU tadh.
- Annex 3 : dades de trarnitacib dels expedients.
- Annex 4 cfassificacib dels expedients.
- Annex 5 : classificació dels expedients per la temiilica
que plantegen.
- Annex 6 : desglossament de Ics actuacions d’ofici.
- Annex 7 : altres activitats de la Institució.
- Annex 8 : composició de Ia Institució.
- Annex 9 : publicacions oficials dels Informes al Parlament de Catalunya emesos pel Síndic.
El llibre segon conié diverses reflexions sobre els quatre
anys i mig de mandat estructurades de la següent forma :

~
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I. La Institució del Sindic de Greuges de Catalunya. AnBli- dels mecanismes de proteccib civil) ; la coacció administrativa
(excepte en casos I’objecte dels quals es tracta en altres seccisi critica del primer mandat.
a) Marc competencial. La Llei 14/84, del 20 de rnarq; Ika ons, com ara la disciplina urbanística); els problemes dels
Llei 36/85, del 6 de novembre, i la Sentencia del Tribunal Con- estrangers i la responsabilitat patrimonial de I’AclministraciÓ, i
la manca de coordinació entre administracions. Totes aquestes
stitucional del 15 de setembre de 1988.
matkries certament desiguals tenen en comú el fet que poden
b) Mitjans personais i materials.
implicar diverses administracions i posar-se de manifest en
c) Funcionament,
Brees, també desiguals, de la realitat social sobre la qual actua
2. La Institució i els ciutadans.
1’Administració.
3. La Institució i les administracions públiques.
Els preceptes constitucionals més sovint invocats pels ciuta4. Reflexions finals.
Finalment s’inclou com ii annex al present volum el text de dans en presentar les queixes considerades en aquesta secció, i
encara citats amb m@sfreqiiencia pel Síndic cn la seva resolula Llei 14/1984, del 20 de marG, que regula la nostra Institucio.
ció, són el 103.1 -que estableix els criteris que han d’informar
l’actuació administrativa-, ei 103.3 -relatiu a l’estatut dels
funcionaris phblics- i el 106.2 pel que fa al dret dels particulars
a ser indemnitzats per tota lesió que sofreixin en qualsevol dels
seus béns i drets, com a conseqiiencia del funcionament dels
serveis pcbl ics,

Il. TIPOLOGIA DE LES QUEiXES
LLIBRE PRiMER

PRIMERA PART
1. CONTROL DE L’ACTUACio ADMINISTRATIVA

Secció 1
Administraci6 General

Personal :
- Accés
- Drets
- Deures
Prestacions de carhcter personal :
- Servei militar
- Objecció de consciencia-serveicivil

i . INTRODUCCJ~

Incloem en aquest apartat les queixes tramitades durant
l’any 1988 en relació amb actuacions de I’Administracib amb
una important carrega d’identitat, amb independkncia del
sector de la realitat social sobre el qual es projecten, j a que són
afers comuns a gairebé totes les administracions.
En aquesta secció exposem, doncs, les qüestions relatives al
personat de les administracions públiques, prescindint del fet
que la seva relaci6 amb I’AdministraciÓ sigui de carhcter administratiu, estatutari o laboral. N’ks exclbs de consideració el
personal sanitari i el docent; les actuacions que afecten aquests
grups s’exarninen a les seccions nhmcros 4 (Sanitat i Consum)
i 7 (Ensenyament i Cultura) per facilitar una visib global dels
problemes actuals en aquests imbits de )’acci6 pública.
També s’agrupen en aquesta secció les materies en qu&l’element controlable bhsic és el procediment administratiu, com
és ara la contractació administrativa i I’expropiació forcosa, o
bé les queixes que denuncien la vulneració del procediment
corn ii garantia de I’administrat, és a dir, la negativa a facilitar
informació i l’accks als registres i arxius administratius, les lentituds, els silencis, els defectes de forma, la inexecucib de resolucions, etcetera.
Encabim igualment en aquesta seccih les queixes per prestacions de carkter personal (des del servei militar i ei servei civil
substitutori fins a les exigides per Ics administracions locals
davant supbsits que requereixen la posada en funcionament

Contractaci Ó administrat iva ;
- Concessióde béns del domini públic
Cementi ris
ús de platges

Coacció administrativa :
- Compulsió directa sobre les persones
- Sancions :
Infraccions contra normes d’ús i circulació de vehicles
Estrangeria i situació d’apatrida

Prestacions patrimonials no tributaries :
- Expropiaciú foqosa
- Transferencies econbmiques entre administracions
Responsabilitat patrimonial de I’AdministraciÓ

El procediment corn a garantia de I’administrat :
- Accks a informació
- Lentitud - silenci
- Defectes de forma
- Vicis anulhbilitat i nuklitat
- Inexecució de resolucions
Manca de coordinació entrc administracions
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la utilització de proves pskotkcniques com la considerada es
faci amb les degudes cauteles i, en tot cas, coi-locant-lesen
primer terme de la seqüencia a realitzar pels opositors.
No consta que aquesta recomanació hagi estat atesa.

Queixa nOm. I2 70/87

Un ciutadh quc s’havia presentat a unes oposicions convocades per proveir unes places d’auxiliar cl’administració general
de I’Ajuntament de Sabadell va presentar queixa al Síndic
perquk, després de superar amb certa amplitud quatre proves
eliminatories, havia estat suspes a l’última, que consistia en un
test psicotkcnic i una entrevista personal.
Per fonamentar la seva afirmació, I’interessat addcia que un
mes després d’aquests fets havia superar amb un X,5 un text
psicoteenic per proveir una plaqa d’igual nivell en una altra entitat pública i que havia treballal amb caracler interi a l’ajuntament esmentat a plena satisfacció dels seus caps durant gairebé
set mesos.
En l’informe lliurat per l’Administraci6 s’assenyalava que el
text psicothcnic de I’interessat, preparat i supervisat per un professional especialista en selecció de persunal i llicenciat en Psicologia, havia donat com a resultat una possible tendkncia de
I’opositor a Ia tensió i I’incontrol afectiu i, encara, un baix
índex de realisme en relació amb all0 que feia. L‘informe
afegia que, a la vista d’aquestes observacions, el Tribunal
havia intentat extreure conclusions definitives en l’entrevista
amb I’afectat, que tingué lloc sis dies desprhs. Superada aquest
rase, el tribunal cinsidera, per unanimitat que I’opositor no
reunia les condicions mínimes d’idoneitai per exercir les tasques inherents al lloc de treball.
A la vista dels feis anterjors, ens varn plantejar si
--a’illadament considerada - una prova d’aquesta mena, expressament admesa en el Keglament General d’Ingrks del Personal al Servei de t’hdministracib, servia al millor compliment
dels principis de mkril i capacitat.
El Síndic va considerar que l’assumpte tenia prou complexitai per no fer una formulació general, que previament requereix una reflexió en profunditat, en la qual haurien d’intervenir, entre altres subjectes, les mateixes administracions demandants de personal. Vam apuntar, tanmateix, dos punts de
reflexió : la difícil objectivació del contingut i les conclusions
cl’una prova &aquestes, atesa la complcxitat d’allo que es
pretén avaluar, i el fet que no trobem traslladables, sense més,
a I’esfera pública els sistemes de selecció de personal de l’empresa privada, i aixo perque és qualitativament diferent ,la posició jurídica del ciutada que pretén incorporar-se a la plantilla
d’una empresa privada davant la posici6 que lé qui intenta accedir a una plaqa de I’Administraci6.
La consideració de la prova qiiestionnda com a punt final de
tot el procés de selecció, varn entendre que trenca l’apnrenqa
de coherkncia interna que han de tenir les decisions administratives, cosa que no hauria succe‘it en un sistema de valoracib conjunta o be, mantenint-ne el caricter eliminatori,
situant-la com ii primer exercici, abans que l’opositor hagués
superat tot un scguit de proves cada una de les quals semblava
palcsar la seva aptitud, eircumsthncia que, prova a prova, s’enfortia COM a fruit d’un procedimenl logic d’acumulació d’indicis i expectatives,
El Síndic va recomanar que, ii reserva dc la reflexió al-ludid:i,

El senyor V.S., veterinari, ex-funcionari de 1’AdministraciÓ
de la Generalitat, jubilat des del 27 d’ubaril de 1987 tal com resulta de la resolució de la Secretaria General del Departament
de Sanitat del 12 de marq de 1987, va compareixer davant del
Sindic el 27 de gener de 1988 queixant-se perque encara no
s’havia cursat al Ministeri d’konomia i Hisenda (Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques) l’expedient
que li havia de permetre cobrar la pensi6 de classes passives i
I’ajuda per adaptació de I’economia familiar a la situació de jubilació, prevista a l’article 2 del Reial Decret 306/85, del 20 de
febrer.
El Síndic va fer diverses gestions indagatbries per determinar
la cronologia de les actuacions que integraven l’expedicnt i les
causes que n’havien motivat la demora. D’aquesta investigació
va resultar que la lentitud era imputable a un problema sorgit
en la recepció de la certificació dels serveis prestals per l’interessat en el Departament d’ngricultura, Ramaderia i Pesca, al
qual havia estat funcionalment adscrit.
Solucionat el problema generador de la paralitzacib de la hamitaci6, la documentació del senyor V.S. va ser tramesa A
Madrid i així, finalment, va poder cobrar la pensió,
En la vdoracid, de l’actuació administrativa objecte de la
queixa, el Síndic va fer pal& al Conseller de Sanitat que, si bé
havia constatat que el Servei de Personal de la. Secretaria General del Departament havia pres el maxim d’interhs perque,
sense mes retard I’expedient fos traslladat al Ministeri d’Economia i Hisenda, tarnbk s’havia posat cn evidkncia que alguna
cosa FalIava en el circuit administratiu que seguien aquests expedients i, doncs, va suggerir que s’adoptessin les mesures escaients perquk no es produeixin demores corn la que motivava
la queixa, que col4ocaven el causant de la pesnid, en una situitci6 econbmica de precarietat absolutament injustificada.
.Petitsdetalis

El vidu de la senyora F.F.B., antiga funcioniria de I’Adrninistració de la Generalitat, morta el 16 de setembre de 1987,
va presentar queixa davant el Síndic de Greuges perque, si bc li
va ser abonada la mensualitat del setembre del 1987, en canvi
no li havia estat íiquidada la part proporcional de la paga extra
de desembre d’aquel! any i no se li havia donat cap explicació
d’aquest fet, malgrat haver adreqat trcs cartes al corresponent
servei dc personal i haver transcorregut gaircbé vuit mesos des
de la primera.
El Síndic es vil posar en cornunicacih amb Ia unitat administrativa rcsponsahlc de la tramitació d’aquest afer, 111 qual el
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va informar de l’cxistencia d’una objecció de la Intervenció
Delegada, que demanava que es justifiqués la condició de

causa-havcnt del reclamant. Ei 26 de setembre de 1988 el
Sindic va formular la recomanació que es comuniqués aquesta
objeccib a l’interessat, i i’administració afectada va respondre
que ja havia efectuat aquest trimit el dia 27 de setembre del
mateix any.

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) va sol-licitar
la intervenció del Síndic en reIaci6 amb la reclamació de la Generalitat de Catalunya per aconseguir el pagament d’una quota
de manteniment del servei de prevenció i extinció d’incendis
als municipis de la província de Barcelona, excloent-ne la mateixa ciutat de Barcelona. La FMC argumentava sobre les
motius pcr que considerava injustificat el requeriment de pagament i denunciava com una coacció l’actuació de Ir? Generalitat, consistent a condicionar la tramitació de les soklicituds de
subvencions que li adreGaven els ajuntaments al previ reconeixement i pagament dels deutes pel manteniment del servei
en qüestió.
Estudiat el cas, vam admetre la queixa a trhmit després de resoldre en sentit afirmatiu les qüestions que ens plclnlejarem
sobre la legitimació de la FMC per demanar-nos d’intervenir
en aquest assumpte i també sobre si i’afkr entrava en el nostre
Arnbit cornpetenciai i, encara, respecte a i’oportunitat
d’intervenir-hi, malgrat que la qüestió estava sotmesa R la jurisdicció contcnciosa,
De l’mhlisi de les actuacions dutes a terme fins aleshores
semblava dedui r-se que el Departament de Governacih fonamentava l’obligacih dels aiuntaments de cooperar en el sosteniment del servei d’extincib d’incendis en el Decret 62/1982, de
1’1 d’abril, de traspas del servei de la Diputació de Darcelona a
la Generalitat dc Catalunya.
Yexigencia dci previ reconeixement i pagament de deutes
pcr tramitar les sallicituds de subvencions derivava de la Disposició hddicionul 6.l1.3de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 1988, que estableix com a condicib necesskria per
a la concessió d’una subvenció la dcclaracib expressa, formulada pel destinatari, de no tenir cap deute per cap concepte amb
la Gencmlitat.
Contrastadcs Ics diverses actuacions efectuades amb l’ordeniirnent jurídic vigent, el Síndic va considerar que la noobligatorietat de prestació del servei de prevencib i extinció
d’incendis per part dels municipis de menys de 20.000 habitants i la incxistencia de concerts en qui: s’hagués assumit volunthriament tin grau de participuci6 cn aquest servei plantejavn seriosos dubics sobre la legitimitat d’exigir als municipis
amb aquesta població una contribucih obligatoria corn la
qüestionada.
Essent així que en municipis dc població superior a 20.000
habitants la cornpetencia prbpia cn rnutkria de prevenció i cxtincib d’incendis es concreta per imperatiu legal en la prestació
del servei, el Sindic va considerar que es podia defensar la necessitat d’establi r relacions i nteradmi nist ratives mi b la Gcne-

ralitat, ja que es tracta d’un suposit de cornpetkncies
concurrents.
Davant la no-prestació pura i simple del servei per part del
municipi, entenguérem que s’havien de posar en marxa mecanismes que garantissin al ciutadh la prestació del servei a qub té
dret, perb que aquests mecanismes no podien trobar-sc en la
sola invocació del Decret de Transferkncia del Servei.
Si el Departament d& Governació no reconsiderava el seu
criteri i decidia esperar el pronunciament de la jurisdicció, cl
Sindic entengué que no li corresponia a ell avanqar cap veredicte en una operació de {<substitució>>
del Tribunal; perb corn
que la demora de les inversions, que s’havien de finanqar en
part amb les subvencions, la tramitació de les quals se suspenia
fins a la resolució del contencibs, causava un perjudici greu als
interessos legítims dels ciutadans usuaris dels serveis destinataris de les dites inversions i corn que, si un ajuntament arribava a la convicció que no tenia cap deute amb la tieneralitat pel
concepte del servei de prevenció i extinció d’incendis, ho
havia de manifestar, el Síndic va formular una recomanació al
Conseller de Governació.
Es va recomanar que es donessin instruccions perquk les entitats administratives dels diversos departaments que gestionen la col-laboracióeconbmica de la Generalitat amb els municipis obrissin un nou termini per presentar, i, si escau, substituir en complinicnt d’acord del plenari, Ia declaració a que fa
referencia la Disposició Addicional 6.:1.3 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 1988.
Aquesta recomanació fou acollida i, posteriorment, el Consell Executiu, a proposta dels consellers de Govcrnació i d’Economia i Finances, va autoritzar I’ajornament de la liquidaci6 de
les aportacions municipals al servei de prevenció i extincih
d’incendis fins a I’cxercici pressupostari del 1990 per tal quc
els municipis poguessin co brnr les subvencions solkitades.
Tanmateix, actualment hi ha negociacions entre el Departament de Governació, la Federació de Municipis de Catalunya i
I’Associacib Catalana de Municipis per arri bar a una soluci6 estable per al futur.

Els senyors J.M.S. i P.13.presenten qucixa contra Mjjuntament d’Olot perque entenen que n’him rebut un tractc discriminatori en la resolució d’un proccdirnent sancionador pcr infracció urbanística.
Els formulants de la queixa van adquirir un local per compravenda a una empresa imrnobiliaria, per installar-hi una botiga.
En demanar la corresponent Ilicencia d’obertura d’establiment, I’Ajuntarnent els va assabentar qize existia una inrracci6
urbanística il-legalitzablc que els obligaria a enderrocar la part
de les obres que es trobava fora d’ardenacib.
Albs que l’enderroc de la part del local feta contra el planenjament convertiria cl locczl en inservible per ¿il’ús previst, els formulants dc la queixa van demanar que els fos retornat l’import
de la taxa de In llicencia d’obcrtura i van procedir a vendre el
local a la irnmobilihria de Iu qual l’havien adquirit (amb tan
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niala fortuna que, havent-hi pactat un pagament ajornat, els
adquirents nomes en van atendre el primer termini).
Transcorregut un quant temps, 1’Ajuntarnentd’olot va atorgar llicencia d’obertura d’establiment a favor de terceres persones que, posteriorment, havien adquirit el local en qüestió. La
infracció urbanistica va ser sancionada amb la imposició d’tina
multa.
El Síndic va considerar que aquest canvi de criteri de la corporació impliccwa una vulneració de l’art. 14 de la Constitució,
ja que els promotors de la queixa haurien conservat i obert al
públic el local en el cas que l’expedient s’hagués resolt amb la
imposició d’una multa i si no els hagués estat comunicada, per
escrit, la impossibilitat de legalitzar les obres i, per tant, 1’0bligatorietat de l’enderroc.
L’Ajuntament va ser assabentat de I’opinid, sustentada pel
Sindic, que va entendre que existia responsabilitat patrimonial
de 1’Adrninistració. La Corporaci6 ha acceptat la seva responsabilitat i en aquests moments restem pendents de la reunió en
quk aquesta Institució exercirh I’accib medial entre les parts.

La callada per respostu
Queim núm. 645188

EI greuge plantejat per la societat X és un d’aquells casos que
demostren com la inactivitat de I’AdministraciÓ pot impedir
que el ciuladh obtingui un pronunciament jurisdiccional sobre
el fons de la seva pretensió.
La societat X, endossataria d’unes certificacions d’obra acreditatives de determinats treballs fets per encarrec de la Diputació de Barcelona, reclama que els treballs ja efectuats li fossin
liquidats en les ocasions següents :
En data 27 de novembre de 1980 formulh la peticib d’abanament de I’import de les certificacions; el 25 de novembre de
1981 reiteri h pcticib anterior; el 3 1 de marq de 1982 denuncia
la mora; el I 8 de setembre de 1984 forrnulh reclamacib prhvia a
la via civil; el 8 de gener de 1985 interposi recurs de reposició
contra la denegacib,
Cap d’nquests escrits no fou ates ni respost per la Diputació.
Admesa a tr.Amit la queixa, se sollicith informe n la Diputació i a la vegada se li rccomani expressament que resolgués la
reclamació de la societat X.
Del contingut de la informacib facilitada per la Diputació,
confirmarem que la pretensi6 de la societat X havia estat desestimada per silenci administratiu i que I’empresa havia interposat recurs contenciós aclministratiu davant I’Audikncia Territorial de Barcelona. Aquest recurs va ser inadmes per I’Audikncia, que el consideri formulat extemporhniament. Aquesta inadmissió va ser confirmada pel Tribunal Suprem.
C‘informe de la Diputació acabava dient que no era possible
atendre la recomanació del Síndic, atks que la reclamació de la
societat X era una qiiestió que ja havia estat objecte de pronunciamcnt en sentencia judicial ferma. Entenent que uqusta afirmacib no responia a la reahtat estricta dels fets, ho vam fer
saber a la Diputacib de Barcelona.
En primer lloc, perque cl silenci administratiu, corn a ficci6
legal establerta en bcnefici de I’adrninistrat, és un dret o opcE6
que pot utilitzar el ciulad5, pcro que en cap C:IS no exclou el

deure de 1’AdministrrzciÓde dictar una resolució expressa (article 94.3 de la Llei de Procediment Administratiu).
En segon lloc, per& cap de les dues resolucions judicials
dictades en ocasió del recurs contencibs interposiit per la societat X no ha entrar a coneixer el fons de la pretensió dedu’ida,
Per tant, les dites resolucions no produeixen altres efectes que
els derivats de la inadmissibiliat i IIQ tenen, doncs, el valor de
cosa jutjada material ni constitueixen cap obstacle per incoar
un nou procés sobre el mateix objecte.
En tercer lloc, perque la situació creada per la inactivitat de
I’Administració no pot ser4 més beneficiosa que la que deriva

d’un acte administratiu notificat defectuosament. Perque si un
acte exprés, mancat dels requisits d’efectivitat, no posa en
marxa I’aplicació autornitica dels terminis per recórrer (article
79 de la LPA), amb menys raó pot aplicar-se aquest automatisme a un acte inexistent.
Aquests són els criteris que fia fixat el Tribunal Constitucional en nombroses sentencies relacionades amb ei dret a la
tutela judicial efectiva de l’nrticle 24 de la Constitucib, la darrera de les quals, de data 2 1 de desembre de 1987, reitera aquesta
doctrina en relació amb un supbsit de fet molt semblant a I’exposat per la societat X.
Segons aquestes consideracions, el Sfndic va reiterar cz Ia Diputaci6 de Barcelona, amb data 16 de gener de 1989, la seva recomanació inicial que sigui resolta expressament la reclamació
formulada per la societat promotora de la queixa.
En el moment de redactar aquest informe no es té constancia
de la decisib adoptada per aquesta administració.
? si es perden els papers ?
Queka núm. 5 4 M 8

El senyor J. P.va presentar una queixa al Síndic pel fet de no
haver estat nomenat funcionari de carrera malgrat haver superar les proves selectives per a l’ingrés al Cos Subaltern d’Administraci6 de la Generalitat convocades per una Ordre del 8 d’agost de 1986.
A l’informe de la Direcció General de la Funció Pública s’indicava que I’interessat no havia acreditat documentalment tots
els serveis que afirmava haver prestat a l’Administraci6, la
qual cosa era un fet no esmenable segons una determinada
interpretacib de l’article 25 del Reglament de Seleccib dc Personal de la Generalitat. La manca de presentació va determinar
que no se li computessin 2,5 punts de valoració en la fase de
concurs, arn b la corresponent perdua de posicions a la 1 íista d’aprovats. Contra la versió oficial, I’interessat assegurava haver
efectivament presentat el certificat acreditatiu en qiiestib.
El Sindic va fer un plantejament hipotktic en el sentit que realment el certificat hagués estat aportat, entenent que no és impossible que un document presentat a un centre de l’adrninistració pública es perdi. Així vam arribar a la conclusió que
per evitar un resultat d’indefensió dc l’inleressat, no volgut
per un ordenament juridic que, com el nostre, garanteix a la
seva normi1 suprema la seguretat jurídica, calia aplictir allo que
estableix l’article 54 de la Llei de Procediment Administratiu.
Aquest precepte disposa que quan en qualsevol moment es
considera que algun dcls actes dcls interessats no reuneix els
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requisits necessaris, I’AdrninistraciÓ ho ha de posar en concixerncnt del seu autor, tot concedint-li un termini de deu deis
per formalitzar el que calgui.
Ates tot aixo, vam exposar que scgons el nostre criteri
caldria adoptar Ics mesures següents
a) Comprovar si I’aaplicacib dels punts que per la fase de concurs haurien correspost al senyor J.P. en merit dels serveis
prestats i acreditats pel certifjcat que es deia que no liavia estat
presentat hauria motivat que fos nomenat funcionari.
b) En el EIS que els esmentats punts haguessin determinat
aquest rcsultat, adoptar les resolucions escaients per nomenar10 funcionari de carrera i reconkixer-li les diferencies retributives il favor seu del periode que havia prestat servei com a funcionari interí amb dret a fer-ho corn a funcionari de carrera,
No obstant les consideracions precedents i atks que el procés
contenciós administratiu conseqüencia del recurs interposat
pel senyor J.P. es trobava pendent de sentkncia, en compliment de l’article 16.2 de la seva llei reguladora, el Síndic va suspendre la seva actuacib i es va abstenir de furmular cap recoman x i ó en aquest afer. Malgrat aixo i d’acord amb l’iirticle 27 de
la Llei del Síndic, varn abordar la problematica general suscitada per aquesta queixa, pero que la transcendeix, i varn rccomanar que es donessin instruccions perque, en futures actuacions,
I’articie 25 del Reglament de Selecció de Personal de I’Administraci6 dc la tieneralitat i les bases de Ics convocatbries de
proves selectivcs s’interpretin d’acord amb allb que estableix
la Llei de Procediment Administratiu (article 54 i
concordants).
L‘Audikncia Territorial de Barcelona va estimar en part el
recurs contencihs i arribi en sw bstincia il idhtiques conclusions que el Síndic en el cas plantejat. Contra aquesta sentkncia
el Departament dc Governacib ha interposat recurs extraordinari de revisib, amb eíectes suspensius, d’acord amb l’article
102.1.b) de la Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Va compareixer davanl del Síndic lu senyora M.F., arrendathria de la indhstrai de bar-cafetcria oberta a les instul-lacions
esportives de S m t Andreu (Barcelona), la titularitat de les
quals correspon a la Generalitat, que les gestiona per mitji de
la Direcció General de 1’Esporl.
L’esmentl-tda senyora es qucixavii pel fet quc, segons va exposar, era victima de diverses coaccions de I’arrendador per tal
que abandones el local renunciant als seus drets. Concretament, indicava que la llepresentació Territorial de I’Esport cs
negava a cobrar-li la renda del local des del novembre de 3985
per íorqar el desnonament.
El Síndic va esludiar el títol d’ocupació, que va resultar un
contracte d’arrendament atorgat I’I 1 d’agost de 197 1 per la Delegaci6 Provincial de Sindicats de Barcelona a favor de la reclamant per un tcrrnini d h n any. El contnictc s’htivia prorrogat
un any darrere I’altre per reconducció t k i t a i quan cs va prcscntar la qucixa era vigent.
1 Iavcnl fel el Síndic Ics oportuncs gestions indagatories, 1’1
dc juny de 1988 el Secretari Generill iicijiint del Ilepartamcnt

cle la Prcsidkncia va comunicar a la interessada que, d’worcl
amb Ia condicib 3.¡‘, del contracte, el 31 de juliol de 1988 1 ’ ~ -

rendament quedaria resolt per finalització del periode inicial
de vigencia i de les prorrogues successives.
Ei 16 de juny de 1988, el Síndic va comunicar al Director General de l’Esport, confirmant al10 que ja li havia indicat el scu
adjunt en una entrevista tinguda el 7 de juny de 1988, que s’entenia que la resoluci6 ;bans esmentada no col.locnva 111 reclamant en situació d’indefensib. D’altra bancla, li va recomanar
que, per aconseguir et desallotjament del local, no es produis
cap mena de pressi6 no prevista a I’ordenament juridic, i així
mateix, que s’evités de dissuadir la interessada d’cxercitar els

seus drets.

Queixa nlim. 4-58/88

El senyor J.A.V. presenta queixa al Síndic de Greuges denunciant la inactivitat de i’Ajuntament de Prcmih de Mar
davant l’incomplimenl d’un dccrct d’Aicaldia per part del titular d’un bar. El local no té unes installacions que compleixin
les mesures correctores que estipulava la llicencia d’obcrturu
de I’cstabliment.
Ei Síndic va admetre a trami1 la qucixa i, assabcntat pel
mateix Ajuntament de la veracitat de les asseveracions del promotor de la queixa, va recomanar 1’Acalde que fes complir el
decret que havia em& el mes de marq de 1988.
L‘Ajuntament de PrerniB de Mar no ha respost a I’eescrit en
que kiem la rccornanació de reí‘erkncia. Lcs notícies que han
arribat a aquesta institució, scrnpre a trivks del senyor J.A.V.,
sbn que el consistori municipal ha acceptat en part Ics recomanacions que li formulhrem i ha requerit diverses vegades el titular dc I’activiti-ltperqui: faci unes obres (necessaries per adaptar les instalhcions a la llicencia). Ha aconseguit quc I’infractor
n’executés algunes, pero no que complís el decret cl’hlcnldia
que ordenava la clausuri-1 de l’estabiiment cn cas
d’i ncompiimcnt .

L’objecte d’aquestes dues queixes ks iclentir: : la dificultat
insalvable en que es troben els ciutadans perclub els siguin retirats de les teulades els parallamps amb capqal radioactiu.
La instatlaci6 d’aquest tipus d’aparells era autoritzada fins
que el Consejo cie Seguridad Nuclear va efectuar un estudi de
risc que va arribar a la concIusi6 que cren desaconscilables.
Ei Ministerio dc lndustria y Energia va promulgar els R.D.
1428/86 i 903/87 prohibint instatlar-ne de nous i dictant una
skrie de normes perque eis propietaris en comuniquessin l’cxistkncia al Consejo dc Seguridad Nuclear i en demanessin la
retirada amb chrrec als pressupostos de I’Eskit.
La Conselleria d’IncIiistrki i Energin va rebre, erectivament,
la transferkncia de cornpetencies en aquesta mriteriii pel 1C.I).
756/87 i es va concertar un conveni cntrc la Generalitat de Ca-
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talunya i el Consejo de Seguridad Nuclear. L‘única empresa
autoritzada per a la retirada dels parallamps radioactius és
ENRESA, societat pública creada per a aquesta finalitat.
Ara bé, per comenqar a desmuntar els capvals radioactius,
cal que ENKESA disposi dels llocs d’emmagatzematge adients.
Cal, doncs, que algun ajuntament n’autori tzi I’emplapment
en el seu terme municipal. De moment no dhha trobat cap.
La solucih de la qiiestib no pot ser altra que una bona coordinació entre 1’AdrninistraciÓ de 1’Estdt i i’Administraci6 de la
Generalitat, d’una banda i, a mes, I’cntesa d’aquestes amb
I’AdministraciÓ local.
El desembre de 1988, doncs, ens adreqarem al Conseller
d’hdustria i Energia demanant-li informació sobre les mesures
previstes per solucionar aquest problema. La Conselleria acaba
d’adrecar-nos un escrit on es reprodueix la normativa relativa a
parallamps radioactius i s’indica que l’empresa ENRESA eis ha
fet saber que estima dificil que el problema quedi resolt en un
termini inferior a sis anys.
Ates que la resolució del problema ultrapassa les possibilitats
de la Comunitat Autbnoma, el Síndic ha trames l’expedient al
Defensor del Poble, ja que s’entén que no es acceptable per als
ciutadans una previsió a tan llarg termini.
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sonal al servei de les administracions públiques ha estat forp
important. Un dels seus vectors ha estat la fixació de les bases
del regim estatutari dels funcionaris phbiics o el comú denorninador de l’estatut d’aquest personal amb independencia de
l’administració a quk presta servei.
Aquestes bases concreten l’opcib del legislador estatal
-competent per fixar-les- per un model de burocracia.
Aquest model s’inspira, entre altres coses, en el principi d’intercomunicacib, tant vertical corn horitzontal, de la funcib pública, principi al qual respon l’article 17.3 de la Llei 30/1984,
del 2 d’agost, quan estableix que els funcionaris de i’Adrninistració local poden ocupar plqa en altres corporacions locals
diferents de les de procedkncia i en l’administracib de la seva
Comunitat Autonoma.
L’esmentada previs% es recull també als articles 101 i 102
de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Regim Local, i a I’article 302 de la Llei U 9 8 7 de Catalunya,
del 15 d’abril, Municipai i de Regim Local de Catalunya.
Les condicions tecniques per a l’exercici d’aquest dret
(estada mínima en el lloc de treball, rnerits a valorar en el concurs, provisi6 de les vacants sobrevingudes, etc.) no s’han regulat, amb la qual cosa se’n supedita l’exercici a l’acord, cas a
cas, del funcionari interessat, l’entitat a la qual presta servei i
aquell altra on voldria passar : dit d’una altra manera, és gairebé inviable.

IV. CONSIDERACIONS
3
El respecte deis principis de mkrit i rapmitat en E hcces a la condirG &funcionari

I

Estrangers i dretsfonamentals

I.

I-[emd’insistir en all0 que deiem I’any passat en el sentit que
un dels punts que ens preocupen més en materia de personal al
servei de I’Administracib 6s I’articulacib d’un sistema que objectivi, encara millor que I’existent, el respecte als principis de
merit i capacitat que han de presidir I’acces a la funció pública.
Atks el mandat contingut a I’article 103.3 de la Constitucib i
tenint present allb que significa avui dia un lloc de treball estable a I’administració pública i l’esforq de preparació que sovint
hi dediquen els aspirants, cal que les administracions convocants busquin -i sorn conscients de la dificultat que aixb
comporta- unes fbrmules per trencar tant com calgui i sigui
possible el cercle sens fi de la ((discrecionalitat tecnica)) dels
tribunals o la invocacib dels problemes de paralització del procediment, que implicaria permetre I’opositor contrastar el seu
examen amb el d’altres aspirants a la plaqa.
Cal assenyalar que en aquesta línia, i en mkcit del dret a la
tutela judicial efectiva reconegut a I’article 24 de la Constituci6, els tribunals de justícia comencen a superar les obieccions
oposades a una revisió judicial plena de concursos de rnerits i
oposicions; la qual cosa mena a replantejar algun dels postulats
cn que es basava una actitud molt restrictiva a ¡’hort? de permetre la revisió de les qualificacions.
2. La mobilitat d dfuncionaris
~
ík lldministruciri locd :iitici nssignaturu jienden t

Aquests Últims anys, la producció legislativa relativa al per-

L’origen de les poques queixes i consultes que ha rebut ei
Síndic dels estrangers durant l’any 1988 respon sens dubte al
dificil procés d’adequaciú de les situacions anteriors a i’entrdda
en vigor de la Llei Orginica 711985, de 1’1 de juliol, reguladora
deis drets i les llibertats dels estrangers a Espanya.
També hem conegut, pero, problemes d’estrangers en trhnsit o que han arribat a Espanya amb intenció de permankncia
quanja eren vigents la Llei ci’Estrangeria i el seu Reglament.
Els problemes que ens han exposat els estrangers que viuen
a Catalunya de fa temps i gaudeixen de permís de treball i de residencia temporal són gairebb sempre d’indole administrativa
(lentituds en la renovació de permisos, dificultats per obtenir
tota mena de documents, etc.), que dificulten enormement la
regularitzacib de la seva situacib.
Els terminis de tres i sis mesos previstos a les disposicions
t ransitbries de la Llei d’Estrangeria per legalitzar la situació
dels estrangers que es trobaven a Espanya suficientment documentats, o per regularitzar la situació dels treballadors estrangers que fins aquells moment estaven exempts (per la legislació anterior) de l’obligació d’obtenir permís de treball, han
deixat fora de la legalitat molts d’aquests estrangers.
En el moment quc les dilacions o els obstacles administratius
shn massa freqüents o insalvables es comencen a produir sit uacions en que els drets fonamentals d’aquestes persones
poden ser fiiciImcnt conculcats, ja que queden en una situació
de vulnerabi I itiit absoluta davant l’Adrninistraci6.
Les ‘majors dificultats es produeixen quan es posa en qüestió
I’autcnticiiat o la validesa de Ia documentació de que disposen
determinats estrangers, si, a més, no troben el suport o I’ajut
de Ics representacions di plornit iques dels seus paisos d’origen.
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Un ciutada dc Tunisia ens va exposar la situació d’indefensib
en que es va trobar a conseqiiencia de la negativa de la seva ambaixada a renovar-li el passaport que li havien robat.
Aquest ciutadA, quc va denunciar immediatament a la policia el robatori del seu passaport, amb domicili a Barcelona de
feia anys i que tenia permís de trcball i de residencia fins a una
data concreta, de resulatcs de la negativa de la seva ambaixada
a renovar-li el passaport quan li va caducar el permís cle residencia, es va trobar en una situacib d’il4egalitat que no li era
i m pu tn ble.
Ens va exposar aquesta queixa per escrit i al cap d’uns dies
era detingut per la policia i sotmes a expedient governatiu
d’expulsib.
L’expulsib es va poder evitar per la urgent intervenció del
Síndic en coordinaci6 zimb el Defensor clel Poble, el qual es va
encarregar dc vetllar per I’obtenció d’un nou permis de
rcsidkncia.
La problemhtica general que plantegen els estrangers en relaci6 amb cls seus drets fonamentals i allb que més preocupa el
Slndic de Greuges es el fet que en I’aplicacib de la Llei
d’Estrangcria no siguin semprc observats els drets superiors,
inherents a la condició humana de l’estranger per sobre
d’altres factors circumstancials relatius a la seva condició de no
nacional.
La problematica especifica, més injusta i vergonyosa per a
u n país democratic, es la dei tracte desigual que es dóna als
esirangcrs segons quina sigui Ea seva situació economica o el
color de la seva pell.
De queixes de col.lectius africans que ha rebut el Sindic de
Greuges, se n’han presentat a partira del gener de 1989, coincidint amb els brots de racisme que s’han detectat a Catalunya.
Per la seva importhncia i especificitat, el Sindic tractari les actuacions portades a terme en un informe extraordinari que elabora per al Parlament de Catalunya.

5,

Eacte, silenci, lentitud, efiukia

ks bastant comú el comentari dels ciutadans que acudeixen
al Sindic en el sentit que el tracte que els dispensen les administracions públiques, mitjanqant el personal al seu servei, ha
millorat amb caricter general, i es mou en un marc de respecte
i cortesia, malgrut que sempre hi ha i hi ha hagut cxccpcions.
Timbé és comú el cdmentari que hi continua havent abús
del silenci administratiu i demores importants en la resol ucih
de molts assumptes.
Des del primer informe presentat a1 Parlament l’any 1985,
hem anat insistint en la necessitat d’eradicar la practica del silenci administratiu en tant que capteniment il.licit.
Hem observat dos tipus cle silenci ben diferenciats. L’un
obeeix a la voluntat de no donar resposta i I m a r el particular
en la situació d’haver de recórrer als tribunals si vol veure reconeguda la seva pretensió, amb la consegüent inversió en temps
i diners; I’altre 6s fruit de les disfuncions existents entre la demanda de servei els mitjans disponibles per atendre-la. La valoració que fem d’una situació i I’altra ks diferent, perb cl resultat, per al ciuwda, 6s el mateix.
hs cert que hi ha supbsiis en els quals I’bnica manera de resoldre dins els terminis predeterminats és assignar més recursos r? l’ambit administratiu en qiiestió; perb també és cert que
simul thniament es troben ambits sobredimensionats.
Igualment, trobem resolucions administratives que no cs CQmpleixen, R vegades per manca dc diligencia, R vegades perque
probablement mai no s’hautien hagut de dictar, pcro no es vol
obrir un procés de lesivitat, també en ocasions perquk aixb és
conseqükncia de l’aplicació d’una norma vigcnt quc incorpora
un contingut inadequat a les íinulitats que persegueix.
Hi ha csforqos importants a fer cn cl camp de la racionalització i simplificació administrativa. D’altra banda, és ben segur
que la introducció de tkcniqucs corn les auditories administratives i la verificació de I’cficacia de les nocmes --a h o m d’ara,
poc freqüents entre msaltres- podcn contribuir a aconseguir
una administració igil que trmsparenti els principis establerts
a l’article 103.1de !a Constitució,

Yarticlc 33.3 de la Constitució al-ludcix ;ila indemnització
que correspon a la privació dc béns i drets, pero no n’estableix
l’extensii, ni els criteris, cosa que sí que fil la Llei d’Expropiaci6
Forqosa.
El sistema institucional fixat per la ilei es basa en el dret de
l’cxpropiat a una succcssici regular i predeterminada de diferents triimits cn uns terminis concrets. En el respecte a aquests
terminis ha constru’it la llei l’equilibri commutatiu entre la
pkrdua causada per l’expropiació i lli indemnització amb qub
aquest acte es compensa.

I-tem constatat un incompliment notable dels terminis fixats
pcr la llei a I’hora dc determinar el preu just, la vulneració freqüent del que disposa l’article 50.2 de la Liei en cl sentit que
l’expropiat té dret a que, encara que hi hagi un recurs pendent,
li sigui lliurada la indcmnització iins al límit on hi hagi conformitat entre ell i i’Administraci6 i que el tcrmini lcgal mhxim
dc sis mesos per pagar el preu just des cic la dctcrminacib, fins i
tot en el cas que s’hagi dictal sentencia judicial ferma, sovint
no es respectu ni de 11uny.

Secció I1
Ordenació del Territori

I.

INTRODUCCI~

S’agrupen e n aquesta secció els assumptes referents a la planificació de les infrastructures, la distribució gcografica dels
usos i activitats sobre l’espai, la protecció de Ea natura i a tot
allb que es relaciona umb la ciutat com a medi de residencia
(planejament, gcsti0, discplina urbanística, habitatge, etc.).
- Gencralrnent, els drets constitucionals que els ciutadans
consideren conculcats i que invoquen en les queixes que conf?gur.cn aquesta scccii, són : ei cfrct a la propictat (art, 331, CI
dret ii un medi adequat (art. 45) i el dret a gaudir d’un habitatge
digne (art. 47).
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11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

Iiubitotge
Habitatges de protecció oficial :
- Promoció pública
- Promoció privada
Policia administrativa habitabilitat :
- Obres necesshries
- Declaració de ru’ina
Normativa d’arrendnments urbans :
- Prorroga forcosa
- Increment de rendes

Planejament :
- Classificwib del sol
- Qualificacid,del sbl
- Ordenació de volums i alineacions
Gestió :
- Creació del sol
- Projectes d’urbanització
- Projectes d’obres públiques i d’instal.laci6 de serveis
- Finanpment d’obres d’urbanitació i conservació
- Denegació de Ilickncies
- Entitats urbanístiques col~laboradoresamb I’Adminis-

tmció
Disciplina ;
- Llicencies urbanístiques contra ordenament
- Ús del sbl sense tlicencia
Medi ambient i yuulitot de vida

Medi ambient :
- Forga major amb impacte ambiental
- Activitats classificades (Decret 2414/1961, dei 30 de
novern bre)
- infrastructures i serveis amb impacte ambiental regulat
(carreteres, embassaments, etc. Transport de mercaderies perilloses per carretera)
Qualitat de vida :
- Subministrament de serveis a l’habitatge
- Serveis públics de comunicacions i transport
- Activitats privades regulades per ordenances municipals

11

QUElXES SIGNI FICATIVES
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la vista de la documentació aportada pel senyor J.M.M., un
dels afectats pel sistema de calcul aplicat pe1 Banc Hipotecari
en la subvenció denominada << subsidiació complementaria )r
prevista per als adquirents d’habitatges de protecció oficial i reguiada pe1 Reial Decret 371/82, del 12 de febrer.
Aquesta subvenció consisteix en el subsidi de tres punts del
diferencial del tipus d’interes pactat entre l’adquirent de l’habitatge, el promotor i l’extingit Jnstito para la Promocibn Pública
de la Vivienda (IPPV), té una durada limitada als quatre anys
primers de l’amortització del préstec concedit als adquirents i
requereix la renúncia i.\ l’obtenció de I’ajut economic personal
previst al Reial Decret 3148/78, del 10 de novembre.
El problema es va suscitar entre els adquirents d’habitatges
quan van comprovar que ei sistema de calcul aplicat pel Banc
Hipotecari repercutia desfavorablement en els seus interessos
perque no s’ajustava als termes de la subvencib concedida per
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, recollits i especificats en l’escriptura de compra-venda de cadascun dels adquirents. Efectivament, els compradors d’aquests habitatges
subvencionats s’havien subrogat (en concepte de pagament
parcial del preu total de la casa) en un préstec hipotecari que
meritava un interks de l’onze per cent (11%); i el subsidi dels
tres punts de diferencial del tipus d’interks al beneficiari es
deixava a carrec de I’Instituto para la Promoción Pública de la
Vivienda (IPPV)
Obtinguda doncs, la subvenció de tres punts, per concessió
de I’organ competent (Direcció General d’hquitectura i Habitatge de la Generalitat), els adquirents haurien de pagar el vuit
per cent (8Yo) d’interks anual durant eis quatre primers anys
d’amortització del préstec, segons s’especificava en els contractes de compra-venda i en les disposicions legals reguladores
de la subvencib.
Aixo, pero, no es produ’ia segons les previsions de1 comprador, sinó que, a conseqüencia d’una regulació detallada que
s’havia introdu’it en els convenis financers subscrits anualment
entre les entitats de crkdit, prestamistes i I’IPPV, hi havia
hagut una dissociació entre el <<tipusd’interesr} pactat i el realment aplicat per les entitats de credit (avui Banco Hipotecari0
de Espafia), en perjudici econbrnic per als adquirents
d’habitatges.
El Sindic, després d’exarninar la documentaciú facilitada per
alguns afectats, va sol-licitar i rebre un informe de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat, de1 contingut del qual es desprkn que aquesta Direcció General, tot i
ser competent per dictar resolucions en materia de subsidiació
dels tres punts del diferencial del tipus d’interes als compradors
d’habitatges de proteccib oficial, no havia intervingut en cap
moment en els convenis que es van signar entre les entitats financeres i I’extingiit IPPV que recollien les condicions que
havien de regir el i’inanCament de la politica d’habitatge instrumentada per mitja deis plans (en aquest cas el pla triennal
1981-1983)a Així, doncs, es considerava que només el Banc
Hipotecari podria donar la corresponent informaci6 completn.

Vista aquesta informació, vam traslladar tota la documentaci6 apkgada sobre aquesta problemitim al Defensor dei Poble
perque, si ho considera oportb, s’adreci al Banc Hipotecari.
Aquest expedient es va incoar d’ofici a conseqiiencia de di-

verses consultes efectuades a l’oficina dcl % d i c de Greuges i a

El Defensor del Poble va admctre a trhmit la queixa i va demanar un informe a la Dirccción Gener;il para la Vivicnda y
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Arquitectura3 li\ quai per part seva va sol-licitar informació al
Banc Hipotecari sobre el cas objecte de la queixa.
L’octubre de 1988 vam rebre una comunicació del Defensor
del Poble en que ens assabentava que en data 23 de juny anterior havia sol-licitat un nou informe a la Dirección General de la
Vivienda y Arquitectura, per no estar d’acord amb la informació rebuda ja que no dóna resposta a la qiiestió plantejada en la
queixa en la que allo que es qüestiona en definitiva Bs la legalitat de Ies disposicions posterior ai Reial Decret 372/82 (on es
regula la su bsidiacib addicional) que havien introdu’it modificacions sobrc el dlcul dels interessos objecte de la subsidiació.
Al moment de redactar-se aquest informe, segons ens confirma l’oficinn del Defensor del Pueblo, encara no ha rebut de
la Direceión General cle Ia Vivienda y Arquitectura la informació soldicitada.

Ei mateix greuge formulat en aquest queixa per una comunitat de propietaris de Sant Andreu de la Barca, I’han plantejat
els promotors de les queixes 431/88,778/88,922/88,953/88,
985/88 i 1099/88.
Tots aquests casos denuncien la situació d’indefensió en quk
cs tro ben a conseqüencia deis greus retards de I’AdministraciÓ
(en algun cas, de més de dos anys) a fer efectius els beneficis
economics obtinguts pels adquirents d’habitatges de proteccib
oficial, de promoció privada, regulats pels Reials Decrets
3280/83, del 14 de desembre, i 1494J87, del 4 de setembre.
En la majoria de casos els beneficis de la protecció oficial
(exps. 922/88, 951/88, 985/88, 1009/88 i , 1054/88) consistei xen en unes subvencions personals concedides als adquirents d’habitatges. La quantia d’aquestes subvencions es
calcula en funció del nivell de renda i de la composicib familiar
dels compradors (art. 8 del R.D. 3280/83).
En altres ocasions es tracta d’un ajut personal i un prkstec
sense interes (exp. 431/88) que concedeixen les entitats de
credit segons els convenis que subscriuen amb el Ministeri
d’Obrcs Pfibliques (MOPU).
El novembre de 1988,el Departament de Politica Territorial
i Obres Públiques ens va informar que tota la problemhtictl sorgida al voltant d’aquests retards cxtraordinaris en I’abonament
de les quantitats concedides per la Generalitat en concepte
d’act uacions protegi bles en materia d’hdbitdtge s’havia produi’t
de resultes de l’cxhnuriment, el juny de 1987, dels recursos financers destinats pel MOPU al Pla Quadriennal de 1’Habitatge
1984-1987. La plasmació jurídica d’aquest Pla Quadriennal va
ser el Reial Decret 328W1983, del 14 de desembre, sobre finanqament d’actuacions protegibles en materia d’hiibitatge.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques eiis
va informar, el mes de novembre de 1988, que tota la problemhticn sorgida al voltant de les quantitats quc, en concepte
d’actuacions protcgiblcs en materia d’habitalgc havia concedit
la Generalitat de Catalunya, s’havia prodiiit carn a conseqükncia de l’exhaurimcnt, el juny de 1987, dels recursos financers,
deslinats liel MOPU al Pla Quadriennal de la Vivenda

1984-1987. La piasmació jurídica d’aquest Pla Quadriennal va
ser el Reial Decret 3280/1983, del 14 de desembre, sobre finanvament d’actuacions protegi bles en matkria d’habitatge.
Efectivament, la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge havia anat concedint ajuts i subvencions als adquirents d’habitatges que reunien els requisits jurídicament exigibles,
perque no era possible preveure que es produiria l’exhauriment dels recursos esmBntats. Cap Comunitat Autonoma no
podia coneixer {<apriori )) la xifra de recursos que Ii seria destinada pel MOPU, ja que no sc n’havia previst la
territoriaf ització.
Quant a les queixes que ens plantejaven els ciutadans, se’ns
informa que, malgrat que el dia 2 de desmbre de 1988 ei
MOPU havia ingressat a favor de la Generalitat cent vuitanta
milions de pessetes (180.000.000 PTA), atks l’elevat import
de les subvencions aprovades i pendents de pagament, que ja
ascendia a mil nou-cents seixanta-tres milions tres-centes
setanta-vuit mil tres-centes dinou pessetes (1.963.378.319
PTA), no era previsible una soluci6 a curt termini,
Les conseqüencies de totes aquestes disfuncions entre administracions són gravissimes, ja que els ciutadans havien adquirit els habitatges sobre unes expectatives determinades
que, a I’hora de la veritat, s’han fct fonedisses i han deixat malmesos llurs patrimonis familiars.
El cas mks preocupant 6s el que ens va exposar una comunitat de propietaris de Sant Andreu de la Barca, formada per
trenta-dues famílies que havien adquirit el pis a I’ernpara de la
legislacib citada (Decret 32&0/83) i que el 1986 van obtenir de
la Direcció General d’hquitectura i Habitatge la concessió
d’unes subvcncions I’import de les quals oscil-hentre 127.000
i 350.000 pessetes.
En et moment d’atorgar les escriptures públiques de compravenda, cE promotor -mes bon coneixedor del mcdi que el
comprador- va incloure Eina clausuh contractual en virtut de
la qual aconsegui desphc;dr als adquirents la chrrega o el risc
dels eventuals retards de I’Administraci6 a abonar les subvencions i, amb aquest objecte, va exigir, engarantia del pagament
d’aquestes subvencions, que els compradors li acceptessin lletres de canvi d’import igual a les subvencions respectives, amb
l’advertiment que podria executar-les en cl cas que 1’Adrninistraci6 no abonés les subvencions en el termini d’un any.
La discutible validesa d’aquesta clAusula O la incorrecta intcrpretacib que en fa el promotor no han pogut ser invocades pels
afectats quan, a conseqüencia del retard de I’Administraci6 a
abonar les subvencions, han resultat demandats per un tercer
tenidor de i’efecte canviari, en un judici executiu, que ha comportat l’embargament dels pisos.
Aixb, pero, no és un cas alllat, sinó que pot afectar centenars
de families de Catalunya, a jutjar per les dades que ens han
estat facilitades pels promotors de les queixes.
EI Defensor del Poble ha obert una investigaciú general referida a tot I’Estat per determinar I’origen cle les disfuncions udministratives que han produ’it aquests retards en I’acomplimcrrt de les previsions del Pla Quadriennal 1984-1987, i tambk
per establir les dificultats que ja es produeixcn en el finanqament del nou Pia Quadriennal que regula cl Rcial Decrct
1494/1987, del 4 de desembre, quc va entrar en vigor 1’1 dc
gener de i988.
Algun aspecte concret d’aquest nou Illa Quadriennal va ser
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impugnat per la Generalitat davant el Tribunal Constitucional,
per conflicte de competencies, i va ser justament a causa d’aquesta impugnació que, quan en vit ser I’hora, el Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme es va oposar a signar els convenis
de finangamen t previstos al Reial Decret 149411 987.
Per intentar trobar una sortida a aquesta situacib, el 6 d’abril
de 1988 la Generalitat va signar un conveni amb les caixes d’estaívis amb seu a Catalunya, en virtut del qual aquestes entitats
aportarien recursos per a la nova promoció i adquisició d’habitatges de protecció oficial amb un tipusd’interes de 1’1 I ,25%.
La solució donada per la Generalitat ha estat també el motiu
d’una de les queixes presentades per un grup de vint-i-un compradors d’habitatges de Granollers (exp. 778/88) que,
havent acreditat e1 dret a acollir-se al subsidi d’interessos previst en el Reial Decret 3280/83, del 14 de desembre, quan van
ser informats per la Generalitat de I’exhauriment dels recursos
destinats al Pla Quadriennal 1984/1987 i de la possibilitat
d’acollir-se al nou pla, que entrava en vigor el primer de gener
de 1988, van optar per aquest Últim. Respecte a aquest nou pla
s’ha produ’it entre el MOPU i la Generaiitat la polkmica competencial queja hem exposat més amunt, i, en conclusió, els afectats no s’han pogut beneficiar dels ajuts que s’hi estableixen,
els quals són molt més favorables que els que resulten del conveni signat entre la Generalitat i les entitats d’estaívi catalanes.
Tots aquests greuges han estat objecte d’investigació en
l’ambit de I’administració autonomica, que n’ha informat amplament i puntualment la nostra Inslitucib. Tanmateix, el resultat esta pendent de la investigacib general iniciada pel Defensor dei Poble.

Els prem dels lloguerspels mi vols

EI Grup d’AcciÓ Pro-llogaters (CAP), amb el suport de la
Federació d’Associacions de Veins de Barcelona (FAVB) i de
l’Organi tzacib de Consumidors de Catalunya COCUC) va formular queixa al Sindic per la situacib de desemparament legal
en quk es troben els ciutadans d’economies modestes davant
els propietaris d’habitatges, que, essent posse’idors d’un bé
esc& abusen de la seva situacib de prepotencia a I’hora de
cedir en rkgim de lloguer In casa que altres necessiten, sense
que 1’Administracibhi intervingui per evitar aquests abusos.
Concretament, els promotors de la queixa plantejaven tres
problemes : I’augment desorbitat dels presus dels lloguers
d’habitatges a Catalunya, especialment a les grans ciutats; I’aplicació (al seu parer incorrecta) que fan els propietaris de la
cliiusula contractual destabilització de la renda n; finalment,
demanaven al Síndic que els abonés oficialment en la iniciativa
d’aquests grups de promoure una modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans vigent.
El Síndic va entendre, i aixi ho va manifestar a les assouixions que havien promogut la queixa i al Conseller de Política
Territorial i Obres Pbbliques, que efectivament en aquest
moment i probablement a conscqükncia d’una serie de circumstancies dcl mcrcat merament conjunturals (cscassesa de sbi
edificable, aflorament de capitals ocults, expectatives d’una
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forta demanda d’habitatges, etc.), I’oferta de pisos, sobretot
d’un determinat tipus, ha sofert una davallada important que
ha comportat automaticament l’augment del preu cl’un be tan
necessari corn escas.
Altres circumstancies, com ara la incorporacio efectiva i generalitzada de la clhusula d’estabilització de la renda en els
contractes de lloguer, a partir del moment en quk I’índex
d’inflació constitueix un factor economic de prou entitat a
tenir en compte pels propietaris; les revisions dels valors cadastrals efectuades per I’AdministraciÓels darrers anys; l’increment deis tipus impositius dels tributs que graven la propietat
urbana i que són legalment repercutibles pel propietari al llogater; la recent legislaci6 que ha fet desaparkixer la prorroga forFosa en els nous contractes d’inquilinat; la prhctica inexistencia
d’organitzacions o associacions de llogaters que aglutinin i representin els interessos dels inquilins i, finalment, la manca
d’assessorament puntual per part de cada usuari a l’hora d’acceptar les condicions i el conjunt de cliusules-tipus que li ofereix l’administrador de finques que representa els interessos
del propietari són, diem, circumsthncies que han contribuit a
empitjorar la situació dels llogaters.
Aquesta situacib, que efectivament es constata només observant a la premsa diiiria l’oferta d’habitatges en regim de lloguer, i que troba explicació en estudis especialitzats sobre el comportament dels preus de lloguer a partir d’unes realitats concretes, aquesta situaci6, diem, malgrat excedir I’hmbit d’actuitcib del Síndic de Greuges, perquk es produeix en l’esfera de
les relacions juridico-privades que en cada moment condiciona
I’economia de mercat, és un motiu de preocupació constant de
la nostra Ynstitucib, ja que afecta directament el dret a un habitatge digne i adequat, reconegut per la Constitució i que, en
aquest moment ha esdevingut un dret purament formal i pricticament illusori per a molts ciutadans.
Pcr aquesta raó el Síndic recomani al Departament de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que intervingués amb carhcter intensiu i urgent en aquest sector del mercat
immobiliari, fins que es comprovés que aquesta intervenció
era realment eficaq, de manera que In promoció pública d’habitatges signifiqui una aportació tan substancial al mercat que incideixi directament en el preu de les cases i, en conseqükncia,
dels lloguers.
Pel que fa a la segona qüestió que ens formulaven els promotors de la queixa, centrada en l’aplicació (al seu parer incorrecta) de la clausula d’estabilització prevista en la majoria de
contractes de lloguer, vam examinar la legislació i jurisprudencia referida a aquest aspecte de la norma i vam constatar que els
tribunals interpreten de forma diversa quin és el criteri que ha
de regir a I’hora Q’wplicar l’index del cost de la vida, ja que en
certs C~SQS els tribunals s’han pronunciat en el sentit que cal
aplicar-lo sobre la renda inicialment pactada, i en d’altres sobre
la renda acumulada.
Per aixo i perque es tracta d’un afer en que la jurisprudkncia
no és ni de bon tros uninime, viim informar els interessats que
caldri, en cada cas, sempre a tenor d’allb que concretament
s’hagi pogut pactar en el contracte, acudir als tribunals a fi d’cxercir I’acció civil corresponent.
Així mateix vam suggerir als promotors de la queixa que,
ni itjnnvm t I’organi tzació que rcprescnten o d’al tres associacions que lluiten pels mateixcos interessos, promoguin tin estat
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d’opinió entre els seus membres i associats perque es prengui
consciencia del fet que, a l’hora de contractar un Iloguer, tenen
I’oporlunitat d’especificar, amb el rnhxirn de precisió i rigor,
com s’haura d’interpretar entre les parts contractants la clausula d’estabilització i I’aplicacib dels índexs quc correspongui i,
sobretot, que poden deixar clarament convingut en el contracte (si ho acorden amb el propietari) que els increments s’aplicaran sobre la renda inicial, i mai sobre i’acumulnda.
Finalment, pel que fa a la darrera de Ics qüestions plantejades pels reclamants, relativa a un eventual suport del Síndic de
Greuges a la scvii iniciativa de demanar la modificaci6 de la
Llei d’Arrendaments Urbans vigent, vam entendre que, sense
coneixer quin era ei text o, si més no, i’objecte de ic? modificaci6, no ens era possible pronunciar-nos-hi, atks que llurs interessos legítims podien entrar en conflicte amb altres d’igualment legítims i , per tant, dignes d’una mateixa protecció.

L’associiició de ve’ins d’un barri de Barcelona prcsenta
queixa contra Mjuntament pel fet que, per aconseguir Ilicencia d’obres per edificar en uns solars situats en zona no urbanitzada, han hagut de dipositar avals, garanties o pagaments en
rnctaHic per fianGar les obres d’urbanització.
L’Ajuntament, pero, ni fa les obres ni retorna les fiances.
Els vcins es troben en situació d’indefensib, ja que 1’AjunPdment no respon als seus escrits en quk demanen la devoIuci6
de les quantitats dipositades o I’execució de les obres. La
queixa ha estat admesa a trhmit i, en conseqiiencin, hem demanat un informe tkcnic a l’administració afectada perque s’arri bi
a uixi solucih i es trenqui un silenci que perjudica els ciutadans.
Atks que la informacih va ser sollicitada a final de desembre
de 1988, esperem rebre aviat la resposta oportuna de l’admin istraci6 afectada

Queixa ntinl. 24 9/88

El 19 de febrer cle 1988 un nombrós grup de comerciants de
la rodalia de l’avinguda Francesc Cambb de Barcelona vii COmpareixer clavant e1 Sindic a conscqüencia de la demora en la
construcció de 435 places d’aparcamcnt subterrani en tres plantes en aqucll carrer.
El projecte preveia la finalització de Ics obres a la tarclor cle
1987, perb un estudi encarregat pels afectats estimava que,
ates el nombre de treballadors adscrits 1-1 I’obra i que encara
n’hi havia més d’una tercera part per enllestir, el con-junt de
I’obra encara trigaria uns dos anys a finalitzar.
Eis afectats van manifcslar qw, visl el gran dklicit d’aparcament en aquella zona, abonavcm plenament l’execucib de
I’obra i que eren conscients que els ciutudans han de suportar
Ics ciirtcgues que pogués produir-los la millora de I’entorn
urbi. La crítica dcls rcclamants se centrava en el fet que I’Ajun..

...

-

--

I

Lament no havia remogut els obstacles que col-lapsaven l’wabarnent de I’obra i posaven de manifest que a conseqücncia
dels inconvenients que hi trobaven els vianants, el corner$ d’aqirell sector havia vist minvar sensiblement la xifra dc vendes;
així mateix, assenyalaven que, en algun cas, corn ei de les parades de la, voravia del Mercat de Santa Catarina, els cornerqos
fins i tot havien desaparegut. Finalment, els afectats indicaven
que no tenien cap mena B’informació sobre I’estat actual de les
obres ni sabre el termini de finalitracib.
El Sinclic va demanar a la Societat Anonima Municipal d’hpmaments i Serveis el pla d’etapcs de l’obra pendent i així
mateix una indicaci6 dcls terminis previstos per enllestir-la.
Després de donar-ne trasllat als afectats, va promoure una
reunió a les oficines de la Institucib; hi assistiren una representació dels interessats, el gerent de la societat municipal esrnentada i el President de I’Organisme Autonom d’Aparcaments i
Serveis.
EI 7 d’abril de 1988, en el curs de la reunib, la reIiresentaci6
municipal es va compromdre a finalitzar I’obra el 30 d’octubre
de 1988, de manera que el carrer fos practicable i el phquing
funcionks, i es va adoptar I’acord que totes dues parts es reunirien a peu d’obra per seguir el curs dels treballs. També es van
adoptar diversos acords amb vista a rellanqar la imatge del
mercat de Santa Caterina i de les botigues de les rodalies com a
zona comercial, un cop llestes les obres.
El Sindic considera que de la conclusib d’iiquest assumpte
cal valorar-nc e1 fet que, a més d’assolir acords concrets, es va
desvetllar un clima de mes confianp entre els ciutadans afcctats i el seu ajuntament.
Igualment, hem de remarcar que, al llarg de la nostra gestió
en aquest afer, cls responsables municipals van facilitar una comunicació fluida amb eis ciutadans, que, per part seva, van fer
pales un esperit altament constructiu.

Amb el lema ({Salvem 10 Montsant)), va compareixer
davant del Síndic l’anomenada Coordinadora per a la protecci6
del Montsant n7que ens exposh la seva opinió sobre l’impacte
negatiu que per al medi natural es produiria a conseqiikncia de
la construccid,de l’cmbt-lssnmentde Margalef. Els reclamants ja
havien lliurat al Conseller d’hgricultura unes notes sobrc una
proposta aiternativa, que van aportar, i sollicitaren que la Z O ~ E I
s’lnclogués dins del futur f’arc Natural del Montsant, i el riu
Montsant dins les reserves naturals parcials per a rius amb
i i íidriga.
El Síndic va admetre a trhrnit la queixa i va demanar inform a i 6 sobre el criteri del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pcsca en relaci6 amb les propostes de la Coordinadora i
sobrc si s’havia elaborat o encarregat l’estudi cl’avaluacih cl’impacte ambiental que regula el Reial Ilccret Legislatiu
1302/1986 del 28 dcjuny.
Segons l’informe del Conseller, ja s’havia comenqat a estudiar la possibilitat de declarar parc natural el Montsant, d’acord
amb el procediment establert a la Lleida de Catalunya
12/1985, del I 3 de juny, d’Espais Naturals, i cluc els tkcnics del
-
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Departamcnt tenien en elaboració l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental i ecolbgic.
Ates E’interes demostrat i les aportacions fetes en aquest assumpte per la Coordinadora per a la Protecció del Montsant, el
SÍndic va considerar que, d’acord amb el mandat als poders publics contingut a l’article 9.2 de la Constitució de facilitar la participacib de tots els ciutadans en la vida política, economica,
cultural i social, calia posar els mitjans perquk la coI.laboraci6
d’ay uest grup prosseguis. En conseqiikncia, vil suggerir que 1’0bertura del trhmit d’informacib previst a ¡’article 3 del Reial
Decret Legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, li fos notificada
expressament, amb independencia de la publicació del corresponent anunci al lliuri Qfjcial Aquest suggeriment fou acceptat
pel Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
L’última notícia que tenim en relació amb aquest projecte és
que es pensa construir una presa de dimensions més redu’ides,
complementada per dues basses situades fora la llera del riu i
més proximes a les zones de reg.
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no te la Ilicencia d’obertura prevista pel Reglament d’activitats
classificades. Admesa a trimit la queixa i demanat informe a
I’adminislració municipal, I’Ajuntament ens comunica que el
local té la llicencia corresponent, per6 que, havent-hi fet una
inspeccih, resulta que les mesures correctores d’insonorització
són insuficients i que han estat presos els acords scgiients : a)
cessament de l’activitat fins que sigui plenament legalitzada;
b) proposta de resolució de retirada de Ilickncia i desmuntatge
de les instalhcions en cas d’incompliment de les mesures d’insonorització imposades, amb assenyalament de dia i hora per a
la clausura del local, Els veins són informats d’aquests acords
i, per part nostra, afegim quc no trobem cap irregularitat en
l’actuacib de I ’Administraciú. Tanmateix, passat el dia assenyalat per al tancament en cas d’incompliment, els formulants de
la queixa es posen en contacte amb aquesta institució per
assabentar-nos que res no ha canviat : música, soroll i inactivitat municipal. Aquesta vegada, a més de formular una recomanacib per escrit a I’Ajuntament demanant-li el compliment
dels seus propis acords, ens posem en contacte telefonicament
amb el corresponent distrecte municipal. La resposta de 1’Ajuntament és molt rhpida : e1 local és clausurat en menys
d’una setmana.

A D nlim. 4 76/88

EI 6 d’octubre de 1987, al Govern Civil de Tarragona, un
grup de representants de l’iidministració de l’Estat, dels ajuntaments de 1’Ametlla de Mar, Mont-roig, Pratdip i Tivissa i del
Govern de la Generalitt de Catalunya va signar un compromís
de realització d’un Pla d’lnversions per als termes municipals
de I’iirea de seguretat de Vandellos a fi d’eliminar les mancances materials que podien impedir I’aplicació a nivells bptims
del Pla d’Ernergkncia Nuclear de Tarraguna.
Era previst d’cfectuar les inversions en un periode que x a bava el 1992, si bé en bona part s’hhavien de realitzur durant
1988 i 1989.
t‘acord esmentat va permetre que els ajuntaments afectats
participessin cn el simulacre d’emergencia nuclear que era condici6 necessiria perque la Central Nuclear de Vandellos II
pogués obtenir iiutorització per funcionar normalment.
Transcorregut un any des de la signatura d’aquell acord, el
Síndic ha demanat informe sobre l’estat en q u e es troben
aquelles inversions (projecció, contractació, execució o acompliment) al delegat territorial del Govern de la Generalitat a
Tilrragona, el qual ha recnviat la petició d’iinforme al Departament de Política Territorial i Obres PbbEiques.
El Sindic espera rebre la informació demanada.

La comissih de propietaris d’un immoble situat a Barcelona
prsenta qucixa per la presumpta inactivitat municipal davant
les rnolbstics que el ve’inat ha dc pntlr pel funcionament d’una
discoteca, als baixos de I’edifici. Els veins creuen que ei locstl

Tot recordantels Alfucs

Queim núm. 503188
Un veí de Salou s’adreqa al Síndic per denunciar ¡’estacionament de camions dedicats al transport de mercaderies perilloses en zones habitades per tot Catalunya. Per reforqar l’exposici6, recorda la cnthtrofe dels Alfacs i aporta dades concretes
del que denuncia (fotografies, llocs i hores d’estacionament)
relatives a la rodalia de Tarragona.
EI Síndic va iniciar un estudi d’aquesta queixa, i de li1 informació facilitada per la Direcció General de Transports del Departament de Politica Territorial i Obres Públiques se’n segueix
que l’estacionament denunciat constitueix una infracció d’nllb
que disposa el Reglament Nacional per a1 Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC) aprovat pel RD
1999/1979, del 29 de juny, i modificat pel RD 1723/1984, del
20 dejuny CROE del 25 de setembre de 1984).
A prop de Tarragona hi ha l’hrea d’estacionamcnt de mercaderies especials i serveis complementaris del poligon Riu Clar,
constru’ida pel Deparament de Politica Territorial i Obres Públiques i destinada a la concentració en Hoc adequat i en condicions de seguretat adients de vehicles de servei plrtblic o privat
destinats al transport de mercaderies perilloses.
Ates que vetllar pel compliment del TPC cn el sentit que
plantejava la queixa és competencia de les direccions provinc¡iils de Triinsit de! Ministeri de I’Interior, el Sindic va posar
aquest assumpte en coneixement del Delegat del Govern a
Catal un ya.
Pocs dies després, el Delcgat del Govern informi el Sindic
que havia trames al Governador Civil dc Tarragona les dades
que se li havien facilita? per t a l d’nconseguir I’aclariment dels
fets denunciats.
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nlím. 21 9/88

Un ciutada presenta queixa al Sindic de Greuges per la inactivitat de I’Ajuntarnent de Cardedeu, que permet que un seu veí
tingui una granja amb tota mena de bestiar en zona urbana.
Admesa a tramit la queixa, I’Ajuntament demora enormement
la resposta a !a sol-licitud d’informe i, finalment, demana al
Sindic de Greuges si considera que el funcionament d’una
granja esta subjecte a I’obtenció d’una Ilickncia d’activitats classificades. La resposta de la Institució ha estat afirmativa i s’ha
fet la indicació a l’esmentat Ajuntament que te el deure legal
de fer complir les disposicions vigents.

Cal assenyalar, pero, que el problema bisic no és altre que
I’augrnent -amb un component fortament especulatiu- del
preu deis habitatges, molt superior al de l’incrcrnent de la
renda de la major part de la població, de tal manera que el
nombre d’hores de treball que un ciutada ha d’esrnerGar per generar la renda que el dura a I’Ús (en propietat o en lloguer)
d’un habitatge tambk s’ha incrementat espectacularmcnt amb
caracter general.
En repetides ocasions, aquest assumpte ha estat objecte de
la consideració del Parlament (debat d’investidura, debat de
politica general, preguntes escrites, interpehcions, etc.) :
aixo ens estalvia, doncs, de repetir el que ja s’ha dit sobre les
causes d’aquest fenomen persistent o sobre les estrategies per
fer-hi cara; si que hem de recordar que el dret a un habitatge
digne, que la legislació ha de respectar i protegir, tant com ho
han de fer la practica judicial i l’actuació dels poders públics, resulta per a molts ciutadans molt més dificil d’aconseguir avui
que no pas fa uns quants anys.

Queixu nzim. S 74/88
Aquesta queixa ha estat seleccionada per tal corn creiem

poder-la considerar representativa de la problemhtica dels
pobles molt petits i de recursos escassos. Els ajuntaments d’aquests municipis es troben de vegades davant la impossibilitt
de dur a terme determinades actuacions per manca de mitjans
econbmics. Els fets que es relaten a cantinuacib són impensables en el cas d’un ajuntament gran o, en tot cas, no hi tindrien
excusa. Afortunadament se% va poder donar un cop de m h .
Un colkctiu de veins de Salorno (Tarragonks) es queixa per
les molesties que els ocasiona el funcionament d’una granja
il-legal de bens situada en nucli urbh. La queixa s’adrnet a
tramit i I’Ajuntament informa que efectivament la granja no
ha estat autoritzada, perb que aixi mateix el municipi no té mitjans per clausurar-la : (<Sila tanquem, que haurem de fer dels
xais? )) Evidentmcnt aquesta resposta no és acceptable, perquk
la situació dels veins queixosos és insuportable i la falta de mitjans del municipi no els ha d’obligar a suportar activitats i l k gals. El Síndic de Greuges fa unes recomanacions a I’Ajuntament afectat quant a deures legals i intenta una gesti6 amb el
Departament de Governacih, Comissaria de Prolecció i Seguretat Ciutadana, que dóna resultat satisfiictori. Amb la col-labaraci6 del Departament cl’Agricultura, Ramaderia i Pesca els
xais sbn retirats de la granja ildegal i l’establiment es clausura.

El creixement del sector de la construccib és un fet i, a mes,
s’ha de valorar positivament ates el seu caracter de motor de
I ’economia,
En aquestes consideracions ens hem referit als problemes
per accedir il un habitatge digne. En els Últims temps, s6n freqüents les veus que propugnen com a solució d’aquest problema de l’habitntge la creació de nou sol per edificar i, amb
aquest objecte, proposen introduir els canvis que Galgui en la
normativa urbanística, particularment mitjanGant la modificacib del planejament general.
Certament en determinades zones sense sol apte per edificar
pot ser necessari d’urbtmitzar-ne de nou, pero cal no perdre de
vista i’experikncia historicd recent deis anys seixanta, quan
una situació economica expansiva i una administració urbanístics inoperant van donar lloc a un desgavell del qual a hores
d’ara encara paguem les conseqiikncies.
Cal estar amatents perqui: una finalitat lloable i constitucionalment protegida corn és dotar d’un habitatge digne tots els
ciutadans no sigui utilitzada com a tapadora ideolbgica d’operacims especulatives en benefici d’uns quants i detriment de la
comunitat.
Es pot dir que l’administració urbanística dels seixanta va
firllar en bona mesura a causa de la falta de planejament general
als municipis. Aquella situaci6 ha canviat forqa en el moment
present, gricies en gran pari a un important esfor$ de les admiIV. CONSIDERACEONS
nistracions locals i també de I’autonbmica, perb cal no oblidar
que els aparells organitzatius creats per evitar i corregir la indisciplina urbanística no han estat ni estan sobrats de mitjans i
poden, íacilment, veure’s ultrapassats.
1. El dret a un habitutge digne E adequa/
La rccent sentcncia del Tribunal Constitucional sobre el
E1 dret a un habitatge digne i adequat consdgmt a l’article 47 recurs contra la Llei 3/1984, del 9 de gener, de Mesures d’Adede la Constitucib ha estat objecte de consideració en informes quad6 de I’Ordenament Urbanístic de Catalunya, ha recordat
anteriors. En el prcsent, mitjanvrint la descripció d’alguna de q.uc el legislador ordinari ha fci una opció política clarament faIcs queixes rebudes i de les actuacions subsegüents, aborclern vorable a I’autonomia municipal, en materia de suspensi6 d’auna part dels problemes dels habitatges de protecció oficial de cords, pero aquesta mateixu opcii, comporta un major grau dc
promoció privada cn regim de prolrietat i , aixi mateix, dels 1x1- responsabilitat de les corporacions municipals a l’hora de vetllar pel compliment de I’ordenzment urbanístic, i no exonera
bitatges de lloguer.
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en res la Generalitat pel que fa a la defensa dels interessos supral ocals concu rren ts.
Per tot aixo, considerem necessari i urgent dotar l’aparell burocrhtic municipal i automitic de manera que se li permeti d’acomplir el mandat constitucional de regular la utilitzacib del
sol d’acord amb l’interes general, a fi d’impcdir I’especulació.

La incorporacih a Ea Comunitat Economica Europea ha implicat la necessitat d’adaptar el nostre ordenament juridica a un
altre que reflectia una major preocupació per la protecció de la
natura. En tenim un bon exemple en el Reial Decret Legislatiu
1302/1986, del 28 de juny, d’avaluacib d’impacte ambiental
(BOE, 1551, el reglament d’execució del qual fou aprovat el 30
d’octubre de 1988 pel Reial Decret 1131 /1988 (BOB núm.
239).
En altres Informes hem fet esment de la creixent sensibilitat
social cn el nostre país davant els problemes del medi i del fet
que {(enexercici de la competkncia legislativa de la Generalitat, el Parlament ha aprovat una completa normativa relativa
als sectors de l’aigua, activitats extractives, protecció d’espais
naturals, residus solids i aire, lligada amb I’ordenació territorial
>j (Informe de 1987, Burlleri ílficiul dei PurIument nhm. 252,
pBg. I 3409).
També indicivern que, malgrat que s’han produ’it progressos, la protecció del medi encara es lluny d’arribar a un grau satisfactori, a causa no solament de la necessaria limitació de mitjans amb que les administracions phbliqucs han d’af’rontar
aquest repte, sini, en bona mesura per diferents mancances de
programació E coordinació.
Volem destacar com una mesura positiva amb vista a aconseguir uiia gestió unithria de la política de preservació del medi
natural i a corregir Ics insuficikncies de programació i coordinaci6 indicades la creació de la Direccib General de Mcdi Ambient per Decrei 360/1988, del 12 de desembre (DOGC núm.
1084).
Pensem que la situació en aquest Arnbit es pot resumir dient
quc la sensibilitat social per la protecció de la natura s’ha tradu’it
en una produccib normativa important i V ~ U O S ~pero
,
no
encara en una dotació pressupostiria suficient per
desenvolupar-la, la qual cosit 6s sempre motiu de preocupació,
pcro en una &pocade creixement de l’aactivitat economica pot
crear desequili bis irreversibles.

Durant I’any a que ens referim, s’han rebut unes quantes
queixes referents a les dures condicions de vida en pobles de
muntanya. Així, per exemple, la número 1031/88, relativa a
Rescaran, Alt Urgell, i a niiclis de poblacih dispersa repartits
per zones interiors del territori mancades d’cstructurcs economiques prou polents pcr instal-lar i sostenir cieterminats serveis essencials, la qual cosa aboca els scus habitants a la rnigriici6 cap a zones de mks densitat de poblaci6 i mks qualitat de
vida.
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Pensem que una milisi rigorosa del problema des de I’am bi t
competencial del Sindic demana un plantejament més conceptual que no pas el que ofereix I’exnmen de les tecniques concretes -que n’hi ha- per millorar els serveis.
Cal que les institucions legitimades per fer-ho optin per un
model territorial entre els previstos i legítims en el nostre ordenament i, feta aquesta opcib, decideixin si cl país es vol permetre la desaparició de tots aquests nuclis -la d’una part ja es
inevitable, com reconeix el programri (c Home i Biosfera 6 - Alt
Pirineu )) patrocinat per la UNESCO.
El sol joc dels elements del mercat, oferta i demanda, no
pot, ell tut sol, aportar solucions, ja que la demanda no és una
demanda sol vent.
Si s’optava per la pecvivkncia d’aguests nuclis, la tasca dels
poders pÚbIics hauria de consistir a dotar-los amb urgkncia d’aquesta solvencia economica, tot tenint present quc, si es triga
gaire, ja no s’hi serh a temps.

Secci6 i11
Tributhria

I. ENTRODUCCZ~
Hem recollit en aquesta secci6, com l’any anterior, les
queixes formuIades pels ciutadans a conseqükncia d’actuacions
de contingut tributari, amb independhcia de ]’Administració
titular del tribut .
Els ciutadans han denunciat actuacions abusives o incorrectes dels agents de la recaptació municipal, ens han demanat informació sobre la licitud de les costes del procediment executiu, ens han exposat situacions de descoordinació absoluta
entre brgans de l’administració tributhria, lentituds en la devoIucii, d’ingressos indeguts, exigkncies de debits prescrits, i inaplicacions de bonificacions i d’exempcions tributhies. S’han
queixat per Ees notificacions defectuoses i s’han mostrat indignats pels increments extraordinaris dels valors cadastrals de les
finques urbanes.
També s’ha reclamat I’atenció del Sindic de Greuges perquk
intervingui en altres conflictes que, per la seva especificitat,
tractarem després d’exposar algunes de les queixes més
significatives.

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES
Trihufs

Tributs estatals :
- Impostos
Impost sobre la renda de les pcrsones fisiques
Increment sobre el valor afegit
- Taxes
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Tributs autonomics :
- Tributscedits :
Impost sobre la transmissi6 patrimonial
Impost general de successions
- Taxes
Tributs locals :
- Impostos

- Taxes
- Contribucions especials
Altres ingressuspúhlics :
- Estatals
- Autonbmics
- Locals
Gestii, tributaria :
- Organització
Descoordinació entre brgans de gestió tributhria
Duplicitats en padrons
Errors
- Liquidació :
Devolució d’i ngressos
haplicació de bonificacions
Jnobservanp de prescripcib
Manca de notificacib
- Recaptaci6 :
Costes de procediment
Actitud incorrecta dels agents de recaptacib
- Inspecció :
- Lentituds en el trArnit d’expedients
- Utilització de criteris distints en la valoració de béns
immobles

111. QUEIXES SIGNIFICATIVES

Queixa núm. 3/88

La necessitat que sent el ciutadh de conkixer les disposicions
tributhries que li afecten no troba en I’AdministraciÓ la resposta que requeriria aquest afany. Les esforCos que fa 1’Administració per dotar al ciutacla d’una educació tributaria van més
adrecats a informar-10 de les seves obligacions com a contribuent que no pas a assabentar-lo dels seus drets.
La promotorsl d’aquesta queixa ens demanava precisament
una informació relativa als seus drets i en concret a les quantitats que podien ser-li cobriides en concepte de costes i dietes de
teslimonis per la recaptació executiva de I’Ajuntament de
Barcelona.
En el seu escrit posava en qüestib la quantitat de 4.444 PTA
que havia estat cobrada en concepte de dietes de testimonis
meritades en ocasió de la noticiaci6 d’una dilighcia d’embargament de finques, efectuada el dia 3 1 de desembre de 1987.
Com sigui que all0 que ens demani la intercssada era qLic

I’assabentessin de la regulació legal d’aquestes dietes, vam
indicar4 :
Que el Reglament General de Recaptació dedica els articles
147 i segijents a les <<costesdel procediment D, una de les
quals és la que respon al concepte de ((dietes de testimonis),.
(art. 147’2.1).
Que I’article 148 del mateix Reglament estableix :
({Art. It 48.1. Los testigos que intervengan en las diligencias de embargo de bienes devengarán por dia, en concepto de
dietas, e1 importe del snlario mínimo obligatori0 interprofesional vigente, cualquiera que sea el número de embargos que se
prectiquen y la importancia de 10s d4bitos. Si afectara a varios
deudores la práctica de las actuaciones en un mismo dia, las
dietas devengadas serhn cargadas por partes iguales a cada uno
de ellos.
~2~ Tambih devengarh dietas en la cuantia y forma citadas cada uno de 10stestigos que formen parte de la mesa constituida para la ceiebracibn de las subastas de bienes muebles D.
Que per a I’aany 1987, el salari mínim interprofessional va ser
fixat (pel Reial Decret 30 de desembre 1986, número
2642/1986, BOE 31.XIZ.86) en 1.045 PTAldia, i que al nostre
parer, atks que la diligkncia s’havia practicat el dia 3 1 de desembre de 1987, aquest era el salari minirn interprofessional
aplicable.
Que segons l’article 148 del Reglament General de Recaptació transcrit més amunt, aquestes dietes dels testimonis han de
ser repartides per parts iguals entre tots els expedients en els
que hagin intervingut els testimonis en un mateix dia i que
només les poden meritar els que han actuat com a tals testirnonis, perb no l’auxiliar o agent executiu.
Que la Regla 91 de la Institució General de Recaptació i Comptabilitat, estableix :
<c Re& 91, el derecho de 10s testigos al devengo de dietas en
10s expedientes administrativos de apremio se limitarh a
quines intervengan como tales en 10s precisos supuestos que
cita el articulo 148 (del RER); sin que en consecuencia, en
ningún caso ni en rnodo alguna quepa extenderlo a las personas
que como testigos intervengan en cualquier otra diligencia que
haya de acticarse en dichos expedientes n.
Que la diligbncia en qüestió és la notificacib d’un embargament de béns immobles (pendent encara d’inscriure’s en el
Registre de la propietat) que no constitueix cap dels dos supbsits previstos a l’arlicle 148 del Reglament General de Recaptació, h i c s en els que es produeix el dret dels testimonis al meritament de dietes.
La queixa va ser arxivada provisionalment, perquk comprovés la interessada, a la vista de la informació facilitada, si l’actuació administrativa havia estat efectivament incorrecta i en
conseqühncia decidís si era procedent la seva rcclarnació a I’Ajuntament, la qual, en tot cas, havia de ser prkvia a la intervcncii, del Síndic.
Aquesta mena d’inforrnaci6 sobre els drets del contribucnt
no és facilitada gairebé mai per I’AdministraciÓ als ciutadans,
almenys no ho és amb els mateixos esforqos, mitjans i entusiasme que I’hdrninistracib esmerCa per ({educarH el contribuent
per tal que compleixi els seus deurcs fiscals. L’objectivitat que
ha de presidir tots els actes de 1’Administracih pública requereix, en canvi, que <( I’etica contributiva )) sigui igualment
exigible a l’administrat i a I’AAdrninistraciÓ.
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Paga i aguanta ’i
Queixa núm, 852íü8

El senyor F. A. formula al Síndic una queixa per la manca
d’apticació de la bonificaci6 del 90% en la liquidacib d’una taxa
de Ilickncia d’obres per a la construccib d’un habitatge de protecció oficial.
Segons consh com a fet provat, la liquidaci6 de la taxa va ser
efectuada per I’Ajuntament d’Alcanar el dia 18 de mar$ de
1986 i, no estant-hi conforme el senyor F. A. amb el contingut,
el 20 de mar$ següent va adrewr un escrit a I’Ajuntament
demanant4 la rectificació de la liquidació i l’aplicació de la bonificació del 90%que li corresponia.
Segons exposa el senyor F. A., en lliurar aquest escrit a 1”juntament, el funcionari que l’atengué el va informar que si
volia Ia Ilickncia urbanistica, li convenia pagar l’import de la liquidació, si volia obtenir autorització per construir.
També el va assabentar que en cas que I’Ajuntament ho considerés oportú, li retornaria la bonificació del 90% quan estiguks acabada l’obra.
rescrit del senyor F. A., de data 20 de mar$ de 1986 que
calia considerar un recurs de reposició contra I’acte tributari de
liquidacib de la taxa, per I’aplicació de l’aarticle 114.2 de la Llei
de Procediment Administratiu, no va ser mai expressament
resolt per 1’Ajuntament d’Alcanar.
El 16 d’agost de 1988, pendent encara el dit recurs de resolució expressa, el senyor F. A. va adrepr una petició a 1’Ajuntament d’Alcanar sol4icitant la devolució de la quantitat de
183.303 pessetes (import de la bonificació que considerava
que li havia de ser retornada), la qual pcticib va ser desestimada
per I’Ajuntament sense més rnotivacib que <<l’importde la liquidació girada en data 16 de marq de 1986 vt ser satisfet pel
contribuent el dia 27 del mateix mes, sense cap reclamacib escrita i resultant per aixb incre’ibles i indemostrables les airades
protestes que ara feia al cap de mks de dos anys
Com sigui que, a més, en fa notificaci6 d’aquesta resolució
desestimatoria vam observar indicacions errbnies quant als recursos, brgans i terminis per interposar-ne, vam admetre a
trhmit la queixa del senyor F. A. i varn demanar a I’Ajuntament
d’Alcana un informe escrit comprensiu de totes les actuacions
practicades en l’expedient administratiu de referkncia.
Pel que fa al fons de la qüestió plantejada pel senyor F. A.,
varn assabentar I’Ajuntament d’klcanar del nostre criteri respecte a l’aplicació, en aquest cas, de la bonificacib del 90% en
la taxa per Ilickncia urbanística.
Calia tenir en compte que la liquidació per la taxa urbanística
requerida al senyor F. A. va ser practicada amb data 16 de marq
de 1986 i que, amb independhcia de les valoracions més O
menys subjectives que pogués fer I’Ajuntament d’Alcanar
sobre si els habitatges que promovia el senyor F. A. s’ajustaven
a la teleologia de les normes sobre habitatges de protecció oficial, la bonificació calia aplicar-la si el promotor havia justificat
l’obtenció de la qualificació provisional d’habitatge de proteccio oficial, lliurada per I’administració competent.
AtBs el contingut jurídico-tributari de I’acte administratiu,
s’havia de tenir en compte que si el fet imposable que determina la prictica de la liquidació de la laxa per llicencia d’obres és
l’activitat municipal efectuada per comprovar si el projecte s’a-
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justa a les normes urbanístiques vigents i a la verificacib de la
correcta execuci6 de les obres, un cop acreditada la qualificació
d’habitatge de protecció oficial, l’aplicació de la bonificació
(com a element essencial de la liquidaci6 que permet determinar la quota) no pot referir-se a un moment posterior, quan ja
haura guanyat fermesa la inicialment practicada, fent il-lusoris
els drets del promotor mitjanqant promeses verbals, més o
menys ambigües, de devolució de la bonificació, si escau.
A partir de la sentkncia de la Sala Tercera del Tribunal
Suprem de data 15 de setembre de 1982, que declarh subsistent
la bonificació del 90% de I’import de la taxa municipal per llichcies d’obres -quan es tractés d’habitatges de protecció oficial en els termes previstos a l’article 15 del Text Refós d’lfabitatges de Protemi6 Oficial aprovat per Decret 2960 del 12 de
novembre de 1976-, la doctrinajurisprudencial posterior s’ha
mostrat unanime en aquesta mateixa línia.
Aquesta doctrina ha estat recollida en la recentissima s e n t h cia número 878, del 3 d’octubre de 1988, de la Sala Segona
Contenciosa Administrativa de 1’AudMncia Territorial de Barcelona, segons la qual s’ha establert ja un cos coherent de
doctrina legal que reflecteix l’opinió del Tribunal Suprem respecte a la vigencia de la bonificacib del 90%en la taxa municipal que ens ocupa.
EI debat doctrinal que darrerament s’ha obert per decidir si
el Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, ha alterat la
subsistencia i vigkncia de tal bonificació (debat sobre el qual
versa la senthncia ressenyada de I’Audihcia Territorial de Rarcelona, tot declarant la vigkncia de la bonificacib) no afecta el
conflicte que ens ocupa en aquest expedient de queixa, ates
que, com d&iemal comenqament, l’acte tributari impugnat pel
senyor F. A. va ser dictat amb anterioritat a I’aprovacib del
citat Reial Decret Legislatiu 781/86.
Per tot aixb, vam suggerir a 1’Ajuntarnent d’Alcanar que a
E’hora de resoldre expressament el recurs del senyor F. A. (si
encara no ho havia fet), es prenguessin en consideració els criteris i reflexions exposats i, en tot cas, es donessin les instruccions necesshries perquk la resolució fos adoptada i notificada
amb tots els requisits de validesa i efichcia previstos a la Llei de
Procediment Administratiu a fi que, si la resoluci6 municipal
era desestimatoria de la pretensió deduida pel senyor F. A., el
mateix afectat la poguks impugnar davant la jurisdicció contenciosa amb coneixement dels motius que la justifiquen.

La resposta de I’Ajuntament d’Alcanar al Síndic ha consistit
a informar, en primer lloc, del fet que el senyor F. A. no utilitza
com a habitatge propi una de les dues m e s unifamiliars que va
promoure i, en segon lloc, que la liquidació del 16 de marg de
1936 que es pretén qüestionar fou reglamentariament notificada a l’interessat, la qual, no havent estat impugnada, ha esdevingut ferma, ja que no ((resulta possible admetre en el procediment un simple escrit del 20 del mateix mes de rnarq, com
sembla que és e3 cas del presentat a les oficines municipals i en
el qual, per tota garantia d’autenticitat, segons es dedueix de la
fotocopia aportada per l’interessat, i essent un fet desconegut
formalment per aquest Ajuntament, només es veu un segell
de la secretaria de I’Ajuntarnent en lloc de les preceptives
dades registrals del Registre d’eentrada de documents H.
Aquest expedient esth pendent de la resolucib definitiva del
Síndic.
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Recarrec en període voluntari

Les notflcuciom van cures

Una actuació erronia de 1’Administració que la interessada
tracta d’esmenar i demostrar amb les proves pertinents és resolta negativament per la mateixa Administració, que insisteix

L‘any 1987, ja s’havien rebut queixes de ciutadans per la suposada lentitud dels serveis territorials d’Economia i Finances
de la Genemlitat a Lleida en la tramitació d’expedients de comprovació de valors.
Efectuats els aclariments oportuns, es va constatar que en realitat allb que es prodúia sistemhticarncnt era que l’ndrninistracib no notificava al contribuent el resultat de la comprovació
de valors, si el resultat coincidia amb els valors declarats.
Malgrat que les recomanacions sobre aquesta qüestió fetes
pel Sindic als serveis territorials de Lleida han estat sempre
ateses, el fet que durant l’execcici 1988 s’hagin presentat novament queixes per aquest mateix motiu ens porta a la conclusió
que no s’han adoptat les mesures necessaries perquk, amb caricter general, les resolucions dictades en aquests expedients
de comprovació de valors siguin sempre notificades.
El marq de 1988, el senyor R.T. ens va exposar que, des del
9 de juliol de 1987, data en la qual havia presentat als serveis
territorials de Líeida I’escriptura de compra-venda d’una finca
sotmesa a comprovació de valors, encara no havia rebut cap
notificació sobre el resultat de I’expedient de comprovació.
Novament es va constatar el fel que i’expedient havia estat
resolt el novembre de 1987, perb que no s’havia notificat la resolució confirmatbria dels valors declarats pel contribuent.
També aquesta vegada va ser atesa la recomanació del Sindic
i es va notificar el resultat a l’interessat.
Cal insistir, perb, en la necessitat que amb carhcter gencral
sigui notificat sempre el resultat de la comprovació de valors
(sigui confirmatori o no dels declarats) com R acte independent, ja que es tracta d’un acte administratiu impugnable
davant la jurlsdiccib economico-administrativa.

en l’ewor inicial.
La senyora C.G. rept de ?’Ajuntament de Barcelona l’avis de
pagament de la taxa pei servei d’escombraries corresponent a
I’exercici del 1987.
El pagamcnt en període voluntari, sense recarrec de cap
mena, s’assenyala des del dia 15 de maig de 1987 fins al dia 15
de juliol de 1987.
La senyora C . G., que per raons familiars ha hagut de
traslladar-se fora de Barcelona, té la precaució d’ordenar des de
Salamanca una transferhcia bancaria el dia 13 de juliol de
1987, a la Caixa d’Estalvis de Barcelona, entitat col-laboradora
de I’Ajuntament de Barcelona, per satisfet el rebut d’escornbraries dintre el termini de pagament voluntari, sense recArrec.
Per motius no imputables a la senyor C. G., l’entitat collaboradora de I’Ajuntament no accepta el pagament efectuat
dintre el termini reglamentari i retorna l’import de la transferkncia bancaria a I’entitat emissora.
El 24 d’agost següent, la senyora C. G. rep una cornunicaci6
de la Caixa d’Estalvis de Salamanca amb la devolucib de l’import transferit a Barcelona.
L’endemA, 25 d’agost, la senyora C . G. formula instkncia a
I’Ajuntament de Barcelona exposant tots aquests fets i adjuntant els documents que acrediten el pagament de la taxa en
temps oportii.
EI 22 de novembre, sense haver rebut cap resposta al seu
escrit del 25 d’agost, la. senyora C. G. rep la notificació de constrenyiment i el requeriment de pagament de la repetida taxa
amb el rechrrec del 209’0.
El 25 de novembre la interessada adreqa un altre escrit a 1’Ajuntament evidenciant I’error i les raons ja exposades i

provades.
El 21 de febrer de 1988 la interessada rep una comunicació
de l’Ajuntament, sense caricter de resolució, que no li dbna la
possibilitat de recurs de cap mena : I’escrit es limita a comunicar a la interessada que l’import de la transferkncia efectuada
per ella el dia 13 de juliol de 1987 era insuficient, perqui: en
aquella data el dkbit tributari ja meritava rechec.
Aquesta estranya persistencia de I’AdministraciÓ en un
error tan evident va sorprendre i indignar la senyora C. G., que
es troba indefensa davant aquest diiileg de sords.
La queixa va ser admesa a trhmit i , atesa la claredat dels documents aportats i de les circumstjncies que concorrien en
aquest cas, es va recomanar I’Ajuntament de Barcelona que fos
anul-lada la providkncia de constrenyiment i que fos lliurat a la
interessada el rebut corresponent de la quota sense rechrrec, recomanació que va ser acceptada immediatament per
1’Administració.

A pagar i a callar

Queixu niím. 488/88
EI senyor A. C. va rebre de I’Ajuntamcnt de Barcelona, el
dia 17 de marq de 1987, la notificació d’una providencia de constrenyiment d’un dkbit tributari pel concepte de (<taxa de
sanejament-84n.
La notificació assenyalava corn a data per procedir a l’embargamenl de béns el dia 7 d’abril següent.
El dia 24 de marq, l’interessat va formular l’escrit d’oposicib
a l’esmentada providkncia pel fet que el dia 24 d’octubre de
1984 havia pagat la taxa que li reclamaven, tal com va. acreditar
aportant fotocbpia del rebut.
EI 22 d’octubre del mateix any, I’Ajuntament va respondre
el senyor A. C . dient4 que, cn realitat, el requeriment de la recaptaciú executiva, tot i dur Venunciat de <<taxa de
sanejament-84>>,es referia al període com& entre el maig
del 1979 al desernbrc del 1980; per tant, es tractava de dues liquidacions diferents.
En resposta a aquest sorprenen1 escrit, el 5 de novembre de
1987 I’intcressat es va tornar a oposar a aquella pretensi6 recap-
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tatbria tot al-legant que, si es tractava del període 1979-1980,
I’Ajuntament havia d’anullar-lo, perquk havia prescrit.
Després d’aixb, no va tenir cap altra noticia de I’Ajunta- Queixa num. 300/88
ment, fins que el dia 2 de maig de 1988 -segons explica el
senyor A. C. en el seu escrit de queixa- comparegueren en el
El senyor C . V. va cornparbixer davant el Síndic de Greuges
seu domicili tres agents de la recapta& executiva que intimi- reclamant pel perjudici que li havia ocasionat el canvi de la nordaren i compeMiren la seva muller perquk fes efectiu l’import mativa reguladora de les bonificacions de la contribucio territode la <<taxade sanejament-84n.
rial urbana. El formulant de la queixa havia adquirit un pis de
L‘esposa del reclamant va atlegar que hi havia un error en la proteccib oficial en un moment que la bonificació era del 90°/o
liquidació i que aixi ho havia manifestat per escrit a I’Ajunta- durant un termini de 20 anys.
menta i que allb que pretenien cobrar era un dkbit prescrit.
L’entrada en vigor del Reial Decret-llei 11/1979, del 20 de
Malgrat aquestes explicacions, els agents de la recaptació juliol, sobre mesures urgents de Finanqament de les Hisendes
persistiren en la seva actitud insolent i amenapdora envers Locals, va modificar les exempcions i bonificacions en mathria
l’esposa del senyor A. C . , i encara es permeteren d’advertir-la de CTU. L’article 5‘: establia la transformació de les reduccions
en e1 sentit que no calia que fes mks escrits infitils, sinó pagar.
temporals del 90% de la CTU per als habitatges de protecció
Investigat aquest assumpte, vam ser informats que el juliol oficial en bonificacions del SO%, per un termini de tres anys.
de 1988 es va procedir a l’anul4aciÓ d’aquest carrec. Aixi
La disposició transitoria segona, lletra b, del mateix text
mateix, el negociat de taxes sobre la propietat urbana de I’A- legal preceptuava que, si bk es reduia el pcrmntatge de les bojuntament de Barcelona ens va assegurar que s’informaria l’in- nificacions, en cas que l’atorgament s’hagués efectuat abans dc
teressat sobre aquest fet
1’1 de gener de 1980, calia respectar el termini pel qual havien
Aquesta actuacib de I’administracib tributaria és un dels estat atorgades.
casos representatius que cal eradicar definitivament de les nosAquesta norma va ser considerada inconstitucional per
tres administracions, perquB conté, en un sol expedient, gaire- molts sectors de la societat per presumpta vulneracil, dels prinbé totes les irregularitats que es poden donar en el procediment cipis de legalitat, de jerarquia normativa, de seguretat jurídica i
tributari : m a n a de notificaci6 de la liquidació plurianual; no- d’isretroactivitat de les normes i va ser sotmesa al Tribunal
tificaciri de la providhcia de constrenyiment amb conceptes Constitucional. L’alt tribunal, perb, va emetre veredicte desdeliberadament equívocs; exighcia de dhbits prescrits; comu- estimatori de la qfiestió plantejada.
nicacions i advertiments desproporcionats (i, a més, en aquest
En conseqüencia, el Síndic va indicar al formulant de la
cas improcedents) ; descoordinació entre l’administració tribu- queixa que Ia reducció de la bonificació del 90°/o al 50% li era
taria i els seus brgans executius i tracte desconsiderat dels d’aplicació, lierb que el termini de gaudi li seria respectat
agents de la recaptació.
durant els 20 anys, d’acord amb la D. T. segona b, del Reial
Decret-llei 1111979.
Hem de fer constar que la mesura establerta per la norma
aiiudida ha causat un perjudici econbmic cert a tots aquells
ciutadans que havien adquirit habitatges comptant amb la reducció de la CTU en la quantia establerta per la normativa anterior a l’entrada en vigor del Reial Decret-llei de referencia.
a

LAjun tament de Torredembarra va aprovar un expedient
d’aplicació de contribucions especials per a la urbanització
d’un carrer. El projectc en qüestib preveia la instal-lació de la
xarxa centrul dc clavegueres, pavimentació i enllumenat.
La queixa del senyor J. D. es basava, entre altres raons que
ja havia manifestat a ]’Ajuntament, en el fet que algunes d’aquestes obres no el beneficiaven en absolut, perque tant ell
com altres ve’ins ja disposaven de clavegueram i enllumenat
abans dc l’aprovació de l’expedient.
Admesa a trjmit la queixa el marc; de 1988, vnm sollicitar informe a I’Ajuntament de Torredembarra, el qual ens comuniCA, el 15 de juny següent, la resoluci6 adoptada pel Ple de la corporaciú en el sentit d’estimar les allegacions formulades pels
interessats i d’aprovar fes noves quotes individuals que resultaven de la distribucib del benefici realment obtingut per cadascun dels ve’ins afectats.
Aixi ens ho va fer saber, també, el promotor de lil queixa,

Si nu és meu, radG he de pagar impostos?

Q u e h núm. 613/88

El 14 de juny de 1988, un ciutadi va prcsentar queixa davani
el Sindic perque des del 25 de novembre de 1986 I’Ajuntament
de Gelida li reclamava el pagament d’unes quotes d’urbmització en mkrit de la titularitat d’un terreny del qual no era
propietari.
Malgrat les diverses gestions que havia fet per posar de manifest aquesta situació davant I’administracih municipal, s’havia
dictat una providencia de censtrnyiment contra el seu patrimoni, notificada el I 7 de maig del 1988 i, a més, el Centre de
Gestió i Cooperacib TribuiAria li havia adrcpt una comunicaci6 com a subjecte pussiu de la Contribució Territorial Urbana
del niatcix solar.
Estudiat aquest assumpte, es va constatar que el reclamant
hwiD adqiiirit el terreny niitLianc;antcontriicte privat, pero que,
tot i haver-ne liquidat cl preu pactat, no va poder elevar I’operuui6 a escripturi) piibliua i inscriurc cl tcrreny en el Registre de
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la Propietat, ja que l’objectc de la compra-venda va ser adjudicat u uns creditors del venedor.
El Síndic es va posar en comunicació arnb I’Ajuntament de
Gelida, que va comunicar que anul*lavala liquidació de quotes
d’urbanitzacib i que cs comprovaria l’anulació del cirrec del rccaptador de la liquidació de contribució urbana, que tampoc no
era procedent de liquidur, i que totes dues actuacions es notificarien personalment a I’interessat.

IV. CONSI DERACIONS

De les 65 queixes de,contingut tributari que ha rebut el
Síndic durant I’any 988, 42 fan referkncia a qilestions de
gestió, i més de la meitat a defectes en les notificacions
tributiries.
El destinatari d’una notificació tributaria té dret que li sigui
indicat el text íntegre de I’acte, a ser informat sobre si la resohció es definitiva o no en via administrativa i també a ser informat sobre els recursos que pot interposar-hi, l’organ davant el
qual els ha de presentar i dels terminis en quk haurh de fer-ho.
Aquestes prescripcions que establcix la Llei de procediment
administratiu, com a requisits rninims de tota notificacib, són
inobsesvadcs amb excessiva frcqi.kncia per les administracions
tributirics del nostre país.
Amb l’intent lloable d’evitar el frau fiscal, la legislacib tributhria conté un elevat nombre de presumpcions, establertes en
benefici de l’Administraci6, que I’adrninistrat es veu obligat a
destr u i r.
ks, doncs, en el procediment, cn la seva rigocosital, quc el
legislador ha volgut establir tot un conjunt de garanties que servcixin de defensa al ciutadi davant una administració quasi
omnipotent.
Aquestes garanties són vulnerades per 1’AdministraciÓ
quan, per exemple, notifica un acte tributari remetent al destinatari una certificació de l’acord d’iinposicib, sense cap indicació sobre la seva possible impugnacib.
Pero també es vulncra en el cas contrari, quan, malgrat contenir la notificacib, tota mena d’indicacions sobre els terminis i
el lloc en quk cal fer efectiu el deutc tributari, tots els adverliments sobre les conseqühcies que li deparari el fet de no
pagar en ei termini previst i la informacib (altrament dissuasoria) que I’evcntual impugnació no detucarh la maquinaria administrativa, malgrat contenir tot aixo, dkicm, no expressa
amb claredat quin es el tribut que es reclama ni a quin excrcici
correspon.
YAdministraciO, pero, interprcta com (< raons de mal pagadorn Ics pretensions legítirnes dcl ciutada en el sentit que la
finca objecte de I’impost consti ben identificada en la notificacib de la liquidaci6 tributaria.
El sistema d’autoliquiciació introdu‘it a la nova regulació de
l’lmpost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que ha comportat avantatges per a l’Administraci6,
no I’ha eximida, pero, de I’obligació de notificar a i’interessal,
com a acte independent, I’aprovació cle la comprovi~ibdcls
vti lors sub-jcctes R tribu taci 6.

Aqucsta especialitat de notificació tributaria es conseqüencia
logica de la facultat que es reserva I’AdministrdciÓ de comprovar els valors declarats, i així ho va confirmar una instrucci6
dictada pel Ministeri d’Hisenda el 15 de marc de 1982, que,
seguin la tradiciójurídica implantada des de la iegislilció de 1’11
de juny de 1964, estableix I’obligatorietat dc notificar la resolució aprobatoria de I’expedient de comprovació de valors, amb
expressió dels recursos procedents,
Malgrat la claredat del precepte, I’AdministraciÓ es resisteix
a notificar aquesta mena d’actes tributaris. En l’informe relatiu
a l’exercici 1987ja fkiern esment d’aquesta prhctica administrativa totalment incorrecta consistent a no notificar al contribuent la resolucib estimatoria del seu recurs (<<donarla rab i
dir-ho>>),O 1st resolució que declara que els valors objccte
d’una comprovació s’ajusten als declarats pel contribuent
( H comprovar valors i informar, sempre u).
Enguany, hi hem de tornar a insistir.
Finalment, també en relació arnb les notificacions tributaries, hem de denirnciar una altra prhctica administrativa que
causa indefensid, i que 6s imperiós d’eradicar de l’actuacib municipal, on 6s més generalitzada. Ens referim a les notificacions
collectives deis tributs de cobrament periodic.
L’artide 124 de la Llei General Tributiria, en el seu parhgraf
tercer, estableix : {<Enels tributs de cobrament periodic per
rebut, un cop notificada la liquidació corresponent a la donada
d’alta en el registre, padr6 o matrícula respectius, podran
noti fiar-se col-lectivament les successives liquidacions mitjanqant edictes que aixi ho adverteixin H.
Aquesta tecniea de notificació coi-lectiva és emprada anualment per al cobrament de gran part dels tributs locals : contribucions territorials, llicencies fiscals, solars, escombraries,
guals, etc,
All0 que possibilita i legitima aquestes notificacions collectives és el fet quc prkviaincnt hi hagi hagut un acte exprés de notificació d’una liquidació concreta i comprensiva de tots els dements essencials del tribut.
Ara bC, si algun d’nquesls clements es modifica, I’Administracib ha de dictar un acte noti i comunicar-lo expressament
als afectats. El primer acte no pot suplir els posteriors si no hi
ha plena identitat entre tots.
La notificació collectiva en ella mateixa no és causant d’indefensió, pero si tenini en compte el costum generalitzat dels
ciutadans de domiciliar en entitats banchries cl pagament de
les obligacions tributhries, si s’ha modificat algun dels elements cssencials del tribut es poden produir dues situacions
d’autbntica indefensió : que ¡’entitat pagui l’irnport (normalment superior al de l’any anterior) i que quan el rebut arribi al
client i hi aprecii alguna C ~ S d’impugnació,
R
ja no estigui a
temps d’interposar el recurs corresponent, o bé que l’cntitat
bancaria només tingui l’autorització o el róssec just per pagar ei
rebut pel mateix import de l’any precedent, amb la qual CQSR
deixara de fer-lo efectiu i incorrerh en eis recirrecs pertinents,
É s comprensible i absolutament legitirn que l’Administraci6
empri aquestes formes de notificaci6 collcctiva, atesa la complexitat de la gestió tributhria actual, perh no ho 6s si no cs
úonen tots els requisits cl’identitai entre el primer acte de liquidaci6, notificat individualment, i els actes tributaris successius inclosos en els ptldrons, registres o matrícules liseals.
_
I
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Durant els anys 1986 i 1987, el Sindic va tramitar diverses
queixes que indicaven una resistencia bastant generalitzada
dels ajuntaments a aplicar les bonificacions reconegudes per la
legislació estatal en matkria d’habitatges de protecci6 oficial,
sobre l’impost de pIusvBlurZ i la taxa per Ilickncia d’obres.
En efecte, els ciutadans que havien obtingut la qualificació
provisional de I’habitatge que projectaven construir comptaben
que els serien aplicades les bonificacions previstes en la legislació estatal sobre habitatges de proteccih ~ficial,quan adquirien
el solar o sol4icitaven el permís d’obres corresponents. 1 entenien, correctament, que era en el moment de la liquidació de
I’impost o de la taxa quan s’havia d’aplicar la bonificacib,
El Síndic va constatar, pero, que el que feien alguns ajuntaments, en els anys indicats, era practicar la liquidacib de l’import per la totalitat de la quota, reservant-se la facultat de retornar l’irnport de la bonificació quan fos acabada la construcció.
Les queixes que s’han rebut el 1988 relacionades amb la inaplicacid, d’aquestes bonificacions han presentat una complexitat addicional, pel fet que, a partir de l’entrada en vigor del
Reial Decret legislatiu 78 1J19886, del 1 8 d’abril, pel qual es va
aprovar el Text Refós de les disposicions iegds vigents en matkria de regim local, es va suscitar una forta polkmica en relació
amb la subsistencia de les bonificacions fiscals previstes cn la
legislació estatal sobre habitatges de protecció oficial.
Malgrat que tant la Direccib General d’AdministraciÓ Local
del Ministeri per a les Administracions Públiques com la Direcció Generid d’Administraci6 Local del Departamen t de Governacih de la Gcneraiitat havicn arribat a la conclusió (en sengles informes emesos I’any 1986) que el regim d’exernpcions i
bonificacions continuava en vigor, el cert és que diversos ajuntaments (Alcanar, Cervelló i Collbató, entre d’altres) no van
seguir aquest criteri en relaci6 amb liquidacions practicades els
anys 1986 i 1987.
La polkmica es vii accentuar arran d’una sentencia de I’Audih c i a Territorial de Mhrcia, de data 19 d’obtubre de 1987, que
es pronuncia en el sentit contrari, és a dir, que a partir de
l’entrada en vigor del Reial Decret 781/1986 no s’had’admetre
en materia d’habitatges de protecció oficial cap d’aquests beneficis fiscals sobre tributs locals.
Ei director general del Servei Jurídic de 1’Estat també es manifestwa en aquesta mateixa línia en un dictamen del 5 de
gener de 1988.
El Síndic ha iniciat una. actuaci6 d’ofici per investigar I’abst
d’aquesta problematica, ates el grau d’insegurctat jurídica que
es produeix tant per als ciutadans corn per als ajuntaments i ha
expressat la seva lireocupacib al Defensor del Poble perqu4, un
COP cstudiada la qüestió, adopti, si s’escau, alguna de les determinacions previstes a la seva llei reguiiidora.
La Federacib de Municipis de Catalunya ha informat el
Síndic cle Greuges de la petició que ha formulat la Ministeri
d’Economia i Hisenda perquk tubitri les mesurcs necessaries
pcr cornpensar els municipis del perjudici que comporta per u
Ics migrades finances locah l’aplicacii, d’aquestes bonificacions
tribut iiri es.
La Federwi6 entén que si Ics dues direccions generals d’administració local (de I’Estat i de la Generditalt) s’ha pronunciat
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en el sentit que les bonificacions fiscals són vigents, i detcrrninades sentkncies del contenciós administratiu, corn la de 1’Administració Territorial de Barcelona de 3 d’octubre de 1988, ho
han confirmat, cal trobar mecanismes de compensació per garantir E’autonomia financera dels municipis.
El desconcert que s’ha produ’it al voltant d’aquesta problematicit ha comenvat a generar una situació de caos jurídic, a
conseqükncia de la qual, com sol passar sempre, qui en resulta
agreujat és el ciutadli, perque es veu forqat a acceptar el criteri
de cada municipi, i pagar, si vol assegurar la inscripció registra1
de la seva propietat o la concessi6 de Ia llickncia d’obres solkitada. Altrament corre el risc de perdre, per caducitat, la qualificació de la protecció oficial obtinguda.

3. I m ~ ~ m e ndet svalors

Com cada any, han estat nombroses les queixes i sobretot
les consultes que ens han plantejat els ciutadans en relaci6 amb
els increments dels valors cadastrals de les finques urbanes a
conseqüencia de la revisi6 efectuada I’any 1988.
Ens han preocupat especialment les reclamacions dels pensionistes i jubilats que han volgut demostrar-nos la seva impossibilitat real de fer efectiva la nova quota de la contribucio territorial urbana quan són propietaris de la casa on viuen, o de suportar la repercussió que el propietari efectua sobre la renda
quan són llogaters.
Amb independencia dels nornbrosíssims erros materials que
s’hagin pogut cometre en la darrera revisió dels valors cadastrals (que en clls mateixosja s6n agreujants per a la gran majoria d’aquests ciutadans, que ignoren com resoldre uns problemes que els causen preocupacions i temos innecessaris), hern
constatat casos d’incremen ts absolu tament desproporcim a t s
que clarament vuineren el principi cle progressivitat que ha
d’informar ei sistema tributari.
Perb quan, a més,aquests augments recauen sobre persones
que viuen d’una pensió modesta (com ho són gairebé totes) 6s
una fal4acia presumir fa seva capacitat econornica pel fet que
són propietaris de l’habitatgc on viuen.
És necessari que I’AdministraciÓ atemperi la seva voracitat
recaptadora i cstableixi mecanismes adequats perquk, en el
carni de la consecucib de I’interes general, no siguin atropellats
els valors jurídics superiors, protegits i garantits per 12-1
Constitució.
En el moment de cloure la redaccib d’aqucst informe hern
conegut la decisi6 de I’Ajuntarnent de Barcelona d’cstudiar la
possibilitat de crear unes subvencions destinades a compensar
a aquests col4ectius de que parlem les diferkncies que hagin comportat per ii ells els darrers increments de la contribució.
Probablcrnent no és aquesta mesura la m i s adequada per resoldre definitivament iiquestes situacions de penúria economica, pero pol remeiur O palelix molts casos de greuge flagrant
mentre s’arbitrcn altres mecanismes de caracter permanent,
m@sajustats als principis constitucionals de progressivitat i capacitat econhica.
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Seccib 4
Sanitat i consum
I.

INTRODUCCI~

En liquesta secció s’inclouen les queixes en que el dret afectat és la protecció de la salut, reconegut en I’article 43 de la
Constitucib. La importancia del precepte no necessita ponderaciÓ, perb depen de la interpretació que en facin els poders públics i de l’adopció i aplicacib de les mesures idonies per fcr-lo
efectiu.
Aixi, hi englobem les denúncies contra I’activitat dels
poders públics en les prestacions i els serveis que gestionen i
tutelen, en benefici dc la salut pública i la problemhtica en l’assistencia sanitaria, hospitaljria i del personal de l’administracib
sanitiiria.
En la mateixa secci6 tractem les queixes referentsa la pratecciÓ i la dcfensa dels consumidors i els usuaris, en reiació amb
els drets que han de garantir els poders pl’lblics, d’acord amb
l’article 5 1 de la Constitució.
S’hi inclouen igualment eis problemes que plantegen els
consumidors i usuaris de productes, bkns i serveis quan s’han
vulnerat les garanties de qualitat, informaci6 i tramparencia o
desprotecció dels seus interessos.
D’acord amb la sistemitica constitucional la salut pública es
considera reconeixent el dret a la protecció de la salut.
La Constitució no ha volgut relacionar la salut pública amb
la seguretat social que el mateix text constitucional ja preveu a
l’art. 41 del Capitol 3, amb la qual cosa la deslliga de la compet h c i a de la Seguretat Social, amb un finanqarnent totalment al
marge. També la doctrina ha persistit en la desvincuiació entre
la salut pública i els serveis socials, I’assistencia social i, en definitiva, amb el camp d’accii, de la Seguretat Social.
A Catalunya, la gestió de les competkncies en relaci6 amb el
dret csrncntiit correspon al Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat, que ha d’atendre la totalitat de serveis
i funcions sanitaris, tant els centrals com eis provinciais i locals.
L‘elevat nombre de queixes en I’ambit de l’aclministració ss1nithia pel que fa a prestacions sanitiiries i economiques contrasta amb l’escassctat que en trobem en la resta de camps dc la sanitat i sobretot del consum, perb s’han incrementat les reclamacions referents al regim juridic del personal sanitari.
Larticle 7 dc la Llei General de Sanitat dei 25 d’abril de
1986, obliga els serveis sanitaris a adequar la seva organització
i funcionament als principis d’eficicia, celeritat, economia i flcxibilitat. De les queixes que hern rebut, se’n despren que és
dubtós I’acompliment dels dos darrers principis, perb que és indubtable I’incornplirnent dels dos primers. Així, persisteixen
les famoses llistes d’espera per il I’assistkncic? hospitalhrta, igual
corn perdura la deficient estructuracib mbclica cn l’atencih primiria i en les urgencies.
En diverses ocasions els ciutadans han dcnunciat el trnctc
lesiu per a la dignitat i la intimitat dels malalts que coniporta el
sol fet d’havcr dc ser internats cn molts hospitals (en urgkncies
o no) i cn molt maies condicions, iionada i’escassciat dc llits.
En altres informes ja ens hi hern rererii a bastament amb al.1~sions a certs hospitals on, per riions d’iglomcsacions turístiques, cls scrveis es veuen colapsats els mesos d’estiu, Peri,
tampoc no es respecten eis drets esscncials dcls malalls en

altres hospitals i en els serveis d’urgkncies. Aixo ha motivat la
recomanació feta al Conseller de Sanitat i Seguretat Social
perquk s’iniciin les actuacions discipliniries que calgui per depurar o sancionar les deficikncies denunciades.

11. TIPOLOGIA DE LhS QUEIXES

Salut pública :
- Gestió de I’administració
- Inspecció
- Actuació medico-professi ona1
Negligkncies mediques
Responsabilitat professional

Deficiencies sanitaries :
- Assistencia primhria
Prestacions. Obligacions dei bencfici ari
- I-Iospitals
- Prestacions extrahospitalaries
Personal sanitari :
- Relacions de treball
Condicions. Regim jurídic
- Metges

Consum :
- Informació al ciutadA
- Drets del ciutada
- Condicions dels productes
- Garanties
- Organitzacions de consumidors

111. QUEIXES SIGNIFICATIVES
A cusa :Y

M ~ S

h ~ i xno. ~

Querjra núm. 7-29/88

El Sr. C . M., en nom i representació de la scva conjuge, s’adrc.h a la nostra Institució per exposar que el metge de capqalera,
durant unit visita que feu al domicili de la beneficihria en
ocasi6 d’una malaltia, s’havia negat a estendre-la-hi la baixa.
No podent obtenir el comunicat de baixa en el moment de Ic?
visita, el nostre comunicant es va aclreqar a la inspecció medica
dels serveis sanitaris a fi d’assabcntar-se si el hcultatiu havia
d’cstendre la baixa durant la visita en el domicili del beneficiari, en la modalitat d’assistkncia medica dorniciliitria, o bé I’intccessat l’havia de sal4icitnr i rccollir ill’ambulatori.
La inspeccib mkdica ini’orma l’interessat en el sentit que,
corn que la baixa no erii imprescindible per oferir l’assistencia
mbdica adequada, s’aconsellava no estendre I’esrnentat document en el domicili del pacient, a causa de les pressions que en
alguns casos havien rebut dels beneficiaris.
L’interessal, que no estava d’acord amb la resposta de la inspcccih, s’adrcqi en reclarnncib a I’lnstitut Cutalh de la Salut i al
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Conseller de Sanitat i Seguretat Social. La resposta que en rebk
indica que : (( ...la normativa vigent de la Seguretat Social estableix que el comunicat de baixa sera est& i datat el mateix dia
en que se sol.liciti i que es presti I’assistencia, i no especifica on
ha de ser lliurat. ks per aixo que s’actua d’acord amb elscriteris
i judicis de la Inspecció de Serveis Sanitaris corresponent, ))
Estudiada la queixa i documentacib aportada per I’interessat
i vist que la normativa vigent estableix que el comunicat de
baixa sera estes el mateix dia que es rebi I’assistBncia, encara
que no especifiqui el lloc, i ates que no s’ha reglamentat
aquesta qüestió, sini>que s’actua d’acord amb els criteris de la
Inspecció, varn admetre la queixa a trhmit, d’acord amb I’article 19 de la Llei 1411984. Conseqüentment vam solkitar al
Conseller de Sanitat i Seguretat Social que en el termini més
breu possible, ens trametés un informe sobre les mesures previstes per I’ICS, cn el sentit de regular i’unificar criteris, garantir els drets dels malalts i evitar la inseguretat jurídica en les relacions entre malalt i metge, per resoldre aquest problema.
La petició que es formulh al Departament de Sanitat ha
hagut de ser reiterada. Estem pendents, doncs, de la resposta.

El senyor P. B. va denunciar davant Ea nostra Institucib que
l’lnstitul Catala de la Salut I’impedia de conhixer el nom dels
metges responsables del seu tractament i de rebre informaci6
<<completai continuada, verbal i escrita, sobre el seu procediment, incloent-hi diagnbstic, pronbstic i alternalives dc tractament )}. La situació denunciada significava, al nostre entendre,
una vulnerxió dels drets del malalt; alhora, l’interessat es veia
impedit de poder reclamar les possibles responsa biliiats dels
professionals medics que havien intervingut en el seu
tractament.
Un cop cl reclamant va ser informat dels seus drets i de les
corresponents accions a emprendre, varn solkitar al Departament de Sanitat i Seguretat Social I’oportuna informació. Cal
aclarir que aquesta nostra soElicitud va haver de ser reiterada
en diverses ocasions, fet que haguérem d’aprofitar per recordar
a l’esmentat Departament els deures que imposa l’article 22 de
la Llei 14/84, del 20 de marG, que regula la nostra. Instituci6, a
les autoritats i personal de I’AdministraciÓ, d’informar i assistir
el Síndic amb la prioritat ordenada en la Llei autonhica.
Finalment, al cap de sis mesos, I’esmentat Departament ens
va enviar la informació soilicitada, amb cbpia de la documentació que s’havia negat a l’interessat. Una vegada estudiada i
atks que coincidia amb els documents que el senyor P. B. reclamava, li’n varn donar trasllat, i a¡x¡ va poder iniciar Ics accions
corresponent, actualment sub iudice, contra els responsables
de la inkrvencib medica que li havien efectuat.

Queixesnúms. IX4/M, 720/8H, entre dhltres

El senyor M. E. s’aadreqic i “ ~la nostra Institucib exposant el C B S
següent : {(El 17 d’abril de 1985 vaig presentar solkitud dc
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rescabalament de despeses per intervenció quirúrgica urgent a
l’lnstitut Catali de la Salut, la qual va ser denegada per carta de
1’1 1 d’abril de 1988 del Subdirector Genera1 de Serveis Sanitaris de l’lnstitut Catala de la Salut. Veureu que han tardat tres
anys a respondre, malgrat que vaig reclamar la resolució per
cartes del 14 de desembre de 1986, 13 de maig de 1987 i 26
d’octubre de 1987, dirigides al cap de la Secció de Coordinació
i Suport de 1’Institut Catala de la Salut; les dues darreres no
van contestar-les.
>>El25 d’abril de 1988 vaig presentar reclamació previa, la
qual, per haver passat sense resposta més dels 45 dies previstos
en i’article 60 del Decret 1568J80, he de considerar denegada
per silenci administratiu.
)>Perarribar en aquesta situació he telefonat setmana a setmana demanant la resolució a la reclarnació yrevin; tot inútil.
He visitat el personal, pero ia resolució no ha arribat. La solució
premeditada per aquests senyors és recórrer a Magistratura.
Logic, és el que desitgen i que no els amo’inin, és un filtre,
perque saben que disposen d’adovcats preparats i quc el treballador dificilrnent tindrh el coratge d’afrontar noves despeses
per a la seva defensa jurídica, encara que sigui per a assolir una
fita justa. La prova és que ni tan sols &han molestat a respondre
el recurs.
>>Ambdata IS de juny de 1988 vaig enviar lletres al senyor
Director General de i’hstitut Catala de la Salut, el qual no ha
respost, i al Conseller de Sanitat i Seguretat Social, responentme el darrer que, si no considero satisfactoria la resolució, puc
acudir a Magistratura. Lbgic!
)>Elscontactes personals que he tingut amb l’lnstitut Catalh
de la Salut han estat decepcionants, perqul: sols he trobat funcionaris que, parlant emparats per la prepotkncia de I’Administració, no han sabut donar cap argument vhlid que justifiqui
llur denegaci6.
>>Ala meva manera de veure-ho, I’AdministraciÓ almenys
esth en fals en tres punts :
)) 1.
Tardar tres anys a respondre la soblicitud de rescabalament de despeses. Inadmissible.
2. Si Sa reclamació prkvia és preceptiu dirigir-la al Director
General de 1’Institut Catali de la Salul, com es pot admetre
que la jutgi el Subdirector General de Serveis Sanitaris, és a
dir, In mateixa persona que ha denegat ta sollicitud? La mateixa persona fa de part i de jutge. Demencial.
3. Si han tardat tres anys a respondre la sol-licitud,com es
pot esperar la resolució a la reclamació previa abins de 45 dies,
que ks el termini límit per a no considerar-sc denegada per silenci administratiu? Per a 1’Administracióel més fhcil es arxivar els expedients en el calaix dels assumptes ‘ ‘que es resolen
sols”. Per Iogica hauria de ser justament a l’inrevés. Per favor,
una mica més de serietat!
>>Coneixedorque la figura de 1’‘ ‘Ombudsman”, acudeixo a
v6s soldicitant la vostra ajuda per esmentar el greuge causat
per I’Administrxib, davant de la qual em trobo indefens després de totes les gestions que deixo exposades.
>>Acompanyofotocopies de l’informe mkdic, de la denegació ii la sol4icitud i de la reclamació prkvia n.
Admesa la queixa a t s h i t , vam informar I’interessat cic les
nostres actuacions; alhora, sol4iciiirem al Conscller de Sanitat
i Seguretat Social un informe en el sentit segiient : (<Uscomuniquem que hem acimes Ia qucixa a triimit i, ates el que disposa
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i’itrticle 19 de la. Llei 14/1984, del 20 de marq, del Síndic de
Greuges, sense que I’admissib suposi i’existencia d’actuacions
deficients, us prega que doneu les ordres oportunes perque
ens sigui trames un informe en el qual se’ns ratifiqui si s’ha
produ’it e1 retard a contestar la solkitud i la reclamació de
l’interessat .
>>Encas de no haver-se dictat resolució cxpressa n la reclamaci6 prkvia i sens perjudici dels efcctes iegals del silenci ndmfnistratiu, us recordo l’obligació de dictar una resolucib expressa, en virtut cl’allo que estableix I’article 943 de la Llei de Procediment Administratiu, bo i reiterant-vos les recomanacions
fetes pel Síndic en aquest sentit, publicades en els nostres informes al Parlament, a fi de desterrar la prkctica del silenci
adrninistrati u.
>>D’altrabanda, i pel que fa als fons de la qüesti6 objecte de
queixa, tot i acceptant que I’actitud restrictiva de 1’Institut
Catalh de la Salut a concedir el rescabalament de les despeses
es fonamenta en el caricter excepcional de la utilització de serveis aliens a ia Seguretat Social, us recordo que hauríeu de
tenir en compte la recent jurisprudkncia dels nostres tribunals
en el sentit que s’amplien els conceptes de “denegacib injustificada de I’assistencia media” i ‘ ‘d’aassistencia urgent de caricter vital” (article I8 del Decret 2766/67, del I6 de novembre)
a una seric de suposits, ja esmentats en el nostre darrer Informe
al Parlament, com poden ser la necessitat d’haver d’esperar
més d’un any per una intervenció quirúrgica en els serveis
medics de la Seguretat Social o l’absencia de mitjans adequats,
entre d’altres. >)
Rebut l’informe de I’esmentat Departament, se’ns hi comunicava que la Subdirecció General de Serveis Sanitaris va denegar I’expedient per tat com l’assegurat havia prescindit volunthriamcnt i unilateral de l’assistkncia sanitaria de la Seguretat
Social acudint a un centre privat i perque no es tractava d’una
urgencia de caricter vital.
Un cop formulada, la reclamació prkvia va ser denegada per
la Direccib General a proposta de la Comissib de Rescabalament de Despeses, en la sessió del dia 29 de juliol dc 1988.
Aquesta resolució va ser notificada R I’interessat, que el 10 de
setembre de 1988 en signA el justificant de recepci6.
Un cop mes, no s’han acceptat les nostres recomanacions
pel que fa al problema esmentat i es continua engruixint la
llista de beneficiaris que no s’han pogut rescabalar de les despeses efectuades en l’assistkncia sanitaria privada, vist que no
han pogut provar la ((denegació injustificada de I ’assistbncia
medica )> o (< l’assistkncia urgent de carictcr vital >).
Tal com s’indici a l’interessat, només li queda el dret a formular demanda davant la Magistratura de Treball, &rega que
liauri de suportar I’interessat fins que I’administració sanitaria
(ICS) incorpori a les seves resolucions eis criteris jurisprudencials esmentats.

Un dels preceptes que 1’Adrninistrxió incompleix mks
sovint i que motiva un inks gran nombre de queixes són Ics

prestacions d’assistencia sanithria, siguin mediques, de rehabiIitaci6 o extrahospitalhries.
Pel que fa a l’incornpliment de les darreres, l’article 108 de la
Llei General de la Seguretat Social estableix :(< Otrusprestuciones saniturim. La Seguridad Social facilitará, en todo caso, las
prótesis quirúrgiws tijas y las ortopédicas permanentes o temporales, asi C O ~ su
Q oportuna renovación, y las vehiculos para
aquellos invilidos cuya invalidez así lo aconseje.
>>Lasprótesis dentarias y las especiales que se determinen
podrian dar lugar a la concesión de ayudas econhrnicas en 10s
casos y según 10s baremos que reglamentariamente se establezcan )>.
Ces del darrer parigraf, no essent considerades, en sentit
estricte, prestacions d’assistencia sanitirja, encara estan més
condicionades. Tanmateix, aquests condicionaments desapareixen quan les prestacions provenen d’accident de treball o
malaltia professional, ja que en aquest cas l’assistencia sanitarir?
es presta de la manera més completa possible, d’acord amb l’article 11 del Decret 2766167, del E, 6 de novembre.
Pel que fa a la denegació de prestacions extrahospitalhies,
en informes anteriors s’havia recomanat al Departament cle Sanitat i Seguretat Social que es prenguessin les mesures oportunes per unificar criteris sobre la concessi6 o dencgxi6, i, a la
vegada, que es resolguessin motivadament i justificada les
sol-licitudsdels interessats, a fi de desterrar les resolucions denegatories sistemAIiques i les que no reunissin les garanties jurídiques ndients,
Acceptada la recomanaci’i, rnillorii qualitativament i quantitativament el dret del ciutadh a rebre aquestes prestacions i a
poder-se’n rescabalar.

No obstant aixo, i malgrat haver notat un retrocks en aquest
tipus de queixes, no n’hem deixades dc rebre. Així, la senyora
E. R. M. sol.licita de I’lnstitut Catali de la Salut el reintegrament de les despeses ocasionades amb motiu d’haver adquirit,
per prescripció del metge especialista, un aparell ortopedic.
La corresponet area de gestió de I’ICS li denegi1el reintegrament de ln despesa produ’ida : (<..., tenint en compte les instruccions que ens ha cursat la Superiaritcyt, i vistos els criteris

administratius i conjunturals establerts a l’efectc >),nimi argument sense base -iuridicaper poder denegar la prestació, ja conegut per la nostra Institucib i que havia motivat més d’una recomanacib al Departament de Sanitat i Seguretat Social.
La nostra Institucib, considerant que l’aparell li havia estat
legalment i medica reconegut per la normativa vigent, i sens
perjudici de la reclamació que la interessada hagués formulat
contra la resolució denegatbria o de la demanda que hagués
interposat davant la Magistratura de Treball, va reiterar al Conseller de Sanitat i Seguretat Social que adoptés les mesures ja
recomanades en anteriors ocasions a fi cle resoldre l’esmentat
problema.
Al cap d’un mes rebíem I’informe dei Departament de Sanitat i Seguretat Social, en el qual se’ns indicava que la inspcccib
havia denegat la sol.licitu i que amb posterioritat I’hrea de
gcstib havia estimat la reclamacih de la interessada, preveient
que es faria efectiu el pagament de Ics despeses reclamades
dins el quart trimestre dei mateix any.
Conseqüentment, resolt el problema de la interessada, notificArcrn a les dues parts que arxiviwem Ics actuacions.
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L ‘lnsiitut Catalh de la Sulut no vol complir una sentkncia
Queixo núm.486188

Un Sindicat d’ATS de Barcelona denuncia davant la nostra
Institució que l’lnstitut Catal&de la Salut no complia determinades resolucionsjudicials.
Estudiada la documentació aportada pels interessats, se’n
desprenia la no-equiparació dels ATS de zona al personal de la
mateixa categoria professional, amb la consegüent discriminació en la retribució i, per tant, amb vulneració del principi
d’igualtat consagrat a I’article 14 de la Constitució.
Els interessats obtingueren veredicte favorable de la Magistratura de Treball de Barcelona, la qual declari el dret dels
actors a percebre la quantitat de 15.505 pessetes mensuals amb
efecte des del 21 d’abril de 1983 fins al 3 1 de desembre d’aquell
mateix any.
Ates que I’esmentada sentencia limitava el dret a la percepci6 fins a final de desembre de 1983, incongruentment amb la
demanda i amb Ia pretensió dedu’ida oportunament pels sol4icitants, el grup d’afectats va focmular recurs d’aclarirnent,
sobre el qual es dicta acte resolutori en el sentit d’aclarir la sentencia excloent del veredicte la data del 31 de desembre de
1983.
No obstant aixb, la sentencia fou impugnada en suplicació
per l’institut Catala de la Salut davant el Tribunal Central de
Treball, el qual desestima el recurs i confirma la sentencia de la
Magist rat u ra .
Un cop ferma la sentencia, l’lnstitut Catala de la Salut
només paga als interessats les quantitats endarrerides fins al
desembre de 1984, malgrat que hi havia proveimentsjudicials
compeI4nt-lo al compliment de la sentencia.
Admesa la queixa a tramit i sollicitat informe de l’lnstitut
Catal&de la Salut requerint cl compliment de la sentimcia,
se’ns envia un informe en aquest sentit : (< En compliment de
la sentencia, I’Institut Calala de la Salut va abonar als actors les
quantitats resultants fins al 31 de desembre de 1984. El motiu
d’aquesta data s’infereix del fet que des de 1’1 de gener de 1985
]’Ordre de Retribucions dei personal estatutari de la Seguretat
Social establia per als ATS de Zona -ccol*lectiu a que pertanyen
els interessi&- un complement especial que era fruit d’uns
pactes entre la Direcció General de I’INSALUD i els Sindicats
representatius per als quals aquest complement venia a retribuir I’equiparació d’aquest personal a tecnic de grau mitjh, que
era el motiu específic de la demanda.
>>Davantaquesta circumstancia 1’Institut CatalB de la Salut
va mantenir reunions amb els interessats sobre el particular;
en no existir acord es va wdreGar escrit a la Magistratura de Treball explicant els fets i argumentant que s’havia donat j a compliment a la sentkncia. Evacuats els tramits d’aquest incident, la Magistratura vil dictar Acte, en data 25 d’abril de 1988,
rebutjant els arguments de I’Institut Catala de la Salut i
obligant-lo a passar pels pronunciaments inicials de la
sentencia.
>>Davantd’aquest fet s’han pres les mesures pertinents per
Ter efectiu el compliment de la sentkncia en els termes fixats i
en la nbmina del mes d’ootubre cle 1988 ha fet efectives les
quantitats pendents o.
Ates el contingut de I’informe, del qual es donh trasllat als
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interessats, i havent-se resolt positivament:el problema objecte
de queixa, vam considerar enllestida la nostra actuaeib i procedírem a arxivar l’expedient.

La psiquiatria continua mulaIta
Querjces núms. 28 7/88, 5 93/88 i 85 9/88, entre d ’altres

L’Associació d’htegració Sanithria de I’Usuari (AISU) es va
adreqar repetides vegades des de fa temps al Síndic formulant
diverses queixes respecte a problemes específics sorgits en l’atenci6 psiquihtrica pública a Catalunya. En el mateix sentit ho
van fer també alguns particulars.
Les diverses temitiques plantejades --tractades individualment per la Institució- fan referkncia a la diferenciació en
el tracte entre malalts cronics i aguts; a la manca de centres de
salut mental de llarga estada; a la manca de control sobre els
serveis privats concertats; a la desproporció existent entre el
cost dels serveis concertats amb particulars i als preus abonsats
per les administracions, etc.
De la predria situació de l’assistencia psiquiitrica a Catalunya, n’hem parlat ja a bastament en anteriors informes i ens hi
haurem de tornar a referir en les consideracions que segueixen.
Ara ens limitarem a reproduir una queixa illustrativa de la situació actual,
L‘any 1986, de resultes d’una queixa presentada pel Grup
de Projecció de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver
contra la situació de t’Hospitnl Psiquiatric Vilablanca, de Vilaseca i Salou (Tarragones), es va tramitar I’expedient núm.
1102/86, posteriorment integrat en el núm. 593/88, obert d’ofici per a un millor seguiment de la qüestio plantejada.
En la tramitaci6 corresponent varn constatar que l’esmentat
hospital atenia un important dBficit públic, en tenir concertats
377 llits amb la Diputació de Barcelona, 5 amb la de Girona,
205 amb la de Lleida i 159 amb la de Tarragona, a part d’altres
places concertades amb altres diputacions, com les d’osca,
Lugo, Orense, etc.
La informació rebuda de la Diputacib de Ehcelona confirmi
que, dins la precarietat de mitjans ({normal)) en l’atenció a les
malalties mentals, el cas del sanatori Villablanca era extraordinari quant a les limitacions, sobretot pel que fa a I’atencib prestada als disminu’its psiquics. Se’ns comunich també que l’index
de personal per llit era de 0,349, molt allunyat dels esthndards
comunament acceptats (0,60), i que I’estructura i equips del
centre plantejaven Iimitacions que dificultaven l’habitabflitat
i, per tant, afavorien la massificacib.
~
la notícia
Aquesta informació negativa es C Q I I - I ~ C ~ S Wamb
que l’entitat Institut Pere Mata, SA, de Reus, havia comprat el
80% de les accions i s’havia fet chrrec de la responsabilitat del
centre, en ei qual projectava de fer un conjunt d’obres i millores que podrien resoldre en gran mesura eis problemes
indicats.
El 27 d’oclubre de 1988 els responsables del Centre Vil-lablanca s’adrccen u1 Síndic adjuntant un informe complet sobre
la situació del centre pel que fa als concerts subscrits amb la Diputació de Barcelona. En aquest informe s’assenyala que ({el
Sanatori ViEIablanca té concertats malalts de E x c m a . Diputa-
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cih de Barcelona, amb contracles itdministrativaincnt diferenciats, atenent a la següent classificacib :
H - Assistkncia, internament i tractament de malults
mentals
>} - Assistcncia, internament i tractament de disminu’its
psíquics, severs i profunds
)>-Assistcncia, internament i tractarncnt de disminu’its
psíquics, caracterials cscolaritzables i cle tallers H .
Per reorganització de diverses hrees dc la Diputacih, els dos
contractes esmentats en segon lloc passaren a dependre dc
l’ircc? de Serveis Socials i, el primer continuh depenent de
I’hrea de Srinitat (Scrvci de Psiquiatria), la qual tenia assumits
fins aquell moment els tres contractes.
Segons els interessats, aquesta diferent dependkncia va fer
que -malgrat ser la mateixa Diputació l’organisme globalment rcsponsable i contractant dels serveis- cs donés un diferent tractament als contractes subscrits, complint l’irca de Sanitat en tot moment (clins el seu abast i possibilitats pressupostiries) eis compromisos contrets i incomplint-Ios i’irea de Serveis Socials.
De la documentació aportada a I’cxpedient resulta que Ics Últimes renovacions dels contractes actualment en vigor daten
del 21 de juliol de 1980 (disminu’its psíquics, caracterials escolaritzables i de tallers) i del 30 de desembre de 1982 (disminu‘ils psfquics, severs i profunds). En els respectius contractes
s’especifiqucn les condicions cn quk es prestava l’ussistencia,
corn també el preu dels serveis, respecte als quals es fixava rtnualmcn t la revisió de ies prestacions economiques.
Malgrat les estipulacions contractuals, els responsablcs dcl
centre manifesten que ni l’any 1987 ni cl 1988 no es va fer cap
mena de revisi6 ni increment, contrariiimcnt al que es va fer respecte a institucions semblants.
Davant aquesta situació (d’injusta discriminncib i de tliigrants incompliments contractuals, scgons els promotors dc la
qucixa) els responsables de Vil-lablanca es van entrevistar
amb un alt representant de la Diputació dc Barcelona, el qual,
en paraulcs textuals dels afectats, els va dir quc <{lavoluntat
politica de lii comissió era de no revisar preus ni de l’any 1987
ni del prcsent 1988, ni tampoc de 1989, pendents que fos la
Generalitat de Catalunya qui assumís l’assistkncia (incloent-hi
les revisions de preus) , i ens suggerí que si no hi estiwem d’acord denuncibssim cls contractes>>(sic)
Aquesta queixa es troba actualment en tramitacib.
El cas, pero, es que encara que es resolgui el problema plnntejat, no es podra cornpcnsar el deteriorament que ha sofert
I’msistkncia durant cls lIrltirns anys, amb perjudici evident del
malalt mental.

h t r e altrcs consultes de ciutadans que posteriorment s’adrec;ar.cn vcrbalment al Sindic, la scnyora E. C. ha feu per
quixar-sc del fet que la Cornpañía TeleTOnicn Nacional de
Espaiia, dccidi no publicar mks (< les phgines bluves H I( relaci0
d ’abonats pe r cii rre rsS . I< e prod u’im 1-1 n pa r iig rar d ’;iquest ii
queixa, de hi qual es dcsprctr Iu necessita1 cl’aqiiest servei a I’u-

-

I

--

m i r i : (< En ciutats grans com la nostra, feia molt bon servei la
{(guia blava>>(seccib de carrers), car per ;I trucades esporidiques que no es iencn anotades a l’agcnda personal i que s’han
de repetir al cap d’un quant temps, a voltes hom recorda I’idre$a, mes que el nom, i deshores mirant la llista blava ds f k i l
trobar-lo, sense haver-se de complicar amb la trucada al servei
d’informació del 003, que sempre comunica o si no es recorda
ei cognom o ei niímero cic~c m e r tampoc no scrveix rle res,
fent-se perdre molt de temps. Crec que la ‘Telefonicano té drct
a suprimir aquesta guia, car el telbf‘on és un servei públic i per
tant el ciutadh té el dret que aquest scrvei es faci el millor possible i donant les miiximes tkilitilts als seus forqats clients>>.
Ates el problema yuc plantejaven els interessats i admes el
criteri dels ciutadans en el sentit que la CTNE deixava d’iatendre degudament unes necessitats dels usuaris adquirides
per la publicacih durant molts anys d’aquesl tipus d’informacib, la nostra Institució s’adrcqh a la dita companyia en so1;licitud d’tin informe en el qual se’ns indiquks el motiu de la supressió del servei públic esmentat, com tambc la previsió per t-l
la substitució d’aquella publicació per una altra informació que
supiís ei buit causat,
Lu CTNE ens informi que la no-pubIicaci6 de la llista de CRTrers de la Guia Telefonica de i3arcelona s’emmarcava en el context d’una mesura generalitzada que afectava la totalitat de
I’Estat; d’altra banda, aquesta mesura, segons la mateixa CQmpanyia, era una practicam mundial de Ics administracions telefoniques, en un dels moviments tendents a eliminar totii
mena de publicacib Empresa, per donar pas a. d’altres mitjans
d’informacih basats en el desenvolupamcnt informhtic.
També se’ns indici que per pnl4iar l’absencia de I’esmentada
guia s’havien potenciat, mitjanqant sistemes de teleproccs, cls
serveis d’itiformació del número de telkfon 003, fonamentalment a les ciutats on s’havia suprimit la ílistu d’rlhonats per
carrers.
EI Síndic no entengué que fou prou fonamentacla la siipressi6 cl’nquesta informació, basada, en el fons, cn els pressupostos d’un servei públic, i, doncs, suggeri de i*eprenclreI’edicib
de I’esmentada guia.
Amb posterioritat, se’ns confirmi\ que a mitjm 1988 la guia
d’abonats per carrers es tornaria a editar i es vendria als usuaris
que la sollicitessin.

IV. CONSI DEKAClONS

En un Estat social i democrhtic de dret, que propugnu valors
com la llibertat u la igualtat, una de Ics tasques fonamentals es
afirmar i garantir el dret a la salut de tot ciutadi
Aiirmar el drct a Iu salut de tota pcrsona es, ei? efecte, reconkixcr la seva dignitat i els seus drets, entre els guals el dret 21 la
vida, el primer i mks important, sense cl qual cap dels dtrcs té
sentit. Parlar del dret a la salut és parlar dels drets del malalt.
Avui, pcrb, al nostre puis enciira hi ha ciutadans que veuen
trepitjats els seus drets, i d’allrcs que no els podcn cxcrcir, no
pas per& no estiguin malalts, sinb perque ct3ciira no cstan
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protegits, ni esti en vigor el nou sistema de seguretat social
previst a la nostra Constitució.
El dret regula moltes situacions i, en el camp de la salut, en
el sentit ampli de benestar de la persona, quan la salut es perd
es produeix una situació de necessitat en el ciutadh que la Constituci6 (art. 41 i 43) protegeix i que la llei ordinaria ha de
regular.
Hauriem de fer esment de l’accib protectora de la seguretat
social, que protegeix un nombrós co1;iectiu de ciutadans, pero
així mateix hem de recordar que encara n’hi ha una part que en
queden al marge.
Caldria analitzar la intensitat d’aquesta acci6 protectora,
com tambe la quantitat i qualitat de les prestacions, en definitiva prestacions tecniques per reparar la salut, que componen
l’assistencia sanitiria.
Aquella alteració de la salut, entesa com a pertorbació de
l’estat del benestar de la persona, es la primera de les contingencies protegides (art. 20 Llei General Seguretat Social). Per
fer cara a la situació de necessitat generada, la Seguretat Social
preveu la protecció amb l’assistkncia sanithria, que el citat art.
20 no menciona, perb si I’art. 98. Aixi tambe s’esmenten els
subjectes protegits, I’elecció de metge, etc.
La comunitat internacional s’ha pronunciat per mitjh de
mÚltipIes instruments, des de la mateixa Declaració Universal
dels Drets Humans fins a les Resolucions de gener de 1976 de
la Comissió de la Salut i Assumptes Socials del Consell
d’Europa.
Instruments com el Pacte Internacional de Drets Economics, Sociais i Culturals, la Declaració d’Helsinki, la Carta
Medico-Social de Nuremberg, la Declaracib de Sidney, la
Carta Social Europea, la Carta Magna dei malalt hospitalitzat,
etc., són bona prova de la preocupació internacional pels drets
del malalt.
En el nostre dret positiu, aquest afer es considera en múltiples i variades normes : la Constitució, el Codi Penal, el Codi
Civi I, la reglamentaciú sectorial sanitaria, etc., tots els quals
textos recullen -a vegades sensu contrario- una llarga skrie
de mesures de protecci6 dels drets de referencia.
Així, hauríem de dir que el dret a la salut i els drets del
malalt han seguit un llarg caml abans no s’han positivitzat en la
nostra Constitució i en la darrera Llei General de Sanititt del 25
d’abril de 1986.
A Catalunya, I’Ordre del 25 d’abril de 1983, d’acreditació de
centres i serveis assistencials, ja establi els drets dels malalts.
Tanmateix, les primeres garanties generiques per als usuaris,
igual com la gestió participativa, les incorporava a1 nostre Dret
positiu el RD 2082/78, del 25 d’agost, declarat nul, que preveu
els drets del malalt assistit.
Tambk existia 1’Estatut Juridic del Personal Medic de la Seguretat Social de l’any 1966.
Amb posterioritat, van sorgir noves normes reguladores de
diferents aspectes per evitar la inseguretat jurídica, com 1’0bligatorietat de I’informe d’alta, la con fidencialitat de I’assistkncia medica i farrnackutica, etc.
Hem de fer referencia, finalment, a títol d’exemple, a la Declaració dels Drets de I’Usuari de I’Hospital de Sant Pau de Barcelona, claborat pel Consell d’Usuaris de I’Hospital i aprovada
per la Junta de Govern I’any 1979, i també el Dechleg del Nen
malalt de 1’Hospital de Sant Joan de Déu.
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Tenim, doncs, una prolixa, encara que dispersa, normativa
respecte a aquests drets.
Per tot aixo, ef problema
resideix tant en la manca de
norma com en la seva aplicabilitat i eficicia. Perque les
normes, per ser plenament efeicaces, han de conjuminar sota
el denominador comú de l’interes públic Ies necessitats i adhuc
els interessos dels collectius a que van destinades : malalts i
metges, en aquest cas. I aquí ens trobem amb el primer problema a salvar : la diversitat d’interessos i la diferent posició dels
impíicats.
Fins fa pocs anys, els Únics codis deontologics existents en
materia sanithria es generaven dins I’ambit exclusiu dels
metges, com si només els tinguessin drets i deures en aquest
camp. Amb I’apogeu de les estructures democratiques i, sobretot, amb I’aparició del model social consumidor, es produeix
un sait en la situació : Tes relacions {<s’horitzontalitzen,>i el
paternalisme anterior és substitu’it per un tractament d’igual a
igual.
Just ara estern en aquest procés de canvi. Tenim les normes
(encara que no arnb la sistematitzacib que voldríem) i observern una creixent mentalitzacib social que tendeix a situar I’atenciÓ ai malalt en un nivell de servei a l’usuari, al consumidor,
amb tots els drets que se li reconeixen. Cal ara, en aquest
moment, reflexionar sobre els sistemes i les formes mes operatius i valids per a l’estructuració a curt i mitja termini d’un sistema horitzontal i just de relacionas entre malalt i metge, fruit
d’unrt conscihcia social compartida,
La manca d’informacib del malalt, la inexistencia -llevat
dels centres grans- d’equips de diagnosi, la burocratització
dels centres sanitaris orientada al seu propi interes, I’eterna
tensió entre F’hospital, el metge i el malalt sobre la titularitat
de I ’historiat clinic, el funcionament deficitari de la inspecci6
medica, etc., heus aqui una petita part dels assumptes que necessiten revisió perqul: el malalt pugui gaudir dels seus drets.
Perb aquesta revisi6 nu serri mai plena ni efectiva mentre el
malalt -H pacient D- continu’i tenint una visi6 mítica del
metge i limiti ell mateix les seves exigencies en materia de
salut a l’obtenció d’un llit en un hospital, si és que no s’ha d’esperar mks de sis mesos.
La creixent mentalització social que esmentavem abans acabari sens dubte resolent aquesta qüestib. El que interessa 6s
que es resolgui bé, sense traumes i sense generar un recel
larvat entre metge i pacient que porti a situacions en que
-com als Estats Units d’America- es demanin de I’usuari de
la sanitat dotze autoritzacions diferents per operar-lo d’una
simple apendicitis.
Es tracta, doncs, de situar el malalt, l’administració sanitaria
i el metge en el mateix nivell d’interes en que aquests s’alien
contra I’enemic comú : la malaltia.
Cal deixar ben clar que els interessos dels uns i els altres s h
plenament compati bles. Necessariament compati bles.
Les vies per aconseguir aquest anivellament poden ser
moltes i diverses, com la formació i el reciclatge continuat dels
metges pel que fa a aquests aspectes. Una programacib educativa en els centres d’ensenyament sobre els drets civks, en general, arnb inclusió dels corresponents als malalts, la generalització d’associacions d’usuaris de la sanitat -sobretot les
especialitzades- que fins avui han demostrat que són les mks
operatives.
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Realment, no és tasca ficil la crcaciÓ d’una conscikncia
social solidiria entre malalts, metges i administració sanitaria
que superi els diversos interessos particulars en funcib del
superior fnteres de la salut, Únic camí pcr arribar al més efectiu
exercici dels drets del malalt.
ks cert tarnbc que la consecucih d’ttquesta conscikncia no
Empedira que es cometin atemptats contra aquests drets, i aixb
s’haurh de corrcgir amb accions discipliniries i Bdhucjudicials.
EI que interessa, perb, és que aquestes eventuals conductes negatives siguin d’allo més estranyes i esporidiques. I aixb serh
així si entre tots plegats sabem crear el climasolidari esmentat.
Aquest és I’objecliu, perb la realitat de partida no és pas falaguera. Encara hi ha un gran nombre de ciutadans clarament
discriminats en la prestació --quant i1 la intensitat, quantitat i
qualitat - del servei p ~ b l i de
c la salut.
Diferkncies difícils de salvar entre aquells que cs poden permetre d’acudir al sistema privat ¡ aquells altres que nomes
tenen opci6 a la bcneficikncia pública, on les controversies
d’ordre administratiu (queixa 960/87) fan que l’opció hi sigui,

pero no pas el dret.
Igualment, cl remodelatge << tkcnic )) dels serveis sanitaris
(inspecció, equipis de diagnbstic, burocricia, corporativiste)
6s materia pendent que demana un indubtable esforc. I @sjust
en aquest aspecte on s’insereixen les negligkncies professionals
que, malgrat la scva escassetat en relació amb el nombre de
tractaments, tenen, per Ics cunseqühcies, un gran resso en
I’opini6 pública. Aquests shn, entre altres, el tipus de queixes
que sc’ns plantegen i que ens confirmen la magnitud de I’abisme u salvar per arribar al més eficaq exercici dels drets del
malalt.
Cal esmentar que tots els poders públics estan d’acord en
unii inillora real i erectiva de l’assistencia primhria, base del
nostre sistema sanitari, pero aquesta millora no s’acaba de
real i tzar.
Si els metges de capc;alcra (de fizmília) i els especialistes dels
ambulatoris no despleguen adequadament les seves funcions,
difícil sera que funcionin l’assistencia hospitaliria i les
urgencies.
Cal, doncs, qiie s’eduqui i es conciencii el ciutadii en la font:anza en ei seu metge, per fer que eis ambulatoris, els serveis
d’urgencies i els hospitalaris funcionin. Coordinar i integrar
tots els servcis sanitaris de totes les administracions públiques
de Catalunya seria també un afer cabdal. Donar les prioritslts
pressupostaries pertinents it les despeses de la sanitat i aplicarles priorithrii-lrnent a I’aassistencia primiria, pensant amb i per ai
ciutadi seria cl primer objectiu.
Corregir la manca de plunificaciir que hi va haver amb anterioritat (molts metges i cspecialitats mediques, molt d’atur, i
molt defkit d’odonthlegs respecte a Europa) no pot esperar
tampoc, m6s demores.

La Llei 14/86, del 25 d’abril, General de Sanitat, estableix a
I’article 10 cls drets i dcures dels usuaris dels serveis del sisicrna sanitari piiblic i li I’apartat 6 disposa la lliure eleccib clcl triictarnent o intcrvencii), previ el consentiment per escrit cle l’usuari (malaltS , a m b certcs excepcions, cntrc Ics quals : H ...d
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Cuando la no intervencihn suponga un riesgo para la sdud pública..,H .
Certament, l’exercici dels drets individuats cedcix quan topa
amb els drets dels altres. Aquí, I a salut pública és el límit del
dret individual, i, per tant, és irrellevant el consentiment de
I’interessat-malalt davant una determinada actuacib sanitaria
que pot comportar un risc per als altres o pcr a la sdut pública.
Altrament, la Llei Orginicn 3/86, del 14 d’abril, de Mesures
Especials en Materia de Salut Pública, disposa que : <<...al
objeto de proteger la salud pública y ]>revenirsu pérdida o deterioro, las autoridades sanitaris (...) podriin, (...I, adoptar las
medidas previstas en la presente Ley cuando as; 10 exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad Aquestes mesures
poden ser de diferents tipus : de reconeixement, tractament,
hospitalització o control, quan s’apreciin ({ indicios racionales
que pcrmitan suponer la existencia de peligro para la salud de
la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas,.. H . Mesures que, en definitiva,
poden imposar als interessats-malalts un determinat tractament sanitari contra la sevil voluntat.
Amb aquesta introduccici relativa a la legislació ordiniria i
orginica volem tractar, ni que sigui esquemiticament, el greu
problema xtual de la SIDA i, en general, de les infeccions provocades pel virus de la immunodeficikncia humana (VIH) .
Quan el risc per a la salut p Ú blica sigui imminent i conceptuat
d’una manera extensiva entenem que l’administracib pública
podri recórrer als preccptes de l’anterior Llei Orginica per limitar els drets individuals dels ciutadans. AI contrari, quan el risc
sigui controlable i la salut pública no se n’hagi de veure afectada d’una forma imprevista, no es padrk invocar aquesta Llei
Organica ni adoptar rncsures drhstiques i limitalives dels drets
esmentats.
Entenem que la SIDA, d’acord amb els coneixements i mesures internacionals adoptats no esti sotmesa, almenys per
ara, als parhmetres de la repetida Llei Orginica de mesures especials, malgrat haver causat problemes d’índok política,
social i sanitiria en molts Estats.
Tanmatcix, els poders públics, tant autonomics com nacionals i internacionals, han adoptat diferents mesures per a la
prevenció i el control de la S1DA : il Catalunya, el Decret
68/87, del 20 de febrer. Tambk s’exigeix en totes les donacions
de sang el control serologic dcl virus de la SIDA, a fi dc limitar
la transmissió de la infecció (Ordre del 10 d’octubre de 1986).
Pel que fa a la normativa estatal, cal citar, d’iiltm banda,
]’Ordre del 4 de desembre de I985 sobre hemorlonacib i bancs
de sang, i I’ordre del 18 de febrer de 1987 sabre proves de detecció anti-VIM i la resolució del 10 de marq de 1987, sobre coordinació d’actuacinns i control de proves.
S’him coordinat pians i programes d’actuació dmant la
SIDA en el medi penitenciari, entre d’altres, amb mesures preventives directes i indirectes per evitar cl contagi de la malaltia.
S’ha intentat localitzar les persones receptores de sang presumptament contaminada, en el cils dels malalts que han rebut
t ransfi-isions amb sang VIT-I positiva abans de la promulgació
de I’Ordre del 10 d’octubre de 1986, a part d’altres actuacions
paradigrnAtiques prou conegudes de tothom.
Acceptades tecnicameni i medicament les vics de transmissi6 de la malaltia corn són la smguínia, la sexual i la perinatal i
coneixedors dels griips de risc, al nostre critcri s’ha demostrat
.--
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que els poders públics no han adoptat encertadament les u mesures especials )> referents a l’esmentada Llei Orghnica 3/86,
del 14 d’abril, sinb que n’han adoptades d’altres que s’adiuen
més amb la no-limitacib de drets fonamentals, O que podrien
resultar discriminatories Q vexatories per a la llibertat de la persona. És en aquest camp on pot incidir més I’actuació del
Sindic vetllant perquk, en cas de ser emprades pels poders públics, aixb es faci mitjanpnt una llei orginica. Contrhriament,
si es limitaven les llibertats personals dels afectats, aquesta actuació no es podria regular &una altra manera.
Així mateix, cal citar que el Consell de les Comunitats Europees i els representants dels Estats membres, reunits en Consell (31 de maig de 1988, sobre la SIDA) coincideixen a refermar en particular el seu interes per mantenir uns determinats
principis, i comproven amb satisfacci6 que en tots els Estats
membres s’apliquen polítiques hornogknies en la lluita contra
la SIDA; així mateix, garanteixen plenament la lliure circulació
de les persones i la igualtat de tractament establertes en els
tractats, Q’entre els principis esmentats destaquem els següents :
<< ...habida cuenta de que el SIDA constituye un problema
de sanidad pública, la lucha contra dicha enfermedad deberh
basarse en consideraciones dei mismo orden :
(<- E
a prevención rnediante la informacibn y la educacih
sanilaria son prioridades absolutas en la lucha contra el SIDA,
))

<(

- carece de eficacia, como medida preventiva, cualquier

política de detección sisternatica y obligatoria, )r
H - debe evitarse cualquier discriminacibn y estigmatizaciÓ n de las personas afectadas por el SIDA, en particular, en el
empleo, H
..6, Conviene en acordar especial atención al problema de
la toxicomania en relacibn con la lucha contra el SIDA. ))
({...7.Toman nota de la comunicación de la Comisión sobre
sus actividades referidas al SIDA y la invitan a que incluya a las
personas que trabajan en la lucha contra el SIDA dentro de los
beneficiarios de 10s programas de intercambio de investigadores, enseñantes, etc. ))
<(...8. Se congratulan de 10s trabajos realizados por el Grupo
ad hoc ‘ ‘SIDA” en colaboracibn con la Comisión y te encomiendan proseguir dichas actividades, con la participación de la
Comisibn, de acuerdo con su mandat0 dei 15 de marxo de
1987, tal como quedb completado por las conclusiones relativas al intercambio periódic0 y rápido de datos epidemiológicos
y 10s relativos al intercarnbio regular de información sobre las
medidas racionales de lucha contra el SiDA H .
Coneixedors d’aquestes mesures i de les vies de transmissió
de la malaltia, així corn dels <<grupsde risc)), constituits principalment per persones hemofiliques, toxicornanes i homosexuals, voldríem acabar indicant que, malgrat les mesures preventives i de control per evitar la infecció o malaltia adoptades
per Ies difcrcnts autoritats públiques, trobem un buit molt important, plantejat amb motiu d’unn entrevista rebuda per
aquesta Institució, que no ha estat controlat ni regulat pels
poders públics : ens referim a la prostitució.
Hem de considerar paradigrniitic 61 cas que ens exposh un
metge sobre una seva clienta, la qual no disiiosava de cap altre
recurs de subsistkncia que no fos la prostitticib, camp o sector
no prou regulat ni controlat, quc deixa UIXI porta oberta a la

transmissió de la infecció o malaltia i que hauria de ser previst i
controlat integralment pels poders pÚ blics.

3

La psiquiatrin

En I’lnforme corresponent a 1987, a la secció de Sanitat i
Consum, destinavern un apartat específic a la qüestib de la reforma psiquiitrica, iniciada l’any 1981 sota els auspicis de la Diputaci6 de Barcelona, i congelada I’any 1985.
En l’esmentat Informe assenyalavem com a causes fonamentafs de tal congelació les dificultats derivades d’interessos
polítics que impedien el traspas fluid de competencies en
aquesta materia entre les diputacions i la Generalitat.
Un any després, ens veiem obligats a tornar-nos-hi a referir
per fer pales que res no ha canviat : les xarxes psiquiatriques
de les diputacions catalanes i de I’Institut Catali de la Salut continuen sense integrar-se; els centres privats que, rnitjancant
concert, assumeixen l’ingent deficit públic quant a places per a
interns, ni són seriosament controlats per les administracions
competents ni s6n tampoc rigorosament respectats en relaci6
amb l’equilibri de les prestacions; la saiut mental infantil continua essent una simple matkria d’estudi, no pas de realitzacions;
continuen faltant places hospitalhies d’aquests tipus. .. i fins i
tot, en un ascensor d’un hospital, dues persones s’apunyalen,
quan -desprks de visitar la planta de ppsiquiatria- es traslladaven, per prescripció dels metges al servei d’urgencies (!$,
Sabem que hi ha limitacions --sobretot d’ordre
pressupostari - que dificulten els traspassos dels serveis psiqufhtrics. Ni els interessats, per& ni aquesta Institució, no entenem justificada E’actuai situació de la psiquiatria a Catalunya,
cada dia més degradada i víctima d’un procés en que tothom
sembla haver abdicat les seves responsabilitats.

4. Elconsum
El Síndic de Greuges, comissionat parlamentari competent
per vetllar pel respecte de I’administraciÓ pública envers els
drets fonamentals dels ciutadans, consagrats al Títol I de la
Constitucib, també ha de mirar pels drets dels particulars com
a consumidors.
En efecte, I’article 51 de la Constitució estableix :
(( 1.
Els poders pbblics garantiran amb procediments eficaGOS la seguretat, la salut f els legítims interessos econbmics.
2. ‘Els poders públics promouran la informació i I’educaciú
dels consumidors i dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en
la forma que la llei estableix. 3. Dins el marc del que disposen
els apartats anteriors, la lIei regularli el comerq interior i cl
rkgim d’autorització de productes comercials )>.
Pel que fa a Catalunya, l’acticle 12. I .5 de I’Estatut d’Autonomia estableix la cornpetencia exclusiva de la Generalitat en
aquesta materia, en els termes que disposen els articles 38, I 3 1
i els números 11 i 13 de Yapartat 1 de i’article 149 de la
Constitució.
N.. . 5 ) .. . defensa del consumidor i de I’usuari, sens perjudici
de la palitica general de preus i dc la legislació sobre la defensa
de la competbncia.. , H
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En aquest sentit, tant a i’Estat espanyol corn a Catalunya, ha
estat aprovada la normativa reguladora deis drets del consumidor. Aixi mateix, existeixen oficines d’informacib al consumidor en diversos municipis.
Hcm de dir que la qiiesti0 fonamen tal rau, encara, en la difusió i divulgació dels drets dels ciutadans respecte al consum.
Constatem que moltes de les consultes que ha rebut Ia Institució provenen de la manca d’informació dels particulars pel
que fa als seus drets en aquest camp. Així maleix, en veure’s
defraudats, els ciutadans apelkn cl Síndic de Greuges per ser
informats, almenys, de l’abast dels drets de referencia i dels organismes competents per resoldre els seus problemes.
Perb volem fer constar des d’aquestes pagines -que constitueixen el nostre principal mitji de difusió- que els drets
basics dels consumidors, anhlegs als que gaudeixen els ciutadans de la Comunitat Economica Europea, s6n cls següents :
I . Dret a la protecció de la salut,
2. Dret a la proteccib dels drets economics.
3 Dret a la rcparacib per danys i perjudicis.
4. Dret a la informacih i a I’educació.
5 , Dret a la representació per associacions de consumidors.
6, Dret a la proteccib davant situacions d’inferioritai, subordinació o indefensió.
Bntencm que la tasca de difusió es dificil si cal que arribi a
tots els sectors de la societat, sobretot als més desprotegits;
pero, no obstant aixo, des del nostre servei de consulta, intentem dia a dia informar i assabentar els ciutadans dels seus drets
i obligacions pel que fa al consum.
Els poders públics han anat prenent mesures i intervenint
cada vegada mes en les relacions i graus comercials; al seu
torn, els ciutadans han pres consciencia dels seus drets i n’han
exigit un acompliment més rigorós.
Cal parlar, pero, dels escassos controls de qualitat i de la
manca de mitjans efectius per atendre la protccció d’aquests
drets dels usuaris, difosos per les organitzacions municipals,
I’lnstitut Catalii de Consum, etc., la insliecció deis quals e s t i
sempre pendent dels mitjans de prova i, en definitiva, de la j u risdicció, la qual hau& dc dirimir les controversies.
Cal continuar regulant, doncs, les situacions de conflicte
entre els consumidors o usuaris de productes i serveis i qui eis
produeixi o fkiliti. Així, la intervenció administrativa en el
camp de la publicitat, com la recent i important Llei 34/88, CIC
1’11 de novembre, General de Publicitat, n’ks un afortunat
exemple.
I

També hi incloem les queixes referents al sistema contributiu de la Seguretat Social quan els treballadors O els pensionistes han vist vulnerats altres drets constitucionals en relació
amb les pensions i els subsidis atorgats per I’acciÓ protectora,
com també els problemes d’afdiacib i cotització-recaptació que
se’n puguin derivar.
Finalment, s’exposen els problemes específics de les pensions especials derivades ’del desplegament de les lleis d’amnistia, que afecten els mutilats i els seus Fimiliars com a conseqükncia de la guerra civil 1936-39, els ex-combatents, els militars
i els funcionaris de tota mena, amb relació laboral o estatutiria,
que serviren 1’Admini straci6 republicana.
Com s’ha dit, hi reflectim les queixes derivades de la vulnerac% dels drets i llibertats fonamentals compresos en el Capítol
Segon del Títoi I de la Constitució, i també dels drets reconeguts en el Capítol Tercer del mateix Títol, en relaci6 amb la Seguretat Social i la vellesa.
Enguany, les queixes que s’inclouen en aquest capítol han
estat seleccionades en tres subseccions diferents : a la primera,
les pensions i beneficis en reconeixement de drets d’amnistia
derivats del servei a la I1 República Espanyola; a la segona s’estableix I’agrupació i selecció de les queixes referents al rkgim
general i rkgims especials de la Seguretat Social, corn també a
I’acció protectora d’aquests mateixos rkgims; a la tercera, agrupem les queixes referents al dret dei treball, a la llibertat sindical i, encara, les referides a la gestió de l’ocupació.
Pel que fa a les queixes relatives a drets individuals o col-lectius de treball, enguany n’ha augmentat el nombre, i les principals sbn les que es refereixen a la tramitació administrativa de
prestacions i subsidis d’oocupacib, relacions conflictives dels
interessats amb la Inspecció de Treball i les derivades de drets
sindicals.
Moltes queixes no han pogut ser admeses a trhrnit com
altres anys, vist que plantejaven problemes juridico-privats
susceptibles de demanda davant la jurisdicció de treball O de
denúncia davant la inspeccio de Treball, o bé per& plantejaven la disconformitat amb fets provats o amb determinades resolucions judicials.
Continuen persistint les queixes relatives a tramitació dels
procediments judicials i d’execucib de sentimcies davant les
magistratures de trebalI i les produides per la manca de soluciÓ
deis retards i la reiterada lentitud en la resolució dels recursos
de suplicació davant el Tribunal Central de Treball.

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

Secció 5
Treball i pensions

i. INTRODUCCIÓ
En aquesta secció s’analitzen les queixes derivades del drct
al treball, a la sindicació, il la vaga i la negociaci6 col.lectiva,
com tambb els conflictes individuals o col-lectius derivats de la
relació de treball i de les reclamacions contra les entitats gestores de l’administració laboral, corn I’INEM i el FOGASA.

Pensions i beneficis derivats de la Segona República
Espanyola :
- Beneficis de la Llei 37/84,22 d’octubre
Aplicació
Procediment
- Beneficis d’amnistia per al personal considerat en la Llei
18/84, del 20 de marg, aprovada pel Parlament de
Catalunya
Limitacions
- Aplicaci6 Llei 46/77, del 15 d’oclubre, sobrc amnistia,
en relació amb la Llci 18/84, del 8 de juny, d’assimilació
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de períodes de presó a períodes cotitzats n la Seguretat

Social
Acreditació de drets
- Pensions de mutilats (Decret 670/76, Llei 35/80,
RD 43/78 i Llei 6/82)
Reclamacions
Prescripció de terminis

Seguretat Social :
- Rkgims especials
Filiació
Prestacions
Protecció
- Regim general. SOVI. Acció protectora
Prestacions. Denegacib Pensions. Incidkncies. Convenis
internacionals
- Tresoreria
Cotitzacions
Conveni especial
Treball :
- Conflictes individuals i col4ectius derivats de la relació
de treball
Redarnacions
Inspecció de treball
Jurisdicció
- Atur
Política d’ocupació
Gestió. iNEM
Prestacions
Subsidis
FOGASA
- Llibertat sindical
Drets
Discriminacib
- Legislacib
Modificació
Mesures

ITI. QUEIXES SIGNIFICATIVES

Pensions per als militars prufe,wionals de la 11República :la batalla continua
Queixes núm. 30 7/88, 1297/8 7, 256/88, 86 9/88, I3 76/8 7, entre
dáltres

Malgrat la sentencia del Tribunal Constitucional espanyol
nhm. 116/87, del 7 de juliol, de rellevant significació per a la
possible adquisició de drets per part del personal militar professional, no s’han fet patents encara els efectes de l’execuci6 d’aquesta senthcia i continua persistint la mateixa problematica
exposada en els darrers informes de la nostra Institucib.
Certament, 1’anul;iació de dos articles de la Llei de referencia va modificar el criteri per determinar la professionalitat dels
membres de les Forces Armades de la 11 Republica. ACtudment no s’cxigeix el requisit que l’interessat hi haguks ingressat abans del 18 de juliol de 1936 (inici de la guerra).

Algunes de les queixes dels interessats que aquí ressenyem,
independentment de la sentkncia de l’alt tribunal, exposen els
problemes i els entrebancs que han sofert els afectats després
de la sol4icitud per poder-se acollir als beneficis del Titol 11 de
I’esmentada Llei.
A alguns els han estat denegats els beneficis per la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Publicas, perque
no resultava prou acreditat el grau militar obtingut, i a uns
altres per silenci administratiu. Encara n’hi ha d’altres que,
havent-hi presentat recurs, estan pendents de rcsoiució del
Tribunal Economico-Administratiu Central. ks a dir, que han
passat més de quatre anys i molts no han vist ni tan sols resposta a la seva sollicitud.
Tractarem aquí un dels probíemes de fons que ha suscitat la
nostra intervenció.
Els senyors J. P,i El. G , soilicitaren els beneficis dei Titol I1
de la Llei 37/84, del 22 d‘octubre, un cap publicat el reglament
I’any 1985. No disposant cap dels dos sol-licitantsdel corresponent nomenament del grau militar oficialment requerit, adjuntaren a la solkitud la documentació consistent en el testimoni
de dues sentimcies del Consell de Guerra respectiu, el veredicte de les quals especificava el nomenament de l’un i de l’altre
com a delegats polítics de companyia, carrec que van exercir
fins al final de la guerra.
La Dirección General de Costes de Personal i Pensiones PGblicas reitera als interessats la necessitat de demostrar la condició de comissaris politics per obtenir una resolucib favorable,
ja que el comissari pofitic s’assimila a la categoria de cap d’unitat (o suboficial), que exigeix la Llei 37/84, mentre que el delegat no té assimilacióa cap mena de grau militar.
Estudiat eI problema i vista la normativa reglamentaria de
1’6poca republicana aplicable al cas, la nostra Institucib entengué que la Direcció General pretenia eludir el coneixement
d’aquesta normativa en dilació i perjudici dels drets dels
peticionaris.
En efecte, diverses circulars de l’bpoca republicana consideren, en sintesi, el següent cas 1 els delegats de companyia que
podien acreditar més de sis mesos en el carrec eren automhticament confirmats com a comissaris de companyia. El Síndic entengué que, no havent-hi nomenament, el requisit << d’haver
estat sis mesos exercint la categoria de delegat)) tan sols s’ha
de provar amb els documents pertinents.
La nostra Institucib, abonant, doncs, aquesta tesi i després
de la tramitació corresponent dels expedients, suggeri al Defensor del Puebo que fes les recomanacions pertinents al Ministre d’konomia i Hisenda a fi de resoldre el problema de
molts delegats polítics, i alhora demanhrem que s’interpretés
la Llei 37/84 d’acorá amb els principis que la inspiraren, per no
continuar postergant i malmetent els drets dels integrants de
les Forces Armades i d’altres casos al servei de la I1 República.
L’esmentada Direcci6 General respongué a alguns interessats i al Defensor del Pueblo en termes displicents, reiterant Sa
necessitat de provar la categoria de comissari, perb introduint
la possibilitat de provar el requisit dels sis mesos d’exercici
com a delegat.
Amb tot, els expedients no es resolgueren i els interessats
continuen esperant el reconeixement de llurs drets legítims.
Tanmateix, el Defensor del Pueblo va correspondre al
nostre suggeriment indicant-nos : ciDado que la respuesta de
la citada Direccibn General trasciende el caso particular y
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sienta criterios de aplicación general, que en este caso,
además, discrepan de la propuestsz hecha per la Institucih que
V. E. preside, realizaremos un estudio a1 respecto, para analizar
10s criterios de la Administracibn r).
Atesa la competencia del Defensor del Pueblo per continuar
investigant aquest afer i procedir -si ho troba escaient atenent
el nostre suggeriment - a recomanar a l’esmentada Direccib
General el que cregui més adequat en defensa dels drets i les
llibertats fonamentals, estem pendents que s’accepti la nostra
recomanació i que els delegats polítics que acreditin els requisits oficialment exigits, puguin gaudir dels beneficis atorgats en el Títol I1 de la Llei 37/84, del 22 d’octubre.
Mutilats de guerra, mutilats de pensions
@eixeLT núm. 853B8, 854188, IO48/88, 1181/88, entre d ‘&es

Els interessats presentaren sol-licituds a la Direccibn General de Costes de Personal i Pensiones Pfiblicas del Ministeri
d’Economia i Hisenda per acollir-se als beneficis previstos en
diverses disposicions legislatives sobre mutilats, excombatents de la guerra civil, regulats en el Decret 670/76, del
5 de maG, Llei 35/80, Reial Decret 43/78 i Llei 6/82, entre
altra normativa aplicable a cada cas concret.
Un cop fetes les soklicituds i presentada la documentació
pertinent a fi d’acreditar, amb les corresponents certificacions
mkdiques, les lesions que havien sofert, no van poder veure satisfets els seus drets, perquh es va considerar que no podien ser
inclosos en l’arnbit d’aplicació de la Llei 35/80, del 20 de juny,
ni en ta legislació anterior, que aquesta llei deroga i substitueix.
Alguns afectats van veure denegat el dret que els corresponia
per prescripció del termini de presentació de la solhitud : per
exemple, mutilats de guerra (D. 670/76, 5 de maq) que no es
van poder integrar en el Cuerpo de Caballeros, tenien un termini per soilicitar els beneficis que finalitza el 12 de desembre
de 1979, d’acord amb el Reial Decret 1372/79, del 20 d’nbril.
Després de passar la revisió corresponent en el Tribunaf
Mkdic Qualificador, les lesions dels interessats van ser qualificades de ((no valorables N, malgrat aportar certificats m&dics
que podien contradir la diagnosi administrativa.
Els expedients administratius inclouen els informes mkdics
contradictoris, de I’Administracih i de l’interessat, perb davant
la Direcció General de Costes de Personal i Pensions Pcbliques
prevalen els criteris del Tribunal Mkdic Qualificador, oficialment creat per informar d’aquests casos. Essent la certificació
o certificacions presentades pels recurrents totalment menystingudes, els recurrents es veuen abocats a reclamar davant el
Tribunal konbmico-Administratiu Central, a fi d’exhaurir la
via administrativa i iniciar si de cas contra l’acord resolutori el
corresponent recurs contenciós administratiu.
El Síndic, per raó de cornpetkncia, va trametre les queixes al
Defensor del Pueblo amb alguns suggeriments sobre els probiemes d’aquestes afectats, a fi que ho tinguks en compte a
l’hora de presentis el seu Informe davant les Corts Generals,
alhora que informava als interessats de llurs drets respectius.

Del personal al Servei de la Generalitat en el període de la II

Reptibiica

@&es núms. 4 78/88,S71/88, 783/88 i d ’altrm
L’aplicació de la Llei 18/84, del 20 de rnarq, del Parlament
de Catalunya, sobre el personal eventual, contractat i interí al
servei de la Generalitat en el període anterior al 1939, com
també les seves limitacions, ha continuat provocant queixes
dels ciutadans que no han pogut accedir als beneficis que
aquesta llei els atorga.
Dbiem en informes anteriors que les recomanacions que el
Síndic féu al Conselier de Governació foren acceptades pel que
fa a les qüestions de procediment i d’aplicació de la Llei. No
obstant aixo, les exigkncies legals de posseir nacionalitat espanyola, tenir resictimcia habitual en territori espanyol, la declaració d’incompatibilitat de la pensi6 del titular o dret-havent
amb qualsevol altra de derivada d’una relació de treball, l’exigkncia de la condició juridica de disminu’its als orfes majors
dkdat, etc., han continuat essent objecte de queixa. L’esfurq.
de la Conselleria per interpretar la Llei d’acord amb les nostres
recomanacions, extensivament i flexible, no ha pogut tampoc
salvar els sol.licitants dei principi de legalitat i imposicions
legals.
Per aixo, et Shdic, en 1’Informe presentat al Parlament de
Catalunya sobre l’any 1987, va recomanar que s’estudiés la
possibilitat d’una modificació d’aquesta llei, vist que els problemes i les limitacions que hi exposavem fan que no s’apliquin als esmentats ciutadans els principis i beneficis de la legislació sobre amnistia, i, per tant, que no vegin reconeguts els
serveis que, en el seu temps, prestaren a la Generalitat,
Per tant, a fi que aquesta Llei pugui restablir en els seus
drets els ciutadans afectats i configurar-se com allb que d’antuvi es va pretendre que fos, hem d’insistir cn la necessitat de
modificar-la i que se’n suprimeixi l’exighcia de la nacionalitat
espanyola i residkncia habitual en territori espanyol, i també
que cs declari compatible la prestació econbmica amb qualsevol pensió derivada d’una relació de treball que el titular o drethavent puguin percebre.

Deciaruts Snvalids sense drpf a lu prcstacih cconbrnicu

La majoria de queixes que hem rebut en relació amb l’acció
protectora de la Seguretat Social es troben en part identificudes
amb dos casos que exposem en aquest apartat.
Les senyores D. L i F. fI., entre d’altres pensionistes declarats invalids permanents, no tcncn dret a percebre la pensió
econbmica corresponent perque no tenen acreditats eis periodes minirns de cotització que exigeix la normativa vigent.
La darrera ref‘ormii sobre l’acci6 protectora de la Scgurctat
Social, introdu’idaper la Llei 26/85, del 3 1 de juliol, i desplegada pel seu reglament, ha produit un considcrable augment en
l’cxigkncia del temps de cotitz,ació per poder accedir it qualsevol tipus de pensió.
Així, malgrat la intencib del Govern ccntral de tnillorar cl
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sistema de seguretat social, el binomi cotitzacib-prestació s’ha
desplqat en perjudici del beneficiari-pensionista.
En efecte, segons l’art. 137.1 de la Llei General de la Seguretat Social (Decret 2065/74, del 30 de maig), per tenir dret a
una invalidesa permanent derivada de malaltia comuna, a la senyora F. H., amb anterioritat a Ia reforma de l’any 1985, se li
exigia un període de carencia de 1.800dies ( 5 anys).
Amb la nova reforma (Liei 26/85, del 31 de juliol) se li exigeix, d’acord amb T’art. 22 : i(...glsi el causante tiene curnplidos veintiseis años de edad, un cuarto del tiempo transcurrido
entre la fecha en que haya cumplido 10s veinte aAos y el dia en
que sc hubiese producido el hecho causante, con un minimo,
en todo caso, de cinco afios...)) Aixb implicava que la interessada hagués d’acreditar i, per tant, tenir cotitzats, onze anys per
tenir dret a la prestació e c u n h i c a d’invalidesa. Aquesta
queixa no es va poder admetre a trimit; perquk el <(fetcausant
)> era molt posterior a I’entrada en vigor de la nova Llei que hi
era d’aplicacib.
Un cas maIt diferent va ser e1 de les senyores D. L i C . N.,
en els quals entrava en conflicte I’aplicació d’una llei o I’altra,
determinada pel fet causant de la invalidesa. Determinar la
data en qul: es va produir el fet causant de la invalidesa no és
pas una qiiestió simple ni de bon resoldre : al contrari, la contsovkrsia ha de ser dilucidada i resolta per la jurisdicció social.
Les recomanacions que s’han fet al Ministeri de Treball i Seguretat Social en relació amb queixes que hem tram& al Defensor
del Pueblo han estat inadmeses.
La interessada va haver d’interposar reclamació previa
contra les resolucions denegatories de Unstitut Nacional de la
Seguretat Social i les demandes corresponents davant la Magistratura del Treball, la qual va dictar veredicte favorable.
L’INSS, pero, va interposar recurs de suplicació davant el Tribunal Central de Treball, encara pendent de resolució des de fa
més de dos anys.
El Sindic, en casos extrems com aquest, ha de continuar denunciant la manca de disposicions de drel intertemporal sobre
el fet causant de la invalidesa permanent, en les disposicions
transitbries de la Llei 26/85, del 3 1 de juliol, la qual cosa, a part
de crear indefensió, situa molts invhlids fora de les garanties reconegudes en l’art. 41 de la Constitució,
Pel que fa a la determinació del moment del fet causant de la
invalidesa, és a dir : ((elmoment en quk s’ha produyt la incapacitat)), el Sindic ha de ratificar la resposta que estableixen la
doctrina i la jurisprudencia fixada pel nostre Tri bunal Suprem
en les sentencies de 25 de juny de 1987 (1 3 de febrer de 1987,
per analogia amb la base reguladora) i de 29 de setembre de
1987, entre d’altres, que indiquen : << ... hay que estimar que la
incapacidad se ha producido cuando [las lesiones-capacidades
residuales] han quedado fijadas con ei caricter de irreversibles
y dotada de efectos invalidantes...N

Aquest es el quart any que el Sindic ha de fer referencia n les

diferents vicissituds de la desprotecció del regim especial de
treballadors per compte propi o autonoms. Malgrat haver-se
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equiparat les bases de cotització amb el regim general, la qual
cosa ha significat, cl’una banda una redistribució més equitativa
de les carregues socials, i, de I’altra, una pressió contributiva
rnks homogenia, hem rebut diverses queixes refcrents a la desigualtat en el tractament de l’accib protectora.
Aquesta paradoxa es fa extensible a altres regims especials,
corn el d’ernpleades de casa i l’agrari.
Desconeixem l’impacte que en determinats casos poden produir els suggeriments del Sindic u del Defensor del Pueblo al
Ministeri de Treball i Seguretat Social; el cas es que, en les
normes basiques de cotitzaci6 a la SS per a l’any 1989, el
Govern central ha comenqat a esmenar aquesta discriminacib
en l’acció protectora, i atorga als jubilats dels regims especials
esrnenla t s una paga extra més 1’any.
Continuen pendents, pero, altres limitacions, ja denunciades en informes anteriors, com el requisit de I’edat de 45 anys
exigit als treballadors autbnoms per poder tenir dret la invalidesa total, exigkncia d’una carencia superior per accedir a la incapacitat laboral transitbria, etc,, que confirmen la desigual
acció protectora.
Persisteix el greu problema, reflectit en la queixa que presenti la senyora C. C. (referhcia 353/88), entre d’altres que
encara anem rebent, pel que fa a la pensib de jubilació i a la
interpretació que fan I’JNSS i el Tribunal Central de Treball de
l’article 28.3.d) del Decret 2530/70, del 20 d’agost, ja que no
es reconeix validesa a les cotitzacions Corresponents a períodes
anteriors a l’nlta, emparant-se en la subjecció al principi de legalitat proclamat a la Constitució.
Davant la hacceptació dels suggeriments i les recomanacions fetes en coordinació amb el Defensor del Pueblo al Ministeri de Treball i Seguretat Social, i ateses les queixes que es
continuen rebent, el SÍndEc decidí soklicitar al Defensor del
Puebio que, d’acord amb Pa legitimació que li atribueixen els
articles 162.1.b) de la Constitució Espanyola, en relació amb
I’artide 46.l.b) de la L O. 2/79, del 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional, i 29 de la L O. 3/81, del 6 d’abril, que interposés recurs d’empara, d’aacord amb les consideracions de la cartainforme que en síntesi reprodu’im : (( La interesada, sin embargo, entiende vulnerado el art. 14 de li1 Constitución, asi como
la violacibn de 10s articulos 9.3, 24 i 50 del m i m o texto fundamental, por discriminar a 10s eventuales pensionistas que se
encuentran en la situación de no computaries las cuotas ingresadas externporheamente, pues de nada sirvió pagar cstas con
recargo, salvo para ser confiscadas.
))Pide también que se estudie la posibilidad de hacer uso de
la IegitknaciÓn que a la Institucibn del Defensor del Pueblo le
confiese el art. 162 de la C E . y 46 de la Ley Orginica del Tribunal Constitucional, en relación con el art. 29 de la Ley Orgánica
3/31, de 6 de Abril, por si pudiera apreciarse por vuestra Institticion violación de un derecho fundamental.
>>Alhaber sido estudiada dicha problemitim, tanto por
vuestra Institución como por la nuestra, y de acuerdo con la
rnhs reciente doctrina del Tribunal Constitucional, incluyendo
la ya citada Sentencia del Pleno del Tri bunal Constitucional
núm. 189/87, de 24 de Noviembrc, asi como las mris recientes,
de fecha 29 de Fehrero de 2988, números 30, 31, 32 y 33,
donde se revela que la fa1ta de coherencia de la Entidad Gestora
(INSS), al admitir el pago de las cuotas atrasadas y denegar
lucgo la pcnsibn, pucde revestir climensih constitucional, en-
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tendemos habría de pronunciarse consecuentemente sobre el
rondo, estimando el amparo.
>)En las cuatro Últimas Sentencias indicadas del Tri bunal
Constitucional, se rcitcran 10s mismos argumentos que condujeron a la desestimacibn del recurso de amparo de la Sentencia
núm. 18987, de 24 de Noviembre.
>>Noobstante, no podemos dejar de mencionaros la consideración final del fundarnento jurídic0 10”de la ya indicada Sentcncia núm. 189 del Tribunal Constitucional, donde se invita a
10spodercs p Ú Micos a carn biar aquella norma preconstitucional
(art. 28.3.d) del Decreto de 20 de Agosto de 1970>,calificada
de (<severa>>
y <<discutible)>, contraria a ciertos principios constitucionalcs, por otra mis aeorde a 10sprincipios sobre proteccibn de la tercera edad, reconocidos en 10sartieulos 41 y 50 de
n uestra Constitución.
)>Nas abstencmos, sin embargo, de comentar 10s dos votos
particulares, formulados en el reiterado recurso por cinco Magistracios del Tribunai Constitucional, que consideran, por el
contrario, como bien conocerék, que la interpretación dada
por la S.T.C. ai citiido art. 28.3.d) y la dencgación de pensibn
de jubilación a la recurrente en amparo, violan el principio de
igualdad que cons2zgr;i el art. 14 de la C E .
<(Alentender nuestra Institucions que en la queja que adjunto os acompañamos existe un trato desigual e injusto y por el10
discriminatori0 para la interesada -que en este caso ingresó
unas cuotas de tres meses anteriores al alta y con recargo-,
originado por el art. 28.3.d) del Decreto 2530/70, de 20 de
Agosto, nos permilimos manifestar nuestra discrepancia con la
interpretación dada por las indicadas Sentencias del Tri bunal
Constitucional a las cotizaciones externporheas del Régimen
Especial de Trabajadores AutÓnornos, consecuente con las opiniones vertidas tanto por vuestra Institución como por la
nuestra sobre la citada problemhtica, que rnerece resolverse
sin miis dcmoras
El recurs dkmpara fou definitivament presentat per la mateixa interessada i continuem un cop més pendents del vereclicte de I’& tribunal, atbs el dcso’imcnt per part del Ministeri de
les recomanacions fetes pel Síndic en coordinacib amb el Defensor del Pueblo i del propi Tribunal Constitucional quan
insta els poders públics (legislador igovern), en una de les sentencies, a trobar els mitjans normatius per fer que la realitat dacosti als principis rectors del Cap. I11 de2 Titol I de la Constitució i a promoure les condicions que facilitin la igualtat rcaí i
efectiva en aquesta mattria.
No obstant aixo, malgrat el temps transcorregut des dc les
nostres primeres recomanacións, es continua negant el dret a
la jubilació 111streballadors autonoms que vim pagar les cotitzacions corresponents, amb recarrec i multa, si bé extcrnporimiament, sense cap garantia de suficikncia economica per a la
vellesa.
Per aixo, hem de reiterar la recomanació fcta a betzef, a 11
que es produeixi un canvi normntiu de l’abast i en el sentit
i nd icat.

-

Mort i stlpervivenciu. Drets úe la viha o drl vidu

La interessada, D.O., va conviure maritalment amb XX, el
treballador, des de l’any 1979 fins al de& d’aquest, I’any
1987. L’esmentat treballador era carat amb YY, amb la qual
convisquk fins l’any 1979. L’any 1981 cl causant s o l k i t i In separacib conjugal i, amb posterioritat, el divorci, pero en el
moment del traspas no s’havia dictat sentkncia sobre el seu cas.
La interessada, D.O., sol-licitide I’INSS la pensi6 de vidu’itat i la d’orfenesa per als tres fills nascuts de la unió amb el
finat; adjuntava a I’esmentada petició els documents amb quk
acreditava convivencia amb el causant; li fou denegada la
pensió de viduitat, perb reconeguda la d’orfenesa per als fills.
La controvkrsii-1 se centra en la possibilitat d’iiplimció en
aquest cas de la DisposiciÓ Addicional Desena de la Llei 30/81,
del 7 de juliol. Atenint-nos a la convivencia de la interessada
amb el causant des de l’any 1 979 fins a l’any 1987, data del traspas, vam haver d’indiear-li que l’esmentada disposició addicional no preveu en l’apartat segon la possibilitat de cuusar cap
dret quan el decés s’ha produ’it amb posterioritat a I’entrada en
vigor de la Llei 30/81 del 7 de juliol. En altres inforrncs ja
hem indicat --i I’lNSS n’ha rebut en altres ocasions Irz
recomanacib - d’actuar per solucionar els problemes produ’its
per la manca de regulació específica d’unes situacions de fet,
no previstes per la normativa actual ni desplegades pel Govern.
Aixo genera inseguretat jurídica i un estat de confusió que
encara no s’han corregit.
Mitjanwnt el Defensor del Pueblo es fku una recomanacib
al ministeri corresponent, cl qual va reconeixer que la dita
norma era indeterminada i que crea dificultats &interpretació i
aplicacib. Igualment ens informava que s’ha presentat un projecte de regulació d’aquestes prestacions, que inclouria les recomanacions fetes pel Defensor del Pueblo i altres
d’homo Iogues.
Aixb, pero, ha resultat infructuós, atks que cl Govern no se
n’ha prcocupat més, sinó que ha deixat que sigui la jurisdicció
que dilucidi la controversia entre els interessats i 1’lNSS.
Mentrestant, I’antiga recomanació núm. 67 de I’OIT aconseiinvn atorgar prestacions a la dona no casada que cohabitava
amb el causint. Així mateix la doctrina cl’alguna sentencia del
Tribunal Central de Treball (20 febrer 1984 i 13 maig 1985) i
del Tribunal Suprem (9 marG 1984) ja havien interpretat i aplicat extensivament aquella norma en suposits en q u e el dec&
del causant s’hagués produ’it amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la Llei 30/81, del 7 de juliol.
Altres sentencies, tant de la Magistratura de Trcball com del
TCT, equiparen ja H convivencia matrimonial )) i {(convivencia
de fet>>
a I’efecte de causar pensió de vidu’itat, d’acord omb una
lbgica interpretacib de1 principi d’igualtat i llibertat ideologica,
reconegut per la Constitucib.
Recentment, la Sentencia núm. 260/88, del 22 de desembre,
del Tri buna1 Constitucional cn el recurs d’empara núm.
3591’85, ha atorgat I’empara i reconegut a la interesada la
pensi6 de vidu’itat, d’acord amb el que estableix la norma
segona de la Disposició Addicional Desena de la Llei 3OJ81,
del 7 de juliol, en igualtat de condicions amb els supbsits en
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que el traspis del causant s’hagués produ’it abans d’entrar en
vigor l’esmentada Llei.
EI Síndic ha de continuar denunciant aquestes situacions, en
quk preval una interpretacib literal feta per les entitats gestores
en oposició al principi d’igualtat davant la llei proclamat a l’art,
14 de la Constitucib.

,Jdilats i pensionistes pes la llibertat d’ExJrcssici i e, dret a la
injormació
Queixu núm. 1353/8 7

Una agrupació de pensionistes i jubilats d’un determinat sindicat s’adrqk al Síndic plantejant una queixa referent a la normativa reguladora de les activitats informatives als casals
d ’avis.
Els interessats exposaven que havien sollicitat del Director
General de 1’Institut Catali d’Assisthcia i Serveis Socials
l’autorització corresponent per poder accedir als casals d’avis a
fi d’informar els pensionistes sobre la nova Llei de Reforma de
Pensions. Aquesta sol-licitud els fou denegada i no pogueren
facilitar ia dita informacib tai corn pretenien. Mentrestant, ei
Director General de 1’ICASS dicti la circular 9/86, que regulava I ’ h i l’accés de persones externes en els casals i clubs d’avis.
Efectivament, aquella circular facultava els sindicats i altres
organitzacions a solkitar autorització a I’organ competent per
fer activitats informatives destinades als socis dels casals.
Aquesta autorització, per& havia de ser aprovada per unanimitat pel consell de govern del casal, una unanimitat que, segons
els interessats, lesiona la llibertat d’expressib i d’informació
fins al punt de ranejar la inconstitucionalitat.
Els interessats van fer arribar la seva protesta RIParlament
de Catalunya, on un diputat formula una pregunta al Consell
Executiu sobre la possible modificació de I’esmentada circular,
en d sentit de substituir la unanimitat per majoria simple. En
nom del Consell Executiu, el Conseller de Sanitat i Seguretat
Social va trametre resposta per escrit, que no recollia la modificacio de la ja esmentada circular.
Admesa 121 queixa a trimit, el Sindic acordi sollicitar un informe del Conseller de Sanitat i Seguretat Social i, sens perjudici d’analitzar si l’esmentada unanimitat podia ser causa de vulneració d’algun dret fonamental o llibertat pública, exposa a
l’esmentat Conseller el criteri de In Institució, en el sentit que
la unanimitat que es requeria en la circular es contradeia amb
la llibertat d’expressió i e1 dret a rebrer informacib. Així
mateix, es recomanava de substituir la unanimitat per una majoria que garantís els principis constitucionals.
En I’informe datat el 8 de juliol de 1988, del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, se’ns feia avinent quc el requisit d’aprovació per unanimitat del consell de govern dels casah havia
eslat suprimit per la nova circular nbm. 13/88, de l’ICASS, en
la qual s’exigia la majoria de 2/3 dels membres.
Atks que s’havia corregit la poc afortunada exigencia de la
unanimitat i acceptat el nostre suggeriment, i el problema objecte de queixa havia estat positivament resolt, el Síndic decidí
informar cls inlcressats i arxivar el present expedient.
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Presb, amnistia i Semetat Social
Queixes núms. 11/88, 562/88, 563/88, 6 I1/88, entre d’altres

La Llei 46/77, del 15 d’octubre, d’Arnnistia, en relaci6 amb
la Llei 18/84, del 8 de juny, d’assimilacib de periodes de presó
a periodes de cotització a la Seguretat Social, ha estat una cle les
moltes contribucions a la superació de les situacions discriminatbries produ’idesa conseqükncia de la guerra civil, pero de difkil i controvertida aplicació entre Ics diferents administracions impiicades.
D’acord amb la Llei 46/77, del 15 d’ooctubrc, són amnistiats
tots els actes d’intencionalitat política produits abans del 15 de
desembre de 1976.
No obstant aixo, els ciutadans que patiren captivitat a conseqübncia d’actes d’intencionalitat política no es van veure protegits socialment quant a les prestacions que atorga la Seguretat
Social.
Mitjanqant la promulgació de la Llei 18/84, del 8 de juny, es
volgueren eliminar els vestigis de desprotecció de la Llei
d’Amnistia, considerant els períodes d’assegurament c? I’extingit SOVI, d’abans de 1967 i de situació assimilada a la de I’alta
en el regim general de la Seguretat Social a partir de I’esmentada data.
EIS interessats que s’han adreqat a la nostra Institució,
pereu, s’han vist voltats en un procés kafkia davant el Ministeri
de la Defensa, quan s’hi h d n adreqat per poder obtenir la decisió judicial o resolució administrativa que aprovi l’aplicacib de
l’amnistia i l’assimilacib dels periodes de temps de presó.
Les sol-licitudsde reconeixement s’han de presentar davant
l’lnstitut Nacional de la Seguretat Social adjuntant-hi les resolucions que acreditin l’amnistia i el temps de captivitat. Els
interessats E. 1. i A. G., entre d’altres, van presentar la documentació que van poder obtenir dels organismes corresponents, pero com que no van poder justificar suficientment el
temps de presó ni l’aplicació de I’amnistia, es trobaren amb la
resposta que I’INSS no podia resoldre favorablement els seus
casos.
Tenint en compte I’esperit benevolent de la Llei 18/84, del
8 de juny, i del reglament que la desplega (Ordre d’l d’octubre
de 19841, que imposen a I’lnstitut Nacional de la Seguretat
Social I’obligaciÓ de sol-licitard’ofici la documentació necessiria del Ministeri o organisme competent, a fi d’adoptar la resolució corresponent, la mateixa administracib s’ha vist incapac;
de sol-licitar-lai, en tot cas, d’obtenir-la.
Les queixes que se’ns han presentat han fet patent un cap
més que 1st manca de coordinació administrativa comporta la
negativa de fet a l’exercici dels drets al ciutadh.
El Síndic ha informat els interessats dels organismes on cal
solkitar la documentació pertinent; alhora, ha fet un suggeriment al Defensor del fable perque s’adreci RI Ministeri de Trcball i Seguretat Social i , pel que correspongui, c? la Secretaria
General competent per resoldre les qiiestions que planteja I’aplicació del reglamcnt, a li de remoure els obstacles que impedeixen una correcta i racional aplicació de la Llei.
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del 4 de rnarg, de relacions de treball. Pcr tant, admetkrem la
Queixa núm. 325/88, entre d’a/tws

Amb data 21 de mar$ de 1986, la interessada, senyora F. I.,
solliciti de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Tresoreria Territorial de Barcelona) la devolucib de les quotes ingressades indegudament, per haver continuat cotitzant fins al
mes de desembre de l’any 1985, en la quantia de 70.000 pessetes, i posteriorment haver estat declarada invilida permanent
en grau absolut, amb efecte des de l’agost de 1985.
Al cap de dos anys de la sol4citud i de diversos escrits a la
Tresoreria, no havia percebut la devolució que demanava.
La nostra Institució estudih la queixa i , sens perjudici de i’estudi que per raó de compethncia en fes el Defensor del Pueblo,
al qual la traslladarem, vam suggerir a la reclamant que s’adrecés al Ministeri de Treball i Seguretat Social fent un recordatori
de deures legals en relació amb l’art. 42 del Reglament General
de Recaptació (R.D. 716/86, del 7 de mar$), que preveu la devolució total o parcial dels recursos que s’hagin ingressat per
error, en relació amb la normativa reglamenthria del rkgim especial al qual havia cotitzat la interessada. Vam fer ressaltar ta
resolució de 15 de novembre de 1984, que sostk el criteri de devoluci6 als treballadors en situació de baixa. Atks el contingut
de i’esmentada normativa i considerant legitim el dret de ia
interessada a la devoluci6, solkitada feia més de dos anys,
vam fer un suggeriment en aquest sentit, donat I’excessiu
retard de la Tresoreria a complir el que és de llei. Posteriorment
vam rebre del Defensor del Puebfo l’informe de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, en el qual s’indicava que l’expedient havia estat resolt favorablement amb data 15 d’abril de
1988 i que s’hiivia transferit a la interessada la quantitat

reclamada.
No és el primer cup ni I’hic que ei Síndic ha de denunciar la
diferbncia de trlzcte que dispensen les entitats gestores quan es
tracta de credits o deutes a favor seu o, al contrari, quan s6n a
favor del ciutadi Aixb torna a confirmar la topica locució de
wiutadh pagador diligent i ciutadi-cobrador pacient )> en la realitat quotidiana.

@eixa núm. 1145188

El senyor A. A. presenta queixa sol.Iicitant la intervenció
del Síndic, pel fet que, corn a rcpresentant dels treballadors de
l’empresa on presta servei, va instar la iniciació de conflicte 60Hectiu de treball i, malgrat haver transcorregut més d’un any,
l’autoritat laboral no ha resolt d’acord amb la legislació vigent.
Estudiat I’cscrit de queixa i la documentacib aportada per
t’interessat, vam verificar la iniciació del procediment de conflicte col.lectiu de treball pel qual es demanava que es declarks
et dret dels treballadors a perthnyer a un determinat economat.
Les parts havien cornparcgut, previa convocatbria, davant
I’autoritat de treball competent per intentar la conciliació,

triimit que acahh sense avincnqa. Presentades ics al-legacions
pertinents a la conciliacib, l’autori tat laboral no ahvia procedit
tic conformitat amb I’articie 25 del Reial i)ccret-I,lei 17/77,
..-.

-.

-_- - . . ..

.

..- .

queixa a trhmit i sol.licit8rem un informe del Conseller de Treball, amb el suggeriment que s’adoptessin les mesures necesshries perque, d’acord amb ]’art. 25 de l’esmentat Reial DecretLlei, I’autoritat laboral procedis a trametre a la Magistratura de
Treball el corresponent informe i es desbloquegks aixi el

procediment.
Amb posterioritat es rebh l’inforrne del Conseller acceptant
el suggeriment i esmenant el problema en aquests termes :
<<Certament,s’ha produ’it un retard que tk el seu origen en
un cert habit negociador entre les parts, un cop finalitzada la
conciliació davant l’htoritat Laboral, que se segueix produint, de forma reiterada, i que ha motivat que no s’hagi fiscalitzat de manera sistemlitica el compliment dels terminis, tot
aixb lligat al volum considerable d’aquest tipus d’expedients,
existents en I’ambit de Barcelona.
>>Noobstant aixo, la queixa tramitada ha originat que s’adoptin mesures de control per a un millor compliment dels terminis, sense que aixb impliqui, necesdririament, un canvi radical de conducta d’aquest servei territorid, que tendeix a aproximar les posicions entre les parts, corn a objectiu conciliador
de l’actuacib administrativa.
>>Respectea l’expedient concret de la queixa presentada, us
informo que ja s’ha trames, en data 20.1.89, l’informedemanda corresponenta la Magistratura de Treball. ))
Com sia que es resolguk el problema objecte de queixa, s’arxivh l’expedient, prhvia notificació als interessats.

Sol*licituddirpla hora d’absknciu del treball per lactbnciu HO maternal d’unfdl. Discrjminacib per ruri de sexe
Queixa núm. I36Q/87

L’interessat, T. A., es queixa al Síndic pel fet que havia
sollicitat de l’empresa on treballava una hora d’abskncia dei
treball per lacthncia no maternal de la seva filla de nou mesos.
L’empresa li ho denega al-legant que la mare de la filla no treballava i que era ella la que havia d’ocupar-sc’n.
Amb data 22 d’octuhrc de 1987, T. A. denuncia aquests fets
davant la Inspecció Provincial de treball de Barcelona i, després
d’haver-hi comparegut ambdues parts, la Inspecció no resolia
l’expedien t.
Estudiada pel Síndic la qiiestió de fons, sobre el dret del treballador a la pausa retribuida en el treball per raó de lactancia,
d’acord amb l’art. 37.4 de la Llei 8/80, del 10 de marq, en relacib amb els articles 4.2 i 17 del mateix Estatut dels Treballadors, es va decidir que, en atenc5 als preceptes esmentats i d’acord amb el principi d’igualtat consagrat en I’art. 14 de la Constitució, el pare o la marc poden gaudir indistintament de
l’hora d’abskncia esmentada, evitant així la discriminació per
rab de sexe.
Malgrat conhixcr la literalitat i exclusivitat del preceplc esmentat (art. 37.4 E. T. : (( Las trabajadords, por Iactancia de un
hijo menor de nuevc meses, tendrán dcrccho a una hora de
nusencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrzi substituir e s k derecho por una
reduccibn de la jornada normal en media hora con la misma finalidad >>> i la doctrina d’alguns autors de dret del treball, en es-
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pecificar la protecció de la dona treballadora per rab de maternitat, no pas de sexe, la qual cosa significaria un tractament desigual a diferents supbsits de fet i, per tant, no hi hauria discriminació, el Síndic, considerant oportú fer la recomanació en el
sentit abans exposat, sollicitk a la Inspeccib de Treball l’informe corresponent.
La Inspecció, d’acord amb eI criteri del Síndic, emeté informe invocant, la Jurisprudencia relativa a la legislació actual
(STC de 4.9.84 relativa a l’art. 37.4 de VET), i tarnbk la relativa
a lacthncia (alimentació natural o artificial) prevista a l’art. 26.5
de I’antiga Llei de Relacions Laborats (STCT 21 2.77;9.2.78;
9.4.78), admetent la reducció de la jornada soilicitada pel
treballador.
Rebut l’informe i ates que el treballador sollicitava el període de lacthcia retroactiu o bé la indemnitzaciópel temps transcorregut i no essent, d’altra banda, vinculant l’informe de la Inspecció, atesa la configuració existent en I’Estatut dels Treballadors, es recomana a l’interessat d’exercir la corresponent
acci6 judicial davant la Magistratura de1 Treball, previ l’intent
de conciliacib davant ei CMAC, amb la qual cosa considerarem
enllestides les nostres actuacions.

Mesures que poden discriminar treballadors per ra6 de la no qfiliocií?sindical

El senyor J. ‘B. s ’ a d r e a la nostra Institució exposant, en
síntesi, el següent : << El Departament de Treball de la Generalitat reserva durant la temporada d’estiu ei 50°h de les places de
les residhncies de temps lliure de Catalunya a les centrals sindicals. Aquí hi ha, al meu entendre, un tracte a favor dels trebaHadors afiliats a h sindicats, enfront de la majoria de treballadors, que no estem afiliats a cap central sindical. ))
La nostra Institució admeté a trhmit la queixa i solkita un
informe del Conseller de Treball, per comprovar si l’actuació
d’aquest Departament quant a la política de reserva de places a
les centrals sindicals s’adequava al principi constitucional
d’igualtat consagrat a l’art, 14 CE en relacib amb I’wt. 28 sobre
llibertat sindical.
De l’informe rebut es desprenia en síntesi la transferimcia a
la Generalitat de Catalunya de les funcions i serveis de l’lnstituto Social del Tiempo Libre (RD 2628/80, del 4 de desembre) on es determina el dret de tots els treballadors espanyols i
llurs familiars a utilitzar les residencies traspassades.
Malgrat el dret de tots els treballadors i llurs familiars a
servir-se d’aquestes residencies, l’any 1982 es va signar I’Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) segons el qual (punt VI.4)
s’oferiria a les centrals sindicals signants el 50°/o de les places de
les residbncies de temps lliure, perquk les poguessin oferir als
afili ats.
La Generalitat, estimant que l’esmentat acord contribui’a a
establir un nou vincle de cooperació entre I’AdmInistració i els
sindicats, el respecta i mantingué la reserva del 50% de les
places per a les dues centrals sindicals més representatives a
Catalunya.
Amb motiu d’una pregunta i posterior interpel-lació al Consell Executiu sobre ¡’esmentada reserva de places, el Ple del
Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 27/11, dei 15 d’octubre de 1937, per la qual s’insta el Consell Executiu <<a
prendre les mesures necessiries per tal que la reserva del 50%
de les places de temporada alta en les residhcies del temps
lliure per a les centrals sindicals majarithries sigui aplicada mitj a q a n t la distribució proporcional a totes les organitzacions
sindicals, d’acord amb els respectius percentatges de representativitat institucional a Catalunya i sempre que hagin assolit
com a mínim 1’1% en els resultats globals de les eleccions als
brgans de representacib dels treballadors en les empreses a Catalunya )>.
La nostra Institució, sens perjudici d’haver-se aprovat
aquella moció, va considerar que el manteniment d’aquesta reserva de places per a les centrals sindicals no s’adequa al principi d’igualtat que defineix I’article 14 de la Constitució i que,
per tant, és contrkria a Vacord de la Comissib mixta de transferencies, aprovat pel RD 2688/80, del 4 de desembre. L’acord
estabkix el dret de tots eis treballadors i llurs families a ser
usuaris de les citades residkncies. Per tant, el Síndic féu una recomanació al Conseller de Treball tot manifestant-li que no
veia justificada la reserva parcial de places, segons els percentatges de representativitat dels sindicats a Catalunya i dels no
afiliats, perqu5 les dades donades a ]’informe per E’ex?

Curs deformaciti ocupmional sense meslres

Un grup de dotze persones seguien un curs de formació OCUpacional de jardineria programat per 1’INEM durant l’any
1986. Comparegueren al Síndic comunicant-nos que havien iniciat el curs a mitjan gener de 1988, perqub i’expert de formació
no hvia pogut ser contractat pels serveis centrals de l’Estat, per
raons pressupostaries i d’intervenció.
Indicaven tam bk com a objecte de queixa que, després d’un
mes d’haver comenqat, o sia a mitjan febrer del mateix any, es
va Interrompre el curs amb motiu d’un accident que pati l’esmentat expert i, pel fet de no haver-se’n previst la substitució,
foren lesionats els legítims interessos dels dotze interessats.
Certament, l’objectiu del curs era d’obtenir una formacib i
un títol que permetés d’accedir, a1 mks aviat possible, a un lloc
de treball. Si el curs s’intesrompia, deixaven de percebre la
beca que, en alguns casos, era l’únic ingrés que tenien. Mentre
es resolia la situacib, no podien optar per activitats diferents ni
tampoc iniciar d’altres cursets ocupacionals.
Estudiada la queixa, fou tramesa al cap de l’INEM, al qual
sollicitirem un informe sobre les mesures previstes per resoldre, a curt termini, el problema dels interessats.
Al cap de catorze dies rebíem l’informe sol-licitat, en el qual
s’exposaven les raons de la contractació de professors, per obra
o servei determinat, i s’especificaven ies possibles solucions
per distribuir els alumnes en altres cursos, o bé anuklar el curs
per permetre’ls d’inscriure’s en altres activitats, sempre d’acord amb els interessats. Aquestes solucions foren notificades
als interessats, de manera que la solució a la queixa es va produir opcionalment i alternativa entre els mateixos alumnes i
1’INEM.
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Conseller dc Treball i ara ratificades (representativitat del
78, 17°!o a les dues centrals majoritisies, del 9,72% a la resta de
sindicats, i del 12,10n/n als no afiliats) no eren de treballadors
afiliats a sindicats, sinó de cirrecs electes i essent de domini
p~ blic l’escis percentatge de treballadors afiliats als sindicats a
Calalunyn, fet que es contraposa a la reserva del 50% de places
que se% fa.
Tot i acceptar el compliment de la moció, vim creure que la
mesura de reserva de places als afiliats a sindicats no és la
idbnia per fomentar llur col.laboraciÓ amb I’AdministraciÓ.
Per aixo, i sens perjudici del que s’ha indicat, vam suggerir al
Conseller que, en futures ocasions, s’utilitzin mesures politiques i de foment que no discriminin determinats treballadors
per raci de I’eventual afiliació a un sindicat (art. 4 ET) i que
s’emprin mesures més adequades per salvaguardar la
proporcionalitat.
En aquest moment el nostre suggeriment estri pendent de resposta del Departament de Treball.

IV. CONSIDERACIONS

1. Pensions Eqxciuls

La insuficikncia econbmica dels ciutadans durant la vellesa,
reflectida en la majoria de queixes presentades al Sindic, ha
provocat des de I’inici del sistema democrhtic un moviment
delsjubilats en cerca de pensions per enfrontar-se a les necessitats basiques.
EI nostre sistema contributiu de seguretat social deixa molts
jubilats sense prestacions econbrniques, i I’acci6 social i els serveis socials preseten un servei ínfim i exclusiu, amb el qual és
dificil de substituir. Així doncs els ciutadans tractats desigualment de resutles de la Guerra Civil consideren I’expectativa de
percebre una altra prestació economica, no pas com a reconeixement &uns drets i beneficis d’amnistia, sin6 com simple
ajut cconbmic amb que atendre les seves necessitats.
No és f M , per& que I’AdministraciÓ reconegui un dret de
contingut cconomic sense oposar resistkncia; al contrari, el
seguit de requisits formals i de contingut juridic, el trasllat de
la carrega de la prova al ciutada, juntament amb la manca d’cficBcia i wordinacib administratives, tot plegat fa que els possibles beneficiaris triguin anys a veure reconeguts els seus drets.
2.

Seguretat Social

Quan la nostra Constitució consagra com a principi rector de
la política social i cconbmica dels poders públics el manteniment d’un rcgim públic de seguretat social per a tots els ciutadans, ho fia tenint en compte les convencions i els pactes internacionals, que el regim cspanyol ha anat ratificant amb anteriaritat o posterioritat a I’aprovació dc la Constitucib.
Les premisses progrcssistes i d’avantguarda en reiacib amb
la seguretat social consagrades per la Constitució espanyola ja
eren el pensament dels qui van sistcmatitzar ics asscguranccs
socials (amb universalitat subjcctiva, atcnció a la situació de
necessitat, unitat de gestib i FinanCriment, prcfcrcn tment esta-

tal), per assegurar un principi de solidaritat o redistribucih, tan
de moda avui dia.
Diem aixo perquk les queixes que continuem rebent dels
ciutadans IIQ ens permeten fer un judici més positiu, sinó quc,
al contrari, ens obliguen a continuar denunciant el fet que no
se satisfan els drets economics i socials reconeguts

constitucionalment.
Hem de continuar reiterant als poders públics que, en mat&
ria de seguretat social, la Constitució espanyola --drets reconeguts a I’art. 41- s’acusa un grau mínim de protecció, tot i
tractar-se d’un terreny d’actuació regit per normes jurídiques
--no pas simples declaracions d’intencions de valor retbricque, jerhquicament, prevalen sobre les normes ordinaries del
sistema. de seguretlit social en vigor.
D’acord amb el citat precepte, s’hauria de tendir a un sistema
més universalista i assistencial, vocacid, que tan sols es defereix
en l’art. 25.2 de la Constitució, que protcgeix els reclusos,
Únics ciutadans que, en virtut de la sistemhtica constitucional,
tenen garantit aquest dret amb el nivell mhxim de garanties.
La Seguretat Social, com a institucibjurídica, hauria de satisfer aquests drets i protegir els ciutadans contra els riscs socials i
els desequilibris de la producció i el consum, més que més
havent-hi factors com Vatur, les jubilacions, l’escis índex de
natalitat i el poc estalvi, que hi actuen en centra.
Al cap de mes de deu anys des de l’aprovació de la Constitució, no podem pas dir que els poders públics garanteixin l’assistencia i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat dels ciutadans.
En la diversitat de I’estnictura i composició del sistema de
seguretat social, des de la Llei de Bases de SS de I’abril de
1966, la Llei de Finanwment i Perfeccionamcnt de la SS, d’l
de juny de 1972, la qual es refongué amb I’anterior per donar
lloc al Text Refbs de la LGSS, de 30 de maig de 1974, es considem li necessitat d’un sistema homogeni. Així, l’article 10 del
text refós de la LGSS de 1974 imposa el deure de tendir a homogenei’tzar la regulació dels regims especials amb el rkgim general, integrant-hi els altres regims, de conformitat amb la tendkncia a la unitat que ha de presidir I’ordenacib del sistema de
la Seguretat Social.
Han passat m o h anys i les darreres rcformes n’han tornat a
pitrlar, perb corn hem dit en aitres informes, la realitat és lluny
d’aquesta preocupació i els ciutadans de les classes socials més
desafavorides se’n continuen queixant i patint-ne les conscqükncies. En tenim una prova en les queixes quc anem rebent
sens parar, en les quals es fa patent que I’acció protectora,
quant a la quantitat i la qualitat, igual corn a la facilital o la dificultat d’obtenir-ne les prestacions, difereix molt segons els
regims de seguretat social a quh els ciutadans cstan afiliats.

3.

Treball

El Síndic ha tingut ocasió de constatar a bastament que, en
materia d’ocupacib, malgrat els esforFos de Ics entitats gestores
pcr millorar i desburocratitzar la gestió, continua essent evident la manca d’una política clara i contundent contra l’atur,
yuc impedeixi que es continui carregant tot el pes de la crisi
sobre la part més feble de la societat, els treballadors.
Les noves reformes de la normativa laboral establertcs pel
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Govern es continuen despreocupant d’altb que I’art. 15 de I’Estatut dels Treballadors, en fixar el contracte de treball per
temps indefinit, defineix corn el principi d’estabilitat en el treball, La jurisprudkncia ho ha entks aixi, fins que aquest concepte s’hha vist substituit per la contractació temporal, que, imposada amb carhcter conjuntural des de l’any 1976, a Espanya
ha esdevingut una contractació estructural, de manera que
l’art. 15 de i’esmentat Estatut ja no és mbs que una ombra o
una pantomima. Aixi, tant des de les empreses privades, petites o grans, com des de la mateixa Administració, s’utilitzen
formes de contractacib temporal, a vegades incompatibles amb
la legalitat.
D’altra banda la marginació dels ciutadans desocupats, tant
~ de m4s de cinquanta-cinc anys, ha suscitat
els joves C Q els
moltes queixes i denimies i, una vegada més, s’hi ha posat en
dubte que la contractacib temporal pugui generar ocupacib.
Hem de dir que, gracies a les bones relacions amb el Departament de Treball de ta Generalitat i amb la Direcció Provincial
de I’INEM a Barcelona, s’han pogut resoldre supbsits d’aplicaciÓ legal i evitar a l’administrat haver d’accedir a la Magistratura. També s’ha apreciat una agilita& objectiva dels expedients
administratius, de reconeixement o represa de prestacions i
subsidis per desocupaciú.
Acabem indicant que seria convenient que tes entitats gestores comencessins d‘introduir i aplicar a la realitat els conceptes
i principis recolIits a la Constitució i a la Carta Social Europea
pel que fa als drets econbmics i socials. Diem aixb perque, per
poder ser realment gaudits, els drets economics i socials exigeixen una actuacib positiva i creadora dels poders públics que
posi en funcionament els instruments necessaris a la finalitat
amb qub van ser reconeguts, Tractant-se d’uns drets de carhcter programhtic (indicadors de l’acció dels poders públics),
només quan s’actuarh en el sentit de fer-los positius fins a
l’extrem en naixeran els corresponents drets subjectius dels
ciutadans.

Secció 6
Serveis Socials
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11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

Deficients fisics :
- Barreres arquitectbniques
- Accés a un lloc de treball
- Subsidi
Soltici tud
Tramitació
Denegacib per grau de deficiencia
Denegacib per ingressos

Deficients psiquics :
- A d s a un lloc de treball
- Subsidi
SoMicitud
Tramitacib
Denega& per grau de deficihcia
Denegacib per ingressos
- Subvencions a associacionsi institucions

Gent gran :
- Residbncies
- Incidbncies en l’ajuda FAS
- Incidbncies en centressocials (casals)
- Indigents
Infants
Dones
Grups marginats :

- Gitanos

- D’altres

Bosses de pobresa :
- Administració de la Generalitat
- Administracions locals

111. QUEIXES SIGNIFICATIVES

I. TNTRODUCCI6

En aquesta secció es tracten les queixes presentades durant
I’any 1988 en relació amb les accions i omissions de les administracions públiques catalanes en matkria de serveis socials.
Mi tenen cabuda, per tant, les queixes referents a prestacions
assistencials (subsidis de garantia d’ingressos mínims, fons
d’accib social, etc.) situacions de pobresa, colafectius marginats, deficients, etc.
La idiosincrhsia dels eventuals reclamants en aquesta mat&
ria explica tant el seu escas nombre com el fet que la majoria de
qüestions siguin suscitades per colkctius i associacions. Aixo,
pero, no minva el gran interes dels afers tractats, el carictec essencialment social dels quals els hauria de fer prioritaris quant
a tractament i resolució per part de les nostres administracions
I

públiques.

La queixa que repruditn tot segu,, va terili entraha a la nstituclb el dia 28 de desembre de 1988, ra6 per la qual encara
esta en tramitacib. No obstant aixo, la transcendkncia de la qiiestióaconsella de reproduir-la en el present Informe.
La queixa va ser presentada per divuit entitats del Secretariat
Diocesh de Marginacib i fa referkncia al tancament progressiu
de pensions en el districte de la Ciutat Vella i les conseqiiendes
que aixb comporta.
Els fets de partida són clars : I’escds rendiment social i la
manca d’higiene i salubritat d’aquesta mena d’establiments,
juntament amb la rehabilitacio de la Ciutat Vella, van motivitr,
per una banda, el tancament de l’últim centre d’stcolliment
nocturn de I’AdministraciÓ, situat a la vora del de Valldonzella
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(ja tancat fa quatre anys) i, d’altra banda, simultiiniament, el
tancament de diverses pensions econhiques.
Les entitats promotores de la queixa, sense posar en dubte la
legalitat dels tancaments, denuncien la manca d’alternatives
de residbncia nova amb garanties mínimes d’estabilitat, i la imprevisió de les administracions pwbliques en aquest sentit.
La reduccid, del nombre de pensions -segons ens diuenha arribat a tal extrem que dels 60 vals per dormir en pensió
que va distribuir entre un nombre igual d’indigents una de Ies
entitats del Secretariat DiocesB, només se’n van poder fer
servir 13, ja que no hi hwia més places lliures. Aquesta escassetat de places provoca, al mateix temps, l’encariment del preu
de les pensions, que de 400 pessetes la unitat han passat a 1000
pessetes, quantitat prohibitiva per a molta d’aquesta gent.
El resultat final de la imprevisió administrativa ha estat l’increment del nombre de ciutadans que dormen al carrer, a vegades al costat d’un alberg prlrblic tancat no fa gaire per poca w e ndi bilitat social H.
Les propostes de solució de les entitats promotores Re la
queixa són de quatre tipus :
a) Obrir estacions de metro, si més no els mesos de fred.
b) Aturar el tancament de pensions mentre no es pugui
dunar una solucib raonable, justa i definitiva a aquest fet.
c) Que 1’Administració adquireixi les pensions necesshries,
entre ies tancades, les habiliti i les posi a l’abast de les possibilitats, sovint nulks, dels afectats.
d) Que s’incentivi de manera seriosa i ediq la col-laboracib
amb institucions privades, moltes d’elles amb llarga experikncia de servei en aquests barris.
El Síndic abona aquestes propostes, que entén equilibrades i
possibilistes, i alhora propugna una cotlaboració real i efectiva
entre les administracions afectades per encarar i resoldre definitivament unes situacions de tan clara injustícia com la
descrita.

Queka núm. 787B8. Valurucib del grau de minusvalidesa i
ubmput dels recursospersonals del beneficiari de ¡es ajudes

El senyor P. R. formulh queixa davant el Sindic contra la denegació per I’ICASS d’un subsidi de garantia d’ingressos
mínims i d’un altre de mobilitat i compensació per a depeses
de transport, soklicitatsa favor de la seva filla G . R.
Per una banda, l’interessat es limita a valorar negativament
el Reial Decret 383/84, l’aplicació del qual -segons diu’<<situa
la meva filla en una posició de massa tonta (en tenir un
grau de deficiencia superior al 35%) i al mateix temps de massa
llesta per gaudir del subsidi de garantia d’ingressos mínims (en
tenir un grau inferior al 65%).H
D’altra banda, l’interessat impugna obertament la denegaci6
del subsidi de mobilitat i compensació per a les despeses de
transport, efectuada sobre la base de {(disposar d’uns ingressos
economics superiorsn. A k g a en tal sentit que la seva filla
percep la quantitat de 6.000 pessetes al mes per la feina que fa
en un taller ocupacional, i que d’aquesta quantitat li retenen
5.000 pessetes com a aportació especial.
En la tramitació de la queixa, deixant al marge I’opini6 del
senyor P. B. sobre el Reial Decret 383/1984, que el Síndic no
podia entrar a valorar, ens adreqarem al Departament de Benestar Social en sollicitud de la pertinent informació i, alhora,
recordhem la sentkncia del Tribunal Suprem, del 10 d’abril de
1986, en la qual es redefinia el que cal entendre per recursos
personals del beneficiari de les prestacions.
En la seva resposta, el Departament de Benestar Social ens
comunica que el senyor P. I3. havia presentat recurs d’alqada
davant el director general de I’ICASS, la qual cosa comportava
la revisi6 de l’expedient, encara en tramitacib. A la vista de la
resposta, vam acordar susprendre les nostres gestions fins a la
resolució definitiva en via administrativa.

euerjCa núm. 8 74/88. Depaegució del subsidi de garantia d’ingressos
mínims
lurcidhncies en I Úplicacihde la LISM.
Queixa núm. 606/88 :Lentitud en la concessib d’ujudes

La senyora A. A. presenta a I’ICASS en data 1I de juliol de
1985 una sollicitud d’ajuda per a un fill mongblic. EI 14 de
juliol de 1986 se li denega la sol-licitudperque els ingressos de
la família s6n superiors al límit establert. La interessada rep
aquesta resolució cinc mesos després de la mort del seu marit,
fet que havia modifimt substancialment la situació econbmica
de la familia. Havent presentat recurs, un any i mig després (el
7 de gener de 1 9 8 8 , la senyora A. A. rep una carta soldicitantli I’aportació de més documentació. Després d’apoctar el que li
demanen, al cap d’un temps prudencial sense rebre una resolució de l’AdministraciÓ, la senyora A. A. acudeix al Síndic fermulant queixa.
Acceptada la queixa a trhmit i plantejada la qüestió davant el
Departament de Bencstar Social, se’ns contesta que des del setembre de 1988 la senyora A. A. té reconegut el subsidi de garantia d’ingressos minirns amb efecte retroactiu de 1’1 d’octubre de 1986.

C. G. és una noia de 18 anys que tb paralitzades les cames i el
b r q dret a conseqükncia d’una lesió de medulla. Té dos germans, de 13 i 1O anys, i els únics ingressos familiars són els provinents del pare, que treballa de pe6. Viu en el segon pis d’un
immoble sense ascensor, i per sortir de casa necessita I’ajuda
de familiars i ve’ins.
L’TCASS li va denegar el subsidi de garantia d’ingressos
mínims pel fet de ({no trobar-se impossibilitada per obtenir
una cotlocació adequada )$, Així mateix li va denegar el subsidi
per a ilssistkncia de tercera persona al-legant <(noassolir el grau
del 75% de disminucib, segons dictamen de ~’EVOH.
Contra les esmentades denegacions, la interessada interposh
els corresponents recursos i planteja queixa al Sindic.
Efectuades les oportunes gestions davant el Departament de
Benestar Social, aquest ens contesta que s’havia estimat el
recurs de la interessada en produir-se una modificaci6 dei dictamen de I’EVO, i que, per tant, se li concedia el subsidi de garantia d’ingressosminims, per import de 19.450 pessetes mensuals, i el d’aassistkncia de tercera persona, per import de 8.180
pessetes al mes.
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ministracions catalanes els seus deures legals en aquest punt,
intentant, al mateix temps, de fer-les-hi més sensibles. Així,
ens vam adreqar a la Federacib de Municipis de Catalunya i a
1’Associacih Catalana de Municipis en els termes següents :
CL. Fóra ociós, per evident, insistir en la transcendkncia
La Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de
1’Administració de la Generalitat, que dedica el seu capítol X a social de la supressib de ¡es barreres arquitectbniques. El cas,
la reserva de places per a disminuits, estableix a l’article 49 l’e- perb, és que molts dels nostres ajuntaments (als quals corresponen, en el tramit d’aprovació de projectes i concessió de llixigencia de reservar per a aquestespersones el 2%global de 1’0ferla pública d’ocupació. Per part seva, la normativa de 1’Estat cencies d’obres, el control de i’acompliment de les normes que
(Liei 30/1984, del 2 d’agost, de Reforma de la Funci6 Pública, regulen aquesta materia) obliden molt sovint -fins i tot remodificada per la Llei 23/88, del 28 de juliol) prescriu que en specte de les obres públiques prbpis- les prescripcions legals
les ofertes d’ocupació pública es reservarh una quota no inferi- establertes sobre aquesta qüestió.
>>Dinsles diverses actuacions seguides davant les admior al 3% de les vacants, per ser cobertes per persones amb disnistracions
implicades per tal de corregir les denunciades actiminucions de grau igual o superior al 339’0, per tal d’assolir progressivament el 2% dels efectius totals de l’Administraci6 de tuds d’indiferencia i d’inhibició, el Sindic ha considerat convenient posar el tema en coneixement d’aqueixa
I’Estat.
En virtut de les normes esmentades, el Grup d’Associats de , FederaciÓ/AssoeiaciÓ, tot demanant la seva col-laboracih per
Disminu’its Físics de Catalunya (GRADISCA) s’adreGi al difondre entre els ajuntaments afiliats l’exighcia legal que els
Sindic presentant queixa, perquk entenia que 1’AdministraciÓ ateny respecte al compliment de les normes sobre supressió de
de 1’Estat anava més enlla que la Generalitat en la concreció de barreres arquitectoniyues.
)>Igualment,i en base a la importincia social d’aquesta qüesles mesures adrqxdes a I’assolirnent del 2% de referencia,
fixant en un mínim dei 3% (sense limit mixim) la reserva de tió, s’eestimaria com a molt positiva i escaient, qualsevol actuacib d’aqueixa FederaciÚ/AssociaciÓadreqada a l’analisi i disvacants per a disminu’its.
Estudiada la queixa i sol4icitat informe al Departament de cussió del problema, amb la finalitat hltirna d’esbrinar causes,
Benestar Social, el secretari de la Comissió Interdepartamental extreure conclusions i establir/ ensems per als ajuntaments afiper it la Integració de Persones amb Disminució (CTLD) ens va liats, directrius que coadjuvin a I’assoliment de solucions defitrametre un acurat estudi de la qüestió en el qual, esquemhtica- nitives. ))
Les gestions interessades en la carta parcialment transcrita
ment, es desplegaven els punts següents :
van ser traslladades pel President de la Federació de Municipis
a) La Llei 13/1988, dei 31 de desembre, de Pressupostos de
la Generalitat de Catalunya, ha introdu’it el mateix percentatge de Catalunya al Cornit&Executiu, el qual va acordar demanar i
recomanar als ajuntaments membres I’estricte compliment de
i objectiu, per a I’any 1989, que el previst a la legislació estatal,
les disposicions legals establertes pel que fa a la supressió de
amb la qual cosa s’equiparen tots dos sistemes,
b) Tenint en compte que la plantilla de la Generalitat de Ca- barreres arquitectbniques. L’esmentat Comitk Executiu va
talunya és de prop de noranta mil persones, que el 2% totalitza acordar també transmetre l’acord a tots els alcaldes i regidors
1.800 places i que I’oferta phblca de 1988 permet la contracta- d’urbanisme i de serveis socials.
Pel que fa a I’Associació Catalana de Municipis encara no
ció de 60 places per a disminu’its, si es mantenia la proporcib
caldrien 30 anys per donar compliment al mandat legal que, pa- n’hem rebut cap resposta.
radoxalment, no preveu data de realitzaci6. Amb la modificació de la Llei de Pressupostos per a 1989, el termini es reduiria
a 20 anys, termini encara inadmissible.
Sense bata, culefaccib ni meqjar caleni
c3 La CiLD considera, a la vista d’aquests fets, que cal establir un calendari d’aplicació i avanqar en el compliment de les
prescripcions recoliides a l’articlc 49 de la Llei 17/1985.
Aquesta Institució avala plenament In posició de la CILI), a
EI desembre de 1988 es va iniciar una actuació d’ofici davant
la qual ofereix el seu suport,
les queixes, trucades i notícies difoses als mitjans de comunicació relatives a la situació de manca de subministrament de gas
buth a conseqükncia de la vaga deIs transportistes autbnoms.
Les barreres arquitwtbniqws
De l’estudi de la problemhtica situacib plantejada es va constatar que, hivern darrere hivern, s’allarga el periode que transQueixes nfims. 483/88 (Alo),505/88, .551/88 i altres
corre des que es cursa una peticib de subministrament fins que
s’atén, corn a conseqiikncia de I’augment de la demanda, i que
Diversos patronats i associacions de disminu’its fisics de Ca- aquest lapse de temps encara és més llarg en els pisos de més ditalunya es van adreqar al Sindic de Greuges denunciant allb ficil accés, alts i sense ascensor.
que consideraven un incompliment generalitzat de la normati56n els ciutadans amb nivells de renda més baixos els qui,
va sobre supressió de barreres arquitecthniques i, en concret,
amb carkter general, utilitzen el gas buti com a alternativa a
del Decret 100/1984, del 14 d’abril, de la Generalitat de
energies mks cares, com l’electricitat o el gas ciutat. Pertanyen
Catalunya.
a aquest sector una part important dels ancians que viuen sols,
La reiteració, un any i un altre, d’aquests tipus de queixes,
els quais, no podent pujar les ampolles per ells mateixos des
ens aconselli d’orientar les nostres gestions R recordar a les ad- del carrer o els camions de repartiment, constitueixen el frag-

Reserva de phces per als disminuiirs
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ment més vulnerable del conjunt davant una situaci6 corn la
descrita. La {{ vaga>) dels transportistes -1cs raons de la qual
no entrem a valorar- no va fer més que uccentuar fins a un
punt d’exirema gravetat una situació .ja prou clificil en ella
mate ix a .
Divcrses entitats privades coin per exemple la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat, d’acord amb Butano, SA, i els mateixos
transportistes, van fer una tasca molt meritbria per fer arribar
butil a molts vells i malalts, De totli mancra, cal fer pal& que algunes ciirrcgues no van arribar a lloc a conseqükncia del capteniment d’aalguns ciutadans que, angoixats per I’escassetat,
obligaren els transportistes a vendre% el que duien.
El Departament de Benestar Social -de recent creacih
aleshores- va assumir la tasca de coordinar el servci de rcpartiment d’urgencia per atendre casos de necessitat en una iniciativa que cat considerar molt positiva, malgrat la qual cosa, el
Sindic va continuar rebent telefonadcs de ciutadans vells o
malalts als quuls no arribava I’arnpolln que havien demanat.
El 5 de desembre el Sindic va adreGar al Conseller de Benestar Social el suggeriment que es fes una avaluació de !es passibilitats reals de reduir el termini esmcrpt a atendre les peticions i que, en el cas que els recursos dc quk es disposava fossin
i mufi ci ents per aconsegu i I’- ho, convoqués les administracions
locals i organitzacions humanitaries per tal d’intentar pakliar
aquclla situació amb un esfort; coordinat.
En cas que no s’obtingués un acord entre distribu’iclors i
transportisies, el Sindic va demanar al Conseller que transmetés al Consell Executiu la seva preocupació per la situaci6 de
precarietat agreujada en q u e es deixava ets malalts i vells afectats, i, d’altra banda, la convicci6 que calia assegurar-los aquest
su bminislrarnent d’alguna manera.
El dia 6 de desembre s’assolí un acord entrc transportistes i
distribiiidors que posa 11 a (1l’aturada u, i l’cndemh el Consellcr
d e Benestar Social va respondre posant a disposicih del Síndic
tota la documentacib del Departament relativa al servei d’urgencia prestat.

Finalment, el 7 cl’octubre de 1988 les administracions implicades cn el problema (Direcció General de Serveis Comunitaris i Ajuntament de Kipolict) i I’AssociaciÓ Gitana de Sabadell
i Coniarca van signzir un convcni adrcqat a I’eliminació de I’assentament gitano, a la integraci6 social de les famílics respectives i a la ccrca d’un emplaqament per :ila instalhcih d’una irea
d’acampada digna per a aquelles persones qitc no requereixen
una llar de residencia cstable.
Un cop signat I’al-ludit conveni, el Síndic s’adreGii al Conseller de Benestar Social, al qual trusllaclh cl seu desig de seguir
rigorosament les diferents h s e s d’cxecucib; aixi mateix, li
solhitarem col-laboració en aquest afer i ens vain posar a la
seva disposicib per a l’exercici de les accions medials que fossin
procedents en cas de dilicultiits d’cxecució dels acords.

JV. CONSIDERACTONS
1. Els imperatius dei Depurfamentde Benestar Social

MitjanGant el Decret 141/1988, de 4 de julioi, es va crear el
Departament de Benestar Social amb els objectius específics
d’aquesta bea de govern. Entre els dos clars vessants d’actuacib del Departament (posar a disposició de la comunitat els
elements de realitzaci6 i satisfacció personals, per una banda,
i, per I’altra, resoldre les mancances que dificulten a determinats sectors socials aquestes realitzacions), volem referir-nos
aqui al segon aspecte, I’objecte del qual és, essencialment, l’individu caracteritzat per un elevat grau d’indefensió, ja sigui derivada de I’edat (infants i vells), de determinades malalties
(deficients en general), de la pcrtanyeqa a un grup etnic minoritari...o de la simple situació econhica.
En funci6 de ies queixes presentades davant aquesta Tnstituci6 i dins el camp d’actuaci6 indicat, podem apuntar els assumptes segiients com a principals afers a quk el nou Departament s’haura d’enfrontar :

a) La pobresa

Cap al final dc l’any 1987, 1’Associació Nacional Preskncia
Gitana va presentar al Síndic de Greuges un escrit de queixa cn
relacih amb la situació de diverses families gitanes assentades
cn el tcrrne niunicipal de Ripollet del Vallhs. Entre d’altres aspectes, la queixa denunciuva la insalubritat de l’assentamcnt i
les dificultats posades per I’Ajuntament per a I’cscolarització
dels nens gitanos.
En la trarnitacib corresponent, el Sindic va mantenir contactes perihdics i directes amb el fiscal en cap de 1’Audiencia de
I3arcelona i amb I’Ajuntamcnl de Kipollet, amb cls quals tracti
cl’impulsar solucions als problenies denunciats.
La tardanqi, pcrb, per arsibur a soluciones definitives, va íkr
quc, ja t’any 1988, s’obris l’cxpedient d’dici niimero 864, per
tal de recollir totcs les actuacions Ixircinls dutes ;-i terme i phnificar uns actuació global en aqiiest respectc.

El 10 de desembre de 1987, en l’acte de commemoració de
l’aniversari de I’aprovacio i la proclamació de la Declaració
Universal dels Drets Humans, al.Iudíem en aquest Parlament
a la pobresa. Expodvem en aquella ocasió una experihcia viscuda que considerhvem parddigmatica. Dkiem llavors que
quan en la nostra societat trobem famílies que donen grhcics a
Déu per tenir un fill deficient per& els permet percebre les
quinze mil pessetes del subsidi de garantia d’ingressos
mínims, la simple invocació de les dificultats existents per resoldre el problema de la pobresa esdevé pretext inadmissible.
Cal deixar-se definitivament de coartades i lluitar amb tota tenacitat per dotar de major justicia social el nostre sistema econbmic. Aquesta -dkiem- és la qüesti6. I també entenem que
és un dels afers capitals amb qui: s’ha d’cnfrontar el Departament de Benestar Social. Algunes bases, com la creació d’una
comissió parlamentaria d’estudi sobre la situació de ics bosses
de pobresa, ja s’han posat.
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En la seccib relativa a l’ensenyament i la cultura dediquem
una especial atenc%a l’educació dels nois deficients psiquics.
Igualment, a la referent a sanitat, tractem individualitzadament la qüestió dels malalts mentals adults, un dels col.lectius
més desatesos de la nostra societat. No valem tampoc passar
per aquesta secció de serveis socials sense referir-nos altre cop,
ni que sigui breument, a aquests Ciutddans,
Propugnivern en les esmentades seccions i reiterem aquí la
necessitat d’una coordinació eficag entre totes les administracions pÚ bliques afectades, per donar una solució urgent a problemes tan greus com la salut mental infantil o el dhficit de residkncies públiques per als malalts mentals. Entenem que el Departament de Benestar Social pot tenir un paper molt important
en aquest assumpte impulsant la coordinació i cooperació amb
d’altres departaments i altres administracions.
Pel que concerneix les compethcies sobre deficients en general, gestionades pel Departament de Benestar Social mitjanqant l’ICASS, confiem que es millorara l’eficikncia dels serveis
gestors i que es donara satisfacció en el minim de temps i de 1st
millor manera possible a les necessitats d’aquest colkctiu.
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no es tornin a produir. Criteris de coherkncia i de simple lhgica
obliguen a actuar sobre la bausa base d’aquestes malalties socials : la pobresa. Aquest és, en opinió nostra, el primer envit
del Departament de Benestar Social.
e) Els cdlectius margincats

Tanquem aquesta selecció d’assumptes que ha d’atendre el
Departament de Benestar Social amb la mera referimcia als sectors socials marginats, als quals dediquem un apartat especifie
en les consideracions que segueixen.
Com es pot veure, no són pocs ni lleugers els imperatius a
quk s’enfronta el Departament de Benestar Social, ni són
tampoc d’escassa trascendhncia.
Si s’accepta que el que en darrer terme compta és la persona i
el seu benestar, si s’aspira a crear un pwis on cap ciutada no
sigui exclbs, hem d’entendre el Departament esmentat corn
I’eina més Útil per <<ferpaís>>.Aquesta Institució considera un
fet molt positiu la creacib d’una Area de govern que significa
sens dubte un pas important en la tasca Última de dotar de més
justícia social el nostre sistema, La nostra collaboració -i el
nostre control- estan garantits.

c) fils deficientsfsics
2. Les barreres arquitectbniques

En la selecció de queixes que antecedeixen aquest apartat,
en vam recollir una de relativa a barreres arquitectbniqwes,
problema fonamental per als deficients fisics. La reiteraci6 dels
incompliments de la normativa reguladora d’aquesta qüestió
per part de les nostres administracions phbliques ens aconsella
tractar-la de forma individualitzada, amb la finalitat d’evidenciar amb tola claredat la realitat actual. Tornarem per tant a la qüestió immediatament després de les presents consideracions.

És obvi que, si b6 l’edat pot comportar limitacions naturals it
l’assoliment dels rnhxims nivells de realització i satisfacció personals, no representa ella mateixa cap problema social que hagi
de ser afrontat per les administracions púbiiques. Quan es parla
de vells i d’infmts en el context dels serveis socials és per
referir-se essencialment als vells i als nens, que afegeixen a les
seves circumsthncies específiques i naturals de vulnerabilitat
una situaci6 base de necessitat i pobresa general (i a vegades
també d’al tres circumsthncies específiques, com deficiencies
fisiques o psiquiques, per exemple).
La pobresa torna a ser aqui, corn en tots els grups socials
d’alta vulnerabilitat, el catalitzador que desencadena les situacions d’injusticia social que es viuen en la nostra societat.
La pobresa, doncs, esdevé objectiu prioritari de qualsevol actuació dels poders públics .&regada, no pas a procurar simplement els mhxims nivells de satisfacció personal, sinb, bhsicament, a assegurar les condicions objectives necesstiries per a
l’exercici efectiu dels drets de I’hame.
Tothom és coneixedor de casos de nois maltractats, deficients desatesos, vells desemparats, dones ultratjades, grups
ktnics menyspreats... I la realitat ens diu que el tractament específic que es pot donar a cadascun ri’aquests CRSOS, sigui del
tipus que sigui (judicial, administratiu, etc.), no garanteix que

No és la primera vegada (encara que desitjaríem que fos 1’61tima) que en els nostres informes anuals al Parlament tractem
de les barreres arquitectoniques. El Decret de la Generalitat
100/84, del 14 d’abril, regulador de la matkria, és sens dubte
una de les normes més obertament ignorades per les nostres
prbpies administracions públiques,
Tant els ajuntaments, que autoritzen (i de vegades executen) obres conculcadores de ia normativa en mat&riade barreres arquitectbniques, corn els mateixos departaments de la Generalitat, que encara IIQ han complert el que estableix la Disposició Addicional Primera del Decret 100/84, ignoren o obliden
les disposicions sobre barreres arquitectbniques, Certament,
no es pot dir que aquesta qüestió hagi estat tractada amb l’interes que, per transcendhcia social, mereix.
Dins aquest panorama desolador, l’acord del Consell Executiu del proppassat mes de setembre relatiu a la reserva del 0,5%
del pressupost d’inversions de cada departament per destinar10 a la supressio de les barreres arquitectbniques, com també
els acords adoptats en aquesta matkria per la Federacib de Municipis de Catalunya --disposicions a les quaIs ens referíem en
el corresponent apartat de les queixes representatives- són indicis d’un canvi en l’actitud de les nostres administratius, que
esperem quesignifiquin la definitiva i eficaq aplicació, a curi
termini, de les normes sobre supressió de barreres
arquitecton iques.
3. Col.lectiusmurginuts

La societat actual, absorbent i estratificada cada cop més,
provoca I’aparició de grups de ciutadans que constitueixen
forats o bosses pertanyents al que s’ha qualificat de quart m6n.
Quart mbn que puklula a l’escalf de les grans concentracions
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urbanes concentrant-sc en les zones suburbials, tant les situades als cxtrems metropolitans com les que n’ocupen zones,
barris i carrers més vells i degradats.
Colkctius que formen part en la seva majoria del gran exercit dels sense-feina, dels que no tenen pricticament possi bilitats de trobar-ne, o senzillament d’aquells a qui ni la preparació
ni l’edat no els permet d’esperar formar part del teixit social
que la nostra societat ha establert.
En els anys cinquanta, el Text Refós de la Llei de RBgim
Local, del 24 de juny de 1955 (art. 101.2) preveia les actuacions
d’índole social especialment per mitja de la creació i el manteniment d’albergs de utranseiintsn. La nova Llei de Bases de
Regim Local atribueix als municipis l’execució de competencies, en els termes de la legislació de I’Estat, i imposa als municipis de més de 20.000 habitants I’obligaciÓ de prestar uns serveis
socials be per si o amb la collaboració d’associats.
Finalment, el desenvolupament autonomic ha permks que
en els darsers anys s’aprovessin lleis de serveis socials en la majoria de les comunitats autbnomes.
Podem citar a Euskadi (Llei 6/82, del 20 de maig); Navarra
(Llei 24/83, del 30 de mar$); Comunitat de Madrid (Llei 8/85,
de1 9 de desembre); Catalunya (Llei 26/85, del 27 de desembre); Castella-La Manxa (Llei 3/86, del 16 d’abril); Balears
(Llei 9/87, de 1’1 de febrer); Aragó (Llei 4/87, del 25 de
mq),etc.
La Llei de Catalunya núm. 26/1985,del 27 de desembre, ks
el desplegament de la compcthncia exclusiva que en matkria
d’assislencia social, de joventut I de fundacions i associacions
de carhcter ben~frco-assistencials Z’Estatut d’Autonomia
atorga a la Generalitat.
Els problemes que presenten els col-lectiusmarginats generalment, no poden esperar que els titulars de les administracions resolguin les qüestions institucionals i polítiques pendents.
Calen sacrificis especials, fer reflexions sobre prioritats pressupostitries i un esforc per trobar solucions agils.
La tematica estudiada ens ha fet establir una classificació de
grups que, tenint característiques paralleles o semblants, permeten fer més entenedors aquests problemes.

tenir accés a la nacionalitat espanyola i, per tant, s’acallirm al
Decret 2987/77, del 28 d’octu bre (BOE del 25 de novembre).
Els resultats pretesos per I’esmentat decret foren insuficients
i deu anys després encara hi ha ciutadans que no han resolt la
seva situació.
Un altre és constitu’it pels immigrants procedents d’altres
territoris de I’ Africa negra (Camerun, Costa d’lvori, Ghmbia),
que, fugint-ne per la m&ea de feina, van servir de mh d’obra
barata entre els darrers anys de la decada dels setanta i principi
dels vuitanta, i que tampoc RO han pogut consolidar la seva
residencia.
Els postutats de la Llei Orginica 7/85, de 1’1 de juliol, dels
Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya, han estat insuficients, i els mitjans aplicats no han estat sempre els constitucionalment tutelats, com d’aitra banda ha estat repetidament exposat tant en informes nostres anteriors corn en els del Dcfensor del Poble, Comissió de Drets Humans d’aquest Parlament
i per iniciatives parlamentaries diverses.
No és estrany observar que en les estadistiques de dctencions efectuades per la policia per comissi6 d’actes presumptament delictius i en les d’ingressos als centres penitenciaris existeixi un gran nombre de ciutadans d’aquestes nacionalitats africanes que, B més dels greus problemes de preparació professional, presenten mancaments culturals o senzillament de parla
de les llengües del país.
Les estadístiques penitenciaries ens indiquen que, per exemple, en un centre penitenciari com la Model de Barcelona, hi
ha una mitjana de 400/450 presos de nacionalitat estrangera
sobre el 2.200/2.400 interns.
ks cert que ja s’han adoptat iniciatives encaminades a paldiar
la situacib dc marginació a través de la construcció i constitució
de centres, escoles, tallers, etc., on facilitar la integracib, pero
també 6s cert que en molts casos la realitat topa amb uns resuitats incongruenls en l’aplicació de I’esmcntada Llei 7/81, de
1’1 dejuliol, anomenada <<d’eestrdngeria)>.
Aquestes petites notes o dades són suficients perquk es reflexioni sobre la idonditat de mantenir l’aclual situació legislativa
o modificar-la.

a) Estrangers i aparvides
NQhi ha any que durant I’hivern no es produeixin actuacions
La situació geogrsca de Catalunya, unida il factors economics, socials, culturals i especialment a la manca de previsió i de les policies municipals, autonomiques i dels cossos naciobuits legals existents en 1’8poca de l’anomenada transició polí- nals, dirigides a trobar sostre per a aquells que dormen pels cartica, va provocar que es produís una immigració incontrolada rers, en cases o locals abandonats, en els tiinels n~ utilitzats de
ferrocarrils i metro, vagons, instal-lacions marítimes o altres
que, víctima d’explotacib, va construir una mh d’obra barata.
D’aixo, en resultaren uns col.lectius marginats que cal estu- indrets.
Un senzill passeig a primera hora del matí per una ciutat com
diar. Amb caricter socials clarament marcats, s’hhan anat establint en xones agrícoles determinades (Maresme, Segrii, Baix Barcelona ens mostra rhcilment -i cada dia més- la cara d’aLlobregat, etc.) o de subcultura industrial, on s’han vist questa miskria dels << sense-casa)).
Els informes que faciliten les diverses administracions, assoobligats a sobreviure acceptant salaris, condicions de vida, saciacions no governamentals, i les experiencies propies de la Innitat i salubritat que de cap manera no poden ser consentits.
Els problemes principals es detecten en diversos grups guc, stitució, ens fan adonar clarament que la situació -al contrari
bhsicament procedents del continent africa, formen col-lectius del que es podria creure- augmenta i empitjora.
En aquest sentit, és evident que ei tancament de pensions
units per circumsthncies racials, religioses o culturals.
Un grup pot ser encara residu dels cokleciius d’hahitants de economiques del Districte de Ciutat Vella a la ciutat de Rarccla Guinea Equatorial (territoris de Fernando Poo i Río Munir, tona, coincidint amb la desaparició dels centres d’acolliment
que, després de I’autonomia i posterior independkncia, no van nocturn de l’Administrrici6, ha agreujat el problema. Fins fa
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poc, algunes associacions cíviques (com el Secretariat Diocess
de Marginació) intentaven palaliar La manca dels esmentats
centres d’acolliment lliurant vals als indigents per tal que dormissin en pensions.
Actualment, per ra6 de l’eschs nombre de pensions que
resten obertes el resultat és que els llits s’han encarit i que han
esdevingut practicament introbables (vegeu queixa núm.
1207/88 en aquesta mateixa secci6 de 1’Informe).
L’acció, les accions que cal emprendre, van més enlla de les
competkncies específiques i creiem que cal ja, i caldrh més en
el futur, un esforg ingent per palaliar aquests dkficits.
Una pluralitat de factors que van des de situacions de drogodependkncies (alcoholiques o d’estupefaents) fins a la falta de
prestacions econbmiques als ancians desvalguts, passant per
l’atur dels joves, són la causa de la formaci6 d’aquests
colkctius.
La nova Llei de Bases de Rkgim Local (Llei 7/85, del 2 d’abri1 -BOE 3 d’abril de 1985) en els seus articles 25 i 26 atribueix als municipis I’assumpció de cornpetimcies -en els
termes de la legislació de 1’Estat i de les comunitats
a u h o m e s - en rnatkria de serveis socials i de promocib i reinsercib social, amb expressa imposició, als de més de 20.000 habitants, de l’obligacib de prestar-los.
En el mateix sentit -o en termes semblants- la Llei Municipal i de Rbgim Local de Catalunya (Llei 8/87, de 15 d’abril)
estableix en els articles 63 i 64 que és cornpetkncia municipal
({la prestació dels serveis socials i la promocib i la reinsercib
social )) i que la seva prestacib és obligatbria en els municipis de
més de 20.000 habitants (art. 63.K i 64.d).
Aquest marc competencial és completat amb la Llei 26/85,
del 27 de desembre, de Serveis Socials de Catalunya -de la
qual hem fet esment anteriorment-, que indica que correspon
als ajuntaments, entre d’altres, programar i gestionar els serveis d’atencib primaria d’hmbit municipal, els serveis especialitzats i les prestacions prbpies dels serveis delegats i descentralitzats per altres administracions públiques (art. 11).

Els gitanos constitueixen el collectiu més important de les
diverses minories ktniques establertes al nostre país i són als
Piisos Catalans des del segle XV.
Situacions derivades de carhcters racials, dels costums, de
les normes de conducta, de la llengua, de la religió, del nomadisme i d’altres, han fet que aquest col-lectiu constitueixi una
minoria etnica amb condicions i problemes que li són propis i
exclusius. Si bk no en tenim un cens específic, hom considera
que a Catalunya hi ha entre 50.000 i 60.000 gitanos.
Les situacions de constant repressió i persecució han accentuat el carhcter nbmada d’aquesta minoria, que, juntament
amb l’endoghmia, ha provocat la formació de grups o ({famílies
1) abocades a la més gran de les marginacions.
La manca de mesures adequades, encara ara, a les seves necessitats és la causa del rebuig social a quk es veuen conduits.
L‘analfabetisme, situació corrent no solament entre els gitanos majors de 25 anys, sinó també entre els més joves, és l’exponent m@sclar de la manca de preocupació de les autoritats
del nostre pais per a prendre mesures adequades per facilitar10s I’accés cz la tutela. dels drets fonamentals.

Aquests darrers anys, tant RIS diversos paisos de la Comunitat Econbmlca Europea com a I’Estat espanyol, s’han dictat
normes tendents a fer desaparkixer les discriminacions, i els
drets fonamentals són, teoricament, de plena aplicacib a
aquest colkctiu.
També s’han comengat a dictar normes protectores de les
minories etniques, entre elles, de les diverses minories o grups
de gitanos.
Aquestes normes protectores són tendents a facilitar-los l’accés a la cultura prbpia i a la universal, a una casa digna, al treball
i a integrar-se en un sistema de vida estable, reconeixent i protegint al mateix temps el dret al nomadisme corn a element tipificador d’un sistema de vida propi dels gitanos.
La primera norma protectora que cal tenir en compte és la
Convenció de les Nacions Unides relativa a l’estat de l’apatricia, de 28 de setembre de 1954, que comprbn i considera en el
terme qualsevol grup gitano nbmada, D’aquí han nascut altres
normatives nacionals, estatals i suprastatals que tutelen els
drets abans esmentats,
En ocasió de la taula rodona d’ombudsmen celebrada a
Estrasburg els dies 28 i 29 de juny de 1988 i en relació amb la
qüesti6 <(Lasituacib de l’estranger en els paisos d’Europa>>,el
Defensor Cívic del Friül-Ven&cia-Jfiliava presentar una comunicació que tractava dels efectes de la nova llei regional de
<<tutelade la cultura Rom)) de 14 de marq de 1988 (Llei regional número 11/1988, Bollettino UfXciale número 34, Trieste
15,3 88),
Interessats pel problema, vam obtenir el text que, una
vegada tradui’t i estudiat, vam oferir al Departament de Serveis
Socials i altres organismes públics així com a diverses entitats
privades, ja que el considerem de gran interhs : al nostre entendre, enfaca amb realisme eis problemes dels gitanos al Friiil
i preveu solucions possibles que poden ser un gran pas per
superar els problemes de convivencia amb la comunitat gitana.
Durant aquest any 1988, en diverses ocasions hem col.laborat a resoldre problemes en qu&,d’una manera o d’una altra,
han participat membres d’aquests collectius.
Hem actuat en l’estudi i resolució de situacions exposades
per gitanos i gitanes interns en centres penitenciaris. Un gran
nombre d’ells són acusats de participar en delictes contra la
propietat o trhfic d’estupefaents i presenten diversos tipus de
problemes, en especial relatius a assistkncia social familiar, i
generals de defensa.
Habitualment, quan és detingut el membre responsable del
nucli familiar, compost normalment per uns quants fills, la família queda absolutament desprotegida,
Per acollir-se a l’assisth~ciasocial els cal justificar determinats aspectes -nexe familiar, convivkncia, etc.- que en
aquests coilectius resulta certament dificil, per no dir
impossible.
En aquest aspecte val a dir que la nostra Institució ha trobat
sempre una gran collaboraci6 i cooperació per part de tots els
assistents socials que presten servei als centres penitenciaris i
també per part de tots els funcionaris adscrits a les comissions
socials penitenciiries.
També hem tractat problemes relatius a l’habitatge. D’una
banda hi ha problemes deguts a la mateixa condició constructiva de les cies i biirris constitu’its per barraques, on els censos
oficials d’aquests tipus de construccions no s’adiuen amb els
I
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reals. D’altra, els problemes de convivencia en blocs de pisos
on són instal.lats, o en barris on s’anuncia que seran colhcats,
o els litigis produ’its per raó d’ocupacionsja fetes.
Les gestions realitzades respecte aquests afers ens han
permes constatar diversos fets, dels quals oferim aquestes primeres valoracions :
- Malgrat la normativa de caricter general abolicionista de
discriminacions, desigualtats i determinant dels drets fonamentals (Constitució de 1978) i l’específica de Serveis Socials
(llei citada), la minoria etnica gitana és víctima de discriminacions i no té les mateixes oportunitats que la resta delsciutadans.
Són diverses les administracions que exerceixen competencies fraccionades, i dins de cada administració són també diversos els ens que han impulsat programes i actuacions que no
es coordinen corn mi,
- Els professionals responsables d’aquests programes d’aquestes actuacions no disposen dels mitjans humans, materials
i tknics necessaris : aixo fa que la seva tasca tingui més de vocacional que de professional.
- Els conflictes entre membres de Ia minoria gitana i la majoria autbctona augmenten i la integració és cada cop més dificiE

-
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11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

I%senyament
Alumnes :
- Accés
- Taxes
- Ajuts a I’estudi
- Accidents
- Serveis educatius en general
- Estudiants deficients
Professors :
Accks

Trasilats
Cursos de formació
Retribucions
Incompatibilitats
.Iu bilacions
Situacions funcionarials diverses : interins, substituts,
EAPS.
Exercici del dret de vaga

Pares d’alumnes :
- Intervencióen afers educatius
- Vaga dels professors

Seccib 7
Ensenyament i CiiItura
I. INTRODUCCI~

Sestudien en aquesta secci6 les qüestions relatives a I’ensenyament i 1st cultura que han estat objecte de queixa dels ciutadans durant I’any 1988.
El carhcter de les competencies de la Generalitat sobre la cultura i i’ensenyament (exclusiva i plena, respectivament) refarca la individualitat d’aquesta secció, que es nodreix quasi totalment de reclamacions referents a actuacions de les administracions públiques catalanes.
No obstant aixb, tambk hi tractem entre altres coses -pel
que fil a ensenyament- les qiiestions suscitades respecte a la
regulació de les condicions d’obtencih, lliurament i homologació de títols acadernics i professionals (de compethin exclusiva de I’AdministraciÓ de I’Estat segons l’article 149.1.30 de la
Constitució) i, pel que fa a cultura, els problemes derivats de
la normalització lingüistica en les actuacions d’organisrnes de
I’AdministraciÓ de 1’Estat amb repercussió a Catalunya.
En aquests C ~ S O Sles queixes presentades s6n trameses, amb
l’estudi i consideracions pertinents, al Defensor del Poble per
a la tramitació corresponent.
Pel que I%
al contingut del present Informe en la part relativa
a aquesta seccib, les queixes que hi exposem, la varietat de ies
quals es pot comprovar en un quadre estadistic de f k i l comprensió, han estat seleccionades en funció de la transcendhcia dels afers a que fan referencia i que sbn reiterats posteriorment en uns breus comentaris de tipus general amb els quals
volem evidenciar unes situacions anbmales de neccsshia i
urgent atenció.

Centre docent :
- Estat fisic
- Dotacib dels centres

Gestib acadbmica :
- Títols
- Convalidacions
Altres aspectes educatius :
- Situacions del personal no docent
- Integraci6 d’escoles a la xarxa pública
- Concerts educatius
Cultura

Normalització lingüística :
- Redacció ci’impresos en catali
- Inscripcions en els registres civils
- Normalització en les insthncies adrepdes a brgans estatals amb seu a Catalunya

Altres afers culturals no relatius a la llengua :
- Corre-bous (Llei de Protecció dels Animals)

- Subvencions
- Patrimoni cultural

III. QUEIXES SIGNIFICATIVES

La vaga del personal ducent

Un dels fets de més transcendencia educativa durant el curs
acadkrnic 1987-1988 va ser la vaga del personal docent, que
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durant molts dies trasbald la vida social del pais.
manca de dotacions per atendre I’escolaritzacib d’alumnes disPel que fa a la nostra Institucib, aquesta vaga es va traduir en minu’its en rkgim ordinari. El centre, dotat de 25 aules, de les
la presentació de moltes i diverses queixes, per mitja de les quals 14 tenen més de 25 alumnes, no té cap aula d’educació
quals s’exposaven els diversos punts de vista de les quals s’ex- especial i només disposa d’un professor de suport per a un
posaven els diversos punts de vista dels col-lectiusimplicats en nombre aproximat de 16 alumnes afectats globalment per disrelacib amb el problema. Essencialment, les qüestions suscita- minucions o inadaptacions que exigeixen reforc pedagogic condes provenien de dos grups : els professors i els pares dels tinuat i tractaments específics, i almenys quaranta alumnes
alumnes.
més també necessitats de reforG i ajut pedagbgic.
Les queixes presentades pels professors feien referencia, en
El Consell Escolar del centre considera que, per atendre adetermes generals, a la forma d’actuació del Departament d’En- quadament ies necessitats de la seva població escolar, caldria
senyament en l’aplicacib de les deduccions salarials efectuades crear almenys 6 aules més : tres d’ordinhrries i tres d’educació
a conseqüencia de la vaga. Concretament es denunciava,
especial.
a) la manca de notificació en forma dels descomptes a efecLa resolucib del problema esmentat esta actualment
tuar, amb indicaci6 dels dies de vaga imputats i del sistema pendent.
aplicat per a la deducció. Alguns dels afectats al-legaven fins i
La queixa 627/88 es refereix a l’escolarització, en una escola
tot haver-se assabentat del descompte per Ia seva llibreta d’es- bressol municipal, d’una nena de cinc anys afectada de deficitalvis i denunciaven la indefensib en que els posava aquesta h i a psiquica. Com que encara no té Vedat d’escolarització
forma d’actuar de 1’AdministraciÓ.
obligatbria i gratuyta, els pares es veuen obligats a fer-se carrec
b) la suposició de la realitzacib de la vaga, sense certificaci- de la totalitat de les despeses de l’escola bressol, incrementades
ons dels directors dels centres ni de la inspeccib. Segons els -respecte als altres nois- en 7.000 pessetes mensuals en conafectats, el Departament d’Ensenyament no va tenir en cepte d’integració. Els pares es queixem de la inhibició del Decompte en cap cas la presumpcit, d’innockncia, i en molts casos partament d’Ensenyament en aquests casos, justificada excluhagueren de ser els mateixos interessats que demostressin que sivament per í’edat del deficient, la qual cosa, en opinió dels
no I’havien secundada.
afectats, manca de sentit, tractant-se corn es tracta d’un infant
EI silenci va ser sistemhtic davant els recursos i redarnacions afectat de deficikncia psíquica, en el qual cas I’edat biologica no
que els afectats presentaren contra els descomptes, bé per&
hauria de tenir gaire significaci6 a efectes educatius.
eren improcedents, bé per inexactitud en el ch~culde les
Les qiiestions plantejades en aquesta queixa en relació direcquantitats descomptades.
ta amb I’escola bressol ja han estat resoltes. Pel que fa a la preD’altra banda, les queixes corresponents a les associacions tensió d’incorporar aquests nois al sistema educatiu gratu’it, el
de pares d’alumnes consideraven la vaga dels ensenyants des cas continua pendent, donada la seva complexitat i incidkncia
del punt de vista de protecció del dret a I’estudi, que es veia en aspectes essencials de I’actual sistema educatiu.
mediatitzat i adhuc anullat, per I’exercici del dret de vaga dels
La queixa 1063/88 va ser promoguda per 1’Ajuntament de
professors. Atenent que l’ensenyament 6s un servei integral Santa Coloma de Gramenet per mitja de la seva oficina del deessencial a la comunitat, eis interessats sol-licitavenI’elabora- fensor ciutada, i s’hi planteja la necessitat urgent de crear una
ció d’una Ilei reguladora de I’exercici del dret de vaga que, tot i unitat docent especifica en el seu terme municipal, on tractar
reconkixer aquest dret constitucional, protegis el dret constitu- els infants amb carhcters psicbtics. Davant I’existhcia de mks
cional a l’educació. També, ai marge d’aquesta qüestió, sol-lici- de sis menors de Santa Coloma en aquesta situacib que no
taven que l’import dels descomptes efectuats amb motiu de la rebien cap servei educatiu perquk la referida unitat encara no
vaga fos aplicat a qüestions educatives.
s’havia creat i considerant que el Departament d’Ensenyament
Des de la producció de la vaga fins al moment de redactar el no es feia &rec del problema, 1’Ajuntament plantejii l’afer al
present informe algunes qüestions de ies plantejades per les as- Síndic.
sociacions de pares d’alumnes, corn ara Za destinacib de l’imHavent efectuat les gestions oportunes davant el Departaport dels descomptes a atencions educatives, han estat ja ment d’Ensenyarnent, els responsables municipals d’aquest a
resol tes.
qüestió a Santa Coloma de Gramenet ens van informar no fa
Altres de més espinoses, com I’aprovació d’una Ilei regula- gaire que el problema havia estat resolt per l’administració edudora del dret de vaga (de competkncia del Parlament de 1’Es- cativa. Resta ara la confirmació d’aquest aspecte pel Departatat), semblen també en via de solució a la vista deis acords ment d’Ensenyament.
adoptats recentment pel Congrés dels Diputats.
Respecte als mancaments i les irregularitats en el funcionament administratiu, denunciades pels professors en les seves Reques i ajuts a lkstudi
queixes, en farem seferkncia mks endavant, en Ies consideracions que segueixen a aquest apartat.
Queixes núms. 225 a 230188, 3 O W 8 8 i altres

Queixes núms. 62/88, 62 7/88, I O63/88 i altres
La primera de les queixes seleccionades (62/88), presentada
pel Consell Escolar d’un coklegi públic, fa referimcia a la

Sobre la gestió de les beques i ajuts a l’estudi per part del Departament d’Ensenyarnent,concretament sobre el retard en el
pagament d’aquestes ajudes, s’han presentat davant el Síndic
una gran quantitat de queixes durant I’any 1988.
A part les qüestions relatives al retard en eis pagaments, que
en alguns casos comporten gravíssimes distorsions per als ben-
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eiiciaris amb minva de la utilitat social del sistema, algtznes
queixes presentades fan referkncia a la quantia de l’qjut, considerada insuficient, i, en fi, a beques concedidcs pcr la CIRIT,
en y u& la cornpetkncia del Dcparlament d’Ensenyamcnt 6s
plena, dcsprbs del traspis efectuat cles de ln Prcsidkncia de la
Generalitat.
Corn a exernpk d’uyucsta diversitat, comentem algunes
queixes :
La mare del beneficiari al-legaque la família es compon del
matrimoni i cios fills; els únics ingressos són els aportats pel
marit, treballador eventual. En una situació que es podria
qualificar de pobresa, van &manar una beca per als eu fill, S.
S. Al cap d’un any d’haver formulat la. sol+licitud,I’Administraei6 els conccdí un ajut de 9.000 pessetes per a la compra de llibres, cosa que consideren injusta i indignant.
En una altra queixa, ei beneficiari relata que d’acord amb
I’ordrc del 9 de marq de 1988, li va ser conccdit per la CIRIT un
ajut per ii estada curta a l’estranger per un import de 360.000
pessetes. Un cop signada I’ricceptació de l’ajut, I’interessat va
fer a h EUA i’eesmentada estada en el període comprks entre el
12 d’agosl i el 12 d’octubre, Acabada l’estada i anticipats els
diners, el beneficiari continuava sense rebre l’irnport de t’ajut,
malgrat les contínues reclamacions efectuades.
Respecte al retard en la percepció dels ajuts, sbn representatives les queixes presentades per diversos alumnes d’un institut de batxillerat. Fan refcrhcia a unes beques concedides per
al curs 1986-87. Un cop comunicada la concessió, els interessats van instar la devolució de I’import de la matricula previament abonada, sense cap resposta de I’Administraciii. Corresponent a la nostra sol-liciludd’informe, el Conseller d’Ensenyament va ratificar que la concessió d’ajuts a I’estudi implica I’exempció del pagament de matricula, per la qual cosa, en el cas
que aquesta s’hagubs abonat, calia instar la reclamació de t’import. No es deia res, per& sobre el fons de I’assumpte plantejczl
: la manca de rcsposta de I’Adrninistracib a la sollicitud de devolució de I’import de la matrícula; soi.ficitud reiterada formalment almenys dues vegades (en el model d’imprhs corresponent, i davant eis Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament corn a reclamació, després de tres mesos sense
resposta).
Sobre aquesta queixz-1s’ha tornat a formular sol-licitud d’informe, encara pendent de resposta. D’altra banda, cal tenir present que el problema del retard en cl pagament de beques
també vil ser planteiat en aquest Parlament, i es formuli almenys una pregunta en tai sentit ai Consell Executiu @OP n6m.
17, de 25 d’oclubrede 1988, pig6813).

La Iklcracib ri’hsenyament de Catalunya de CCOO presenti queixa clavant el Sindic pel quc considerava tina conculaci6, per part dci Departament d’Ensenyament, de la seva
prbpia normativa sobre el proccs d’assignxii) de destinacions
als t’uncionaris docents en centres d’cnsenyarnents secunclaris
_
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per al curs 1988- 1989. 1 in la queixa de relercnciu cs piantcjavcn
els segücnk casos concrets :
a) P. E., prolessor cic Tecnologia Elcctrica, opositor de l’any
1987 amb el número 3, continuavu amb clestinxi6 e n cl
inatcix instilul de fbrrnwió professional (TFP) malgrat haver
deninnat una d t r a plac;a, adjudicada a un opositor cle I’any 1988

amb menys mkrits,
b) .I.M. M.,professor n LImerari de I’mignatu ra dc P riicti ques d’Electricitat. Li vi1 scr dcncgada la comissió de servcis
sold ¡citada per conti nuar exercint lu seva tasca professional en
la mriteixa plaFa, en contra, segons ili-lega, de la Itesolució dcl
Deparlament d’Ensenyament rcguiadora del procés. Afegeix
que al departament d’electricitat del centrc cn qui: trehalla,
s’hi han incoprorat dot professors de Prhctiques cl’Elcclricitat
pcrtanyents a la scva mateixa oposició, pcrQ amb número
d’ordre posterior.
c) I. A,, professor numerari de Tecnologia El8ctrica. La situació denunciada 6s prhcticament identiea a In de l’mtcrior’.
d) A V 0 , professora interina de batxillerat de I’assignatura
d’Ecfucaci6 Física. Denuncia que li va ser adjudicada plaqa en
u n centre sol4icitat en el lloc 14.b, mentre que va quedar sense
proveir una altra plaqn d’un altre institut, quc ella mateixa
sotlicitava en 4.‘lloc.
e) C.C., professora interina de bntxillcrat de I’assignatura
dc Cikncics Naturals, Destinada en un determinat institut, denuncia que una vacant similar en un altre centre, sal.licitada
per ella, va ser adjudicada a un altre professor zimb número de
barem mes baix.
f) J.J.C., profcssor interí de Física i Quimica de Fnrmaci6
Professional amb una antiguitat de clos anys, un mes i cinc dics
e n el moment de la convocathria, al-lcgaque li va ser adjudicada una pl;ir;a en un centre que no va triar. En canvi, una altra
pla;a sol-licituda pcr ell V N ser adjudicada a una professora amb
unr-1antiguitat (1’11 mesos i 26 dics.
Aquestes clucixes, juntament amb una altra de resolta immediattument, desprks de fer les gestions pertinents davant els
funcionaris responsables del Depart ament d’Ensen y m e n i ,
són les ljniques presentades durant I’any 1988 en rcliicih kimb
la provisió dc places de funcionaris docents.
Dc la mateixa manera que a I’Iní‘orrne de 1987 clcntrncikvem
sense reserva el sistema dc provisió, que qudifichvem d’irracionnl, I’eschs nombre dc queixes presentadcs en aquest respecte
cluranl l’any 1988 ens f‘a pensar, i ciil dir-ho, que cl Dcpartdment d’ensenyament ha fet un gran pas en la solirci6 del
problema.
Pel que fa a les queixes indicadcs unteriorment, estem pendents dc l’informe sollicitat al Departamcnt d’Ensenyarnent.

La similitud cssencial de Ics diverses queixes liresenlades
davant el Sindic en relació amb la normalitzacib lingiiística del
catali, juntarncnt amb la convenikncia d’evitar la dispersió quc
se seguiria de tractar-les individualment una il una, ens va
aconsellar, com en anys anteriors, de prnccdir a l’obertura de
dos expedients d’otici (números 616/88 i 61 7/88], en cls quals
-- -
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recollim els problemcs sorgits en materia de normalització lingGistica (bé en hmbits compekncials de I’ndministrucib de
1’Estiit --expt. 616/88- bé en Bmbits autonbmics --expt.
6 E 7/88).
Recollim aquí les queixes presentades per actuacions i omissions en la matkria els subjectes de les quals han estat organismes dependents de I’Administraclb de 1’Estat (expt. 6161883,
deixant al marge tes relatives a actuacions de les aciministracions catnlanes, de fet escasses i intrascendents.
Les queixes presentades contra organismes de l’administració dc 1’Estat són, en gran part, repetició de les d’anys anteriors. Tot seguit n’cxposem una mostra :
I . Assumpte : inexistencia d’irnpresos en atala per a la celebració de matrimoni civil. AHega l’interessat que el jutjat de
Barcelona on es va casar no li va poder subministrar aquests impresos en la seva llengua perque no en tenia. Igualment presenta queixa perque el llibre de farnilia és redactat exclusivament
ell CdStellh.
2. Assumpte : oblit de diversos organismes de l’administració de 1’Estat de la toponimia oficial dels pobles i ciutats
de Catalunya. El promotor de la queixa fa referencia al Ministeri d’Economia i Hisenda que, després de dos anys de denúncies, continua enviant les etiquetes utilitzades en la declaració
de la renda de les persones f’isiqucs fent ret’erkncia a la sew
ciutat amb el nom dc ((San Fuctuoso>>en lloc de {{Sant
Fruitós)}. Entén que aquesta actitud --qualificada de menyspreu per tot un pobie- és generalitzable als diferents ministeris; en aquest sentit, aporta una carta del director del Gabinet
del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme amb el següent
contingut : {(Enrelaci6 amb l’escrit adreqat a 1’Excel.lentissim
senyor Minislrc, referent a la utilització del catali en la senyalitziició de carreteres, li comunico el següent :
>>Elcriteri de la Direccib General de Carreteres, pel que fa al
tema plantejat, és anar col-locanicom a nom de poblacions les
denominacions que aquestes tenen d’una forma oficial, llevat
dels casos que els títols en castella i catal&siguin tan diferents,
que es faci necessiria la senyalització temporal en ambdós idiomes. No obstant, aquells noms com Figueres i Girona, en qu8
les diferencies sbn mínimes, sembla recomanable, per tal d’aprofitur el material existent, no procedir a la seva substitució
nornks pel fet d’existir una lletra diferent, fins que ei seu estat
de conservació ho aconselli.)>
3. Assumpte : l’interessat exposa que, en l’expedicih del
seu títol d’enginyer per 1’Escola Tkcnicd Superior cl’hginyers
Industrials de Terrassa, li va ser exigida, perque el. seu nom fos
escrit en catalh, la presentació d’una partida de naixement.
L’interessai a k g a que si et seu nom fos castella, la sola presentació del DNI li hauria estat suficient.
4. Assumplc : la queixa es plantejh conira l’lnstitut Nacio;
nal d’EstadÍstica i la MUFACE, que, en les seves cornunicacions amb els ciutadans i funcionaris de Catalunya, respectivament, sols utilitzen la llcngua castellana, L’interessat es
demana ilmés quan podri disposar de documents (DNI, passaport, llibre de f‘amilia)en la scvii llengua, el catalh.
5. Assumpte : cl promotor de la queixa cs un advocal que,
en accedir un dia als jutjats de Barcelona, va ser requerit per un
sergent de la Guardia Civil a mostrar !’interior dc la seva cartera. Q t a n adrepint-se ai sargent en qüestió -cn catala- (ei
guhdiu civil s’expressava en casteiiid es qiiestioni sobre la ne-
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cesitat que eis advocats haguessin d’ensenyar les carteres, un
caporal de la mateixa Cuirdia Civil I’increpi amb menyspreu
advertint-lo que se’ls havia d’iidcecas en castella,
L‘advocal reckunant nostre va posar cl fct en coneixement
dels presidents de I’Audiencia Territorial i Prhvincial i del
Síndic de Greuges.
6. Assumpte : (reproduim en aquest cas la queixa del particular). <<A I’oficina de correus del carrer dei Secretari
Coloma de Barcelona (sucursal número 2) es van negar a BCceptar un paquet que la meva dona volia trametre, alblegant
que no la podien entendre. La meva dona ks nord-americana,
viu a Barcelona des de fa un anys imig, i parla el catalh, pero no
el castellii. FA temps que el dependent d’aquesta sucursal
sembla sorprendre’s d’aquest fet, que li deu semblar inconcebible -com a molts altres- i reiteradament posa inconvenients
per segellur i certificar les cartes i paquets que la meva dona
destija trameire, quan de fet es tracta d’una operació molt senbilla, que no hauria de requerir cap tracte personal.
)>Aquestsenyor no podia entendre les paraules ‘ ‘guants” ni
“joguet”, per descriure el contingut del paquet. Al preguntarli ella si no tenia dret a utilitzar el servei (tan precari) de correus, la respota va ser : “Váyase fi otra tierra ...” Grz‘lcics a
I’ajut d’altres persones que hi havia a la cua i que van protestar
per aquests fets, el paquet va poder ser tram&, perb en protestar per aquests fetes al responsable de I’oficina, aquest es va
desentendre del problema aprovant I’actuacib del dependent,
davant l’estupor dels presents. >)
7. Assumpte : la queixa del senyor C es una més de les
moltes presentades en relaci6 amb la inscripció en el Registre
Civil del nom {{Laiaw
Si be molts registres de Catalunya no tenen cap invoncenienl
a procedir a tal inscripció, n’hi ha cfectivarnent d’altres, com el
de Girona, al qual es refereix la queixa, que s’hi neguen, dlegant --sense fonament- ei carhcter hipocorístic del nom esmentat. El problema ks antic i es va resolcnt, cas a cas, mitjanCant els recursos procedents, Així, en el Registre de Barcelona,
on per acte de la jutgessa degana dels de Primera Instancia i Instrucció, es va revocar uan resolució del jutge encarregat del
Registre Civil que havia denegat la inscripció de {{ Laia)).
Els jutges oposats a la inscripció basen la seva posició en
dues resolucions de la Direcci6 General dels Registres i del Notariat, de dates 10 de febrer i 3 d’abaril de 1986, que afirmen la
improcedkncia de la inscripció, perque consideren que H Lais))
és un hipocoristic de <<Eulaliaj>.
En la tramitacib d’aquesta
queixa el Síndic s’adreci al Defensor del Poble exposant que
<<sense
desmerkixer els coneixements lingüístics d’aquella Direccib General i en base a I’evolució dels idiomes, que en
molts casos acaba per transformar en formes alternatives antics
hipocorístics, semblaria íogic, o almenys equitatiu, que es
soklicités un informe a la Secci6 Filologica de I’Institut d’Estudis Catalans a fi de poder comptar amb ¡‘autoritat necessiria
per pronunciar-se al respecte. Entenem que d’aqiiesta forma i
per aquesta avia, podria posar-se fi a una qiiestib en principi tan
senzilla, i que tants enuigs ocasiona. H
8. Assumptc : cl senyor E. al-legaque es va presentar a la
comissaria de policia de la sew ciutat (Granollers) a l’cfccte de
formular una determinada denúncia. Obligat a expressar-se en
castellh, el senyor E. va defensar en tot tnornent el seu dret de
parlar catali Resultat final : no li van prendre notu CIC la de-
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núncin. Tampoc no li van permetre parlar amb el comissari ni
amb cap altra autoritat de la comissaria.
9. Assumpte : el senyor 11. cs queixa dels noznbrosos impedients que tgroba per procedir a la norrnalitzclcih de la grafia
dels seus cognoms. En la seva clenljncia explica que ni el jutge
de pau ctc Tivissa ni cl dcl districte de Falset no li van sabcr o
no li van voler donar informacib sobre 121 tramitació a seguir,
que es va vcurc obligat a demanar als scrvcis de normalització
iiiigiiística cle la Generalitat, que li van subministrar modcts
d’inst8ncia i la informaci6 necessiria.

de esta dircrentc aprcciación son í‘rlcilmcnte imaginables y
Ilcvan, a fin de cuentas, 1-1 eiit’rcnlamientos gratuitos y evitables
cntre la AdministraciOnCentral y 10s ciudadanosde Catdufia.
~Interesa,por tanto, en nuesira opinibn, una agilizacibn
efectiva del proceso de normulizacihn lingiiística a que nos venimos rctiriendo. Crecmus sincerarnente que, cliez años desptiés de sancionada nuestra Constilución, no tiene mayor sentida que continúcn sin idccuarse ai rnandato contenido en SLI
articulo 3.3 las actuaciones de 10s Órganos dc la Adrninistracih

Central con repercusih en 10s Arnbitos autonómicos con IenCinc mesos després cl’haver presentat la documentació ne- guas propias. ))
Responent la nostra carta, el Defensor del Poble va mostrar
cessaria cn el Jutjai de Pau de Tivissa (on segons diu <(esv i ~
obrir per primer cop un rcgistre d’entrada corn aconseqi%ncia la seva plena coHaboracib per promoure << cuanlas actuaciones
e prode la seva instincia>>),el senyor R. es va assabentar que Irlseva sean precisas y convenientes en orden a aconseguir q ~ i el
ccso de normalizacihn lingiiística dcalce un grado óptirno y
petieih encl-inino havia estat tramesa al Jutjat de Falset.
RI senyor li. presenti una qiieixa davmi el Jutjat de Pau, i que 10s derechos de 10s ciudadnnos en esta materia se vean sa¡un cop va rebrc tola la documcntacib, torni a formoula la sol-li- vaguardados)>. AI mateix temps, sens assabentava que, pel
citucl, aquesta vegada davant el Jutjat de fihet. A hores d’ara, que fa a la qiiesti6 lingiiística a Catalunya, el major volum de
ei senyor R. coniiiiua csperanl la resolució relativa a la sol-lici- qucixcs rebudes en aquella Instituti6 eren de ciutaclans que eniud, sense quc li consti que s’hagi efectuat cap trami! processal. tenien vulnerat el seu dret ii l’ús de la llengua castellana com a
10. Assumpte : ei senyor A. relata la (<Ileiita)jlliurada llcngua oficial de I’Ustat i, pcr tant, tamb6 oticiril a Catalunya.
amb diverses cornpnnyics de serveis piibiics (aigua, gus,
cicctricitnt i teicfon, fonamcntdmcntl pcr aconscguir -s~ensc
tmultat - que la correspondencia que li és adreqada 6s redacti
en llengua catalana. Qualifica de grotcsc i greu el cns dc I R Tclefhnica, mancad:i de tot interks a normalitzar 121 coorrespondkncia gcncral (avisos, rcbuts, propaganad, etc.), igual corn Ics
scvcs guies (cxclusivamcnt en castellh les pigines grogiics, i
La Llei 3/1988, del 4 de niarq, de Proteccib dels Animals, en
les altres, plenes d’errors Iingiiistics) .
el
seu article 4.‘ prohibeix I’Ús cl’animals en espectacles, lluites
11. Assumpte : 3a queixa fa referencia -com moltcs
altrcs- a la utilitzacih cxclusiva de la llcngua castellana cn els i altres activitats que els puguin ocasionar sofriment o fcr-nc
impresos clc tota incnii cluc utilitzen eis jutjats i Ics comissarics ob-@te e burles o tractaments iintinaturuls, o bé si se’n pot
dc policia de Catalunya. L<<afectatadjunta unti notificxió del seguir lesió cfe la sensibilitat de les persones que els contemJutjat CIC Districte niirnero 1 de Manresa i un impres per reno- plcn. Vapartat dc I’csmcntat article cxcloir d’aquesta prohibició {(la festa dels braus en uyuelles localitats on, en el
v i cl~ DNI, tots dos rcdactats cn custellit.
La lotalitat d’aquestes queixes, referides com són ii actes moment d’entrar en vigor la Liei, hi hagués places conslru’ides
d’organismes de I’hclministraci6 cle I’Estat, van ser trasllada- per a celebrar-hi tal festa>>,i tambb ((lesfcstcs umb bous sense
des UI Dcfcnsor dcl Poble per a I’oportuna tramitacib, A la mori dc I’animal (corre-bous) en les dates i les localitats on tcacurta corresponent, li forrnuliivcm les consideracions següents dicionalment cs celebren. > j
Laplicació dels preceptes csrncntals VR donar llac a impor<(Respectode qucjas similiires se proniincib en su dia el Mi- íants problemes socials en dcterminadcs poblacions de Catalunistcrio de Adminislraciones Públicas, quien, tras aludir a la nya en prohibir I’AdministraciÓ les festes amb toros cluc tradicomplejidad del proceso de normalizacibn, daba cuenta de 10s cionalment s’hi celebraven. Aqucstcs problemes es van cviavances sexperimentacios en este k m i en diversos sectores, denciar en Ics queixes presentades davant cl Síndic en lesquals
corno 10s dc FunciOn Pública, Justícia, Instituto Nacional de s’aprecia una clura polarització entre dues tcndbncics : H l’una
Istudistica y 13erensa.
-minorithriii quant a queixes- plenament coní‘orme amb la
)>Si bien estos avances, en palabras del Ministro, “ponen de redaccib de I’iirticlc 4.1de la Llei 3/88 i que propugna una intcrmanificsto que por 121 Aclministracibn Central ya se esth ciando pretació restrictiva de la norma pcr aconseguir la mixima proresliuestu al problema plantcado”, la realidaci nos muestrii que tecció possiblc dcls animals (la queixa presentada per 1’Alterqueda a h mucho por hacacr, conslathndosc en csta Cornuni- nr-ltivn per I’Alli bcrament Animal -ALA- n’és In mes repredad un general sentimiento de frsisiriición ante la lentitud del sentativa) ; I’altra tendkncia, majoritirin quant a nombre de
proceso; lentitud que, por otra parte, aboca ;i la intransigencia yueixes i de la qual són exponents clars I’Associacib per a la Diy radicalizacihn de posturw, complicando mis si cabe la soluci- liisi6 de les Tradicions Taurines dc CalalLinya (ADITAC), la
ón de 10s conflictos.
Comissió en Defensa dels Corre-bousc Catalans i el Dcparta)>Parcceclaro que mcdia una gran distancia entre el orden ment d’antopologia Cultural dc la Facultat de Geografia i i-liscie prioridad dado por el ciudadano catalin a la norrnalizacibn toria de la Universitat de Barcelona, entén que la Llei 3/88 prede SLI lengua, en el uso de la misrna por 10s brganos de la Admi- senta importants crradcs tbcniqucs i que nega una part del
nisti.aciÓn d d Estado actuanies en Cataluña y el orclen de prio- nostre més ancestral costumari i de la nostra identitat culturaE.
Les critiques efectuades a l’article 4, de la Llei 3 / 8 8 per part
ridad considerado por tal Administración. Las consecuencias
2.11
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dels defensors de Ics festes amb toros han transcendit el simple
nivell de I’afeccionat, per portar els Grups parlamentaris Sociaiista i d’Iniciativa per Catalunya ilpresentar a la Mesi del Parlament sengles proposicions no de liei sobre I’aplicacih de la Llei
de Proteccib dels Animals. En el moment de redactar aqucst
Informe, encara no hia ha hagut cap resolucib sobre les esmen-

tades proposicions.
EI fet que aquesta qüestib cs debati al Parlament de Catdunysl fa improcedent tot pronunciament que hi pogukssim Ter
per part nostra. Aixo no obstant, amb inim exclusivament de
col-laboracib, hem considerat convenient reproduir aquí, a
efecte Informatiu, algusn aspectes de l’article 4.‘de la Llei 3/88
amb els quals discrepen els defensors de les tracicions taurines
Respecte la prohibició de l’ús d’animals en espectacles que
poden {(ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen
D , els interessats en les festes amb bous al-leguen que el general coneixement de tals espectacles permet al ciutada mes
distret decidir lliurement, amb coneixement de causa, sobre la
seva presencia en ells, de forma que és impensable que senti
ferida la seva sensibilitat per causes i raons no volgudes.
Pel que fil a la distinció considerada a l’apariat 2.n e l’articlc
4&1, entre a braus >> i (( bous)), els interessats consideren que
posa de manifest una habitual confousió entre els que desconeixen que, a diferencia del castella, la nostra llcngua no fa
operar aquest desglossament lingüístic entre el bbvid castrat i
el no castrat, de manera que un ({bou brau >) és un H brau)) o
un >>toro>>
i que, pertant, les festes amb ({bous>>
no són, ni de
bon tros, amb animals mansos.
En relació amb I’autorització de festes de braus en places permanents (i la consegüent prohibició a les na permanents), els
defensors de les tradicions taurines recorden que el vigent Reglament taurí, de 1962, prveu i regula tant la celebració d’espectacles en places permanents COM llocs habilitats a I’efecte
de forma provisional i sotmeses a una llarga llista d’exigencies
tecniques.

Els interessats entenen que l’actuai redacció de l’article 4.t
de la Llei 3/88 Fd inaplicable la part del Reglament taurí relativa
a aquesta materia, la qual cosa pot comportar una extralimitació cornpetencia1 ii tenor del quc disposa I’apartat R-3 de I’annex al R.I) : 1771185, d’l d’agost, de tmspis de funcions i serveis de 1’Estal en matesia d’espectacles públics a la Generalitat
de Catalunya, segons el qual, sens perjudici de les facultats de
la Generalitat d’acord amb el traspk, la esta dels toros es regiri
pels seus reglaments específics d’hmbit nacional.
D’altra banda, concretament en relació amb la protecci6 de
l’animal, consideren que e1 tractament donat al toro és el
mateix, tant si 6s en una plaqa permanent com provisional.
Per bltim, rcspecte a I’autorització de festes amb bous sense
mort de I’animal, s’alega que -contririarnetn al que la llei
sembla dir- els corre-bous s h festes sovint de tipus <<&asparagmAtic>r, es a dir <<sacrificali omafagic)), amb ingesti6 col-lectiva de la víctima del sacrifici. Els corre-bous -es diusbn restes ancestrals, genuinnment catalanes, arrelades profundament en la nostra cultural i molt esteses a Catalunya. La
presoripcib continguda a l’articler 4.2 de la Llei 43/88 Icsdiscrimina tant respecte a la festa convencional, en que s’autoritza la
mort de l’anirnal, corn a la resta de costums catalanes. D’altra
banda -afegeixen els interessats-, l’animal del corre-bou ha
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de ser mort, en tot cas, despres de la celebraci6, segons prescriu
I’Ordre Ministerial del 10 de: maig de 1982.

IV. CONSIDERACIONS

En el curs academic 1987-1988, es produÍ en tot l’fistast una
vaga dels professors de i’cnsenyament públic que durant molts
dies va trasbalsar la vida social, La trascendkncia d’nqucst fet
justifica sobradarncnt un breu comentari per part de la nostra
insti tució.
No ens referirem, perh, a les possibles i complexes causes de
fons que van originar primer i sostenir després, durant tant de
temps, I’ecsmentada vaga, ni a les seves repercussions -per
tots conegudes- ni a la situació actual del tema -parcialment
resolt, pero encara viu, Parlarem exclusivament de les dehiencies observades en les actuacions administratiaves conscqiiencin de la vaga.
Les queixes presentades durant el conflicte (una mostra de
les quals es recu11 en E’npartat destinat a les queixcs representatives))) mostren clarament I’existencia de greus irregularitats
en qüestions corn la irnputacib de la realització de la vaga, descomptes efectuats, notificacions no realizades, etc. La imatge
d’una ciutat paralitzada per una forta tempesta és evocada fiicilment quan s’analitzen aquestes queixes; ciutat i tempesta que
tenen el seu paralkl en 1’AdrninistreaciÓ educativa i la vaga,
respectivament.
Sorn conscients de les dificultats que representa adequar I’aparell burocrhtic -normalment lcnt i pesat- a una necessitat
concreta i excepcional, pero aquestes dificultats no podcn, de
cap manera, portar a altemions substancials de les mks elementals normes de procediment, posant els afectats davant situacions de clara indefensió, com ha succe’it en molts casos.
La vaga de i’ensenyament --en la part que aquí interessaha posat de manifest, en la nostra opinió, ia incapacitat dc I’zaparel1 burocrhtic del Departament d’Ensenyament per afrontar,
de la manera legalment exigida, unii situaci6 no prevista. Confiem sincertment que en semblants situacions futures, la resposta administrativa sigui la procedent.

Des de Fd anys, cn els informes anuals d’ayuesla Institució al
Parlament, iinem insistint en I’cducaciO cspecial, entesa en un
sentit ample : no únicament en relació amb els deficients psíquics o fisies, sin6 també amb aiurnnes amb trastorns de tipus
psi cotic.
A part de la importhncia intrínseca d’aquesta yiiesti6,
aquesta insistencia també cs justifica per lllllla pretens% de compensar d’aiguna forma l’escassa atencib que els poders piíblics hi presten, molt mks propensos a tractar altres qüestions
com la millora de la qualitat de I’ensenyament, la formació professional en relació amb el creixement ecunbmic, la formació i
reciclatge del professorat, la investigació i les universitats, etc.,
qiiestions totes el fes d’evident transcendencia i de real preocupacih per a I’administració educativa.
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En ics reflexions i suggeriments exposats en el nostre Informe de 1987, formulivern una recomanaci6, ja plantejada amb
anterioritat iils departaments afectats : (< L‘AdministraciÓ de la
Generalitut ha d’ampliar i aprofundir les actuacions seguides
en materia d’educacib especial vetllant principalment per la coordinaci6 efectiva entre les administracions implicades H (la sanithria i i’educativa, essencialment). Doncs bé, un anys després hem de tornar sobre 1ii mateixa reoomanacib. Les millores
introdu‘ides no permeten, ccrtamcnt, parlar d’una resolució
del probiema.
Lcs actuacions sol-licitadesde I’aclministracib educativa pels
promotors de les queixes referents a l’criucxib especial es
mouen en els següents hmbits :
id Increrncnt en nombre i mitjans dels Eqiiipts #Assessorament Psicopedagbgic ( E M ) .
b) Interrelació dels EAP amb centres de salut menial infizntil clc I’ICS, dins un programa d’nctuacih conjunta, coordinació
i col-lnboracióentre els departaments de la Generalitat amb compethcies en la qiiesti6, previa i’aprovació d’un pla global
d’actuacib.
c) Atenció real de les necessitats dels centres, quant a professors de suport.
d) Atenció, mitjanGant cl sistema de concerts, de les necessitats reals dels centres privats d’educació especial, subscrivint
acords espccifics segons les singuri tats dels centres (deficients,
autistes, síndrornc de Down, etc.) i complementant, amb fons
del pressupost de la Generalitat, les quantitats fixades als
rnocluis aprovats pel Govern de E s t a t fins a cobrir el cost real
dels serveis.
e) Extensió de la gratliitai de I’cducaci6 especial als infants
de menys de sis ~ C S O Si establiment d’un pla ocupacional per
als alumnes que, per edat biologica, hagin d’abandonar
1’escolaritzacib.
Ens limitem a exposar aquí aquests hmbits d’eventual actuacib administrativa i a reiterar que encara hi ha molt a fer en
l’cducacib especial a Catalunya.

En l’lnforme corresponent a 1987, ens referíem al sistema
de provisió de vacants de professors, que vam qualificar d’irrrlcional; alhora, sol-licithvem, en l’apartat de reflexions i suggeriments que el sistema cn qüestió fos reglamentiriament
ordenat.
Enguany constatem que s’han produit millores importants
en aquest aspecte, amb correspondencia pel que fa a les
queixes presentades, que veiem redu’idesen gran nombre.
Ens limitem aqui a palesar aquestes millores amb la confianqa que I’AdministraciÓ hi aprofundiri fins a la total normalització de la qüestió.
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amb repercussions a Cataluiiya i exposhvem una mostra de Ics
qiiestions plantejades més sovint.
En funcib d’aquestes queixes podem avcnturar que els
hnbits on es fa sentir més la necessitat de normalització lingüística són el judicisl i el del Registrc Civil, Arnbits cn els quals,
segons cns consta, el Departament de Justicia de la Generalitat
va fcnt una tascn molt meritbria, corn ho demostren el conveni
signat el 1985 entre el Conseller de Jusíícia i el President de
I’Audicncia Territorial, en que totes dues parts es cornprometicn a assumir una scrie de compromisos en i’hmbit lingiiistic; o
la poiitica de beques seguida des de I’any I982 per :i la preparacib d’oposicions a jutge, fiscal i secretari de jutjat, en les quals
els aspirants han de superar una prova de catalh o presentar ei
diploma de coneixements cle catalit de nivell I3 de la Junta Permanent de Catali; o els cursos per a funcionaris de I’Adrninistració dc Justícia convocats des de I’any 1933 i que van
passar de 375 cl curs 1987- I988 a 506 el curs 1988-1989; o les
gestions efectuades prop del Ministeri de Justícia que van
donar lloc a I’Ordre de 26 de maig de 1988, pcr la qual s’fiprovi
I’emissi6 biliniic dels models de declaracions de naixement i
defunció i de declaració i comunicació de deslliuranqa de criat urcs abortives.
D’aquestes i d’altres xtuacions de I’Administraci6 autonomica en matcria de nortnalització lingüistica destaquem, per la
importincia que rcvcsteixen, les gestions efectuades pes ii la
traduccid, al catali del llibre de família, fe de vida i estat, certificació negativa del Registre Civil i certificacions en extracte dc
les inscripcions de naixement, matrimoni i defuncib. La vcrsió
catalana d’aquests documents -1iornogknia amb la de les Illes
i el País ValenciB- j a ha estat enviada, segons ens comunica el
Conseller de dusticiu, a la Direcció General de Registres i del
Notariat, perque hi sigui estudiada i -esperem- aprovada per
als nous models de textos bilingues,
L’obra feta pel Departament de Justícia no ens ha dc fer
pensar, pero, que la plena normalització lingüística de Catalunya es a prop. Resten encara molts hmbits reticents a la
normal i tzació.
Com dBicm en el nostre Informe de 1986 : ((Considerem
que encara queda un llarg camí a recbrrer i...I les connotacions
sbcio-polítiques del cas i la intransigencia de moltes actituds dificulten la desitjable prbxima soiucib del conflicte. Malgrat
nix6, i ljcplorant la dilaci6 del procks,
cluc
aquest, amb totes les dificultats que implica, es va portant a
terme
traumes socials
))

Secció VlIl
Justícia
I. INTRODUCCI~

4. La nnrmditzariri íingiiistim tjn la Justicia i en PIRqistre Civil
A I’apartat de les queixes representatives anali tziwem les
presentades en materia de normalització lingüística contra
actes o omissions d’organisrnes de 1’AdministraciÓ de ¡’Estat

En aquesta seccib es tracten les queixes relatives al funcionament dels serveis phblics de l’administració de justícia, en especial les que denuncien lentituds o poresumptes irregularitats
en la tramitaci6 d’expedients judicials o execució de resolucions en materia de Registre Civil, penal, civil, laboral, militar,
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de família i instincies europees. Cal advertir que l’enfocamcnt
donat es limita exclusivament als aspectes que ((servei piblic
)) de l’adrninistració de justícia; logicament, doncs, n’és exclbs
tot el quc pugui ser matkria prbpia de I’Ambit d’independbncia

- Detencions i situaci6 dels dipbsits de detinguts i cel-les

judicial.
Igualment es tracten en aquesta secció les qüestions relatives
a protecció de menors l m b independencia de les reestructuracions administratives i reassignacions competencials produides
en la materia corn a conseqiihncia.de la creació del Departament de Benestar Social.
S’hi inclouen també les queixes que fan referencia a les matbries que entren en l’hrnbit de les compethcies del Departament de Justícia com ara els serveis penitenciaris i de rehabilitacib, i les relatives a entitatsjurídiques i de dret.
Pel que Fi als serveis penitenciaris i de rehabilitació, el lector
trobari comentades queixes i els aspectes relatius a situacions
poc conegudes del mbn penal-penitenciari. Com sia que l’any
1988 no s’ha produit cap cmvi substancial en I’estat dels
centres i que al Parlrnaent li consta la posició d’aquesta Institució des de I’any 1984, per abreujar i evitar que l’hforme sigui
excessivament llarg, hi hem de donar per reprodu’idesles opinions emeses en informes anteriors.

Jurisdicció civil ;
- Llci de Planta i Demarcaci6
- Lentituds diverses
- Jutjats vacants
- Revisió de senthncies
- Desacord amb sentkncies
- Execució de sentkncies
- Presumptes indefensions
- Sol.kitud d’advocat i procurador
- Desacord amb l’actuació d’ndvocats
- Problemes i lentituds en la relació entrejutjats
- Prescripció penal i responsabilitat civil
- Afers privats i solalicitud d’assessorament
- Arrendaments urbans i actuació judicial davant situació
á’atur de l’arrendatari

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

Administracib de Justícia
Registre Civil :
- Aplicació de modificacions a1 reglament de la Llei del Registre Civil i conflictes sobre la traducció de cognoms,
correccib, grafia i adaptació a l’ortografia actualment
correcta
Destruccib d’antecedents
- Ordre 12.08.38
- Retards del Registre Civil
Lentitud en la relació entre jutjats encarregats del Registre Civil

-

-

Jurisdicció penal :
- Lentituds diverses
- Jutjats vacants
Responsabilitat administració per lentitud jutjat penal
davant insolvhcia companyies d’assegurances
- Situacions sub iudice
Aplicacib de la Llei Antiterrorista
- Desacord amb senthncles i resolucions
- Revisió de senthncies
- Advocats i defenses d’ofici
- Torn d’assistkncia al detingut
- Anulalació antecedents penals
- No lliurament de certificacions i testimonis sentencies
i lentitud
- Triinsit i regdaci6 penal de drogues
- Sol.licituds de modificacib del Codi Penal i normativa de
procediment
- Sol-licitudde despenalitzacionsdiverses
- Consultes penals

-

-

-

a les comissaries dc policia
La victima, un col-lectiuabandonat

duridsdicci6 laboral :
- Lentituds de les magistratures i T.C.
- Magistratures vacants
- Sollicitud d’advocdts
- Consultes diverses
- Desacord amb sentbncies
- Revisió de sentkncies
- Inexecució de sentkncies
Jurisdirni6 militar :
- Accidents, indemnitzacions i seqiieles
Jutjats de família :
- Lentituds
- Jutjats vacants
- Inexecucib de mesures, resolucions i sentencies
- Oposici6 i no acceptació de sentencies i resolucions
- Revisió de senthcies
Insthncaiesjurisdiccionals europees :
- Sol4icitud d’iintervencib
- Execucib de sentkncia T.D.H.
Collegis professionals :
- Impugnació de minutes
- Problemes personals
- Contra advocats, graduats socials, metges, notaris

Associacions, fundacions i entitats juridiques i de dret :
- Sollicituds d’informacib i assessorament
- Problemes aplicacib i adaptació a la nova normativa

Instimcions penitenciirries (s’hi inclouen les queixes rebudes des
de centres penitenciaris i les d’ofici) :
- Actuacions d’ofici en visites a centres penitenciaris i
intervenció en experiencies de treballs i sortides
d’interns
- Revisió de sentkncia
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Sol-licitudd’indults
Condicions de vida dins Ies presons
Sol-licitudde llibertat condicional
Desacord amb la classificació pcnitencihria i retard
Sol-licitudde permisos de sortida
ProblernBtica general de presos preventius
interpretació i aplicació de l’art. 60 del Reglament
peni tcnciari
Trasllats
Conduccions

HI. QUEIXES MkS SIGNIFICATIVES

Qwixu núm. S 96/88

El senyor M.M., part actora en un procediment civil cle
rncnor quantia en reclamació de quantitat, va obtenir sentencia
favorable als seus interessos en data 3 1 de marq de I 987.
La part demandada va interpom recurs d’apellacib contra la
sentencia anterior. Elevades les actuacions al tribunal superior,
passava el temps sense que s’assenyalks data per a la celebració
de la vista.
Finalment, davant I’alarmant silenci sobre la convocatbria
de la vista, el senyor M.M. va presentar queixa a aquesta Institució : a les nombroses &regues familiars que havia d’atendre, ei reclamant afegia una avanpda edat -m&s de &O
anys.
Es va donar trasllat de la queixa al President de I’Audikncia
Territorial, el qual, una vegada fetes les oportunes gestions,
ens cornunici que la vista de f’esrnentat recurs s’havia assenyalat per al dia 10de febrer de 1989.

Queixa núm. 8/ü8

<<Nique sigui parcialment, la Llei 8J1983, de 25 de juny, de
Reforma Urgent i Parcial del Codi Penal, ha comportat un
acostament als patrons actuals de comportament moral i cultural del nostre poble.
>>Ambtot, la modificació de I’article 428 del Codi Penal, tan
necesshria, ha complicat encara més un dels problemes més punyents del mbn de la disrninucib psíquica, ja que estableix que,
tractant-se de menors i incapacos, ni tan sols els representants
legals, pares o tutors, no poden suplir la manca de capacitat
dels afectats a l’hora de donar el consentiment en casos de
transplantament d’brgans, d’esterilitzacib i cirurgia transexual,
realitzats per facultatius d’acord amb la Llei. H
Cal recordar que el citat article 428 del Codi Penal -que eximeix de responsabilitat penal els supbsits esmentats si hi ha el
consentiment lliure f exprés de la personal objecte de la
intervenció- no atorga rellevhncia exculpatosia al consenti-
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ment donat pels pares O rcpresentants legals del menor a
incapac;.
La Federacib Catalana Pro Persones amb Disminució Psiquica (APPS), que juntament amb altres colkctius advoca per
la modificaci6 de I’artide 428 del Codi Penal, s’cxpcessava en
uns termes aproximats als que hem transcrit, i ho feia així en Ir2
introducció a un dels estudis elaborats sobre la problemitica
que planteja la promotora de la queixa que exposem a
cont inuacib.
La senyora A.G. és mare de M.A.G. (de 38 anys d’edat en el
moment de formular la queixa), afectada d’esquizofrknia pamnoide, incapacitada civilment i sotmesa a tutela,
La incwpaq M A G . pateix aquesta malaltia des dels disset
anys, edat a partir de la qual ha anat empitjorant fins avui, que
el seu diagnbstic 6s d’esquizofrhia paranoide processal
irrecuperable.
La senyora M.A.G., després d’un matrimoni del qual havia
tingut dos fills (confiats a la custbdia del seu ex-marit, del qua
les va separar legalment Tany 1983) va tornar a quedar embarassada I’any 1985, i tingué una noia, de la qual no sap qui és el
pare.
El 1986 la senyora AG. va sollicitar la declaració judicial
d’incapacilat de la seva f i l h M.A.G., i, el 1987, la constitució
de la tuteIa de la. incapacitada. La tutela vil ser assignada a la
mateixa senyora AG.
Com que el novembre del mateix 1987 la incapaG M A C .
havia tornat a quedar embarassada, la seva mare i tutora va
sol-licitaral jutjat que s’autoritzes una operacib de lligament de
trompes de la seva filia per evitar futurs embarassos.
Aixb és el que li havien recomanat els metges i els psiquiatres que assistien la seva filla, vist el deteriorament progressiu
de Ia malaltia i la pkrdua de control de la pacient.
Aquesta petició va ser denegada pel jutge mitjancant un <<no
ha lugar a la misma por el juzgndo H.
EI criteri sostingut en un dictamen elaborat per la Fiscalia
General de 1’Estat ei 30 d’abril de 1985 respecte a aquest problema ha estat de no admetre la intervenció judicial per supervisar el consentiment atorga1 en aquests suposits pels representants legals de la incapac, atesa la inexisthncia de preceptes que
autoritzin la intervenció judicial.
L’objecte de la queixa de la senyora A.C. era, doncs, la situació d’irnpotencia absoluta en qub es trobava a conseqiiencia
d’una legislació que no dbna cap solucid, legal per evitar un
seguit d’embarassos en dones oligofreniques, que no són sinó
el resultat d’unes relacions sezuals no cansentides D , per tal
corn són fruit d’una voluntat incapaq de consentir.
Ens trobem, en canvi, dintre el mateix cos legal, que l’article
417 bis hicament exigeix el consentiment exprés de la dona
(sense excloure explicitament ei prestat pels pares o representants legals) per eximir de responsabilitat penal els suposits
d’avortament etic (conseqücncia de violació), raó per la qual
es pot arribar a la conclusió que aquest sistemajurídic impedeix
I’hica prevenció segura d’embark a les dones oligofrkniques,
peso’permet que siguin sotmeses a intervencions quirúrgiques
d’avortament tantes vegades corn calgui, malgrat l’experikncia
traumatica que aquestes intervencions comporten a la dona.
El bé juridic que es pretén protegir amb la modificació de
I’article 428 del Codi Penal és eI lliure desenvolupament
huma, personal i afectiu de la dona oligofrenica. No es tracta
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d’impedir-li !’exercici del dret a la maternitat, ja quc la dona
afectada per aquesta malaltia irreversible no podrh mai exercit
els drets i deures consubstancials a la relaci6 paterno-filial (vetllar pels fills, tenir-10s en companyia, alimentar-los, educar-lm
i procurar-los una formació integral, segons I’article 154 del
Codi Civil), sinó simplement d’evitar-li un possible embarb,
que en aquests casos ks un merc procés biologic exempt de voluntat de procreació.
Aquests i altres arguments van ser exposats per especialistes
en el camp de la medicina i del dret en defensa de la despenalització de la contracepció definitiva dels disminuits psíquics, en
la jornada sobre el dret sexual dels disminuits psíquics organitzada a Barceiona l’abril de 1988, en la qual tant jutges, fiscals i
advocats com metges, psiquiatres i familiars de disminuits consideraven necesshsia la modificacib de l’article 428 del Codi
Penal vigent.
Com sigui que la qüestió que plantejava la queixa tenia un
interes huma i una transcendhcia social indubtables i tractantse d’una matbria sobre la qual el Síndic de Greuges no té competaencia, es va remetre la queixa i tota la documentació recopilada en celaci6 amb aquesta problemhtica al Defensor del
Poble perquk l’estudii i adopti, si escau, alguna de les resolucions previstes en la seva llei reguladora.
Segons se’ns va informar, el Defensor el Poble va donar trasllat de la qüestió al Ministre de Justícia perquk aquesta situaci6
sigui degudament estudiada.
yictima dels uns, prjudicat deis altres

A.S., a l’hora de plegar de Ic? feina, es atracat per tres persones. Una d’elles li dbna un cop R la cara que li causa una baixa

en el treball durant 10dies.
A finals de mes, aquesta baixa li comporta una disminució
d’unes vint-i-cinc mil pessetes en el salari.
Fa una consulta a un advocat, el qual li explica el sistema de
chlcul i les causes del descompte i li fa un estudi de possibilitats
de recurs, amb pressupost de temps i diners : quaranta mil pessetes i no menys de cinc mesos de trhmit.
A S , escriu al Síndic i li diu :
<<Anteestos presupuestos recurro a Vd. porque no es licito
que siendo victima de un atraco y herido, a parte de no indemnizarrne por un seguro obligatori0 de Seguridad Nacional, se
me descuente un dinero de la mensualidad por 10s dias que
obIigatoriamente he tenido que estar de baja, y que para recurrir tenga que gastar miis dinero del que reclamo>).
Una actuació basada en raons estrictament humanithies va
permetre que l’interessat escrivís una carta en la qual confirma
que :
<< Recibí aviso de la entidad bancaria que habian dado orden
de la empresa para que ingresaran en mi cuenta un importe semejante al descuento... a 10 referente a percibir indemnización
por 10s dafiios recibidos, éstos dejo que sigan las pesquisas que
desde el principio viene haciendo la entidad en la cual puse la
denuncia.
)>Conel10 y por el momento doy el asunto con Vds. por terminado. )>
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El nombre de queixes que rebem amb reflexions com que
les conté la carta &A.$. en relació amb el temps i els costos dels
procedimentes judicials fan fer Ri verses reflexions sobre la
prestació del servei prIrblic de lajusticia.
No us ho puc pus traduir (un pres explica la seva conducció de
Rasauri a Barcelona)
Queixa núm.1 I65/88

...<<Acontinuacibn paso a redactarle 10s hechos de mi cond u c c i h desde la &cel de Rasauri (Vizcaya) a la Modelo de
Barcelona, tal y como me pidió en su reciente visita a este
Último centro.
>>Partíalrededor de las 8h del dia 8-XE-88 de la citada carcel
de Basauri, antes habiendo desayunado, para ser trasladado a
continuación junto a otro cecluso, ambos esposados, en un
furgón celular de la Guardia Civit, al centro de Naclares de la
Oca (Vitoria),
>>Enhonor a la verdad y hasta e1 momento, tudo se desarroll6 dentro de una condiciones normales. A mi modo de ver,
y Vd. saque sus conchiones al final de esta carta, a partir de
aqui se iniciaria el verdadero ‘ ‘calvario”.
>>Sobrelas 9.30h y ya en Vitoria me cambiaron a un furgón
de 40 plazas junto con varios reclusos del citado centro y subimos, esposados de dos en dos, para ocupar “la jaula” que 10s
señores agentes nos asignaban. “Jau1a”no sé si és la palabra
correcta, o la rná idónea, peto es la que se utiliza en el argot
penitenciario.
)>Imagínese,sobre 750 cm2de superficie aproximadarnente
se sientan dos personas sobre sillas de madera y, ambdos esposado entre si, estás totalmente rodeado de chapas de hierro que
te impiden cualquier visibilidad del exterior y, por si fuera
poco, la Única ventilación de la que dispones son unas pequeñas regatas que hay en lo alto de la ‘ ‘jaula” por las cuales se
“ssupone” debería circular e1 aire, 10s pies estan totalmente
hundidos bajo la porqueria de hay en el suelo botellas, pieles
de plátano, de naranja, etc.) y, por supuesto, huele a demonios.
En el supuesto que tengas necesidad de acurdir al WC, cosa
16gica ya que las travesfas son largas, debes hacerlo junto a tu
compañero ya que estas esposado a el; esto con un poc0 de
suerte no suele suceder, ya que si tienes fortuna de estar junto
a un recluso con muchas horas de conduccimes a sus cspaldas,
dispone de una Ilave para abrir las esposas, y por 10 menos
puedes ir al servicio solo, e inchso fumarte algun que otro
cigarrillo dentro de tu ‘ ‘jaula”,
>>Nole soprenda el hecho de que vayamos liberados de las
esposasa ya que ni a 10s propios agentes les sorprendre 10 mas
rnínimo, pues están acostumbradas a este hecho, y me imagino
que ellos son 10s primeros en darse cuenta que en caso de accidente tu muerte es segura, ya que las mencionada$ chapas
hacen de guillotina, y si añiadimos que las puertas de tu
‘ ‘jaula” son de apertura retardada y solo las pueden abrir desde
la cabina del conductor, en fin, repito ‘ ‘
Llegué a Burgos alrededor de las 1
y después de pasar 10s tramites perti
ficha, huellas, cuchara de aluminio
es la palabra! en una ‘‘pocifga’9má
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personas, y en clondc coincidí con varias personas de otras conducciones. Ix voy a describir por encima las ‘ ‘condiciones inhumanas” en yuc se hallaha dicha “pocilga” : el suelo no se
sabe el color que tiene de li1 cnntidad de mugrc que hay pegado
en el, además estaba Ilcno de botellas de cerveza rotas, latas de
sardinas, etc., 10s colchones rotos, ias maritas k n a s de porqueria, csto las que no estaban en el S U ~ ~y por
Q si fwcra poc0 y
como ya es habitual, el WC no apta para personas, q u k h si
para 10s animales. Asi y en estas condiciones intent&pasar la
noche, no sin antes vivir el acto ‘ ‘tercermundista’’ de la llegada
de la comida : aparece un funcionaria junto a un recluso, le
dan una patsda a las perolas y te las ponen dentro dc la ‘ ‘peciiga” para que la deposites en unas bandejas que ya estaban alli,
las cuales son de plástico y quemadas de colillas por todas
partes; a partir de aquí tienes dos opciones, corner o ayunar.
HAlas 7.30h del dia 9-XI-88, después de pasar 10s trhmites
ya mencionados, nos dieron una bolsa con un trozo de pan con
chorizo, una rnanzana y una botella de agua, todo el10 para el
viaje. Partimos direccibn a Madrid, pasando por las ehceles de
Valladolid, Palencia y Alcalá-Meco. En esta Última se estrope6
el furgón y nos tuvieron dos horas encerrados en dicha &cel
hasta que vino otra a recogernos.
)>Lleguéa Madrid sobre las 15h dei mismo dia, como siernpre y en todas las paradas la misma cancibn : detector de metales, cacheo, etc. AI fin me asignaron una celda con 3 compañeros mhs, en la que estuve encerrado desde las 16h del dia
9-X-88 hasta las 7h del dia 1.5-X-88,ya que las aconducciones
de Madrid a Barcelona salen ios martes y, como siempre, ha&
endo honor a la gran progrslmacibn llegamos en miércotes. De
la cel& d i a s61o una l h i 1/2 para comes, y 1J2 hora para
cenar; las 22h restantes del dia encerrado.
)>LeVOY a mencionar un detalle para que se haga una idea
del trato que te dan. Se me ocurrib preguntarle a un funcionario
si podia lfamar a mi esposa, ya que ella ignoraba que me retendrían seis días en Madrid. La contestacih exacta fue esta :
‘ ‘10s tránsitos no lienen derecho a ninguna llamada telefónica
hasta que llegan a destino, pero si se quiere cursar una instancja
al director 10 puede hacer, pero 10 anticipo que le tardará dos
meses y encima lc vendrh denegada”.
)>Porfin a las 7h del dia 15-X-88 salí en dirección a Zaragoza,
no sin antes pasar por la carcel de Daroca, la cual, para llegar ii
ella, es un verdadero tormento, ya que es una larga carretera
interior con un sinfin de cuevas, y sin visibilidad; empezaron a
llegar 10s mareos con 10ssiguientes vbmi tos.
)>Llegué a Zíiragoza con el estómago destrozado, ya que
desde las 7h de la mafiana hastajas 18.30hsblo había comido la
bolsita que me habían dado, la cual, con el mencionado rnareo
me sentó fatal, 0 sea que de Madrid a Zaragoza con las consiguientes paradas ya mencionadas estuvimos prácticamente
12h de viaje.
)>Dormien Zaragoza, y a las 7 h del dia 16-X-88 me trasladaron a Barcelona, no sin antes pasar por fa carcel de Lleida 11, y
sobre las 15h del mismo dia llegué a mi destino.
>>Resumiendo,que mi viaje de 600 km de recorrido, de 10h
de duración ti trwks del ferrocarril, se convirtió en un travesia
por las circeles de España, con rnás de mil kilómetros de rccurrido y de 9 días de duración.
>>Noquiero hacer de esta carta un li bro y aquí termino, pcro
Ic aseguro que omito oantidad de detalles, corno la higiene, el
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trato al recluso, la comida; yo creo que estar pres0 significa privnción d e likrtad, pero con un mínim0 de derechos a 10s que
tiene opcihn cualquier persona humana.
>>Taiy C O ~ Qle dije al principio de &a, saqiie Vd. sus conclusioncs y espero que con mi nportación dc estos hechos
pueda ayudar a que, en un futuro, 10s rcclusos goccn de las
condiciones hurnanas a que ticnen derecho por el hecho de ser
personas.
)Siri mhs por el momento y esperando poder verle muy
pronto, reciba un atento saludo de S.S.S. >)
Aquesta carta va donar lloc a l’expedient 1165/88, i tat ei
que s’hi afirma ha estat constatat. L‘cxpedient correspon a un
dels Últims de l’any i esta en tritmit. EI fet de transcriure-la
respon al desig de posar de manifest unes situacions, uns fets
que es produeixen peribdicament i que, tot i ser exposats públicament, no es resolen ni corregeixen, perque res no canvia.

De Sant Cugat del Vall& a Santa Cruz de Tenerife, un viatge de
70 dies i 70 nits

M.C. va fer el servei militar a Santa Cruz de Tenerife. AI cap
d’un quant temps de llicenciar-se, el dia 21 de marc de 1988,
durant un acte rutinari d’identificació, és detingut per raó
d’una requisitbria dictada pel jutge togat militar permanent de
Santa Cruz de Tenerife que no li havia pogut ser notificada i3
casa seva.
La selecció de la queixa presentada per M.C. no ha estat efectuada, perb- en funció de les causes de la detenció -per tant,
no ens hi referirem- ,sinó dels avatars seguits des de la detenció fins que ei reclamant va ser ingressat en una presó militar.
Per Illustrar grificament el cas en aquest infarme, li dernanhrem un relat escrit dels fets. hs el que trascrivim tot seguit :
(<...em traslladen a la Comissaria de Policia de Sant Cugat.
>>Aquíem notifiquen que el Govern Militar de Canhies ha
dictat crida i cerca contra mi per insults a un superior (caporal).
>>El23 de mar$ a la tarda em porten al Jutjat de Guirdia de
Terrassa i el jutge em decreta pres6 a la presó Madel (d’homes)
de Barcelona --segona galeria de preventius, cella 365--, on
m’estic fins que el Jutjat Togat de Canaries s’assabenta de la
meva preskncia a I’esmentada pres6.
>>Lameva familia no va tenir cap notificació de res.. .
D...A la Model de Barcelona hi vaig passar 22 dies, amb sis
homes més detinguts per motius no militars, sense tenir cap
mena d’informació sobre el meu estat i sense advocat d’ofici.. .
H . . . A casa van saber que em tornaven a enviar a Canaries,
perque van contractar un advocat que, quan em vti venir a
veure a la Model, ja no m’hi va trobar ...
>>...Etdia 24 o 25 d’abril, amb altres reclusos, em van traslladar a la prcsó de Valkncia, on vaig passar unes 48 hores. En
aquest centre no hi havia cap mena d’higiene i el tracte amb els
funcionaris va ser tosc i insultant.. .
H...AIcap de dos dies em traslladen amb onze presos més;
en el mateix vehicle també hi anaven dues o tres dones. El dia
27 d’abril a la iarda arribem a la pres0 de Font Caient, a Alacant, en només vam menjar i vam passitr un parell d’hores.
>>Totseguit, ens van dur a la presó de Mhrciii, que 6s la. que
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estava millor (les condicions higihiques eren immillorables, i
el tracte amb els funcionaris va ser molt correcte). Hi varn
passar la nit i l’endemh, a les 6 del mati, ens traslladen a la
presÚ de Granada, on varn estar dues hores.
}>Lameva família no sabia res de mi. De Granada, vim continuar el viatge fins a la pres6 de MBlaga, a les celks de la qual
vaig passar la nit. Les condicions higieniques eren molt deficients. L‘endemh al matí, continuo el trajecte fins a la presó de
Cadis, Puerto de Santa Maria, on m’ingrcssen al pavel16 de
menors.. .
>>Lamanca d’higiene i la mala alimentació estaven a I’ordre
del dia, corn a totes les presons que vaig visitar en la meva travessia, exceptuant-ne la de Múrcia.. .
)>Hivaig estar ingressat 30 dies, i no va ser sinó l’avantpenúltim dia de ser-hi que em van comunicar que els mititars estaven informats de la meva situacib...
>>De
la presó de Cadis em van traslladar, en vaixell, fins a la
pres6 Benito Pérez Armas, de Santa Cruz de Tenerife, que és
de presos comuns. M’hi vaig estar uns dos dies. Aixo era el dia
3 o 4 de maig. D’aquí em van portaral castell militar San Joaquin, a la Cuesta La Eaguna, on vaig passar la reclusib fins al
dia 1 dejuliol, que em van concedir la llibertat provisional,H
Aquest viatge, que aproximadament va durar setanta dies,
es va fer seguint les normes establertes.

Els dficils cumins dels tmsllats
1. Vullanura Almeria (sóc de Motril i hi tinc la família ...)
Qmka núm. #48/8H

J.G. ens escriu des de la Model. Diu que ha solkitat moltes
vegades d’anar a complir la condemna a Almeria, a prop d’on
viu la sevil família.
Obtingut !’informe del Departament de Justfcia, hi observem entre altres aspectes el fet que ¡’interessat t6 en trirnit una
(4 sol4icitud de trasllat H al centre penitenciari d’Almeria; la
sol4icitud en qüestió es tramita d’mmd amb el que prweu el
Reial Decret 1436/1984, de 20 de juny, sobre normes provisionals de coordinació de les administracions penitenciaries.
L‘informe també indica que H en espera de rebre I’acceptaci6
corresponent per part de la Direcció General d’lnstitucions Penitenciaries, s’ha destinat provisionalment l’intern al Centre
Penitenciari de Lleida I1 )).
Les nomes que regulen la relació o la coordinació de les administracions penitenciaries també són provisionals, com el
Reglament i altres disposicions. El pres pot esperar. La data
aproximada de compliment amb redempció es calcula que s’escauri cap R mig setembre de 1997.

Il. Dos unysper a unar a Osca
Queixa nlkm. 12I I

B 7)

L‘octubre de 1986, P.P. va demanar per passar de Barcelona
a Madrid o a Osca, per motius familiars.

3503
--

I

Demanar l’inrorrne, I’administracib explica i dcmostra que
fa dos anys que tk demanat el trasllat i no hi hil manera que
l’au toritzin.
Quan tanquem aquest Informc, ja tid vint-i-sis mesos que
l’intern continua en un centre de Catalunya.

ks final d’any. LM. s’adreca a la Institucib confonent funcions i pensant que depen de nosaltres el seu trasllat a un altre
centre penitenciari. Degudament informat, insta el corresponent expediente, que, una vegada resolt, facilitar8 el canvi
sol-licitat i el trasllat al centre Lleida H.
Exposades ciarament les raons i justificades les circumsthncales, la manca de places no ha estat l’obstacle més important.
El Sindic solament ha supervisat l’actuació.
L‘expedient esta arxivat des del juny.

Un ncn adoptut

Una ciutadana i el seu fill, menor d’edat, compareixen
davant el Sindic per plantejar la situaci6 següent :
El fill tenia relacions estables de prometatge amb una jove,
tambb menor d’edat. El novembre de 1986 aquesta li comunica
que estava embarassada i que ell era el pare del fill que havia de
néixer.
La família de la jove va determinar donar l’infant que havia
de néixer a terceres persones, mitjanqant una associació privada, que s’enarrega de buscar-li uns pares adoptius. EI futur
pare i la seva família s’hi van oposar.
EI jove va recunkixer la seva paternitat en acta notarial, perb
malgrat la bona disposici6 d’ell i de la seva família, I’infant va
desapareixer. A hores d’ara es troba en parador desconegut.
Davant aquests fets, la família del jove pare va interposar
querella criminal al Jutjat per tat d’aclarir on es trobava l’infant
i, a més, perque el pare pogués fer-se’n carrec,
El Jutjat va decretar el sobreseiment provisional, que va ser
impugnat Reobertes les diligencies, actualment es troba sub
iirdicc.

Admesa a trimit la queixa, es demana informe a la Direcció
General de Protecció i Tuteta de Menors per esbrinar si havia
tingut coneixement d’aquest afer i, en tot cas, de I’actuació de
l’nssociacib esmentada.
La Direccib General informi el Síndic que el director de I’associació declarava limitar-se a complir les ordres del Tribunal i
que, per respectar el dret d’intimitat del menor i el dret de reserva professional, no podia donar més informacib. EI Síndic
va considerar que, en principi, les allegacions fetes pel director
de l’associació no justificaven la negativa a donar més informacib i que els drets invocats eren bénsjurídics dignes de protecció, perb que era ben discutible que davant aquests haguessin
de cedir els drets del pare i del nadó.
EI fet que un orgm del poder judicial hagi arribat a la condu-
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sió que en aquest afer hi pugili haver indicis de delicte ens estulvia tota altra consideracib.

Qucixu ni/m. 2 77/88

El Síndic vil rebre una queixa canalitzada pcr la Crcu Roja
Espanyola de Barcelona, en la qual uns ve’ins d’un barri de
1’1 íospitalct dc Llobregat denunciaven els maltractaments infligits per alguns pares als seus fills,
El motiu de la denúncia em el següent :
Els vdins denunciaven que dues nenes i un nen presentaven
un estat d’abandó general (no menjaven, anaven bruts, etc.),
la mare era prostituta, ei pare jugador i alcohblic, i vivien separats. No prestavcn cap mena d’atenció als fills.
El Síndic va demanar informe a la Direcció General de Protecci6 i Tutela de Menors, al qual corresponia en aquell
moment la competencia en rnatkrin de protecció de menors.
La Direcció General ens va informar que les dues nenes estaven pendents dc la determinació del Tribunal Tutelar de
Menors; pel qiie fa al noi, el mateix Tri buna1 havia obert expcdient judicial i havia resolt que la Direcció Gcnerd de Protecció i Tutela de Menors executés la mesura de tutela en vigiiancia R chrrec d’un delegat d’assislencia al menor (DAM).
En aquest moment, el DAM estudia la possibilitat que s’zimplii la mesura de proteccih a les germanes i es modifiqui la del
gcrm8, probablement en el sentit d’imposar-li un internament.
EI Síndic va consideriu necessari seguir l’assurnptc i vil demanar u la Direcci6 General que I’informes de les actuacions
que cs dugucssin ii lcrrne i del resultat final
Donada la creació del Departament de 13encstar Social i la reassignacih de competencies entre el Departament de Jiisticia i
el Departament dc Rcncstar Social, estem pendents de la iníorinacih que ens faciliti aquest Dcpartumenl per mitjA de la Dirccci6 General cl’Atenci6 a la Int’imciii.

La protecci6 tiiitiva que ofereix la pitria potestat als fills
menors d’edat difereix moll en el cas que els pares convisquin
o que hagin ccssal en la conviykncia. En aquest darrer cas, la
protecció, pel que Li als drets i obligacions inherents a la phtria
potcstat, es molt limitadu.
EI senyor M.B. insti davant el jutjat competent un expedient
de jurisdiccih voluntbria, amb la soilicitud que s’acordes el
dret de guiirdia i custodia de la filla menor, com tambk el rkgim
de visites, comunicació i estada amb el progenitor que no en
tingués la custodia.
L’organ judicial dicti el corresponent acte resolutori, pel
qual acorda un regim de visites per al senyor M.B., que encara
no I’ha pogut exercir.
Mentrcstant, el reclamant es queixava de no haver vist la
seva filla ni haver-s’hi relacionat des de f’cia dos anys, per
obstrucció de la mare i d’altres familiars.
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La nostra Institució admeté a trimit la queixa i en donrircm
compte a I’autoritat juclicial competent, a la qual vain i n d j m
així mateix que, a niés clc vulnerar preceptes del nostre dret positiu, es vulneraven els més elementals drets rcconcguts en la
Declaracib de Drets dc E’Tnfant, de I’ONU (20 de novcmbrc de
1959) i les Recomanacions del Consell d’Europa (de 30 de setembrc dc 1969 i 13 de setembre de 1979) i ia 874, de 1’Assemblea del Consel d’Europa ref’crcnt a la Carta Europea dcIs
Drets de l’lnfant.
Actualment, aquesta queixa esti sotmesa al trimit de I’autoritat judicial competent, a fi de protegir els drets de la menor i
els del seu pare.
L‘altra queixa paradigmatica és la del senyor J.R., el qual
s’adrqa a la nostra Institució en sol.licilucl d’ajuda. El senyor
J.R. exposava que s’havia separat de la seva muller, de nacionalitat holnndesa, i que de la convivencia n’havien nascut dos
fills. Una sentencia de 1’Audihcia de Barcclona revocant-ne
una altra del Jutjat de Família, acordi atribuir la guarda i custbdia dels fills menors a la mare, que vivia a Holanda, i fixi un
adequat regim de visites per al pare. Aquest regim de visites
acordat entrc l’interessat i els seus fills no s’ha pogut executar
mai, malgrat disposar d’una sentencia ferma.
Amb postcrioritat, l’interessat sol.licith de I’autoritat judicial
competent I’execució de la sentkncin per poder visitar els seus
fills. Amb aquesta finalitat, l’organ judicial es dirigí, mitjanqant
H comissió rogatorim, a I’autoritat competent holandesa, ii la
qual va solkitar que s’executds la resolucib judicial espanyola;
la resoluci6 no va poder ser exccutada per tal com la qüestih
estava {(sub-judiceH clavant el Jutge cantonal holandbs i del
Consell de Protecció de Menors,
El Síndic, davant cls intents frustrats de I’interessat, malgrat
haver exhaurit els recursos jurisdiccionals espanyols, estudii
el cas i orientii aquest ciutadit sobre la passihililat d’iaplicaci0
clcl Conveni Europeu de 20 dc maig de 1980 (ratificat per Espunya a I’hstrumcnl de 9 de maig de 1984, sobre reconeixement
i execucib de decisions cn materia de custodit\ dc menors).
Consultada la Secretaria General del Consell d’Eiiropa ii
Estrasburg, ii fi de saber si Holanda havia ratificat I’esmentat
conveni, se’ns indici que aquell país no I’havia ratificat ni pensava fer-ho immediatament.
El Sindic, amb posterioritat, s’adreqh i11 seu colkga, 1’0mbudsmm Nacional holandes, al qual exposi el cas, a fi d’assegurar una millor protecció dels interessos i drets dels menors,
bo i suggerint-li que instes I’Execuliu del seu puis a ratificar el
Conveni Europeu abans esmentat.
L‘Ombudsman holandes, malgrat les limitacions per poder
investigar les qiiestionsjudicials, s’interessli per I’ufer i sdlicith informacib al jutjat que havia de decidir sobre el rkgim de visites. Posteriorment ens informi quc el jutjat no trigaria a
dictar veredicte.
La decisib del tribunal hoiandks no es feu espernr. Tanmateix, I’ex-conjuge de l’interessat interposh recurs d’upelhció,
pendent actualment de confirmacib o revocació.
EI Síndic davant certs fets com els exposats, considera que
continuen desprotegits, legalment, els interessos i drets dels
pares i dels fills, vist que no hi ha cap regulació especifica que
pugui garantir el compliment de les decisions judicials. També
la manca de convenis internacionals O la no-ratificació pels respectius Estats, fa que nose solucionin molts problemes d’a-
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questa naturalesa i que no cs vetlli adequadament per les situacions paterno-filials quan hi ha implicitt més d’un Estat.
IV. CONSIDERACIONS

Lamentablement, cada any hem de tractar d’aguesta mateixa
qiiestió, i cap dels informes successius que presentem en
aquesta Cambra no permet d’introduir una visió esperanqada o
opti rnista en la nostra exposicib i anhlisi.
Creiem que els titols dels apartats equivalents dels nostres
informes al Parlament són prou eloqüents : <<Dilacions,lentituds en els procediments i inexecucib de s e n t h i e s > >{(Jutjats
;
vacants>>i {(El ciutadi davant el Funcionament anormal de
I’AdministraciÓ de Justicia>)sbn els titols amb quk ens hi referiem els anys 1985, 1986 i 1987.
Yeievat nombre de queixes que es reben (tant les que provoquen expedient com les que s6n ateses pels serveis de consulta di8ria) ens plantegen cada dia el vell problema del retard
en el funcionament de I’Administraci6 de Justicia, que contrasta amb el dret constitucional a <( un procés sense dilacions indegudes i amb totes les garanties H .
El volum de queixes, el ressb que els problemes tenen en els
mitjans de comunicació, la constant denljncia que en fan els collegis professionals (advocats i procuradors) de tot I’Estat, la
preocupacio que aquesta situacib suscita en les reunions dels
corresponents conselIs dels col.legis, de les associacions professionats de fiscals, jutges i magistrats, tot plegat fa que hibim de
recollir i transmetre en aquest Informe -una vegada mksI’angoixa que pateix el ciutadh afectat pel deficient servei
públic.
Aquestes deficiencies persistents han creat recels i desconfiances en tot el que fa referencia a 1’Administracióde Justícia,
fins al punt que ja són molts els qui consideren que la degradaci6 dels serveis ha arribat tan lluny, que els mals provocats són
realment dificils de pailiar, i, encara mes, de resoldre.
En una democrhica, la perdua de confianqa en la justjcia per
part dels ciutadans és I’inici de la pkrdua de confianqa en el sistema; recuperar-la és tasca ardua. Escoltar i llegir les manifestacions dels que vénen a la Institució perquk han perdut la confianqa en la Justícia fa pensar realment que la situacid, es
extrema.
En tots els Arnbits -treball i seguretat social, en que el ciutacia ha de suportat el pas de quatre, cinc o sis anys fins a veure reconeguda o denegada definitivament una prestació (expts.
1 I 36/88 i 811/88); Fmília, on cada dia augmenten les queixes
per inexecució de declaracions d’obligacib de pagaments d’aliments i compensacions (exp. 544f88) o on les lentituds han
permes que una de les parts arribi it endur-se eis filis sense que
desprks hi hagi manera de trobar-10s (exp. 2049/88) i en situacions en que hi ha menors vinculats (expts. 178J88 i
1361/87); o en casos d’aaccidents de circulació, en els quals les
indemnitzacions tarden anys a ser declarades (exp. I l78/88) i
els judicis de faltes corresponents se celebren tan de pressa i al
cap de tant de temps, que fan inoperants les formalitats processals; o en cl camp penal i penitenciari, on el sol fet que a les
nostres presons hi hagi un nombre equivalent de preventius i
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pcnats fi irnpossible el compliment del manclat constitucional
de Iu scinsercih social i on IA imperiosa necessitat de modificacicj de la legislació, tant substantiva com procedimental, es fid
esperar en perjudici dels mateixos professionals de la fiscalia i
la judicatura, els justiciables i les víctimes; i tants i tants cxcmples que veiem reílectits en les diverses queixes.
De fet, els problemes que ens han estat posats dc manifest
són substancialment els mateixos quc en anys anteriors, i per
aixb hem de donar per reprodu’its els informes dels darrers
exercicis.
Pero tot i aixo, hem apreciat que la situació encara empitjora
A I’Informc corresponent a 1985 f’eiem unes extenses reflexions davant la prornulgacib de la Ley Organica del Poder Judicial i la reforma que comportaria Ia prevista legislacih de planta
i demarcaciójudicial.
Aquesta legislació ha comenqat a ser promulgada tres anys i
mig desprks de la LOPJ (exactament el 28 de desembre dc
1988>, i s’hi preveu un termini de programacib que arriba fins
a 1992 : set anys, doncs, desprh de l’esmentada Llei Organica,
Vany 1985 deiem tam bk : {<-..creiem essencial la nova legislaci6 si de dcbb pretenem d’una vegada afrontar i resoldre els
problemes endemics de l’AAdministraci6 de Justícia al nostre
país, i si volem que siguin efectivament respectats els drets fonamentals garantits per la Constitució i que e1 Poder Judicial
independent ha de tutelar i fer efectius.
((No es pot pretendre que l’organització judicial sigui eficac
si els poders públics no la forneixen d’unes normes sociolbgiwment idbnies i dels elements humans i tkcnics necessaris>>.
Aquestes consi deracions lamentablement, són p ienament
vigents encara avui : aixo ens obliga, una vegada més, a exhortar tots els poders públics a un suplementari esforq de consens
en la recerca de solucions.
La bona disposició dels presidents de les audiencies de Catalunya i dcls caps fiscals ha permks que diverses queixes poguessin ser resoltes per raons estrictament humani taries, malgrat la manca de cornpetkncia en la matbria.
No obstant aixb, ens continuen arribant queixes que fan referencia n situacions realment greus : des del Ilastimbs estat
d’alguna de les i nstalhcions (situació dels jutjats c? Badalona,
que impedeix de poder-los fer servir) fins a dilacions per causa
de manca de personal, passant per Ia (<denljncia )) de situacions
produides per la no-provisió de vacants.

2.

Víctimesi /xtjudil‘ats :drets que cal protegir

De l’estudi de diverses queixes (per exemple la que va
donar lloc a I’exp. 866/88) i de l’observació d’alguns esdeveniments ciutadans, es dedueix una clara indei‘ensi6 i desprotecció
de la viclima.
Utilitzem I’expressib de <<víctima>>
per indicar el subjecte
passiu d’un delicte; la persona perjudicada per un iklicit penal
o per un acte contrari a la legalitat.
El Cadi Penal vigent estableix (art. 19) que tota persona criminalment responsabie d’un delicte o falta també ho ks
civilment.
D’altra banda, el Codi Civil estipula (art. 1092) que les
obligacions civils nascudes dels delictes o hltes es regiran per
les disposicions del Codi Penal. Qucda clar, doncs, que és

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT Df3 CATALUNYA / Núm. 54 I 3 1 de marl; de 1989

3506
.~

~-

~-

-

.-

.”

aqucst COS lcgal el que ha dc contenir la normativa protectora crear una comissió espccial cl’expcrts en victirnologia i en política criniinal i social. La sevii comesa seria d’elaborar unes redel ciutadii lesionat cn els seus drcts i interessos legítims.
Ara bc, les iiniqLics previsions dcl Codi Penal shn les cici comanaciuns per ii ia millora dc la proteccib de Ics victimcs del
Capítol 11 clcl Títol I1 clcl Lli hre 1, sota lu rii hrica de <( Ics perso- delicte. Aquesta Comissi0 va conienqar a treballar ii corncnc;ancs responsahies civiimcnt dels cleiictes E de Ics faltes )> h r l s . nient de 1082. Desprcs de diversos estudis, la Comissió EspcI9 a 22) i Ics del ‘i’í~olIV del matcix Llibre I amb cl títol <<De
la cia1 va Ibrmular unes propostes sobre la liossi biiitat d’elabomr
r-esponsabilitntcivil i de les costes processals>>(arts, 101 a 1 1 I ) . programes, avui ja cn vigor, d’iijuch i tractament de tes victiAquestcs previsions del Codi Penal sOn complelades per un mes. Aquests treballs es’vanenllestir pcr la prirnavcra de 1987.
No obstant aixo, el juny de 1985 el Consell de Ministres dcl
dispositiu processal quc, segons el doctor Rodríguez Devesa,
ha de constituir cl vehicle per fer efeciives aquestes responsabi- Consell d’Europu va aprovar les primeres recomanacions per a
litats dc In manera més econoinica per al periudicat, cle manera lli millora de la situacicijurídica de Ics víctimes cn ei drct i en el
que no sc li exigeixi, licr exemple, cluc comparegui en 11-1causa proccdiment penal i es demani que els Estats membres les
iid optessi n.
c) expedient .iuclicial corresponent o senxillament SI judici, ja
quc l’accih civil derivada dcl clclicte ha de SCI- cxercida conjunDe les queixes rebudcs --i en especial del resultat de les contament amb la pcnal pel Ministeri Fiscal, hi hugi ricusador parti- sultes fites al servei d’informaciri d’ayucstn lnstituci6- ccmcular o no (art, 108 LECr), de manera que, excrcida I’acció statem que a Catalunya el servei pljblic de la justícia i dels SCUS
penal cdcntendra també utilitzada la civil a no ser que el perju- colhboradors no s’ajusta gens ni mica a les recomanacions del
dicar renuncii cxprcssnment o se lr-i reservi per exercir-la des- Consell d’Europa,
Per aixh farem esment cle diverses recomanacions que
prés d’acnbat el proccdiment penal. .. )) (art. 112 LECr).
A la vista d’aixb, no hi ha altres previsions relatives al dret encara són lluny de ser assumides pel nostrc sistema.
Els aspectcs que creiem més importants i que resumeixen
de la víctima o la seva proteccih, llevat del cas dels accidents de
circulacih i alguna previsib especial cn algun delicte relatiu a les recomanacions contingudes en el document dcl professor
I’honor, de tal manera que el mateix doctor Rodriguez Devesa Schneidcr sbn :
- si la victirna d’un delicte s’adrep a la policia, ha de scr
diu t¿zxativamcnt que <<enla majoria ~ ‘ Q C R S ~ O ~laI Sresponsabi,
litat civil declarada queda redu’idn it una platonica declaraci6, a tractada de manera quc no pateixi cap dany psíquic acldicional;
se li han d’indiciir les possibilitats de rebre aiui rniiterid, medic
ciiiisa dc la insolvencia del reu N.
El dia 17 de gener de 1980, el H o k t h OJctui n‘L. ius Corns Ge- o psicalogic, tant en institucions públiques com privades; a
l’autor i,
ntv*ul.sva publicar el Projecte de Llei Organica del Codi Penal més, ha de ser informada del seu dret a la reparació CIC
i , m i b ayucst motiu, el Colkgi d’Advocats de Barcclona va or- donat cl cas, de I’Estat;
- en el moment de decidir sobre la formalitzaci6 de i’acusaganitzar un ciclc de conferencim que donaren lloc a la publicació d’unes ponencies en un número especial de la Revista Juri- ci6 contra I’inciilpat, la Fiscalia ha dc considerar si aquest
dica de Critalunya (annex a kicol-lecciódoctrinal de 1980).
darrer ha complert les seves obligacions cie reparació pel que Ta
Ilc Ics ponkncics, no n’hi ha cap de referent a modificacions a \a víctima;
rclatives a la posició de la víctiina o pcrjudimt. Tiirnpoc modifi- IRvíctima ha de ser interrogada, en tots els rnorncnk del
ca els criteris anteriors al {(Projectedc Llei d’Actua1itz:icih del procediment, de mancra cnnsiderach i respectuosa : cal nctuarCodi Penal )) que va publicar el Rdcfíti Qficiul d~ lcls Gbrlos hi de munera que no es lesionin els seus drcts ni el seu honor;
(Congreso de 10s Diputados) de 27 d’oclubrc de 1988.
de la matcixa manera, els iniants i les persones que pateixen leNo Fa gaire, el (< Uuletín )> dcl Colkgi d’Advocats de Madrid sions psíquiques o corporals han de sec interrogats cri preskncia
(núm. 31 I988 maig-juny) va publicar et text dc la conferbncia dcls pares o rcprcsen tants legals; aquestes recomanacions
del doctor Mans doachim Schneider, catedritic cle la Universi- tenen per ubjecte la protcccih de la víctima d’una (< victimitzatat de Münstcr (Kepública Federal d’Alcmanya) , pronunciada c i ó secunclriria
~
o addicional que li podria provocar la <<justiciri
penal
>>;
en el seminari de Dret Penal del Col-legi Universitari de San
Pablo (CEXJ) titulada << La posici6 juridica cle la víctima del de- la sanció yuc s’irnposi a (’autor s’ha cl’adaptar a les neceslicte en el dret i en ei procés penal)) (nous desenvolupaments sitats cie la víctima : en primera línia s’ha de situar la reparació
en la politica criminal dcls EUA, dc la RFA, del Conscll del dany causat pel fet punible; no s’ha de racilitar’un títol executiu a la víctima, contra I’autor, sin6 quc s’ha de vetllar
d ’ E u ~ + ~i de
p a Ics Nacions Unides).
El professor Schneider introhueix cl principi << victimologic perqui: la reparació sigui part de la condemna;
- a I’autor disposat a la rcparacib del dany se li ha de pro)) i estudia I’evolucib del concepte de pena en els diferents
cossos legislatius per fer-nos notar que la desprotccciú de la vic- porcionar la possibilitat real cl’elaborar per si mateix el pla i els
mitjans necessaris per al complimcnt de l’obligació d’indemnittima afecta els seus drets Fonamentals.
fis en els piiisos on ¡’evoluciÓjuridico-patrimanial ha avanqdt ziir la victima; així I’autor lindra la possibilitat de reinserir-se a
mks i on primer s’ha legislat i s’han pres mesures en defensa de la societat per ell mateix; la pena de privaeih de llibertat s’ha
d’imposar com a darrera solució i sempre que no n’hi hagi cap
la victima.
Les organitzacions internacionals i supranacionals, prcocu- dtra de viable;
- per suspendre condicionalment ¡’execució d’una pena
padcs pel problema, ja han donat directrius i fet recomanacions
pcrque els Estats prenguin rncsures i moclitiquin, si cal, la le- privativa de llibertat cal tenir en compte el grau de reparaci6
dels danys causats;
gislacib penal.
- el tribunal sentenciader h a de disposar de la possibilitat
La Comissib Europea per a problemes criminals (European
Cornittec on Crime Problerns) del Consell d’EüroIli1 va decidir d’ordenar la reparacib dei dany produ’it per l’autor com una
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sancib prbpia i independent; a més ha d’assenyalar a la víctima,
dins del procedimcnt, els seus drets d’indcmnització contra
l’autor;
- la informació pÚ bl ica sobre el judici o el procés en general
s’ha de fer de miincra que no lesioni l’esrera privada de ía victima i, arribat el cas, seri recomanable mantenir en secret el seu
nom;
- les mateixes previsions cal adoptar en els casos en qui: estigui en perill la segiireht personal de la víctima;
- també es considera Ia necessitat d’estudiar la inclusió cle
processos no oficials adreqats a la conciliació entre víctima i
nutor sense necessitat d’un procediment judicial formal;
- finalment, les recomanacions es pronuncien a favor de la
previsió de mesures adequades per a la protecció de la víctima i
els seus familiars davant possibles venjances de l’autor.
Hem volgut incloure aquestes notes sobre la victima o el perjudicat com a raonament aglutinador de les nombroses consultes que rebem sobre els problemes del rescabalament de responsabilitats civils derivades de delictes i coin a palestra de
discussi6 de la necessitat d’estudiar la modificaci6 del sistema
actualment en vigor,

Ben segur que els ciutadans estarien d’acord que se’ls amplicssin les garanties en el suposit de ser detinguts. La nostra Constitucib garanteix l’assistkncia d’advocal a tot dctingu t, tant en
les diligkncies de la policia com en lesjudicials.
Tampoc no estarien en desacord els ciutadans mancats de recursos per pledejar, en la millora del sistema de justícia gratu’ita, per donar mks efectivitat al dret declarat en els articles 24 i
119 de la Constitucib.
El concepte i la regulació de l’assistencia lletrada al detingut
o pres i el d’assistencia d’advocat en tota mena de processos,
han estat objecte d’analisi i debatuts tant pels ciutadans que
s’han adrqat al Síndic com ples professionals del dret.
Hem tingut queixes de ciutadans que han posat en dubte el
concepte d’assistencia al detingut, que consideren, en síntesi,
un acte passiu i ridícul de mera assistencia més que no pas de
defensa.
D’altres ciutadans s’han queixat també d’haver sal.liciitat advocat d’ofici perquk defenses els seus interessos en els corresponents processos i soldicites el benefici de justicia gratu’ita,
pero s’han trobat completament desemparats, tant pels lletrats
designats corn pels mateixos brgans judicials. Aquests darrers,
jutjats o tribunals, no tramiten de vegades les demandes incidentals del plet principal en les corresponents peces separades,
i es dóna llavars la paradoxa d’obtenir sentencia ferma en el
plet principal, defensat i dirigit per un advocat del torn d’ofici,
mentre yuc no s’ha dictat sentkncia en l’incident de justícia
gratu’ita (abans {( pobresad.
D’altra banda, per inquietuds i problemes diferents, han
estat els advocats sobre les quals pesa la chrrega d’haver d’assistir el detingut, o de defensar-lo en el torn d’ofici, els que han
posat en dubte la seva instrumentacib i responsabilitat, imposada constitucionalment i legalment, d’atendre un deure pes
satisfer uns drets fonamentals, o fer possible la realitzaciójuri-
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dica del dret a la tutelnjudicial efectiva i de les garanties de la
llibertat personal.
Diversos colkgis d’advocats de Catalunya i de la rcsta de
1’Estat espanyol han considerat que Ics funcions i serveis dels
advocats, complement indispensable dels drets i garanties constitucionals, no s6n prou subvencionats. Segons ells, i’assumpció per l’advocacia (article 57 de 1’Estatuto General de la
Abogaciii, RD 2090/82, del 24 de.iuliol) de l’obligaci6 de defensar d’ofici no 6s equitativament compensada, amb la a u b venci6 H ,((indemnització )) o << retribució>>,que dOna o paga
I’Administrdció, mitjanqmt el Consell General de I’Advocacia.
Aquest problema, considerat per molts advocats, vit scr la
causa que alguns cdlegis d’advocats adoptessin acords per suspendre o restringir I’actuació lletrada en el torn d’ofici. Aquests
acords van ser suspesos per la Junta de Govern, alhora que
s’interposava recurs d’al~ada&van t el Consell de Colkgis
d’Advocats de Catalunya.
El Síndic, davant el problema suscitat per alguns col-legis
d’advocats, inicia una actuació d’oofici (218/881. En aquest
sentit, vam manifestar als organs respectius la nostra discrephncia amb els acords adoptats per les juntes de certs col.legis,
i, per tant, eh recomanarem de desistir de tota mesura de forqa
i els oferírem la nostra acció medial amb I’AdrninistraciÓ.
J-Iavent estudiat la problemitica que plantejaven els corresponents col-legisd’advocats i vistos també els acords adoptats
per al cas que s’executés o mantinguks el criteri de restringir
les designacions dels torns d’ofici, s’hauria produít com a conseqüenciu implicita un incompliment legal que vulncraria el
dret a la justícia gratuita, reconegut als ciutadans que acrediten
insuficikncia de recursos per litigar (art. 119 CE) i així mateix
una violació directa dels drets fonamentals compresos en els articles 17.3 i 24 de la Constitució, de manera que n’haurien resultat afectats, no pas la generalitat dels ciutadans, sinó els més
pobres. I quedarien suspesos per un acord d’un collegi, quan
~

ni una llei orgíiniea no en podria establir la suspensió.
Amb motiu de I’actuació d’ofici, després de les nostres dif‘erents actuacions amb els degans dels col-legis i amb ei Conseller de Justícia, ens vam adreqar aI Defensor del Poble, al
qual es trameté un informe sobre el problema esmentat amb el
suggerimcnt que el mateix Defensor s’adrecés al Ministre de
Justicia i altres organismes compctents, a fi que s’adoptessin
les mesures preventives i convenients iendents al respecte
efectiu dels drets esmentats.
Aquests acords, malgrat haver estat impugnats o incxccutats
pels diferents cdlegis de Catalunya, segons el nostre criteri i
sens perjudici de les decisions que adopti la jurisdicci6 cornpetent, shn nuls de ple dret, per tal coin contravenen directament
uns preceptes de ta Constitucib, susceptibles d’cmpara constitucional i pcrquk transcendeixen la competencia estricta dels
colkgis d’advocats. Per tant, hem de reiterar aquí el que j a
havíem recomanat als organismes afectats, perque des de tots
els arnbits polítics i administratius es vetlli per exigir a tot professional del dret o collegi que pugui adoptar acords tan tramcedents com i’indicat, el compliment de la legalitat vigent i la
revisi6 d’ofici o impugnació dels reiterats acords, en defensa
dels drets i garanties de tots els ciutadans.

3508

BUTLLETÍ OFICEhL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nhm. 54 / 31 de marG de 1989

La Llci Orghnica General Penitenciaria (art. 12) i el seu Keglameni (art. 9) estableixen, entre altres coses, que R cada
({Arca territorial quc cs designi H -quc tant com sigui gossi ble
han cle coincidir amb Ics que constitucixen I’Estat de les
Autonomies- es procurarh que hi hagi el nombre suficient
cl’establirnents, per {<satisfcr les necessitats penitencihries i
evitar el desarrelament social dels penats )).
Aqucst principi és, com hem dit moltes vegades, lluny de
poder ser complert.
L‘herencia d’una política pcnitenciiria obsoleta basada en
uns principis afortunadament superats, mancadt-lde programació, buida d’inversions i sense pcrsonal, no és gratu ni T k i I de
posar al dia.
Ara bé- la nostra constatació de les deficiencim cxistents no
ens exonera de l’obligació moral i legal, per raó del mandat que
exercim, d’insistir en la necessitat de cercar solucions que no
sempre es resolen solament ampliant les inversions,
En ia seva colhboracib amb l’AdminfstraciÓ, aquesta Institució ha pogut constatar que certament la mateixa Administracih dés conscient i que coneix les possibilitats sobre aquest
afer. No sempre, perb, el dialeg necessari i constant amb altres
~ que
administracions afectades resulta fkcii, per la qual C Q S cal
prenguem clara conscikncia de la necessitat d’impulsar tota
ocasi6 de millorar aquesta intercomunicació i d’evitiir i fins
oblidar la possibilitat de convertir cls presos en moneda de
canvi.
Davant el nombre important de presos que ens mclnif’cstiiven el desig de ser traslladats i les peticions dels familiars que
reclamaven el dret de tenir-ios com més ii prop miliar (exp.
840/88 t 121 t /87), el maig passat v a n iniciar una actuació d’ofici en aquest sentit (exp, 540/88).
Pel que fa a Catalunya, la Conselleria de Justicia ens va informar que, quant a reclusos amb residkncia fora de Catalunya ingressats en centres penitenciaris catalans, les dades corresponents al 3 d’abril de 1988 eren aquestes :
a) rcclusos estrangers :
homes
602
dones
40
Tola1

642

b) Reclusos espdnyols residents cora de Catalunya :
homes
dones

Total

423
24

447

c) Penats cspanyols sense preventives, classificats en segon
grau de tractament, que han demanat en segon grau de tractament, que han demanat el trasllat a centres Ixnitenciaris de la
resta de I’Estat per motiu dc residencia : total 87.
El Departament de Justícia no tenia consthncia sobre el
nombre de catalans que complien condemna en establiments
de fora de Catalunya; I’Única dada era una estimaci6 relativa a
1983, amb una xifra aproximada de quatre-cents reclusos.
L’actuacib adrepida a establir les bases d’un possible canvi
cie centre d’un nombre important d’interns, o un canvi fet des

d’un plint de vista global, ha donat un fruit parcial, i prosseguim les actuacions per poder abicnir el ccns de ciitalans cn els
alt res ccn t res.
Més bon resultat hcm obtingut en les peticions de trasllat o
les qucixes denegació rebudes relatives a canvis de centre dins
de Catalunya (expts. I308/87 i 1631881
En aquests casos, per raó de les nostres competencies i de les
de la Conseleria de Justíkia, no ha calgut demanar ajuda i colhiboracib a altres institucions, sinó que els hem pogut resoldre
aclreqant-nos directament a la direcció general corrcsponent.
Hem observat una bona clisposició a accedir als trasllats, si
bé un cert ralentimcnt en la tramitació, causat, també segons
diuen, per la pluraliiat cl’adrninistracionsque hi intervenen.
La massificaci6 dels centres i la manca de places no ha estat
tampoc en aquest cas el problema més dolent de superar, sinb
la dificil coordinació entre administracions.
No sempre es facii de poder saber (no pas per raons de seguretat) el dia del trasllat d’un intern de centre a centre, i tampoc
no @sestrany que certs trasllats prcvistos hagin de ser SUSPCSOS.
Les previsions del Capitol VI1 del Keglament comporten rclacions entre diverses administracions i organs administratius que
no sempre es relacionen amb flui’desa.
I

5.

Conduccions i iruasrlluts

Un altre aspecte problemhtic és el sistema com es fan les conduccions i els trasllats. L’article I8 de la Llei Orgiinica General
Penitenciaria estableix quc ( e l s trasllats dels detinguts, presos
i penats es f m n de manera que es respectin la dignitat i els
drets dels interns i la seguretat de la conducció
Aquest principi esta desenvolupat pels articles 77 H 78 del
seu Reglament, quc configuren el citat Capitol VII.
Per rab dels comentaris quc ens Tan els interns durunt les
nostres visites, també hem iniciat d’ofici una actuacih acireqdda
a constatar la realitat de les manifestacions dels mateixos
afectats.
Les noticies obtingudes són realment patetiqucs i per aixo
incloem a I’apartat relatiu a queixes mBs significatives algunes
de les cartes que ens han adreqat (exp. 407/88 i 5W88).
Si bé com hem dit, a l’hora de redactar I’informe continuem
treballant en aquest camp, podem afirmar que el context de Ics
afirmacions dels interessats s’adiu poc amb els postulats de 1%ticle 18 de la LOGP esmentat.
En primer lloc, cal dir guc, si per a la mateixa administració
penitcnciaria es dificil de saber amb exactitud el dia i I’hora de
la conduccib, per a i’interessat (ola família) nixb ks impossible
i moltes vegades inesperat.
En segon terme, els mitims materials amb qu8 es fan eis
trasllats i I’cstat d’aquests mateixos mitjans no és en cap cas
idoni per al compliment dels postulats de l’article 18 esmentat.
Els llarguissirns recorreguts i la condició prbpia del <c transeünt H augmenten innecessariament l’angoixa i el patiment del
qui ’éstraslladat.
Encara hi ha altres aspectes per estudiar i comprovar, en tot
cas en coordinacih amb el Defensor dei Pueblo i amb la seva
collaboració.
I
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6. Elsmenors
Durant l’any 1988, el Sindic ha rebut diverses queixes que
afecten els drets dels menors a Catalunya.
Tal corn indicavem als informes anteriorment presentats al
Parlament, el nombre d’aquestes queixes no ha estat tampoc
gaire important. Aixo no obstant, el Síndic és plenament conscient de la diversitat de problemes que envolten el món dels
menors i de la manca de solucions que se’ls ofereixen. Avui
són encara un col-lectiumarginat.
Un dels greus problemes que encara no ha resolt i que volem
reflectir en aquest Informe 6s l’obsolescencia de la legislació
en matkria de menors, que encara es regeix per una llei de
1948. Si bé aquesta llei ha estat parcialment modificada per disposicions com el Decret 14ROJ68 de 1’11 de juliol, que modifica
dinou dels seus articles; el Decret 414/76, del 26 de febrer, que
afecta alguns articles dels Decrets d’l 1 de juny i de 2 de juliol
de 1948; el Reial Decret 859/80, del 3 de maig, desenvolupat
posteriorment pel Reial Decret 374/82, de 1’1 de febrer, que
moáifica la composició del Consejo Superior de Proteccibn de
Menores, etc., el cas és que no s’ha avanpt gaire, per no dir
gens, en el procés d’adequacib de la justícia de menors a les exighcies que una societat tant complexa ievolucionada com la
nostra, reclama. Cúnica excepcib que trobem és la Llei 21/87,
que modifica el Codi Civil, i la Llei d’Enjudiciament Civil en
materia d’adopcib i altres formes de protecció de menors, normativa d’aplicacib provisional a Catalunya en virtut del Decret
343/87, del 3 de desembre {mentre la Generalitat de Catafunya no exerceixi la seva facultat de legislar en materia d’adopci6. >)
Com han dit moItes vegades diferents organismes, institucions, jutges i entitats, tant públiques corn privades, encara ens
regim per una llei anquilosada i pre-constitucional, que no compleix els mínims de garantia d’un judici penal ni preveu cap
procediment especial, ni una tipificacio completa de les mesures que s’han d’adoptar. En aquest tema ens trobem certament
lluny dels pa’isosdel nostre entorn immediat.
Aquest Parlament ha evidenciat clarament la seva preocupació pel terna dels menors, com ho demostren les seves Resolucions 37/I, sobre els drets de la infincia i 137JI1, sobre maltractaments infligits a menors, així com l’aprovacib de la Llei
I 1 J 1985, del 13 de juny, de protecció d’aquests.
Els principis de política d’infhncia i les propostes normatives
contingudes en les esmentades resolucions marquen eIs
camins a seguir en aquest respecte per les nostres administra&
ans públiques, al temps que evidencien la llarga llista de qüestions que queden per enfrontar.
Aixb no obstant, cal tenir present que l’actual situacii,
demana solucions globals que, per raons competencials, no
sempre es troben a l’abast dels nostres poders pirblics. Amb tot
i aixb, encara es pot fer molt des de l’arnbit autonomic, especialment pel que fa a fa intensificació dels mitjans i mecanismes
de proteccib dels drets de I’infant i a la coordinació entre eis
Departaments amb competencia en el tema (Justícia, Benestar
Social, Ensenyament, Treball, Sanitat i Seguretat Social...).
Confiem que les nostres administracions segueixen fidelment les pautes fixades pel Parlament i portin els drets dels
menors als nivells de protecció i dignitat que la societat
reclama.

En les consideracions relatives al ({desarrelament social dels
penats)) hem dit que 1’<< herencia d’una política penitenciaria
obsoleta basada en uns principis afortunadament superats,
mancada de programacih, buida d’inversions i sense personal,
no és grata ni ficil de posar al dia M.
Un dels elements d’aquesta herkncia shn els dipbsits municipals de detinguts. Els escassos autors que modernament s’hi
han referit coincideixen a atribuir a la Llei de Presons de 26 de
juliol de 1849 I’osigen immediat d’aquests diposits, que per
Francisco Bueno Arús -lletrat de 1’Estat en el Consell General
del Poder Judicial- <(noconstituycn sinó la Última manifestación de la potestad de gobierno de las chrceles por parte de 10s
Ayuntamientos, tan frecuentes en la Edat Media ...)) (vid. ponkncia presentada a les primeres jornades sobre H Administració local, Administració de justícia)) runides a Barcelona el 20,
21 i 22 de setembre de 1988, publicació de les jornades, phgs.
285 i següents).
EI mateix autor assenyala que l’article 7 de I’esmentada llei
disposa que ((encada distrito municipal se estableceri un depósito para 10s sentenciados a la pena de arresto menor y para
tener en custodia a 10sque se hallen procesados criminalmente
interin que se trasladen a las cárceles de partida)).
D’aleshores engi poca és la normativa que fa referkncia a
aquestes dependencies municipals i és en els projectes de Codi
Penal de 1980 i 1983 on s’indica que són 11ocs de compliment
de penes previstes corn !<dearrestos de fin de semana )>.
En el Reglament Penitenciari vigent -del 8 de maig de
1981, art. 378- solament s’esmenta en la regulació del tramit
de rendiment de comptes mensual que han de fer els encarregats dels dipbsits per les despeses d’alimentacib dels <c delinguts, presos i sentenciats)).
D’altra banda, la Llei 7/85, del 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Rkgim Local, estableix la Disposició Final 5 . que
~~ :
<(Apartir de la entrada en vigor de esta Ley, 10s municipios
cabeza de partido judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno, asumirán en regirnen de competencia delegada, la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Policia Municipal en funciones de Policia Judicial D.
(i
La administracibn competente en materia penitenciaria
pondrá a disposición de 10s municipios a que se refiere el parrafo anterior, 10s medios econbmicos suficientes para el mantmimiento del referido servicio, en 10s términos previstos por la legi daci ón sectorial correspondiente D.
Finalment, el dia 30 de desembre el ROE va publicar la Llei
38/1988, del 28 de desembre, de Demarcacib i Planta, que estabIeix la nova divisió territorial de jutjats i tribunals i deixa
que les Comunitats Autbnomes fixin la capacitat dels partits.
Amb aquestes bases jurídiques 6s Ibgica la posició de molts
tecnics municipals que s’han adreGat a la Institucib perque els
informem de {(cornhan de ser els dipbsits de detinguts, car no
es poden fer gaires previsions tecniques d’una dependencia
municipal que no se sap de quc ha de servir H.
La manca de legislaci6 concreta i la situacio heretada fa que,
en general, la situació dels diposits municipals de detinguts
sigui extrema. Per aixb, si fins ara havicm visitat esporidicament alguna d’aquestes dependkncies, aquest any 1989 prete-
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nem ampliar-hi el nombre de visites i considerem aixi mateix
la possi bilitat d’iniciar utiii actuació globalitzzlda.
El cert 6s que manquen critcris cle com han de ser i per a qui:
han de servir; en la majoria de casos no hi ha capacitat suficient
pcr als detinguts, fdtcn condicions de seguretat, sanitat i higiene, s6n humits, niancats de llum directa, calefxcih, vcntilacih,
i consten d’una sola habitució sense cap altra saia; per tant, el
detingut IM ci’estar scmpre reclbs sense poder ni tan sols passejar per cap pati, disposar de sala de visites o menjador o sala i
elements ci’esbnrjo.
Aquesta manca de normativa, de directrius i criteris fa
també que els serveis a que t6 dret el detingut siguin summament deficients. Pcr exemple, el menjar és servit sense cap
control ni condició generalment i proporcionat sota el criteri
del responsable de la vigilhncia o custodia.
Per podcr complir minirnarnent el mandat constitucional del
respecte dels drets ronamentals ks necessriria iina urgent utcncih als problemes que plantegen aquests diposits municipals.

Secció IX
Queixes privadcs inconcretes
I. INTRODUCCI~)

La Institució ha acollit durant l’exercici 1988 un total de 93
queixes l’objecte de les quals no tenia cabuda dins de les funcions que la Llei 14/E 984, del 20 de mar$, assigna al Síndic de
Greuges.
Lli major part de queixes recollides en aquesta secció
obeeixen, doncs, al desconeixement que molts ciutadaiis
tenen de les funcions i compethcies de la nostra Institució, si
be cal remarcar que la tasca de difusid, quant a les activitats del
Síndic ha contribu’it que disminueixi el nombre d’aquest tipus
de queixes.
Moltes vegades aquesta confusió neix d’un estat d’inim atribolat que pot impeHir les persones a una recerca gairebé desesperada de solucions per als seus problemes. AixÍ, trobem escrits que exposen situacions límit produ’ides per una pobresa
cxtrerna. Aquests casos haurien de ser adreqdts als serveis cl’as-

sistkncia social; també se’ns formulen queixes per situacions
de conflictes de convivkncia entre ve‘ins, d’altres que no deriven de I’actuacib de l’administracih pública i encara un altre
grup que no plantegen un assumpte concret, sinó opinions
sobre qüestions de carhcler genqral.
El Síndic de Greuges no pot substituir el ciutadh en la dcfensa dels seus drets i interessos. En conseqiiencia, caldria insistir
encara més en el fet que l’acció del Síndic ha de ser posterior en
ei temps a I’actuació administrativa i que, a més, cal necesshiament que els ciutadans s’adrecin en primer lloc a I’administració afectada i no directament a aquesta Institució.
11.

TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

La tipologia de les queixes que s’inclauen en aquesta secci6
cs pol resumir dc la manera segiient :
- Q i ~ ~ ~ iprivades
xcs
: la resolució d’aquestes queixes no Bs

_-

_

I I
_
_
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competencia del Síndic de Greuges, .ja que l’assumpte que
plantegen no ha estat generat pcr una acluaci6 de I’aclministració piiblica, cluc, si hi havia intervingut, actuava en I’eslkra de
les relacions j urídico-privades.
La diversitat de les queixcs agrupades en iiqucst apartat ens
impedeix de presentar-ne un mostratge sistemitic. Citarem, ii
tall d’exemple, les qüestions més diverses que han estat sotmeses a la Instituciri : problemes de discrephcia entre particulars
i entitats banciries, estafes, divorcis... L’enumeració scria tan
Amplia corn la totalitat cle les branques del dret.
El Síndic dc Greuges respon a tots aquests escrits de queixa,
i nadmeten t-ios, perb oferint, tanmateix, una orientació .juridica sobre la qüestió plantejada. Bisicament es facilita la informacib concreta sobre l’organismc que te alribu*iclala competknclri
per resoldre.
Hi ha un altre grup de queixes que hem de considerar privades (perque ho són) perb que no tenen cap relació amb el dret
: les peticions d’ajuda economica. No podem ignorar que cn cl
nostre país, potser especialment a Barcelona, es donen les anomenades ({bossesde pobresa>>.EI desigual repartiment de la riquesa genera situacions autenticament patetiques. Tots en
som conscients pero, ni particularment ni des d’aquesta Institució, no hi podem trobar solucions que no siguin purament individualitzades. Sempre que resulta possible, perque reuneixen el minim de requisits que els seran exigits, les persones
que sotmeten a Ia consideració del Síndic aquest tipus de problemes sbn adreqades als serveis d’assistencia social.
- Queixes inconmtes : són les que no contenen una petició
precisa i determinada. La lectura d’aquests escrits no forneix
prou elements de judici per generar una actuació institucional.
Si les dades consignades són suficients, s’intenta I’entrevista
directa amb el signant de l’escrit, encara que no sempre és passible. Moltes vegades, la mateixa incoherkncia del text denota
transtorns psiquics importants. Davant aquests casos la impotencia és absoluta.
Es classifiquen també corn a inconcretes aquelles queixes
que manifesten ljnicamcnt judicis de valor o de desig, generalment ei1 materia sbcio-politica.
I-Iabituahnent són critiques Bcides sobre I’actuacib dels
homes públics tant dei nostre país com de la resta de 1’Estat. Es
donen casos de veritable {<ingenu’itat>>,
corn per exemple el
d’una persona que denunciava I’incompliment del programa
electoral d’un partit polític.
- Q u e i m rqfi3rent.sa {( COSCI,juoada 1) : I’objecte d’aquests escrits es la manifestació de la disconformitat dels particulars
amb el veredicte obtingut dels tribunals de justícia. En el cas
que Iu sentkncia sigui imputable en una instincia superior, el
formulant de la queixa n’6s immediatament informat.
Si aixo no es possible, no queda altre remei que comunicarli-ho aixi mateix ... i gaircbé consolar-lo. Moltes d’aquestes
queixes posen de manifest la perplexitat del ciutadi que,
hiivent guanyat el plet en primera insthncia, veu revocada la
sentencia en apeHaci6.
Finalment, no volem cloure aquest assaig de ventall de
queixes que ei lector pot interpretar corn una miscelhia,
sense fer referencia a alguns escrits que rep el Síndic de
Greuges i que, tot indicant que no podran ser admesos a
trhmit, són igualment tramesos cn la mesura que responen ai
{(dreta la rebequeria >b.
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111. QUEEXES SIGNIFICATIVES

La senyora COP.es va adrecar al Síndic de Greuges mitjan?ant un escrit en el qual exposava certes irregularitats en la liquidaci6 d’inleressos d’uns comptes corrents.
La interessada ens sol4icitava d’intervenir en defensa seva
per al control de les liquidacions, i demanava així mateix on es
podia adrepr en el cas que l’assumpte no fos de competkncia
nostra, ja que havia interposat una reclamació a la mateixa entitat bancaria i només la hi havien resolt parcialment. En aquest
cas, vam informar la interessada que en l’assurnptc plantejat e1
Síndic no té competencia, ja que era una qüestió privada entre
ella i I’entitat banchria i li varn comunicar que podia presentar
Ia queixa al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, a
Madrid, entitat fisciilitzadora de les actuacions dels bancs.
Queka núm. 4 75/88

Un ciutada gironí va subscriure l’any 1980 cinc accions de la
societat anbnima Rhdio i Televisi6 per Catalunya.
Com que I’interessat no va tenir m6s notjcies de l’esmentada
empresa ni va aconseguir trobar-ne el domicili social, es va adreqar a Ia nostra Institució sol~licitantinformncici, perque creie
haver estat víctima d’una estafa.
El Síndic va atendre l’interessat comunicant-li que no podia
admetre a trhmit la seva queixa, ja que es tractava d’una qüestió
priada. Així mateix, li recomanirem que s’assessorés amb un
advocat per exercir les accions jurídiques necesskies en defensa dels seus interessos.
Queixa mim. I O 74/88
A final de novembre va tenir entrada a la nostra Institució
I’cscrit d’un veí de Tarragona que demanava informació sobre

el tramit a seguir per divorciar-se. Tractant-se d’una qüestió
entre particulars, d’acord amb la Llei 14/1984 reguladora de la
nostra Institucib, la queixa va ser inadmesa per manca de CQmpetencia en afers d’aquesta naturalesa.
Igualment, en aquest cas es va aconsellar l’assessorarnent
d’un adovcat que pogués tramitar el divorci davant els tribunals. A més, indicarem al nostre cornunicant que podia dernanar els beneficis de justieia gratuita al jutjat, el qual resoldria en
conseqühcia si acreditava insuficikncia de recursos per litigar.
IV. CONSIDERACIONS
A partir de la informació seleccionada es pot concloure que
les queixes que han estat incloses en aquesta sccci6 s6n el resultat del desconeixement de les funcions de l’administració

publica en general i d’aquesta Institució en particular.
Les persones que no han estat vinculades a l’adrninistració
pública ignoren, en general, les funcions que aquesta ha d’acomplir. Aquesta qüesti6 esdevé greu si respon al baianc interks públidinterks privat i, en conseqiikncia, entre actuacib pú*
Mica (finanqada amb diners públics) i serveis privats o relacions privades.
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D’una banda, hi ha una desorientacib generalitzda i enormement mediatitzada pels mitjans de cernunicaci6 de massa
que ofereix a les persones uns coneixements extensos i profundament superficials sobre qüestions poc específiques.
D’altra banda, la tradicional desconfianp pel que fa a l’administraci6 pihlica quant a la seva capacitat per resoldre problemes concrets duu aE comú de la gent a desinteressar-se pel funcionament d’aquesta administració i a donar per descomptat
que tot aílb que és gestionat pels funcionaris diffcilment els pot
reportar cap benefici.
Si entrem ara en I’analisi que l’administrat pot fer de la
nostra Institució, ens trobem amb uns col-lectiusben concrets,
que enumerem a continuació.
1. Persones amb coneixements específics de dret que
saben les funcions de les institucions i que se’n serveixen
legítimament,
2. Col4ectius que, desconeixent les estructures plltbliques
i els orgcmigrames (cosa prou complicada, val a dir-ho), (4 han
sentit campanes>),és a dir, coneixen algú que ha obtingut una
satisfacció, per part de l’AdministraciÓ, en qüestions concretes, o fins i tot han sentit parlar de la nostra intervenció en la resoluci6 d’un problema.
3. Grups de gent realment necessitada i absolutament desconeixedora de les cornpetencies d’aquesta Institució i, en general, desconeixedors de la funció pública com a gerent de la
cosa pGblica.
Aquest darrer grup és normalment el que integra el gruix
dels formulants de les queixes recollides en aquesta seccib.
Seria important, doncs, facilitar una informació seriosa,
global i comprensible sobre els serveis públics i I’estructura competencial de I’Administració.
D’aquesta manera el Sindic de Greuges podria dedicar els
jeus esforcos enterament a resoldre els assumptes que són de
competencia seva. Volem remarcar que l’estudi de les queixes
agrupades en aquesta secci6 comporta la lectura i l’estudi de
documentació, de vegades ben fcixuga, sobretot quan es plantegen qiiestionsjudicials i que, per arribar a la condusió que la
queixa, com a tal, ha de ser inadmesa, cal invertir u m bona
quantitat de temps. El mateix es pot dir de les queixes inadrneses a trhmit j a a partir de l’escrit inicial perquk, si bk no es produeix intercanvi d’informacib amb altres administracions, la
resposta del Síndic comunicant la inadmissió és sempre fonamentada arn b raonarnenlsjurídics.
Per tant, entenem que és fonamental que la institució pugui
disposar, al mes aviat possible d’un gabinet de premsa que
tindria la missi6 específica de donar a conkixer als mitjans de
cornunicaci6 les funcions del Sindic i les actuacions que al seu
judici tenen més incidkncia social,
D’aquesta manera contribuiriern al dret a la inforrnaci6 que
preconitzem.

LA CONSULTA DIARIA

Essent la informació i I’orientaci6 dels ciutadans una de les
nostres tasques fonamentals, presentem a l’lnforme d’enguany
un resum sobre el total de consultes dihries que s’han plantejat
a la nostra Institució.
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Al nou domicili dc la Institucih, situat al carrcr de Josep
Anselm Clave, 3 1, s’han Iiqbilitat dos clespatxos i una S ~ Ede
L
visitcs a la planta baixa de I’eclitici. Dos assessors tccnics hi
aienen les visites personals i les consultes tciefOniqucs clurml
tots els dics de In sctmana.
Pcr cada consulta s’obre unii íitxa amb el resum de I’iissumpte de q u e cs tracta, I’oricntacib que s’hi ha donat i, de vegades, algunes observacions. Tkimbe es t‘a constar I’ohertura
d’expedicnt de queixa, si escau, o la informació que permet a
i’interessat recórrer previament a I’administracib afectada o a
altres vies per defensar els seus intcressos.

Una vegada I’interessat ha exposat el seu problema o reclamació, l’iissessor analitza la qüestió a partir cl’un examen de la
documentacib aportada pel reclamant. En rnoites ocasions es
lracta d’assumptes privats en quk el Síndic de Greuges no pot
intervenir. No obstant aixh, en aquests casos el ciutadi rep una
informaci6 adequada al que pretén i una orientació jurídica que
li permetri d’adreqar-se a I’administració corresponcnt.
Aitres vegades eis ciutadans exposen problemes que compleixen efectivament els requisits perque la seva comunicacil, rebi la consideració cle queixa. En aquests casos, es donen
Ics mhximes facilitats per obrir irnmediatiiment un expedient :
se selecciona la documentació i fins i tot es redacta l’escrit de
queixa, si escau.

Aquest Últim any hem comptabilitzat un total de 1453 visites, agrupades per mesos, i n’hem desglossat les que s’han con-

vertit en expedients de queixa d’aquelles altres que no han
passat de ser simples consultes.
Constatcm que normalment hi ha més visites al mati i prefcrentmcnt els primers dies de la setmana.
Cal remarcili- que en les cpoques de vacances -la setmana
de Nadal, la de Setmana Santa i també el juny- les consultes
augmenten considerablement.
Per a un detall més exhaustiu ens remetem al quadre estadístic amb el desglossament per mesos del total de visites,
queixes i consultes rebudes.

-
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_
I
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scrvei phblic Imn fet gestions prop de la prcsidencia dc 1’Audicncia Territorial amb les quals s’han accclcnit moltes diligkncics judicials. Ens remetem a Iri seccib vuitena d’aqucst Informe,
en q u e exposcrn Amb mes profunditat aqucstes qbestioris. Ara
bb,, volem destacar la desconlianqa que hi ha envcrs l’administraci6 de justicia, ja que en algunes ocasions la tutela dels tribunals es dilata excessivament en el temps, i es vulneren els
principis fonrimentals de la justicia : seguretat j u r i d i a , prcsumpcib d’innocencia, economia processal, etc.

En segon terme, cls ciutiidans ens plantegen molts assumptes relacionats amb les administracions locals, ja siguin
qiiestions urbanístiques corn tributhies o de serveis municipals. Aquestes consultes, en un elevat percentatge, es Iransformen en expedient de queixa, ja que una vegada el ciuladi s’ha
atdreqat previament a I’administració afectada i no n’ha obtingut rcsposta ni s’ha seguit de la scva petició cap actuació municipal, visita la nostra Institucib per assessorar-se. Si la qiicstih
ks procedent, li obrim immediatament un expedient de
queixa. Igualment pcr a una anilisi més profunda d’aqucsttl
materia ens remetem a les seccions cacresponcnts cl’aquest

Informe.

En aquests ciisos, el nostre servei d’inrormacib i orientació
adreqa els interessats a les oficines públiques perque hi puguin
presentar deniíncia.

Aquest Últim any s’han formulat clavant la nostra institució
diverses consultes relacionades amb el servei militar i I’aplicació del R D 611/1986, del 21 de marg, sol-licitantinformació
sobre ciassificacih, exclusions, aikgacions i recursos i reduccio
del temps de permanencia R files, entre d’altres.
Un nombre creixent de consultes s’han referit a ¡’objecció
dc conscikncia i a I’aplicació de les disposicions legals vigents.
Molt sovint, en aquests casos, I’assessor, a mks d’informar I’interessal, ha de fer un seguiment de la tramitació de la sol4icitud
de reconeixement de la condició d’objector i dels recursos que
en cada cas s’han interposnt, per examinar si s’ha produ‘it cap irregulmritat de I’Adrninistracih i en aquest suposit obrir un expedient de queixa i canalitzar-lo a Ic? Institucih del Defensor dcl
Poble, que té compelencies directes en aquesta miithria.

e) Situuciuns extwmes :Iierwnc’s sense,jeinn, indigents, desnonaments, etc.

Pel quc fa als assumptes plantcjats pels ciutadans destaquem
en primer lloc eis quc afecten l‘Administraci6 de Justici;t. En
moltes ocasions s’aprecia una lentitud excessiva l a i i t cn la tramitació del procediment com cn l’execucib de scntencics. En
aquests casos, encarn que el Sindic de Greuges no ié ctimpetkncies sobrc I’ndtninistracib de justícia, ates el seu carkter de

Cal indicar que també hem rebut diverses consultes de persones mancades de recursos economics í que, en última iiistimcia, han comparegut a la nostra Instituci6 demanant ajuda,
lamentablement, en aquests casos 6s ben POC ei que podem
fcr. Tmrnatcix, hem ndrequt aqucstcs persones en moltes OCUsions als assistents socials i a diferents Argans de I’Aúrninistraci6 perque es poguessin acollir a alguna de les iijudes establertes. igualmeni,destaquem els problemes que porten els desno-
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naments d’habitatges. Tdmbé en aquests casos, encara que no
hi hagi una actuació irregular de I’Administracib, adrecem o
posem en contacte els interessats amb els assistents socials del
barri a fi que es pugui tro bar una sortida al seu problema.

4. Conclusions

Volem remarcar que moltes de les consultes que s’han ptantejat són conseqükncia de manca o deficikncia d’i nformació
per part de I’AdministraciÓ. hs a dir, podem afirmar que en
aquest aspecte fem una tasca substitutoria de I’AdministraciÓ.
D’altra banda, el fet de disposar d’aquest servei de consulta
diiria permet a la nostra lnstitucib unit millor canalització de
Ies queixes.
b) Impressions i altres consideracions

Una de les opinions que mes han posat de manifest els ciutadans és la lentitud de I’AdministraciÓ, vist que en moltes ocasions, per la seva inactivitat o silenci, tcs’obliga>>els ciutadans a
fer Ús de recursos judicials que representen un cost elevat per
als particulars.
En altres casos, creiem que I’actuacib de I’AdministraciÓ és
ara per ara insuficient, atesa la manca de recursos que pateix en
relació amb els grans problemes que ha de resoldre.
Per altres consideracions més específiques, ens remetem a
les diverses seccions de I’hforme.

11. CONCLUSIONS

Conclusions

Cal obrir una reflexib en quk participin les administracions
pitbliques, tecnics en selecci6 de personal, les organitzacions
representatives del personal al servei de les administracions i
també eIs experts en la doctrina científica, per anar perfeccionant els processos de selecció del personal al servei de 1’Administraci6 i fjxar criteris homogenis pel que fa a I’aplicacib de
noves tkcniques que en aquesta materia es descobreixen.
És necessari regular les condicions tkcniques que permetin
que els funcionaris de l’Administraci6 local puguin ocupar
plap en corporacions locals diferents de les de procedimcia i en
I’aclrninistracid, de la seva comunitat autonoma, d’acurd amb
all0 que disposa I’article 17.3 de la Llei 30/1984, del 2 d’agost,
de Mesures per a la Reforma de la Funció P6blica.
EI pagament de la indemnització fins a1 límit on hi hagi conformitat entre l’expropiat i l’Administraci6, encara que existeixi un recurs pendent i a reserva del resultat que es pugui produir en el litigi, és una obligació legal. Ultrapassar el termini de
sis mesos per pagar el preu just des dei moment de determinar10 equival a destruir I’equilibrI commutatiu entre l’expropiació
i la indemnització. En l’acompliment d’aquestes prescripcions
legals s’ha de posar la mateixa diligencia que en I’obtenció dels
terrenys.

En l’actuacib de les nostres administracions cal introduir tkcniques corn les auditories administratives i la verificació de l’efichcia de les normes, per aconseguir una administració mes
cfica5;f eficient.
L‘adrninistracib té l’oportunitat d’estahiar molts plets als
ciutadans : pot provar de convencer-lo amb argumentsjurídics
amplis i tkcnicament correctes, quan els tingui, o pot senzillament acceptar els arguments del ciutada si són més justos i s’adequen a la legalitat aplicable, NQ dir res o dir-ho a mitges
genera un plet O causa un greuge.
La protecció de la natura i del medi il Catalunya requereix
una dotació pressupostaria suficient que permeti aplicar la normativa ja aprovada pel Parlament; en cas contrari, es poden
provocar desequili bris ir reversibl es.
El dret a un habitatge digne resulta per a molts ciutadans
molt més dificil d’acenseguir avui que uns anys enrere. Perque
aquest dret no esdevingui una mera proclamacib buida d’cfcctivitat, cal una actuacib decidida i ferma dels poders públics.
Sols l’accib pública guiada pel principi de solidaritat interterritorial pot evitar la desaparició de la major part dels pobles de
muntanya i nuclis de població dispersa repartits per zones
interiors del territori.
Si nu es volen repetir els excessos del creixement incontrolat
dels anys seixanta en materia d’urbanització, és imperiós de
potenciar els aparells burocrBtico-arganitzatius de les administracions competents en materia de disciplina urbanística.
Gal que l’administració tributaria posi el mateix interes a informar el contribuent dels seus drets que el que posa a
informar-Jo de les seves obligacions.
fis urgent que entre els ajuntaments i I’Estat s’arbitrin els
mecanismes necessaris per garantir l’efickia del principi de seguretat jurídica en reiació amb la vigkncia de les exempcions i
bonificacions en materia d’habi tatges de proteccib oficial.
La coordinacib entre els brgans d’una mateixa administració
és tarnbk exigible, tot i que la gestib d’un servei, com el de la
recaptació executiva, funcioni en regim de concessió amb empreses privades.
La resolució estimatoria d’un recurs o I’acceptacib de les
dades i arguments del ciutada per I’Administracid, t a m g són
actes administratius que cal notificar al ciutadi. A més de ser
una obligació legal, pot ser un bon exercici de modestia que
diu molt a favor de la neutralitat de I’AdministraciÓ,
L’acluació lleial de 1’AdministraciÓ requereix claredat i rigor
en la informació que es pretén transmetre al ciutadh. Una informacib equivoca o insuficient collaca en situacib d’inferioritat
el receptor i es pot presumir deslleial.
Cal que I’administració sanithria valori les allegacions i
proves dels interessats que puguin desvirtuar o falsejar els informes administratius, perque, considerar només COMa certes
les afirmacions dels informes de I’administracib, sense valorar
la prova de contrari, equival a resoldre indiscriminadarnent els
recursos dei ciutadll i obligar-lo a pledejar per dirimir la
cont ruvkrsia.
Els ciutadans han de veure satisfets provisionalment els
seus drets de contingut econbmic mentre es resol l’expedient
administratiu.
L‘Administració ha d’interpretar les normes que impliquen
reconeixement de drets deis malalts ci’acord amb els criteris
que sosté lajurisprudencia actual.
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La deplorable situacib de I’atencib psiquihtricn 1-1 Catrilunya
exigeix solucions urgents dc les nostres xltninislracions pithliyucs. C;ul m i l plani ficocib seriosii, capal: dc I C S O ~ ~ I * iiiitjanc;ant
C,
la coord i nac E i)
i 11-1 cooperuci O efcct i va cnt rc ad m i nist rii ci on s,
I: 1s greus 13 I Uhl ct-nes plant cjats c rt aq ucsta matc I’i;i.
L‘mislciicia sanitlirin com li dret individual, en condicions
cl’igualtal decliva, Cs un priiicipi consagrat ii la Constitució dcl
q L i a l hauricn de beneficiar-sc tots els ciutadms sense
1iili ilacions.
S’iha de crcar una conscikncia social solidh3a entre malalts,
iiietges i udrninistracib smitiwia que supcri els diversos interessos pwticdm, cii bendici del superior. inicres dc la salut pública, per arrihar al mks efectiu cxcrcici dels clrets clcl maidt.
Cal rcfol-imnr i millorar dc forma real i efcctiva l’assisthicia
prirniiria, base del nostre sistcmii sanitari, II [i qire cls sectors
implicats cn la salut i la xarxa hospituliria puguin funcionar
cficar;ment.
Cal arbitrar polÍtiqcics homogenies en la lluita contra I n
SIDA que, tot garantint plenament cls drcts individuals dels
afectats, controlin integralmeni tots cls iimbits i sectors de la
societat.
Cal trobar urgentmeni tina sortida per desbloquejar molts
expedients dc militars republicans que encara no han vist reconeguts els seus rlrcts pels serveis prestats durunt la guerra civil
en les forccs armades, lbrccs d’ordre públic i cos de carabiners
de la Segona República.
S’ha de modificar la Llei 18/84, del 20 de marq, del Parlament de Catalunya, sobre el personal eventual, contraclnt i
interí al servci CIC la Generalitat en cl periocle anterior al 1939 :
les limitacions legals que conté són massii extenses perque els
interessah puguin accedir als beneficis qiie aquesta ilci els
atorga.
Cal cimviar la norma pre-constitucional de E’article 28.3 dei
llecrel del 20 cl’aagost de 1970, qiie continua rzegnnt el dret de
jubilació a molts treballadors autbnoms, per ~inaaltra norim
mcs acord m b els principis sabre protecció de la tcrcera eclat.
S’ha d’evitar tota discriminacih pet‘ ra6 de I’estat civil de Ics
personcu, ii I’efectc de poder causar dret LI les prestacions dcrivades del sistcma de seguretat social,
1,a pobresa es el principal component de iota situacib d’in.juslicia social. Cal cstablir els plans neccssnris per eriidicar-la i, en
aquesta tiisca, cal afavorir cls colkctius mes vulnerubics i inclefensos. L’aprovacih i aplicacib d’aquestu plans hauriii
cl’e I‘eclu a r-se sota els principis de coo rdi naci6 i colal a borac ib
eí‘ectives entre les diverses ndministracions i cntitats cíviques
afeect adcs.
CnI una normativa socid possibilista que resolgui definitivament la situació tlc marginació dc determinats grupsctnics i socials, com els gitanos i els cslrangers.
Cal arbitríir tota rnesurii complemcntriria convenicnt per a
I’eficaG compliimnt de la norm;itiva sobre barreres
arquitcctbniqucs.
fis nccessari establir un calendari de realitzacions pcr a I’acomplitncnt, en un temps prudcncial, de la prescri Ixi6 continguda ii I’wrt. 49 ric la Llei 17/19#5, sobre la reservii del 2% rlcls
d c c t i u s de les ;kclministracions piibliqucs a frtvor de persones
disminLiides.
Propugnem I’clabocacib d’una llei sobix I’cducacib especial,
que, sota les pautcs del sistema cducatiu oi*cIitiari que siguin
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d’aplicacii~,reguli de í‘urnia especifica aquesta matkrja, distingint el tractaimeni segons els di fercnts col-lectiLIS afectats.
Aquesta norrnn llaurin dc regular Ics relacions entre l’aclminislnicih crlucutivn i la sanithria pet‘ orclenar les sihacions de
les persones aí‘ectades, abans dc I ’eiulxiedticati va i desprcs.
Cal continuar aproi‘unciitil cn la normalitzacit, lingüistica, cspecialincnt c n i+clnciOamb els organismes de I’Aclministt.acir5
de I’EsIat ijiidicials quc actuen a Catalunya.
L I ciütadlt ha de ser informi-itdel tlwt ;i ser incletnnitmt pels
perjudicis que li hagi causnt et mal í‘uncionament de ]’;idministracid, de .iiistícia. t<ccomanem ~ i n especial
~ i
alcnció als pro.htemes relatius a Ics víctimes o perjudicats per actes dcliciius
pcr’ podcr iiitrodui en la Icgislacih iiplicablc Ics recomanacions
del Consell tic Ministres de la CEE.
S’han d’ampliar les garantics de defensli dcl detingut, clcl
pres i del litigant benefjciari de justicia griIlLiit>ii s’han CIC revisar alhora les indcmnitzacions yue reben cls aclvnciits peryuk
siguin efcctivument comliensals del deure que se’ls imposa.
S’han d’arbitrar mesiires que garlinteixen el compliment i
execució de Ics resolucions judicials cn materiii del dret de família, pcrquk els drets i obligucions derivats de les relacions
pat crno-fi 1ials siguin real men cxi gi bl es.
Considerem necessari aprofundir en la reforma del Codi
Penal a partir dc criteris mks iictuals, per tal d’rrdcquar-lo al
rnhxim a la realitat social. En aquesl sentit, apuntem la convenikncia d’estudinr la modificació de l’article 428 del Codi Penal
que nega als deficients psíquics Ili possibilitat d’una scxualitai
sense conseyükncies.
La mnssificació dels centres penitenciaris de Catalunya i la
conveniencia que el reclús cornpleixi condemnu cl m i s a prop
possible del lloc on viu la seva família, ens fa insistir en la necessitat d’ampliar la X N X R penltenciiria dc Catalunya.
Per al coneixement dels drets de l’intern i per garantir-ne i’exercici, considercm necesshia la creació de la Iigu rii de I’advocat d’otici especialisla en dret pcnitenciari.
Cal estudiar amb urghcia les fbrmulcs que permetin afrontar els problemes plantejats pels interns afectats per malallies
incurables en fases terminals, corn RIII la sindrome d’immunodeficikncia adquirida o altres, així com la reculicracib mkclicosunithria dels drogaaddictes sotmesos a mesures o c? pcncs limiiativesdc Ilibcrtats.
ks nccessuri adequar ii la realitat actua^ la normativa judiciai
en materia de menors, així com potenciar la coordinació i CQI-laboracióentre totes les administracions i cntitats, tant públiques com privades, que actuen en aquest hnbit, per tal de garantir en tot moment els clrcts dels inlknts.
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111. ANNEXOS

COMPARAU6 ANYS ANTERIORS

ANNEX 1

250
200

ACTUACIONS GI,OBALS DEL
ShDICDEGREUGES - 1988

i

n

I’

t

150

Queixes resoltes directament en el moment
de la coiisulta pel Servei d’Informaci6 al
Ciutadh (no registrades com a expedient de

t O0

1.O89

queixa)
Expedients de queixes: (queixes dels ci utadans presentades per escrit)
Expedients d’act uacions d’ofici: (expedients
iniciats a insthncia del Síndic)

1.192

TOTAL ACTUACIONS

2.316

50

O

35

G n Feb Mar Abr Mai Jun J u l

od Nov

Sot

E s

REGESTRE DE SORTIDA D’ESCRITS 1988
*

REGISTRE D’ENTRADA D’ESCNTS - 1989
Total : 3.657

Total : 3.759
13

Escrits de tramltaclb

(1.963)
53,68%

Justlíicants de recepció
do les qUOlXeS 11.1 92)

Altres escrlts (502)

DESGLOSSAMENT SORTIDA D’ESCRITS
DE TRAMITAC16

Total escrits : 1.963
ENTRADA MENSUAL D’EXPEDEENTS - I988
Exp. de queixes i exp. d’actuacions d’ofici
El DirIglts a I’admlnlslracló

Total : 1.227

(718)

IDiriglts als interessats
(1 2 4 5 )
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120

EXPEDIENTS DE QUEIXA
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SEXE DELS RECLAMANTS

FORMA EMPRADA EN LES QUEIXES

Total : 985

Total : 1.192

30,96

Homes (680)

Escrltes a maqulna (885)

Dones (305)

Manuscrltes (307)

I

9,04%

EDAT DELS RECLAMANTS

Total : 985
TIPUS DE RECLAMANTS
(professió,ocupació, activitats)
ti
20,51%

Flns a 30 anys (147)
~a

ai a

55 anys (202)

Mbs de 55

anys (836)

NIVELL CULTURAL DELS RECLAMANTS

Total : 985

Sense estudls @i)

29,54%

Estudia prlmarls (536)
Estudls sacundarls (281)

0

Estudls suporlors (78)

LLENGUA EMPRADA EN LES QUEIXES

Total : 1.192
0,08%

Sense especificar i no dedui‘ble
Funcionaris de la Generali t at
Funcionaris de les Diputacions
Funcionaris d’ajuntaments
Funcionaris de l’Administraci6 central
Altres funcionaris
Professors d’universitats
Mestres d’escoles p6bliques
Centres escolars
Associaci6 de pares d’alumnes
Estudiants
Colkgis professionals
Advocats
Metges
ATS
Altres professions
Militars i funcionaris republicans
Soldats
Objectors de conscibncia
Presos
Ajuntaments
Membres electius d’institucions p6bliques
Empreses mercantils
Treballadors
Jubilats, pensionistes, rninusvAlids, aturats
Collectius socials
Associacib de veins
Associacions en general
TOTAL

E Castella

a
5 5 ,7 9%

(524)

Francds ( I )

Q Angles (1)

U Atcmany

(i)

686
13
I
9
1
6
3
17

10
4
24
3
29

5
9
12
17
2
5
91
9
7

10
34
109
5
28

43
1.192
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PROVfNClA DE GIRONA

CLASSIFICACIÓ TEMITORTAL DE LES QUEIXES
Procedencia dels reclarnan ts
Total : 65
1 Q,Q?%

Pla de I'Esiany

b

p

1

-E

Cerdanya

1

Cntalunya (1.163)
Rests do restat (113)

13

Estranoer ( l í )

Girones

18

Garrotxa

97,5746

Baix ernpordh

10

Nt Emprdh

CATALUNYA - PROViNCIES

19
1

o

Total : 1.163

2

4

I

I

I
1

I
1

6

0

10

I2

I

14

r

I

16

18

6,10%

PROVfNCIA DE LLEIDA
5.59

Total : 79
Qlrona ( 6 5 )

fl Lidda

(70)

Urgell
Alt Urgell

sdsones
Segriil

57

Segarra

P R O m C I A DE BARCELONA

Total :948

]2

Noguera

O

I
1

I

I
1

L

I

I

1

1

10

20

30

40

50

t
60

PROVfNCIA DE TARRAGONA

Total : 71
Tarragonds

645

O
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300

400
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600

700

Priorat

30

BZ

Montsia

4

Rlbera dEbre

2

Bah Ebre

7

Baix Camp

17

Alt Camp
I

1

O

I
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5
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I

I
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1

I
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Cornarrid’o blaciri
-.

Anoia
Capllades
Castellolf
Igualada
Masquefa
Rages
Artés
Avinyó
Callús
Manresa
Moih
Navas
Sallent
St. Fruitós de Bages
Barcel oncs
Badalona
Barcelona
hplugues del Llobregat
L’Hospitalet del Llobregat
Sant Adria de Besos
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramenet
Berguedh
Ikrga
L’Ametlla de Merola
LHPobla de Lillet
Olvan
Garraf
Cubelles
Sitges

Sant Pere de Ribes
Vilanova i la Geltrú
h i x Llobregat
Abrera
Castelldefels
Castellví de Rosanes
Cer velló
Corbera de Llobregat
Cornetli de Llobregat
EI Prat de Llobregat
Esparreguera
Fontsanta de Cornella
GavA
Martorell
Molins de Rei
Olesa de Montserrat
PaI lejii
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenq dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Vdlirana

7
2
1
3
24

I

Mataró
Montgat
Pi neda de Mar
Premia de Dalt

1
16
1
1
2

1
645

11
506
8
98
4
3

15
7
4

1
1
1

10
2
2

1
5
61

7

8
1
1
3
1
3
1

I
2
6
1
4

2
3
1
1

Calella
Canet de Mar

Dosrius
Ei Masnou

1

4
1
1
4

Vi ladecans
Maresme
Alella
Arenys de Mar

Argentona
Caldes d’Fstrac

1

1

.. ._

Premia de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Vicenq de Montalt
Tiana
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Osona
Calldetenes
Centelles
Manlleu
Sora
Sant Boi de Zluqanhs
Sant Pere de Torelló
Sant Quirze de Besora
Taradell
Tord Ió
Vic
Alt Penedbs
El Pla del Penedes
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Torrellesde Foix
Vilafranca del Penedks
Vall&, Occidental
Barbera del Vallks
Bellater ra
Caldes de Montbui
Castellar del Vall&
Castellbisbal
Cerdanyola del Vdks
Ciutat Badia
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau de Plegamans
Ripollet
Rubi
Sabadell
Sentmenat
Sant Cugat del Vallks
Sant Quirze del Vall&
Santa Perp5tua de Mogoda
Terrassa
Ullastrell

.-

4
40

1

1
2

1
2
1
1

1
10

1
4
5
3

1
1
1
1
3
19

1
1

1
1
1
1

1
1
8
3

11
1
1
1

1
7
93
1

1
3

1
2
8
1
3

2
2
2
10

24
1
9
2
3
16

1
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Valldoreix
ValiBs Oriental
Cardedeu
Granollers
L’Ametlla del VaIIks
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vall&
Lli& de Vall
Mar tocelles
Mollet del Vall&
Montornks del Vall&
Paretsdel Vall&
Sant Celoni
Sant Fust de Campsentelles
Santa Maria de Palautordera
Ripoll&

Montesquiu
TOTAL BARCELONA - Província

I

_-

_

1
29
2

7
2
3

1
1
1
3
2
1
2
1
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liiclls i Viabrea
Riudarenes
Santa Coloma de Farners
Tossa de MRI’
Vidreres
C esdanya
Isbvoi (Oiopte)
Pla de I’Estany
Banyoles
TOTAL GIRONA - Província

2
1
2
2

947

Gai-r igues

GIRONA - Província
Comarca-Pobiacici

Nhrc. yucliws

Alt Empordh

Armentera
Figueres
La Jonquera
Navata
ViIaber t ran
Baix Empordh
Begur
Calonge
La Bisbal d’Empord8
Palarnris
Sant Feliu de Guíxols
Garrotxa
Olot
Sant Jaume de L i m a

Girones
Bescan6
Cassh de la Selva
Girona
Portbou
Salt
Sant J uliB de Ramis (MedinyA)
Sant Marti de Llémena
Ri pol1ks
Planolcs
Ribes de Freser
Ripoll
Setcases
Selva

Lloret de Mar

18

1
14

1
1
1
I0
1

2
3
2
2
5
4
1

18
1

1
10
1
3

Bescaran

1

1

5
1
1

2

1
7

1

L’Albages
Noguera
Balaguer
Penelles
Pallars Jussi
Tremp
Pallars Sobirh
Sort
Segarra
Cervera
Sant Guim de Freixenet
Sant Marti de la Morana
SegriB
Alcarras
Artesa de Lleida
Lleida
Mollerussa
Palau d’Anglesola
Sant Ramon
Torres de Segre
Sslsonks
Odkn
Alt Urgell
La Seu d’tlrgell
Urgell
Agramunt
Barbens
Bellpuig
Thrrega
Torna bous
Pla d’Urgell
Bel 1- lloc d’U rge I1
TOTAL LLEIDA - Provincia

1

1

2
1
1

2
2
1
1
6

4
1

1

57
1
1

50
1
2

1
1
1

1
2

1

1

6
2

1
1
1

1
1
1
79
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PROCEDENTS DE L‘ESTRANGER
CLASSiFiCACIÓ PER PhiSOS
2

Alt Camp
Wills
Baix Camp
L’I-iospitalet de I’Infant
Rcus
R i udeeanyes
Conca de Barb&
Sarral
Baix Ebre
Deltebrc
CAmetlla de Mar
La Cava
Sant Jaume d’Enveja
Tortosa
Kibera d’Ebre
Móra d’Ebre
Tivissa

2

17

I
15
1

1

Alemanya
Andorra
Franga
Gran Bretanya
Su’issa
EUA
11

TOTAL

1
7
1

1
1

1
3
2
1

ANNEX 2

1

Montsia

4

Consultesateses

6

CONSULTES ATESES PEL SERVEI
D’INFORMAC16 AL CIUTADA DEL
SfNDIC DEGREUGES - 1988

1
1
i

Alcanar
Amposta
Sant Joan del Pas

1

U Ildecona
Baix Penedks
Calafell
El Vendrell
Segur de Calafell

2

3
1
2

Priorat

2

CapCanes
Tarragones
Salomó
Salou
Tarragona
Vila-seca i Salou
TOTAL TARRAGONA - Provincia

30

1
1
26
2

71

gener
febrer
marq
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
TmAL

41
36
34

86
113
131

45

102
143

127
149
165
147
177

111

I45

2

27
45
130

34
34
25
11

29
37
32
29

34
1 O1
94
86
63

364

1.O89

131
118
92

1.453

PROCEDENTS BE LA RESTA DE L‘ESTAT
CLASSI FICACI6 PER PROVjNUES
* Exp. Queixa : consultes que han motivat I’obertura d’expedient

Alacant
A IM e r i a
Castelló
Huelva

2
1
2
1

Madrid
Ast Úrics

4
1

Scgovia
Terol
Sta. Cruz de Tenerife
Saragossa

1
1
I
4

de queixa.

* Rcsoltes : queixes resoltes directament en el moment de la consulta i que no han estat registradescorn a expedients de queixa.
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EXPEDIENTS ARXIVATS DURANT I988
(de 1984 - E 985 - I986 - 1987)

Arxlvats

(560)

Resten en tramltadb
1239)

ESTAT DE TRAMITACIÓ DELS EXPED ENTS DE 1984

P)

IRosten en tramliacló ai
Deiensor del Pueblo (85)

-

En estudi
En tramilacih amb l’interessat
En tramitaci6 amb 1’AcIminktraciÓ
En tramitació al Defensor del Pueblo
Resolies iarxivttdes
Inadmeses i arxivades

290
316

Total

607

I

I

DURANT L’ANYS 1388 (*)
ESTAT DE TRAMITA&

DELS EXPEDIENTS DE 1985

(*)

Queixes admeses, no admeses i en estudi
Exp. de queixes i exp. d’actuacions
d’ofici

-

En estudi
En tramitació amb I’interessat
En tramitació amb I’Adrninistraci6
En tramitació al Defcnsor del Piieblo
Resol tes i arxivades
Inadmcses i arxivades

1
18
38
865

Total : 1.227

529

Admeeerr (692)

. .

En Esludi (237)

Total

1.45 1

58,4bX

Inadmases (2Qü)

ESTAT DE TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE 1986

($1
En estudi
En tramitació amb I’interessat
En tramitució amb I’AdministraciÓ
En tramitació al Defensor del Pueblo
Resoltes i arxivades
lnadmeses i arxivades
Total

-

(”1 Dades a 3 1 de gener de 1989

35
34
I6
757
369
1.211

DESGLOSSAMENT QUEIXES NO ADMESES
(Causes d ‘i nadmissi 6)

Total : 298
No s’han dlrlgli

ESTAT DE T R A M I T X I ~ DE S El PEDIENTS DE 1987

(*I
En estudi
En trami tació arn b l’interessat
En tramitació amb I’AdministraciÓ
En tramitació al Defensor del Pueblo
Rcsoltes i arxivades
Inadmeses i arxivades
Total

(“1 Dades 21 3 1 de gener de 1989

provlamsnt a
I’Admlnletracló (36)

Arxluades a petidó de
I’hteressat (1 O)

-

Sol Ilcllen revlsló de
senthnclea (42)

45

Manca de fonament (49)

86
30
862
339
1.382

Acluadb mrrecta de
I‘Admlnlstracld (1 14)

Qüaslbns prlvades (48)

BUTLLETÉ
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DESGLOSSA M ENT QUEIX ES A U M ES ES
Tohl : 692

Resoltes I arxlvades (329)

En Iramitaclb ai Defensor
del Puablo (49)
En ~ramltaclóamb
!’Interessat (SO)

En trarnitaclb amb
I’kdrnlnlstraclb (234)

7,08%

E1 Govern civil de Barcelona informh sobre els models de cinembmetre homologats per la Comissi6 Nacional de Metrologia i Metrotecnia i del pfocedimcnt it seguir per instalfar-nc en
Brees urbl-mes. El Síndic traslladi aquesta iníormacih a I’Ajuntament de Sant VicenG de Castellet.

Si li agrado beyi si nrl també

El 2 de novembre de 1988 I’Ajuntament de Barcelona, mitjanqmt I’Institut Municipal per a la Promoció Urbanistim i els
Jocs Olímpics de Barcelona, pagh un preu just, pactat de mutu
acord, per la totalitat de les finques del promotor de la queixa,
afectades pel tragat del Segon Cinturó.

Una vegada mes, el 27 d’abril de 1988 el Síndic insisti cn la
rccoinannció feta el 19 d’oclubre de 1987 i j a reiterada per
primer cop el 12 de gener de 1988 ii I’Ajuntament de Santa
Coloma dc Grrimcnet i de la qual a hores d’ara encara s’espera
resposta.

El 30 de setembre de 1988 I’Ajunlament de BarceIona, per
rnitji de la Fresidencia dei Districte de Sants-Montju’ic, informa que el 29 de juny de 1988 havia organitzat una reunió amb
representants de l’escola, de la comunitat de veins afectats i el
Consell de Districte a fi d’avanpr en la línia de trobar solucions
tecniques, d’horaris o #ús que permetessin un acord i estalviessin actuacions discipliniries municipals.

El 15 d’abril de 1988 es va rebre l’informe de I’ICS que
donava el vist-i-plau a la posició de l’entitat amb la qual s’havia
subscrit un concert i en yuk s’indicava que a les clausules del
concert no n’hi ha cap de referent a l’obligatorietat de permetre
El 25 de gener de 1988 la Comissib de govern de 1’Ajunta- quc els metges de I’ICS facin opei*acionsen el centre amb conmcnl de Sant Quirze del Valles concedí les llicencies sol-licita- tingent quir~rgic.
dcs I’any 1986 pel promotor de la queixa. El Sindic va ser inforEi Síndic va tenir en consideració ci dret deis metges especiamat pel reclamant i no pas per 1%-¡untament, en una nova listes de I’ICS a no perdre la perícin a conseqükncia de ser psimostra de manca de col.laborztci0 d’aqucll consistori.
vats d’exercir I’espccialitat i el dret a la protecció de la salut,
concretat tant en la lliure eleccib de metge com en t’ohtenci6
, d’una atencib medica de facultatius responsables i no mediatit, zats en la prhctica cle les seves tkcniques per consideracions
Actimiri dhjki nirm. J.34.W 7 (pixinu 13406 Butlic4 Q/iciul d ~ l estranyes a I’interks del malalt. En conseqiibncia, recomanilJut+lu
mcntI
rem que en els concerts que formulilzi I’ICS per a la prestaei6
de serveis sanitaris, es ncgocii la introduccib d’una cliusulu
El 29 de febrer dc 1988 el Conseller d’Agricultura, Ramade- que obligui les entitats amb que sc subscriuen concerts a perria ¡ Pesca ens informi quc, en futures convocatories, no s’e- metre als metges especialistes de I’ICS d’atendre, en les seves
xigirit el requisit que els homes estiguin lliures del servei miliinstai-Iacions,els pacients del seu contingent quiriirgic,
tar per a la provisi6 de places d’agent forestal, fins i tot en el cils
Aquesta recomanxi6 no ha estat acceptada pel Departament
de les que es convoquin en rkgim interí.
de Sanitat.
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r i m , siguin idbnies a l’efecte de cai*knciaper a Injubilncib. Per
tant, continuu imperant el criteri de l’Administraci6, que lesiona els interessos i drets dels treballadors autonoms.
La recomanació formulada al Conseller de Sanitat i Seguretat
Socid el 25 de gener de 1988 en el sentit que donés les ordres
oportunes perque el seu Departament prestes l’assistencia sanitr’ria a la senyora D. A. o be que s’iniciessin les accions encaminades a aconseguir que l’administracib competent complis
la seva obligació, va ser reiterada el 9 de maig de 1988. Quan redactem aquest Informe, la situació que motivi la intervenció
del Síndic en aquest cas no ha canviat gens ni mica.
Demanat informe, en el marc de I’actuació d’ofici oberta enguany sobre el criteri del Departament de Governació en reiaciÓ amb I’obligació dels ajuntaments de prestar cl servei ci’assistencia sanitliria R les persones desvalgudes del seu Bmbii territorial, la Direcci6 General d’AdministraciÓ Local ha assenyalat
que no es pot afirmar que la competencia municipal d’assistkncia mkdico-farmaceutica a famílies necessitades hagi estat
derogada,
Cal destacar corn una mesura que paleliara en part els buits
assistencials existents, la publicació del Decret I O11 989, del 9
de gener, de protecció sanitir ia als pensionistes assistencials de
la Generalitat de Catalunya (DOG 1099,30 de gener de 19891,
si be l’art. 7.1 d’aquest text, diu : <<Laprestació a la qual es refereix aquest Decret ser8, en tot cas, complementaria de la que
prestin o hagin de prestar els ens locals>>,és a dir, que el
mateix decret introdueix dubtes sobre el seu abast, atks el criteri de la Generalitat sobre les competkncies municipals en la
materia a que abans s’ha fet referencia.

Qucvh núm. i I%5/137 (Butlletí Qficial del Pwlummt mim.
252-Annox, de 1’11de marc de 1988, pa^. 13424)

L’AssociaciÓ Catalana d’hstitucions Concertades d’hsistencia Pública en Salut Mental (ACSAM) denuncia al SÍndic
el colhpse de Ea reforma psiquihtrica a Catalunya des de I’any
1985.
Segons l’ACS AM, aquesta paralitzacib de la reforma, que
resta corn una estructura infradotada, incompleta i en via de regressió, s’havia produ’it fonamentalment per interessos partidistes i institucionals, que van dificultar el pas de competkncies
sobre I’assistkncia psiquiatrica, de la Diputaci6 de Barcelona a
la Generalitat.
El problema continua igual, o potser encara pitjor, pel transcurs del temps.

Desprks de la recomanació feta pel Síndic al Conseller dc
Governació sobre l’aplicació de la Llei catalana 18/84, del 20
d e marq, i esmenades les deficikncies de procediment, resta
pendent d’aplicació el suggeriment de1 Síndic sobre I’estudi de
modificació de la dita llei, d’acord amb el que disposa i’art.
28.2 de la Llei 14/84, del 2U de marG, del Síndic de Greuges, a
fi de corregir les limitacions imposades legalment, que, al
nostre entendre, porten a un resulta1 injust per als ciutadans
que treballaren a la Generalitat en M a p a republicana.

Malgrat el positiu resultat obtingut en l’expedient d’ofici
incoat pel Síndic I’any 1986, per la manca de regulació legal del
dret de la mare o pare treballadors a la suspensib dei contracte
de treball en cas d’adopcib d’un nadó, encara no s’ha produ’it la
corresponent reforma normativa. Uassumpció pel Ministre de
Treball i Seguretat Social dels nostres plantejarnen ts, miljanqant la recomanació que li féu el Defensor del Poble, va fer
pensar en la ripida resolució del problema i en l’arxivament de
l’expedient, vist que els nostres criteris coincidien umb eis
plans continguts en el document base de la comissi6 tripartida
de I’AES per a la reforma de la Seguretat Social. No obstant
aixb, h f e r continua pendent de la norma que s’ha de dictar.
EI conte dc mui no acubar

EI problema de la Mina continua encara pendent, si bé la dotacib d’un pressupost especial i el rellanqament del Pia Interdepartamental per part del Departament de Benestar Social fan
pensar en una solució a termini mitja.
Les barreres arquitectbniques. Un obstacle afranquejar

Enganyats, decebuts i bombadats
Queixa núm. 1362187 (piga 13427 del Butlletí Uficiul del Parlament nlim. 2.52-An~x,de 1’1I de marc de 1988)

Resta pendent de resoluci6 la recomanació feta pel Sindic
quant a la conveniencia que les cotitzacions abonades pels tseballadors autbnorns amb posterioritat a l’alta, de períodes ante-

Queixes númx 1021/87i 1094187 (,giina 13431del Butlleti Oficial de/Parlament)

Es continuen produint incompliments puntuals de la normativa sobre barreres arquitectbniques. La qüestib és Ampliament
estudiada a la semi6 de serveis socials del present Informe, on
indiquem les gestions fetes pel Síndic en aquest sentit.

BUTLLET~OFICIAL DEI, PARLAMENT D E CATALUNYA / Niim. 54 / 3 I de marc de 1989

3524
._

.- .

--

-

-

. _ _ __ ._ _ ._ _ _ _ _

-- -

vcicnt d’altra banda la matica absoluta d’int’orrnaci6 als centres
interessats sobre la tramilaci6 administrativa pertinent, vani
evidenciar aquests fets al Conseller d’Enscnyarnent tol
suggerint-li que dictés les instruccions ncccssirics per evitar
que es reiteri n.

El problcma dc Iasalut mental infantil continua sense solucionar. El Sindic no te constjncia que els Departaments de Sanitat i Seguretat Social i &Ensenyament hagin adoptat fórmules
de coordinacib i de cokhboració per a la solució de la qiksti6.

Qurixa núm. I092/#7 (mjqina I3434 del Butiletí Olficuí del

Parlament)

No ens consta que Ics recomanacions generiques formulades
al Departament d’Ensenyarncnt hagin estat ateses. La situació
gcneral denunciada en la queixa de referkncia continua igual.
D ’OP?no p2 ’hiha no t.n rqja

Continua sense donar-se solució definitiva ai problema. de la
insuficikncia de dotacions assignades per concert als centres
privats d’educació especial, Els increments dels rnbduls, que
s’electuen anualment, no arriben a satisfer el cost d’uns serveis
idonis.
No surten eis comptes
Qu&u núm. 1122/87 (phgina 13483, del Butlletí Qficial del
Parla mmtl

En data 8 d’abril de 1988 vam reiterar al Rector de la Universitat de Rarwlonn la peticib d’informe formulada el 21 d’octubrecle 1987.
El 10 de maig de 1988 rebércm un escrit del vice-rector de
dodncia i cstudi que no donava resposta a les qüestions plantejades, raó per la qual el 2 de juny vam tornar a formular la
nostra sollicituci. Encara esperem resposta.
Per prometre i no donar, cap ric no s’ha,jet maiyobro

En resposta a la sol4icitud d’informacib formulada oportunament, cl Conseller d’Ensenyarnent, per carta del 12 de febrer
de 1988, ens va assabentar de la definitiva solució dei problema
objecte de la queixa.
No obstant aixo, havent trobat aquesta Tnstitució una gran
incficiencia en 1’execuciO del conveni signat amb el MEC per a
la dotació de llibres i d’altre material a determinats centres, i

C I I d’abril de 1988 la Direcció General de Protecció i
Tutela de Menors va informar el Sindic de les actuacions dutes
a terme en relació amb cls expedients de maltractaments de
menors.
No considerant que les actuacions relatives a aquests expedien ts cstiguessin finalitzades, continuirem fent el seguiment.
A hores d’ara esperem rebre informacib de la Direccih General
d’Atenci6 a la infhncia.
Autoritzucib judicial d’clntrada u domicili per pxcuutur ordre d’enderroc el

El Síndic va posar en coneixement del President de E’Audikncia Territorial de Barcelona i’assurnpte de la manca de resolucib de la petició de I’Ajuntameni d’Esplugues dc Llobregat
d’autorització judicial per entrada a domicili formulada per
acord amb l’article 37.2 de la Llei Organicc? 6/1985, úel Poder
Judicial.
Fetes les necessaries gestions informatives per la Presidencia
de I’Audiencia prop del jutjat competent per decidir sobre
aquest assumpte, aquest brgan jurisdiccional va dictar una resolució per la qual s’autoritzavc?l’entrada a domicili per executar ]’ordre d’enderroc. La part expositiva cle la dita resolució resulta interessant de reproduir en ia mesura que aborda
-encertadament en la nostra opinió- una qiiestib conceptual
en que s’observcn importants problemes, com explicivem a
I’lnforme del 1986 abans esmentat.
{ C Lmotivación
~
que exige el art. 87.2 de la LOPJ, entrañia,
ciertamenle, probleinas dc delimitación. En efecto la resolucibn a dictar no ha de ser una revisión, en el fondo, de la actuaciÓ n administrativa, ya que ello corresponde a 10s Tribunales de
10 contencioso, ni tampoco puede ser una simple concesihn
autornitica por el hecho de solicitarlo la Administración.
>>Elpunto de equilibri0 ha de encontrarse partiendo de que
la autotutela administrativa, que conlleva la autoejecución dc
las resoluciones, es conforme con el art. 103 de la CE, que reclama eficacia dcntro del sometimiento de la Administración a
h ley. Son 10s grandes principios del sometimiento de la Administración a la ley 10s que han de quedar garantkados en esta
resolución.
>>Estosson, en primer lugar, la existencia de un acto declarativo prcvio, procedente del organismo competente, !o cua1
sucede en este caso ya que el acuerdo procedc de la resolución
dc la Alcaldia, y de la CumisiÓn Municipal Permanente, y sc
adopta en el marco de las cornpetencias urbanísticas del
Ayuntamiento. En segundo lugar, resulló nbierta la posi bilidad
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de controljudicial de la resolución, al notifichela al interesado
con exprcsión de 10s recursos que contra Ia misma cabían, Eo
cual garantim el principio de audicncia y el derecho de defensa.
>>Detodo ello ha de concluirse que es conforme a derecho la
solicitud que formula el Excmo. hyuntamientcl dc Espiugas de
Llobregat para efectuar el ncto adrninistrstivo de demolición
de 10 indebidarnente construido por.. . >>
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R, CLASSlFlCACIÓDELS EXPEDIENTS
PER ADMINISTRACIONS AFECTADES

Total : 2.227
Central (162)
Perllbrlca (86)

Autonbrnlca (432)

(“1

Aquesta queixa correspon a l’exercici de 1986 (Butlleti
UficialdeiParlument,mim. 196, pagines 10185 i 10186).

Local (Alunlamonts) 333

0

Judlclal (108)

E

~nat~tuc~on
(21
a ~)

Allres Admlnlstracians

Ouelxas prlvades Ilo
lnconcreles (84)

ANNEX 4

ADMNSTRACI~ AUTONOMICA
Institucions, Organismes i Departaments
de la Generalitat

CLASSIFICACIOGENERAL DELS EXPEDIENTS

A. CLASSTFICACI6 DELS EXPEDIENTS
PER SECCIONS

Total : 432

Justicia ( 1 1O) ]
iiO
Comerq, Consum I Turisme (7)
Agrlcult. Ramada t Pesca (14)
Economla I Flnances (13)
lndusttfa I Energla (8)
Pol. Ter. I Ob. Púb. (93)
93

Total : 1.227

”OT
250

1-1

257

2s2

2 O0
150

126

116

93

1 O0

Parlament de Catalunya (2)

20

0

50

40

80

60

IQ0

120

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ADMINTSTRACI~
CENTRAL
1. Administraci6 general (17,28%)
2. Ordenació del territori (20,54%)
3. Tributhria (5,28%)
4. Sanitat i consum (5,14%)
5. Treball i Pensions (10,27%)
6. Serveis Socials (3,51%)
7. Ensenyament i Cultura (9,45%)
8 . Justicia (20,95%)
9. Queixes privades ilo inconcretes (7,58%)

Total : i62
Altres (3)
Carreus 110)
C.T.N.E, (61
R.E.N.F.E. (4)
Justlcla (39)
Economla I Hlsends (36)
Transpurrs, I urisriii i croiiiuii.

39

Obr, Púb! :hanisme (5)
Treball 1 S.S. (1)
Sanilat i Consum (3)
Educació i Cibnda (15)
A. Adrninist. Públiques (8)
lnterlor Et3)
Alers Ekteriors (1)
D e h a (13)

O

5

10

15

20

25

30

35

40
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ADMINXSTRACIÓ PERlFhTCA

ADMINISTRAC16 INSTTTUCIONAL

Total :86

Total
Govern Clvlt de Barmlona
(10)

o C0l.lsgls d‘Aclvocats (7)
a Unlversltat de Barcelona

1 Doiegadó Hisenda
Barcelona ( 1 )

(6)

Dlrecclons Provlnclala
Treball I S.S. (71)

i

üniv. butónoma de
Barcelona (4)

I.N.E.M. Catatunya (4)

Altres ( 4 )
28,I;7 %

R 2,56%

C . CLASSIFICACid DELS EXPEDIENTS
PER A R E E ADMINISTRATIVES
(Classificació feta en anteriors
informes ai Parlament)

ADMINISTRACIÓ JUDICIAL (*)

Total : 1.227

Total : 108
Jutjats de Dlstrlcle

(re)

Audlbnclas Provlnclals (9)

:“:t

dudlbncla Terrltorlai (4)

150

Jutjats d’lnstrucclb (23)

a Jutjats de la. InsMncla
(27)
Maglslraiures de Treball
(5)

AudlQnda Naclonal (4)

100

Tribunal Csntral de
Treball (9)

W

307

301

I86

1

72

58

50

AegIslres CIVIIS (9)

O

drgans afectats per la Llei Orghnica 6/85, de 1’1 de juliol, del
(*$
Poder Judicial i normativa posterior.

1.
2.a)
2-61)
3.

4.
5.

h.

7

I

Presidkncia
Cjovcrnacib
Administració Local
Ensenyament i Cultura
Sanit. i Seg. S. Treball
Pol Tcrrit. i Obres Pcb. IndGs. i Energia
Economia i lIisenda Corn., Cons. i Turisme Agrit., Kamad. i Pesca
Justiciti

1

2,a

2,b

3

4

5

1. Presidbncia (3,18%)
2a. Governació (4,72%)
2b. Administració Local (24,54%)
3. Ensenyament i Cultura (9,45%)
4. Sanitat, Seg. Social I Treball (15,16%)
5. Política Territorial i Obres Públiques
Indústria E Energla (1 2,07%)
6. Economla I Hisenda
Comerq, Consum i Turisme
Agricultura, Ramaderia i Pesca (5,86%)
7.Justícia (25,02%)

16,74

5’61
5,69
25,12
7,lO
23,94

2,4h
4,12
24,33
8,39
14,03

3,18
4,72
24,54
9’45
153

6,27

8,4l

8,36

4,32

12,07

2,64

1,51

7,Ol

27,06

22,27

4,70
E 9,48

5,86
25 ,O2

2,64
9,90
18,66
5,94
26,89

4,68

15,43
2 2 3
8,20

5,34

6

7
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ANNEX 5
--

CLASSIFICACIo DELS EXPEDIENTS PER LA
TEMATICA QUE PLANTEGEN
Secció

Ternatimpiuníejuda

Núm. Fapd.
~

1 Administració General
Personal
I

Prestacions de carhcter personal
Contractacióadministrativa
Coacció administrativa
Ektrangeria i situació d’apatrida
Prestacions patrimonials no tribuaries
Responsabilitat patrimonial de
I’AdministraciÓ
El procediment com a garantia de
I’administsat
Manca de coordinació entre administracions
Total:

2. Ordenació del territori Habitatge
urbanisme
Medi ambient i qualitat de vida

48
7
14
17

7

- -. _--

-.

__

7. Ensenyament i Cultura
fimenyument
A 1w nines
Professors
Pares d’alurnnes
Centres docents
Gestió acadkmiea
D’nltresaspectes educatius
Culiura
Normalització lingüistica
D’nltres ternes culturals no relatius a la llengua

6
19

8. Justicia

Administracióde Justícia
Insti tucions penitenciaries

Menors

5

3. Tributkia

Tributs
Altres ingressos pliblics
Gestió tributaria
Total:

7
1
10
5

15
14

116

0

126
115
lh

Total: 257
9. Queixes privades i/o
inconcretes
Privades

41

I nconcretes

147

Cosajutjada

74
16
3

64
Total:

Total:

28

Total:

89

212

36

93

252
21

2
42

65

ANNEX 6
4. Sanitat i Consum

Salut pública
Deficihcies sanithies
Personal sanitari
Consum

17
24

CLASSIFICACI~
DE LES ACTUACIONS
D’OFICI

4

18
I

Total:

5. Treball i pensions

Pensions i beneficis derivats de la
11 Repiiblica Espanyola
Seguretat Social
Treball

Total:

6. Serveis Socials

Deficients fisics
Deficientspsíquics
Gent gran
Nens
Dones
Grups marginats
Bosses de pobresa

Total:

63

Secció

33
71
22

1. Administracib General - Seguiment de les actuacions
fetes pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat per presumptes anomalies en I’indemnitzar els propieta-

126
21

5
9
i

4
3

43

Ternhtica

ris d’animals sacrificats per plagues.
- Estudi sobre les disfuncions
d’ordre burocratic en les actuacions de les diverscs administracions públiques,
- Objeccib de conscikncia. Especial atenció a la no-vulneració
dels drets dels objectors i a l respecte pels procediments.

3528
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.

3. Tributaria

de supressió de barreres arquitectoniques. Rccomzinacih de difii-

sib d’aquesks actuacions al Departument de Sanitat i Seguretat
Social dc la Generalitat de Catalunya, Defensor del Poble, Fedcraciir de Municipis de Catalunya
i Associació Catalana de Municipis.
- Visites i actuacions medials
per aconseguir la integració de
grups marginats, especialment
pel que fa R les persones de raqa
gitana residents a Catalunya.
- Visites i solkitud d’actuació
al Departament de Benestar
Social de la Generalitat sobre la
situacib dels barris de la Pcrona i
la Mina de Barcelona.

Seguiment de l’estat en quk
es troben les inversions (projecte, contractació, execució o realització) que, l’octubre de 1987,
es pactarcn per realitzar-se als
termes municipals de l’hrea dc
segureht de les centrals nuclears
sde Vandellos que incidien en
I’aplicació, a nivells optims, del
Pla d’Eniergkncin Nuclear de

nats aspectes.
6. Serveis socials

7. Ensenyament i cultura

Recomanacions efectuades a
les administi*acionspubliques de
Catalunya per a l’assoliment de
la normalització lingiiistica.
- Cornunicaci6 al Defensor del
Poble demanant que recomani a
les administracions piibliqucs de
1’Estat que respectin Ic?llengua
catalana.
- Seguiment dels problemes
suscitats a alguns Registres
Civils per la inscripció de certs
noms catalans o de la traducci6
del castelli a la nostra llengua,
quan ho sol.licitcn els interessats.

8. Justícia

Assistkncia a les reunions ocganitzades al Col-legi d’Advocats
de Barcelona, on es debatia el
problema del torn d’oíici i d’assistkncia al detingut.
- Comunicació al Defensor del
Poble perquk tingui en consideracib el problema de la negativa
als torns d’ofici, que podria vulnerar l’art. 24 de la Constitucib.
- Scguirncnt de I’estadística de
lli poblacib reclusa. Potenciació
deis trdsiiats de presos a centres
més prbxims al lloc de residkncia
dels seus farnilim, en collabora-

- Estudi i rccornanacions sabre
i’aplicació dels beneficis fiscals
als habitatges de protecció oficial
. Connexió amb la Federacib de
Municipis de Catiilunya: possibilitat de demanar ai Ministeri d’Economia i llisenda les mesures
necesshies per tal de compensar
els municipis afectats per la concessió d’aquests beneficis.
- Estudi sobre l’estal actual de
les ajudes, subvencions i préstecs
als habitatges de proteccib oficial, des del punt de vista de la promoció privada.
- Reiteració a I’Ajuntament de
Barcelona de les observacions
efectuades I’my 1987, sobre les
ordenances fiscals, en determi-

Proposta de reflexici a les coi’poracions municipals sobre iii
urgkncic?de I’obligacib municipal
de prcstar, a chrrec seu, el servei
d’assisthcia sanithria ds collectius de persones sense recursos
econbmics quc habiten en el seu
arn b it territ o rial
-

- - - - --.

Diverses actuacions recordant els deures legals en materia

-

Tiirragona.

- . -

-

, -

2. Ordenació del tcrritori

.

.

c mii Eica
.

Recopilació i estudi de la legislaci6 europea sobre apatrides i
grups etnics minori taris. Assessorament a diverses associacions
de proteccib d’aquests colkctius.
- Connexió amb el Depastament de Governació de la Generalitat w a n de les detencions
produ’ides 1’1 I de setembre. Seguimen t del cas.
-__

’l

-.

-

.

__

..

.,

Te mhiicn

Scccib

-

-

-

-
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- Visita als ccntres penitenciaris de LIeida I i
Lleida 11.

Tcrnktica
~

.~

ció amb el Departament de Justícia de la Generalitat.
- Visites a diversos centres penitenciaris de Catalunya.
- Sol-licitud de solucions per a
la garita de vigilhncia del Centre
Penitenciari de Dones, Wad-ras.
- Seguiment de la instal4acib
d’un taller ocupacional al Centre
Penitenciari de Girona.
- Suport a un pres per a la publicació d’un llibre que des de la
presó es veia impossibilitat de
promoure.
- Suport a Quim Tell, nacionalista de Salt.
- Sol-licitud de cotla boració a
I’Audiencia Territorial de Rarcelona per tal de facilitar la consulta
d’arxius de les Audiencies i Jutjats, per a la recollida de diverses
dades que esdevenen necessaries
per a l’aconseguiment de pensions, per exemple, i per a altres
efcctes.
- Seguiment del cas d’assassjnat d’un menor els pares del qual
I’havien deixat a terceres persones perque I’atenguessin a canvi
d’una remuneració.
TOTAL ACTUACIONS

35

1 I febrer

- Entrevista del Síndic amb el Cap del Sector
Aeri.

13 febrer

- Conferencia del Síndic dins el cicle ((Nació i
problemhtica general en el llindar del segle XXT
H (Centelles).

I6 febrer

- Declaracions del Síndic cl Radio Minuto i a.
Radio Barcelona. Assumpte: elecció del Defensor del Pueblo.

I7 febrer

Declaracions del Síndic a Radio Minuta. Assumpte: preparació Informe al Parlament de
1987.

18 febrer

- Declaracions del Síndic a Radio Barcelona,

-

programa {< De 3 a 5 H. Assumpte: preparacib Enforme al Parlament de 1987.

21 febrer

- Assistencia it l’acte de lliurament del Premi
Salvador Espriu (Sta. Coloma de Fiimers).

24 febrer

- Visita escolar

de I’Institut Professional La

Garrotxa, d’Olot.
25 febrer

- Entrevista del Síndic amb el Presidcnt de la
Diputacio de Barcelona.

26 febrer

- Assistencia a l’acte de presa de passessi6 del
President de 1’Audiencia Territorial.

3 marq

- Informe de 1987: presentació al Registre General de Presidencia del Parlament.
- Memoria de liquidaci6 del Pcessuposl 1987:
presentacib al Registre General de la Presidencia del Parlament.

8 mar$

del Síndic dins les jornades

{(Contra les precarietats: forgem solidaritat N,
organitzades per JOBAC (Terrassa),

ANNEX 7

ACTIVITATS DEL SiNDIC DE GREUGES

- Conferhicia

14 marc

Conferencia del Síndic dins el Curs dc Drets
Humans, organitzat per I’Institut de Drets
Humans de Catalunya.

21 marr;

- Entrevista del Síndic amb el Capita General

-

ACTIVITATS
DE LA INSTITUCI~
DEL SÍNDIC DE GREUGES - 1988

de la 4.:1Regió Militar Pirinenca Oriental.

1 8 de gener

- Classe del professor Rafael Ki bó als dumnes
de 5.e curs de la Facultat de Ciencies Economiques, a la Seu del Síndic,
- Entrevista del Síndic amb el Cap del Sector
Aeri.

19 gener

- Declaracions del Síndic a TVE i a Radio
España de Barcelona de la Cadena Catalana. Assumpte: Polígon Pedrosa.

22 marq

Conferencia del Síndic a la Jove Cambra de
Tarragona (Tarragona).

23 marc;

- Declaracions del Síndic a Radio Nacionals i

-

al diari A viri. Assumpte: conveni entre el Síndic
de Greuges i el Coblegi de Metges.
- Entrevista del Síndic amb el President de
1’A ud iencia Territo ria I.

3530
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13 absil

Fhtrcvisiu del Síndic amb el Conseller de
Justícia de la Gencriditat.

21 a2Nil

Enircvisia del Síndic amb cl Prcsident del
Parlament.

22 abril

--

Desplaqamcnt dei Síndic a Maclricl per entrevista, juntament amb cls Comissionats Parlarncntrlris d’Arag0, Andalusia i Canhies, per la
rev ista I?! nOM ma.

5 juny

-

7 juny

- Entervista ai Síndic per

-

- Discurs del Sindic d’inaugucaci6 de Ics Jornades DISFlCAT’88 (Situació social de Ics persones amb disminució fisicn motriu), organitzades perEaFederaci6 ECOM,
- Article del Síndic per a la Revbtu Me&P i Sticicitut, {{L’Ombudsman, el Sindic de Greuges i
les reclamacions medico-sani tiiries )).
- Entrevista dei SÍncJic amb el President CIC
I’Audiencia Territorial,

3 maig

Entrevista del Sindic amb I’Alcalde CIC Barce1on a.
- Participacih del Síndic en el programa d r a
per ara)), de Radio 4.

-

iintrevista a liilldio Puig-reig.
iii

revista

LU

jim

-Ai t i Baix Penecles.
9 juny

25 abril

-

I
.

3 I maig

-

Visita cscolar de l’lnstitut Sant joscp, CIC
‘I’hrrega,
- Conferhcia del Síndic en el Colkgi Públic
Mossen Cinto Verdagucr (Segur dc Calakll).

-

- Conrerkncia al Casal

cl’Avis de Vilafranca

del PenedBs.
10juny

- Entrevista ii Ridio Tordera.

14juny

-

Visita al centre penitenciari de dones Wad-

rm.

27 i 29juny

- DcsplaGament del Síndic i I’Adjunt a Estrasburg: taula rodona d’Ornbudsmen Europeus.
- ‘Trasllat de les oficines del Síndic de Diagonal, 520, i-l la nova seu, carrer Josep Anselm
Clavé, nbm. 3 1.

-

4 juliol

- Entrevista dei

Síndic amb el President del

Parlament.

4 maig

- Visita

al centrc penitenciari d’homes la

Model.
- Rssistencia del Síndic a I’acte cornmcinmoratiu de l’anivcrsari de la Declami6 Universal
dels Drets Humans, organitzat per Amnistia
In temacional,
6 maig

6 juliol

nya c< Drets Humans, ara! )>, d’Arnnistia Znternacional, a Girona.

27 juliol

- Visita :i1 centre penitcnciari dc dones Wad- Declaracaions dei Sindic a Radio Antena-3.
Assumpte: detenció de Carles Castellanos.

2 agost
1O maig

- Participació del; Sindic en e1 programa <&i

- Entrevista ai Síndic pel I!iirri de ViInnova (Vilanova i la Geltrú).

tertiilia n,de Catalunya Rhdio.
5 agost
12 de maig

- Visita del Defensor del Pueblo a la Seu del
Síndic.
- Entrevistes, acompanyant el Defensor del
Pueblo, amb el President de la Generalitat, el
Delegat dei Govern i el President del Parlament.

ras.
9 maig

- Discurs del Síndic de cloenda de 121 campa-

- Visita al centre penitenciari de joves la Trini-

- Pregó de la Festa Major de Sant Esteve Sesrovires.

tat.

- Declaracions del Síndic a Kadio Cadena Es-

i 6 maig
19 maig

pafinia. Assumpte: queixes sobre funcionaris.

12 setembre - Declaracions del Síndic al Punt I k w i (Girona).

- Entrevista al Síndic, revista Timpo.

13 setembre

- Acte oficial de I’entrega de claus dcl Palau
del Marquks d’Alhrriis, ~ Q Wseu del Síndic de
Greuges, per pnrt de I’AIcaldede Barcelona.

- Participació del Síndic a la taula rodona <<Eis
Drets del Malalt H, organitzada per la Creu Roja.

24 maig

Visita del Justicia de Anigbn a la Seu del Síndic.
-

I 4 setembre - Entrevista del Síndic amb el Conseller de
Govcrnació de la Generalitat.

del Sindic amb el Fiscal de

Entrcvista del Síndic amb el Conseller de Sanitnt de la Generalitat.

I’Aiidikncia Territorial.
- Assistcncia clcl Sindic a I’actc de lliurament
dei premi ((Minutode Oro)), cie Radio Minuto.

20 setembre - Piirticipacici del Síndic i els scus col-lahoradors en les jornades (<AdministraciÓ local-

19 setembre

26 maig

- Entrevista

-
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Europa Press, Cadcna Cope i TVE. hssumptc:
liroblematica dels funciona ris.

Administracib de Justícia H , presentant diverses
ponkncies, organitzades per la Federació de Municipis de Catalunya.
14 novembre

21 sctcrnbre

-.- . ... -

.

- Entrevista, acompanyant el Defensor del

- Visita de I’Ornbudsmm

de Suecia, Sr. And e m Wigelfu, a la seu del Síndic.

Pueblo, amb 1’Alcalde de i3arcelonn.
24 setembre

- Visita al centre penitenciari de Tarragona.

15 novembre - Compareixenp del Síndic davant la Comissió parlamentiria: presen taci6 de l’lnformc de

1987.
26 setembre - Visita al centre penitenciari de joves la Trinitat.

- Participacib

del Síndic cn el programa A

16 novembre - Entrevista del Sindic amb el Conseller de
Benestar Social dc la Generalitat.

dehat, de TV3.

Entrevista del Síndic amb el Prcsident del
Parlament.
-

del Síndic amb el Conseller de
Benestar Social de la Generalitat.

29 setembre

- Entrevista

del Síndic amb el Conseller de

Justícia de la Generalitat.

5 octubre

18 novembre - Entrevista amb el President del Parlament,
acompanyant a una Comissib formada per diverses institucions per tractar de la celebració
del 40 aniversari de la Declaració Univewd dels
Drets I-Iumans.

- Discurs del Síndic de presentacib del cicle
de conferencies i taules rodones cornmernoratives dcl 40 aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans.

21 novembre

Entrevista al Síndic per l’agkncia Europa
Pres.
-

- Assistimcia del Síndic a la inauguració de
- Assistencia del Síndic als actcs d’arci bada de
la Bandera Oiimpica a Barcelona.

17 octubre

20 octubre

- Participació en e1 programa {(Aquesta 6s la
)}3

30novembre - Assistkncia del Síndic a Ihacte de presa de
possessió del Director de ¡a Model,

- Discurs del Síndic d’inauguracib

del curs
acadernic 1988-89 del Club d’Arnics de la
UNESCO.

1 desembre

Síndic en el programa <<La
consulta )>, de Radio Miramar.

- Visita al centre penitenciari de dofies Wad-

2 desembre

- Entrevista

- Intervenció del

del Síndic amb el Conseller de

Cultura de la Generalitat.
- Intervenció del Sindic en l’acte de lliurament del Premi Solidaritat (Institut de Dret
Humans de Catalunya).

ras.
2 1 octubre

de I’Ombudsman per la igualtat a
Suecin, Sra. Gun Ncumann, a la seu del Síndic.
- Article del Síndic per al Punr i>¡d sobre el

qüestió de Catalunya Khdio, juntament amb
I’Ombudsman, per la igualtat a Sukcia, Srii+
Gun Neumann.

I’Exposici6 del Millenari de Catalunya.
9 octubre

- Visita

40 aniversari de la Declaracib Universal dels
Drets Humans.
23 novembre

8 octubre

- Visita del ConseHer de Justicia de la Generalitat i membres del seu Departament a la seu dei
Síndic.

- Entrevista

27 setembre

4 octubre

17 novembrc

- Assistencia del SÍndic als actes d’homenatge
al President Terradellas (l’klospitalet de Llobregat).

5 desembre
24 octubre

- Entrevista del Sindic amb el President de la

- Visita al centre penitenciari

d’homes la

Model.

Generalitat.
28 octubre

- Entrevista al Síndic per Radio Popular de

9 desembre

ratiu del 40 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (Pirlament de Cataluny-

Barcelona, programa H Protagonistes a Catalunya M.

3 novembre

a).

- Participaciú en <<Latertljlia del dijous)): la
funcibn de potenciar la sociedad civil, al Cercle
Eqüestre.

10 novembre

- Participació del Síndic en l’acte commemo-

- Declaracions del Síndic a Radio Nacional,

15 desembre

- Participaci6 del Síndic en la taula rodona
H Els

drets humans i l’AdministraciÓ)>,organitzada per la Fundació Catalunya i Club d’Amics

de la UNESCO.
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1 G desembre
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- Conferencia del SÍnclic cn el cicle ((Xerrades Assessors 72cnic.Y
Eduard Perxks i Compte
Josep Ramon Arbiol i Als6

de tardor D, organitzades per I’Entitat Cultural
Ger, de Sant Pere de Ribes.

20 desembre

-

Assistkncia del SÍnic a I’acte de constitució
dcl Conseller Tributari de I’tljuntament cle I h r cciona.

27 descrnbre - Compareixeqa del Sindic davant cl Ple del
Parlament: preseniacii, del lnforme al Parlament de 1987.
- Ileclmacions del Sindic a Radio Cadena
Cope. Assumpte: presentació Informe de 1987.

28dcsenibre

-

.--

- Entrcvista

del Síndic amb el Conseller de
Corner$, Consum i Turisms cle la Generalitat.

29desenibre - Reportatge de la Fnstitiicii) del Sindic de
Greuges a l programa 135 ~ W O V I S ,de TVE.

Awssor d Ynformutica
Ramon Borda i Calderó

Administratius
Nativitat Molina i Tcrrén (Registre)
M. ose ep Viialta i Casals (Documentació)
Montserrat Amat i Noves

A uxiliurs administrutius
Núria Andrés i Barot
Montserrat Molins i Clua
Carme Cafiadih i Estrada
Xqf,,r
Josep Martínez i Cava

Centraletrr
Montserrat Marquks i Rodríguez
ANNEX 8
COMPOSICIb DEL SiNDlC DE GREUGES

Síndic de Greuges
Frederic liahola i d’Espona

Uixers
Antoni Manchón i Farrecas
Antoni Salvador Garcia i Marí,

*

En el moment de finalitzar la redacció de 1’Informe.

EL PERSONAL AL SERVEI DEL
SÍNDIC DE GREUGES

Secreturiapai*ticulur

Elisabet L6pez i Losente
Adjunt u1Síndic
Elies Rogent i Albiol

El 25 de marq de 1988 vit ser nomenat Adjunt RI Síndic de
Greuges el senyor Elies Kogent i Albiol, que per ra6 d’aquest
nomenament, deixi vacant el carrec de Cap de Gabinet que
ocupava fins aleshores.

Swrctur ¡a
Dolors Molina i Cosialls

Semtu riu gencru1
Maria J. Arnau i Sala
Sccrcthria
Bibiana Bofill i Frias

Assessors d%m

M. Angels Badia i Gnsc6
Joaquim Soler i Pont
Enric Bnrtlett i Castell&
Rufo Dieguez i Vi llar
Anna Fayos i Molet
M. Josep Juan-Torres i Carceller

La plantilla del personal de la Institucib ha experimentat una
1 leugera variació durant l’any 1988.
Així, mitjanqant resolucions de 31 de marc; de 1988 (DOG
núm. 978, del 15 d’abril) i del 5 de desembre de 1988 (DOG
núm. 1082, del 16 de desembre), el Síndic va convocar concurs
de mkrits i capacitat per a. la provisió d’una p l a p d’uixer i una
d’administrat iu, respectivament. Efect uadcs I es proves, l’aspirant seleccionat com a uixer es va incorporar a I’equip dins el
segon trimestres de I’any, mentre que i’administratiu s’ha incorporat a final de gener dc 1989,
El personal en actiu a la Institució del Síndic de Greuges, el
3 1de desembre, era de I9 persones :
Sccrethria General
5 assessors d’hea
2 assessors tkcnim
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Secretaria particular del Síndic
4 administratives
2 auxiliars-administratives
I xofer
Z telefonista
2 uixers
A final de 1988, a conseqükncia dels acords de la Comissió
de Govern Interior dei Parlament en sessió tinguda el 29 de novembre, el Síndic va dictar la resolucib de 20 de desembre de
1988 (DOC; nbm. 1089, del 4 de gener de 19891, per la qual
s’estableix la clmsificaci6 de llocs de trebafl i requisits del personal al servei de la Instituci6 del Sindic de Greuges, amb la divisi6 en grups i nivell del Parlament que els correspon.
Així mateix, dins els crkdits pressupostaris de la Institució,
es crea una plaga d’assessor d’hrea, corresponent al grup A i
nivell 4, amb efecte de 1’1 de gener de 1989.

La nova seu
Tal com fblem constar en 1’Informe de l’any anterior al Parlament, les obres de rehabilitació del Palau del Marquks d’Aifidrrhs (Josep Anselm Clavé, núm. 3 I ) es van iniciar a comencament de juliol de 1987, i continuarem a bon ritme durant els
mesos següents.
És important la incidhncia que va tenir la vaga intermitent
del sector de la construcció, principalment entre el gener i el
maig de 1988,j a que va comportar que els treballs de rehabilitació del Palau sofrissin un retard considerable.
Malgrat aixb, 1kesforG general realitzat per accelerar el ritme
de la fase final de les obres va permetre de fer efectiu el trasllat
de les oficines del Sindic a la nova seu el dia 29 de juny passat.
EIS mesos de juliol i agost segijents es van dedicar a les tasques de nova instalhció i reorganització dels serveis, juntament amb el treball constant de tramitaci6 de les queixes. GrBcies a la colkiboració de tot el personal de la Instituc%, tenint
en compte les condicions adverses que comportaven els treballs de finalització de les obres, el setembre passat estiguérem
en disposicib de donar un bon servei al ciutada amb unes instal-lacionsadequades i dignes.
ET dia 13 de setembre va tenir lloc l’acte oficial de presa de
possessi6 del Palau del Marquks d’Aifarris com a seu del
Sindic de Greuges. Les claus del Palau foren lliurades per I’AIcalde de Barcelona al Síndic, per tal C Q el~PaIau, de titularitat
municipal, va. ser cedit per I’Ajuntarneni de la ciutat, mitjanqanl la signatura del contracte de cessi6 de I’Ús de I’edifici el dia
15demaigde 1987.
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ANNEX 9

ELS INFORMES AL PARLAMENT EMESOS
PEL SÍNDIC DE GREUGES

PUBLICACIONS OFICIALS DELS INFORMES
AL PARLAMENT DE CATALUNYA EMESOS
PEL SÍNDIC DE GREUGES
Irlforpne 1984

- Butlletí Oficiul del Parlament :núm. 56, del 17 d’abril de
1985.

- Diari de Scnionsserie C : núm. 30, del 30 d’abril de 1985.
Presentació de 19nforme davant la Comissió parlamentaria del
Síndic de Greuges.
- Diari de Sessions skrie P : núm. 28, del 28 de maig de
1985. Presentacih de I’Informe davant el Ple del Parlament.

- Butlleti Qficial del Pariament :nim.

120, del 19 de mar$

de 1984.
- Diari de SEssionsstrie C : núm. 92, del 25 d’abril de 1986.
Presentació de 1’Informe davant la Comissi6 parlamentiria del
Síndic de Greuges.
- Diuri de Sessionss6rie P : núm. 60, del 7 de maig de 1986.
Presentacib de l’lnfarme davant el Ple del Parlament.

- ButIIeti Qficiul del Purlument :núm. 197, del 16 d’abril de
1987.

- Diari de Sessions shie C : núm. 145, del 16 de juny de
1987.Presentació de 1’Informe davant la Comissió parlamentiria del Síndic de Greuges.
- Diari dc Sessions shie P : núm. 99, de2 25 de juny de
1987. Presentacib de I’Informe davant el Ple del Parlament.

Iufbrme i 98 7

- Butlletí

Qficial del Parlament :num. 252 Annex, de 1’11

de marc; de 1988.
- Diari de Sevions seric G : num. 19, pendent de publicació.
Presentacib de I’Informe davant la Comissi6 parlamentaria del
Síndic de Greuges. *
- Diari de Semionsskrie P : nhm. 15, pendent de publicació.
Presentacib de l’informe davant el Ple del Parlament. *

*

Dadesa27defcbrerde 1989
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LLlRRE SEGON
i . INTRQDUCCI~

Tai corn s’anunciava en Ic? presentació d’aquest Informe, exposem en aquesta segona part algunes reflexions personals
sobre la Institució, que estructurem de la manera segiient :
1. La Institució del Síndic de Greuges de Catalunya
a) Marc competencial. La Llei 14/84, del 20 de mar$, la Llei
36/85, dc 6 de novembre, i la Sentkncia del Tribunal Constitu-

cional de 15,9,88.
b) Mitjans personals i materials.
c) Funcionament.
2,

La Instituci6 i els ciutadans.

3, La Institució i les administracions públiques.
4.

Reflexions finals.
L A lNSTITUCI6 DEL SíNDIC
DE GREUGES DECATALUNYA

COmbudsman es va incorporar a I’ordenament juridic espanyol per l’article 54 de la Constitució de 1978, que estableix
que una llei organica regularh la Institució del Defensor del
Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat
per aquestes per defensar els drets compreses en el Títol I de la
Constitució, i que a aquest efecte podra supervisar l’activitat
de I’AdministraciÓ i donar-ne compte a les Corts Generals.
La redaccih del precepte, el debat constituent on es fa
menció expressa dels comissionats parlamentaris autonbmics i
cl mateix Títol VIT1 de la Constitucib, permetin i tal vegada
aconsellaven limitar la competencia de supervisió de I’Qmbudsman estatal a I’AdministraciÓ de 1’Estat i estendre-la amb
caricter supletori, i mentre no es creés un Ombudsman autonbmic, a ies altres administracions.
La Llei Orghnica 3/1981, del 6 d’abril, del Defensor del
Poble, va fer, en canvi, una Opció per una competkncia de
supervisi6 universal sobre totes les administracions publiques,
ut i I itzant el sistema d ’interpretacid,1i terai, certament excepcional en I’hermeneutica constitucional.
És per aixb que un cop creats eis comissionats parlamentaris
autonbmics, entre ells el Síndic de Greuges, per la Llei de Catalunya 14/1984, del 20 de macq, es produeix una situació de
concurrencia de missions de diverscs institucions sobre el
mateix Arnbit territorial que calia articular per evitar superposicions ¡duplicitats que xoquen frontalment amb el principi d’eficAcia consagrat a l’article 103.1 dc la Constitució.
Aquesta convicció, a més dc la necessitat de dotar els comissionats parlnmcn taris autonomics d’unes prerrogatives i garanties que solament podien aconseguir-se mitjanqant l’exercici
de la competencia legislativa de Ics Corts Generals (administració de justícia, legislaci6 penal, articles 149.1.5 i 6 de la
Constitucib), va dur els Parlarncnts d’Andalusia, Aragó i Cata-

lunya a presenlar tres proposicions de llei, de contingut idkntic,
a l’empara del procediment especial d’inieiativa previst a l’article 87.2 de la Constitucib.
Aquestes proposicions van donar lloc, previ el corresponent
procés legislatiu, a la Llei 36/1985, del 6 de novembre, per quk
cs regulen les relacions entre la Institució del Defensor del
Poble i les figures similars en les diferents comunitats
autbnomes.
L’article 1 d’aquesta Llei estableix cn el projecte que la proteccio dels drets i llibertats reconeguts en el Titol 1de la Constitució i la supervisi6 a aquest efecte de l’activitat de 1’Administració Publica prbpia dc cada Comunitat Autonoma, com
tambk de les administracions dels ens locals, podrB ser efectuada d’ofici o a instancia de part, pel Defensor del Poble i el
comissionat parlamentari autonbmic en rBgim de coopcracib.
En el trhmit legislatiu en el Senat, aquesta cooperació, pel
que fa a Ics adminisíracions dels ens locals, es limita al cas que
aquests actuin en exercici de competkncies delegades per la Comunitat Autonoma.
El Parlament va interposar recurs d’inconstitucionalitat, al
qual s’assigni el numero 153/86, contra aquest punt de la Llei
(Butlletí Qfjcia, del Parlament níimero 113, pigines 5353 a
53571, que ha estat resolt, desestimant-lo, per Sentencia del
Tribiinsl Constitucional de 15 de setembre dc 1988 (ROE,
247, dei 14.10.1988).
El Tribunal ha entes que la regulació donada resulta indiferent respecte a l’imbit possible de ln capacitat de supervisió del
Síndic de Greuges,ja que la Llei 36/1985 no regula cap competkncia de les figures autotibniiques anilogues al Defensor del
Poble, competkncia que estableix 1’Estatut cl’Autonomia i la
seva llei reguladora.
En conseqüencia, som on &rem : hi ha una delimitació de
competencia que determina l’existhncia de competencies concurrents i una llei de coordinació que permet, en part, redistríbuir I’exercici de la funció i els convenis a establir entre el Defensor i el Síndic, on aquesta redistribució es pot concretar
amb les limitacionsja esmentades.

b) Mitjuns personals i matcriuls

L’article 33 de la Llei 1411984, del 20 de mar$, del Síndic de
Greuges, estableix que aquest per acomplir les seves funcions
ha de disposar d’una oficina que ha de tenir els mitjans personals i materials necessaris, d’acord amb les partides quc s’inclouran en el pressupost del Parlament de Catalunya.
Aquesta succinta regulacib es va desenvolupar mitjayant
les Normes Bhsiques del Síndic de Grcuges aprovades en data
8 de novembre de 1985 i publicades en el Diari Qficiul de In Genetalitat & Ciztulunya nhrnero 6 18, del 27. I l .I 985.
L‘article 2.2 d’aquestcs Normes estableix que {<elpersonal
del Síndic de Greuges és designat i separat lliurement per
aqucst i ha de cessar automhticamcnt el dia que pren possessió
un nou Síndic de Grcuges designat pel Parlament de Catalunya
H. Es va cstablir, doncs, un regim equivalent al del personal

cventunl.
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Tot i que la Institució dei Síndic de Greuges necessita del
concurs d’algun personal collaboradar que exerceixi ftincions
de confianqa o d’assessorament especial, prbpies de persolial
eventual, obviamcnt no pertanyen a aquest grup els llocs de
treball de subalterns, auxiliars o administratius que tenen encomanades missions equivalents a les dels seus hornbnims a
d’altres ens públics.
Una Institució que corn el Síndic de Greuges s’ha configurat
pel legislador amb vocaci6 de permankncia, ha de comptar
amb uns mitjans personals estabfes que n’assegurin el
funcionament,
Es per tot aixb que hem dit que és necessari afrontar la regulacid, de l’estatut juridic del personal al servei del Sindic de
Greuges amb vista a dotar a aquesta Institucib d’una infrastructura de personal estable, tot posant fi a la situació present de
permanent provi sionalitat.
b) Mitjans materials

En un altre apartat d’aquest informe ja hem fet referkncia a
la. installació en la nova seu situada al carrer Josep Anselm
Clavé, 33, de Barcelona. D’aquesta manera ha culminat un
procés que es va iniciar fa gairebk cinc anys, quan el Síndic va
obrir les portes comptant amb una sala habilitada en el propi
Palau del Parlament.
c ) Funcionament

El caricter no vinculant de les decisions del Sindic justifica
que la seva forma d’actuar pugui ser pregonament antiformalista, encara que, evidentment, no pot ignorar els requisits formals, ja que el principi de seguretat jurídica imposa la seva
presencia.
Aquest carkter no formalista permet modular l’opció bhsica
de procediment escrit en totes les seves fases i, per tant, potenciar I’oralital en la relació, amb el ciutada i també amb
1’Administració.
La via d’wcentuar tant com sigui possible les comunicacions
telefoniques i personals amb els responsables de les hees de
I’AdministraciÓ on s’ha produi’t I’eventual greuge 6s una
forma de contribuir a una actuacib agil del Síndic i de no afegir
més feina de l’estrictament necessaria a una Administració
que, per regla general, ja en té prou.
L’actuacib del Sindic no ha arribat encara al grau d’immediatesa desitjable. Un elemental exercici de rnodkstia exigeix reconBixer que certes t h i q u e s com l’auditoria administrativa, la
intruduccib de les quals consideravern que podria reportar un
millora de I’eficikncia de I’AdministraciÓ activa, tstmbk poden
aplicar-se amb exit en aquesta Institució.
Confiem que de l’experiencia acumulada durant aquest
mandat i amb l’adopció de les adequades decisions d’índole organitzativa sigui possible assolir aviat un grau bptim
Yi mmediat esa,
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Quan el mandat del Sindic de Grcutcs ks a punt de finalitzar,
hom es demuna si no és el millor moincnt per plante.jar ((ergs
onmes>>la rcflcxió que ha pogut madurar dhrant aquest
període.
El fet que la Jnstitucib tingui encomanada la funcici principal
de vetllar per la saivaguarda dels rircts fonarnenlals i les llibertats públiques dels ciutadans, emparades en el Titoi I de la constitució, aboca a la considemi6 sobre quines han estat Ics relacions entre la Institucirj i el ciutadh.
Podem auanGar que creiem quc, vistos els mitjans a l’abast
de la Institucib, els resultats assolits han dc ser avaluats de
manera forqu positiva, Per prendre el pols de la societat catalana, el Síndic ha einyrat dues vies : les queixes rebudes i les aCtuacions d’ofici. Aquestes Últimes, moltes vegades, han derivat de la reiteracib de l’objecte de les queixes presentades pels
particulars, En d’altres ocasions han estat les noticies dels mitjans de comunicacib les que han provocat dites actuacions. Finalment, i en menor nombre, la Institució ha actuat impulsant
d’ofici algunes investigacions, pels indicis detectats en la vida
dihria que han fet sospitar que determinades circumstancies
podien desembocar en situacions pressumptarnent conculcadores dels drets humans.
No obstant, i tot i ésser molt desitjable quc la Institucib reflecteixi mviu propi0 les inquietuds socials, el contacte diari
amb les preocupacions dels ciutadans s’ha assolit a traves de les
consultes i de les queixes presentades per escrit pels mateixos
interessats
Al llarg del temps sobre el que estem reflexionant, el
nombre de queixes presentades (haven t-se incrementat paulatinament els dos primers anys 1984- 1985) s’ha mantingut estabilitzat. fis evident que una major publicitat i promoció de la
Institucib hauria donat carn a resultat un ingent increment en
h presentacii, de queixes, perb el Síndic ha volgiit fugir sempre
de les estadístiques espectxulars per tal d’adcquar el servei
prestat als mitjans amb que comptava. El concepte de servei
phblic no hauria estat respectat en el cas contrari. Resulta obvi
que un equip de poques persones no podria atendre amb cfichcia una allau de queixes i d’actuaciens d’ofici.
L’its de la publicitat s’hauria d’cnfocar a la difusió de les funcions de la Institució de tal manera que el concepte penetrés
fins a les capes més impermeables n la informacib que sbn les
classes sociuls més necessitades d’ajuda. La correcta difusió de
la missió del Síndic de Greuges permetria la selecció natural de
les queixes, llegiu la no-presentació dkquelles peticions que,
per imperatiu legal, han de ser Inadmesses.
La inadrnissib, pero, comporta una inversili de temps que
no sempre justifica el resultat obtingut; en aquells casos que cs
facilita al ciutadh una informacib concreta que l’orientara cap a
una via de solucib del seu conflicte, considerem que el temps
esrnerpt ha estat plausiblement invertit; pel contrari, nquells
assumptes que cal rebutjar, perdoneu I’expressib, ((acop de raonament jurídic r> per tal de justificar la no-intervenció institucional, deixen un regust d’insatisfaccib, i mes, veient com s’acumuten les queixes l’objecte de les quals és perfectament
vi ab1e.
En conscqiiencia, en finalitzar aquesta primera etapa, el
terna de reflexió que ens proposivern ens porta a efectuar lu
I
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previsió que, cl’ara enclavant, cal establir vies de cornunicaci6
amb cls cstrals socials mes amunt esmentats.
Aquestes esferes mes necessitades i més negligidcs socialment són les que cal penetrar, atks quc poden desconeixer l’existhncia de la Institucih per lalta de la infnrmació escaient, O
inclhs, coneixent-la, podria ser objecte dc 121 seva indiferelicia
com a fruit de l’acumulacih del desencís.
Entenem que cal aprofitiir i’organització de les entitats cxislents i que, pcr tant, en el futur caldril projectar la nostra Instituc% a través deis serveis d’assistcncia social dels ajuntaments
i del ISepartamcnt de Bencstilr Social, així com de qualsevol
altre sistema organitzat, per tal d’intentar vencer desconfiances
i salvar l’abismc que separu les classes cconbmicarnent menys
afavoridcs dels organismes que poden solucionar-ios o, almenys, pal4ar les seves necessitats.

LA INSTITUC16 1 LES ADMINISTRACIONS
P~BLIQUES

131s successius informes presentats al Parlament durant
aquest primer mandat no han estat altra cosa, en definiliva,
que un retre comptes, precisament, de la qiicstió que abordem
cn aquest epígraf.
La tasca de tutela de drets i Ilibertats que té encomanada la
Institució s’ha de dur a terme a través de la supervisib de l’actuacih de les administracions pbbliques que han de contribuir,
amb la seva cotlaboracib, a fer-la possible.
Actualment, m b I’experikncia i el bagatge acumulats en
aquests cinc anys, ens trobem immiiloi*ublementsituats per fer
balm$ de I’actitud de les diverses administracions.
La primera conclusió cxtrcta ks que la col-laboració ha estal
desigual tant respecte a les divcrscs conselleries de la Generalital de Cittalunya com de les entiti-ltslocals, depenent dels respectius titulars.
De tot el seguit d’actur-icionsportades a terme clurani aqucst
temps en la tramitació de les qiieixcs, podem extreure una
serie de conclusions que resulten d’aplicacih a 1’Aúministració
autonomica i 11 la local, encara que més enclavant abordarem la
problcmitica d’aqucsta Última en la scvr?singularitat. Les esmcntades conclusions són les segiicnts :

- Problemes importants i difícils de resoldre i problemes de
poca entitat.
L’actitud de les administracions 6s gairebé unanim cn
aquest punt : les qüestions dc poal entitat es resolen, generalment, rhpidarnent i sutisfactbriamcnt; les grans qiicstions
s’arrosscguen.
En efecte, la tendencia generalitzada és la de diferir, dilatar,
posposiir i, fins i tol, refusar la resposta a aquells problemes
quc incideixen en tcmitiyues conflictives, la solucih de les
quals implicaria un cost de certa transcenrlh-icia. Les respostcs
quc cns fxiliten les administracions sbn diverses : des de la inactivitat total f’insii 121 negacib, r n h o rncnys argumentada jurídicament, del problcma.
No volcni pecar de derrotistes, per la qual cosa íem constar,
tambt:, que la mediació CIC la Institucih ha contribu‘f i\ solucio-

nar algunes tcmktiques conflictives i quc han costat a les administracions afectades un esforC CIC ponderació i d’cqiianimitat.

- Matisació política clels informes tkcnics
Tenim constitncia que, algunes vegades, els informes
emesos pels serveis tecnics administriitius que resoldrien les
qüestions plantejades com a objecte dc queixa d’una forma cc)mpletament ajustada a dret, s6n quasi tergiversats per la interprelació política que se’ls dóna. La constiincia neix de la comparació de I’infosme i ]’escrit de remissi6 que poden ser gairebé de signe contrari.
Quant a les administracions locals, recordarem només el que
ja s’ha dit en d’altres informes, ks a dir, la diferencia de mitjans
existents entre els ajuntaments grans i els petits. Aquesta desigualtat comporta widentmcnt un judici mes benevolent per a
les mancances de les actuacions dels mbs desahvorits. Cal remarcar que, en aquest sentit, hi ha hagut respostes modeliques
de petits municipis i authtiques vies de fet en alguns cle nzks
importants.
e s interessant assenyalar que el fet de disposar d’un bon
tkcnic en plantilla marca diferkncies diametrals en les iictuacions municipals. Si més no, aquests municipis respecten el procediment administratiu que ks la millor garantia dels ciutadans.

REFLEXIONS FINALS

Una lectura reflexiva dels epígrafs que constitueixen aqucstti
segona part de l’inforrne dei 1988 ens duen a rcmarcar algunes
idees bisiques que ja han estal exposades,
Entenem que les principals conclusions que se’n deriven
són Ics següents :
- La qiiesíib del personal al servei de la Instjtucib, que rcsulta redu’it per tal com voldríem descnvolupar les trisques que
el Síndic 16 legalment assignades, podria rcsoIdre’s amb alternatives diferents. Proposem seguir I’exernpie que ha donat resultat en d’altrw administracions i que consisteix en i’acollida
de becciris, estudiants dels darrers cursos de la Facultat de
Dret, per part de la Institució. Aquesta qÜcsli6 s’hauria d’estudial. conjuntament amb les ilclministracions que destinen una
part del seu pressupost a l’activitat de foment. Els becaris podrien efectuar unes prhctiyues d’adrninistració profitoses i la Instituci6 es beneficiaria obviament de la seva feina, que seria dirigida pels responsables de les diferents hees temhtiy ues.
D’altra banda, i com ja hem exposat en l’epigraf corresponent, pensem que es necessari establir un estatut que doti de la
suficienl estabilitat, davant la provisionalitat present, als mitjans personals de la Institucib.
Pel que fa al funcionament, no dcixem d’insistir en la necessitat que cl principi d’oraljtat prcvalgiii sobre el prouecliment
habitual dc constiincia escritu a la nostra Institució.
L’expericncia cíernostra que, acluiint sota el principi dc la
bona Te, les gestions no escrites superen en celeritat i cficricia a
les docurnenlades segons trimits cxcessivamcnt bucocrhtics.
- Les relacions institucionals amb els ciuladms podrien
ser rnilloradcs, cn ei futur, per la via dc penetració infrmativa
en les classes socials menys afavorides, aprofitant a tal cfcctc
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els organismes i institucions existents, brisicament els serveis
socials municipals o els organs adients del recent creat Departament de Benestar Social de la Generalitat de Cataiunya.
- Quant a les administracions públiques, considerades
com a organitzacions de col-laboraciónecessiria amb aquesta
Institució, entenem que cal impulsar els contactes a nivell
tkcnic entre ambdues entitats de tal manera que s’aconseguís
una informacib el més ajustada possibíe a la realitat en benefici
dels particulars formulants de les queixes. Igualment caldria
impulsar I’assessorament d’aquelles administracions petites i
amb pocs recursos, per tal que ens consideressin mes un punt
de recolzament que un comissari fiscalitmdor de la seva dura
tasca.
- La flui’desa ha presidit sempre els contactes del Síndic de
Greuges amb el Parlament de Catalunya. Els nostres Informes
anuals han rebut sempre I’aprovació de Ia Cambra i les nostres
sol.1icituds han estat ateses.
Entenem, per tant, que la linia d’accib seguida fins al
moment és una bona via de dialeg i enteniment.
Les petites esmenes que s’anuncien a continuació són mers
suggeriments, idees a madurar, per tai d’aconseguir una collaboració encara més estreta. Creiem, per exempie, que fóra
’

molt convenient estudiar la possibilitat de prcsentar informes
punluals sobre temes concrets i que preocupin socialment en
un moment determinat. Aquest sistema, no compatible amb
el mandat legal de l’article 30 de la Llei 14/84, alleugeriria,
d’attra banda, 1’1nforme final.

ANNEX

Llei 14/1984, de 20 de Marq,
del Sindic de Greuges
(DOGCnúm. 421, del 30 de marq
de 1984)

Conformement al mandat que fa l’article 35 de 1’Estatut
&Autonomia de Catalunya, aquesta Llei estableix I’organitzacid, i el funcionament de la Instituci6 del Sindic de Greuges,

N de Iu R. :El text de la Llei, que 1’lnfbrrnc reprodueix ayzii,
pot ésser consultat en el ROPC nzim, I8 7M, pag. 7945.

