
DEARI DE SESSIONS / P-Núm. 33 / 24 maig 1989 / SI3SIONS PLENAKIES Núms. 29,30 i 3 I .  I 
- - .. - . - -- -~ . - , . -. . . . -. . . - .. 

1552 
.. .- _ _  . 

Ordrc dci dia 

131 SI-. PKESIDENT : Comenca la scssi0. 
Aqucsta sessi6 t indri  un  Únic punt rlc I’ordrc del dia, la scqii- 

kncia del qual es descritidcllarii d’acorcl iimb l’articlc 144.3 tlcl 
Rcglament, sobrc la trumitació parlamcntiiria de l’lnforme 
anual del Síndic de Greuges, L’Honorable senyor Frederic 
Rahola i d’Espona, Síndic de Greuges, ks convidat li presentar 
un rcsum dei SCU Informe. .(PuM,w.S Si Ienci.. . 

131 Sr. SíNPlC DE GREUGES (Frederic Rahola) : Molt 
t-Ionorable Presidcnt, Molt Honorable Conseller, i14ustrcs se- 
nyores i senyors diputats, :ira fa quatre anys i mig vaig 
prcsentizr-me, per primera vegada, davant d’aqucsta Cambra 
per donar comptc dcl nicu primer informe; avtri, em presento 
pcr doniir compte de l’últim informe cl’tiquest mandiil. En el 
primer, 110 sols vaig sentir I’aventura i l’emocib del ritual quc 
representavi\ licr a mi aqwll primer acte parlamentari, sinh 
també el  batec pcr la responsabilitat i l’honor d’haver estat in- 
vestit comissionat parlamenlari per defensar els drets fona- 
mentels i les llibertats públiques dels ciutadms d’ayuest país. 
I’cnso que en aqiiest periode institucional Iic complert el yuc 
vaig manifestiu- en 1 1  presa dc posscssi6 : crciir U ~ R  institucib 
que obri una now via cls cliileg entre l’aclministral i l’admi- 
nistixih i ,  d’aqucstn manera, complctur cl procés cicmocrhtic 
del nostre sistclzla administratiu. 

A Iravcs dels ssrcccssius informes presentats al iJarlament, 
els senyors dipuhts han pogut seguir, a n y  rere m y ,  les inquie- 
tuds, les queixes dels ciutidans de Cntaiunya; n’hi ha hagut 
que revelen desviacions i faises prr‘ictiques xlmi riist ratives, 
m o l k s  de les quals han estai rectificades en acceptar les nostres 
recornanacions, com que ha ~ranquil~litzat molts ciulailaiis. lili 
el transcurs d’aquesls anys, les relacions amb I’AclmEnistraci6 
liau cstat summamcnt clialogants; aixb ha  facilitat que, a la ma- 
joria dels C;ISOS denunciats, hi hBgini lrobal soliicions bwdes  
en critcris cl’cquitat i d’i rnpiircialitat I 

I:a tot just una setmana quc aqircst lnf’ormc va ser debaiut i[ 
la Cotnissii, corlcsponcnt; a l l í  vaig escoltar i contcstar Ics retlc- 
xions, preguntes i actarimcnts yuc els difcrents grups em van 
Iormuliir. Vuig u expos~r, mes impliament, les Ixuticularitats 
dci documenl que, ii hores cf ’;ira, vostcsjii coneixcn. 

Com que aquest Informe és el darixr d’aquest mandat, 
I’hern prcscntiit en dos Ilibres : el primer --com els 
mtcriors- pragrniktic; ei segon, normatiu. 

En cl primer es recullen les queixes corncnlacles als expedi- 
ents iniciats d’ofici; t m b k  hi mencioncrn les qucixcs rebutja- 
clcs, les quc cs troben en LramitaciO i lesja invcstigadcs amb re- 

strl tais obtinguts. Compren, doncs, suggerimcnts, recomanaci- 
ons, advertiments i recordatoris cie deiires legals formulats ii 
I’Administracib i accions medials dutes ii terrnc. 

Amb cl bcnentks y ~ i e  aquest Informe correspon, global- 
ment, al contingut i a I’orientaci6 geneciil dels quatre que l’haii 
prcceclit, quant a I’esiruchni formul i concepcih rnetodolbgica 
segueix cl modcl que vam presentar I’any passat. Considero vi)- 
lides i donem pcr reprodiiides les reflcxions yuc hi expressi- 
vern. Ara hcm aiuslai més lii sislematització dcl contingut i arn- 
pliat el nombre de seccions. 

El llibrc segon contb divcrses reflexions i valoracions sobrc 
els quatre anys i mig de manclat, cstructuracles dc inanerii que 
cl lector coiiegui la nostra expcrikncia pel que fa al marc co- 
rnpetcnciiil, als mitjans personals i materials i la relacih de la in- 
cidencia i nstiluciÓ-ciuic?cl~i i insti tuci6-admi nislraci0, i acaba 
amb unes reflexions finals. 

Amb aquesl Informe pretenem donar, en unes pkgines me- 
suracles, el resultat dc les experiencics i els coneixements ad- 
quirits en el iranscurs d’aquests iinys de constan1 i tenac; dedica- 
ció, pcrquk servcixi de suggeriment i estirnul a I’Administra- 
ció, i que cs tingui CH compte quan projecti nous esquemes ad- 
ministratius, que, de ben segur, seran més operatius i més 
hgils. 

En un altre ordre de coses podem dir que a Catalunya els 
drets civils i puiíiics són els que més es respecten i compleixen. 
Perb, tot i aixb, persistcixcn situacions quc són dificils de 
superar. En canvi, hi ha problemes d’igualtat davant de la llei i 
cls tribunals : una altra vegada, la secció dcjustícia és la que ha 
rebut un  nombre rnks elevat de queixes i hem hagut de fer di- 
verses consideracions pel que fa a i’efectivitat dels drets cie de- 
fensa de qui no té mitjans econbrnics i dels desvalguts. En di- 
verses ocasions hem hiigut d’intercedir per superar retuls im- 
portants en la. tI-runitacib de proccdimcnts, si bB cal dir que en 
les nostres comunicacions ;imb Ics autoritats judicials hem 
Irobal In rnixima comprensió i col-laboració. Li\ nostra intcr- 
venci0 eiis ha Ixrrnks constatar els perjudicis causats pel 
nombre de jutjats amb vacants i que I u  novil planta i demarcaci6 
judicial té problemes d’instauracib i que la necess;iriii reforma 
es fa esperar massa. 

També, I’Inforinc rccull que hi ha problemes de normalitza- 
cib liiigiiística i de convivcncia idiomhtica. L’accés ;E I’iis nor- 
rnalitmt dcl catali, tant pel que al dret al nom propi -eiicar;t 
vam haver de lluitar per podcr inscriure cl notn catalii de (1 Luia 
)) at jutjat dc Vic- com pel que f ~ i  a la documentacih pirblica 
--cscripturcs, notificacions i cmunicwions-, ks notícili 
quotidiana o reclamaciO que sc’iis presenta constantment. 

A tritvés de les clucixes i tatnhk dels expedients cl’olici, hem 
clclcctut problcincs d’cstmngers, cl’qxit rides, de gitanos i ,  dar- 
reranien1, de colkclius clc treballadors africans, que I’AcIrni- 
nistracib ha hagut dc resoldrc d’urghcia, hca ra ,  pero, com a 
conscqüencia ~t’tinc? anterior política d’abmdonament, hi ha 
problemes pcridents dc rcsolucib cii aqircsta iirca. 

t li  continuen havent queixes pel que Ik a problemes rti: lli- 
bcrtat de consciencia, des de problcnies rclatius al sccret pro- 
fessional a problcincs de Ilibcrht d’inf’ormaci6, passant pel pro- 
blema cI’ob,jcccib de conscikncia com ii causci excloent del 
servei militar. 

Ida reinserció social dcl prcs 6s una assignaltira liendent a 
C I ~ U S ~  de la massific~ici6 que encara hi i i r i  en els centres peniten- 
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ciaris de Cataiunyx Aixb no obstanl, si comparern les nostres 
dades amb cls informes dels diversos Omhitclsinnn cl’al trcs 
Ixiisos europeus, podem dir y w  la situacii, respecte ;I uquests 
clrcts 6s semblant ii la de la resta d’12Ji~r~pa.  En canvi, i10 puc ser 
tnn optimistu liel que fa ;iIs drets econbinics, socials i culturals, 
t’accés als quals encara és difícil licr a molts ciutadans. El persis- 
tent dcseqtiilibri econbmic, la creixent desigualtat cn la distri- 
buci6 dc la riquesa, causada, cl’una banda, per la i m a m  d’espe- 
cialitzacii) de lu mi cl’abra i ,  de l’altrii, per una widesa i acumu- 
laci6 de luxe dcsmesurats, obliguen el Govern ii controlar 
aquests Ienhmcns i a acttrar en defensa rlcls mhs clebils 
pro po rci onan L- I os opo r t 11 li i t als niés í’avora b les. 

En aquest sentit, wui ,  el dret it u n  habitatge clignc és, pcr a 
molts ciutadans, mcs difícil d’iiconseguis yiic uns anys endurrc- 
re. Per aixh hem hagut de recomanar als poders públics una 
nxtjior atenció a aquest problema i pregar-ios que busquin 
noves solucions i impulsin nous prograrncs de finanqamcnl de 
1 ’habitatge. 

‘himbé el dret ;i la protecció de la salut i I’accés a Z’assistbncia 
pública o il I’ossistcncia clc Seguretat Social han fet q ~ i c  rebés- 
sim un nombre important de queixes : els problcmcs de les ur- 
gkncies als hospitals, les llargues llistes d’cspera i els deíicits de 
l’assistencia primliria. Per aixo hem manif’estiit que s’ha de 
crear una cunscikncia social soliclliria entre malalts, mctgcs i 
Admiriistració sanitiwia que superi els diversos interessos parti- 
culars, en benefici dei superior interes de la salut pública, i així 
m i b a r  a l’exercici mks efectiu dels drets del malalt. 

També hem fet una crida a les diverses administracions 
perque accclerin els acords encaminats a millorar la situacib de 
I’atenci6 psiquiitrica i hem hagut de demanar una millor com- 
clinació i cooperacih pcr superar els greus problemes plm tcjats 
en aquesla matkria. 

També hem constatat que encani hi ha obstacles perquc 
I’Administraci6 sanitiria valori les alkgacions i proves deis 
interessats que puguin desvirluar i contradir els informes admi- 
nistratius, perquc considerar n o m h  corn :i certes les afirmaci- 
ons dels informcs de I’AdministraciÓ, sense valorar In prova 
del contrari, equival a resoldre iridiscriminadanienl els recur- 
sos dcl ciiitadi i obligar-lo c? pledejar per dirimir la controvbrsia, 
S’ha d’arbitr’ar de manera que els ciutadans puguin veure satis- 
fets, ni que sigui de manera provisional, els setis drets del con- 
tingut economic mentre es resol l’cxpedient administratiu. 

La nostra societat encara no pot oferir una resposta suficient 
i L ~ C S  condicions justes i dignes per als malalts termjnals, els 
qui paleixcn malalties ara per ara ingiiari Mes, i els drogaaclclic- 
tcs que volen superar la seva malaltia. Aixh trtinbk fa que la 
capacitai ectmbniica del malalt determini unes condicions més 
o menys favorables davant de F’infortuni -és espccjalrncnt 
(iramitic en el cus dels nialal ts cie la SIDA. 

El dret ii la rcinsercib social CIC qui ha patit seqiicles invali- 
dants també ha dc ser t’eforpt. ks cert que s’ha legislat i cluc, 
des d’un punt vista solament tcbric, Ics harrerex arquitectbni- 
yues han estat superades, per<) també és cert que, a la prktica, 
emira n’existeixen rnoltcs. S’ha d’obtenir una millor sensi bi- 
lització i, ulhora, L ~ I  presa de conscikncia de tkcnics i dirigents 
cluc despertin la solidarilat i !‘acin desaparkixcr la caritat : ei 
disrnimiit es un strbjectc dc drets, la caritat no e s  rcconeixc- 
ment clc sub.jectes. 

T m b é  liem propugnat I’claboracib d’una llci sobre cducació 

especial que, sota la guia dcl sistema educatiu ordinari, reguli 
de inanera pacifica questa inatkria, dislingint el tracliiment 
segons els diferents colkctius afectnts. hqucsta norina haurirt 
dc regular Ics relacions entre I’AdministraciO educativa i la sa- 
nitiriit pcr ordenar les sit iiacions de les pcrsnnes afectades 
abans dc I’etapa cducativa i clesprks. 

Iiern rebut rnoltcs visites de personcs que no  tcncn Lina 
pcnsib suficient, i aixb cls 131 viure de manera vcrgonyosti, i cn 
riquestu situwih tambb es troben moltes vídues i moltes dories 
i homes que, després cle cotitzar d’acord amb cl quc els va indi- 
car 1’Administració, Iian vist clcfradada la SCV~I  bona íe pcr 
canvis i interpretacions lcgislntivcs posteriors i no poclcn pcrce- 
bre lcs pensions com a t rcbal ladors ai1 tbiioms. 

I h t r e  tota aquesta llista de drets mciiils, ecmibmics i cul tu- 
rals, hem vis1 -i hem de dir-ho amb tota  la contunc1bnci:i- 
que la pobresa 6s el principal component de tota siiuaci6 d’in- 
justícia scrcial. Cada dia hi ha més pobrcs que dormen al carrer, 
sobretot homes i dones grms que ja no tenen edat cic trehnllar i 
yuc no podcn recúrrer a cap auxili social I sanitari, Cal establir 
els plans necessaris per eradicar la pobresa i a f w o r i r  els col.leu- 
tius mks vulnerables i indefensos; I’aprovaciO i aplicació d’a- 
qucsts plans hauria d’cfectuar-se sota eis prirxipis de coordina- , 

cih i col.lahoraci6 efectives entre les divcrses administracions i 
entitais civiques afectades. 

Y Ie nolat, com a reucció esperatyada -i ésdust que ho digui 
aquí, avui, clavant d’aquesta Camhrii-, quc totcs les aulori- 
tats, com la societat civil, tenen cansciencia dc la neccssitat dc 
protegir els drets que nnomencm de solidaritat, aquesta tcrcera 
gencracih de drets fonamentals que cada dia es més tangihlc i 
nccesshia, que han dc ser protegils. 

Eiis hem de felicitar perquk aquest Parlament va aprovar, els 
clarrers m y s ,  normatives diverses relatives ii la protccció CIC la 
natura, del medi i de I’cntorn. Els desastrcs ecofogics ocorre- 
guts tant a Catalunya com en altrcs indrets clcl m6n eiis han de 
fer prendrc conscikncia qtic cl dret al medi natural 6s cle 
tothom i que la proteccib de la riatuni i la recupcracii, d’espiiis i 
d’cspecies aniinals han de ser promogudes desde I’escola pri- 
milria. N o  n’hi ho prou amb normatives, cal I‘cr els esfor~os 
economics nccessaris per aplicar-Ics eí’ectivament. 

Ningú .ja no dubta dels drets de les víctimes dcl delicte, i les 
nostres cxperikncies ens han portat ii reclactar unes notcs sohrc 
el nou enrocilmcnt que s’ha de donrir al drct pctial per complir 
les recomiinacions dcl Consell d’Iitiropa, Cataliinya, lot i que 
no té competkncics ei1 la materiu, pot ser capduvuntera en ¡’es- 
t Lidi i rcceiwi de sol uci ons. En acluesl tispect c, cs encorn ia ble 
l’experiencia del servei d’atencib LI Ics víctimes, creat per I’A- 
.i un tarnen t CIC I3arce 1 on il. 

Ningii no dubta tampoc del dret a la pau, cirel fonumenlal 
pel que1 cncarii cal lluitar. 

La nostra intcrvcnció lia pogut garitntir u Ics parts en conflic- 
tc la llibertat d’accih rnediutloru i ,  en lzi majoria dcts casos, hem 
aconseguit solucions positives en situncions cn que el ci ~ i t a c l i  
es trciba gencrdmcnl en posicih d’infcrioritat. I-letn excrcil 
I’acte siiprcm CIC deniincia piiblica dc Ics situacions comprova- 
des, C) sigui, hcm posat cn crmeixcmcnt de la socictal civil allb 
que I’AclministraciO i el sistcmn adminisl ratiu dels interessos 
comiins han fet o deixat de fer, no Iian prcvist o no han resolt. 
Crec que aquestes situacions han posat de manifest la identitat 
del Síndic cic Greuges, I n  qual ha cstat confirmada per la conti- 
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anqa quc cartu din ens demosira el ciutaclii, que, pel que podem 
observar, vil prcncni consciencia d’una insiitucih que 6s una 
organitzacici adequnda pcr ikr prevaler eis seus‘ cirets quan son 
v LI 1 neiat s per I ’Acl m i 11 i si rac¡ 6. 

Iin l’lnrorine hem procurat quc cls textas aportais proporcio- 
nin elements de judici perquk, no solament els parlamciitxis, 
sinG cls ciutiidans en general tinguin una inforimcii)  fideclignn 
y w  els pcrtneti tenir L I I I ~  idea aproximacla CIC la realitat del 
nostre sistema de treball, dels cccursos de cluk poden fer ús 
(I kiv ii II t cl ’un f c t a cl tn i n i st ra I i u advers . 

En aquest pcríodc institucional liem dotat la institució d’una 
seu clefinitiwi ii I’antic ibaalau clcl Marquks d’All‘ari*iis, cedit per 
I’Ajunlament de Bmelona, on hem pogut esiructurar cor iw-  
tamcnt els serveis cl’informxió i d’informhtica i on I’ccluip 
d’assci.;sors pol treballar folgaclatncnt i amb comoditat. Aixo ha 
pcrmbs un trebíitl més coorcliixit de totes Ics seccic)ns, filclor 
imprescindible perclub una institucib corn la nostra pugui retre 
un servei elicac al ciutacli. 

Per acabar aquesta I ~ ~ V I I  cornparcixenqa, vull agrair als alts: 
&recs i a I’esciilii administrativa les deferh ies  que en iol 
moiiicnt han tingut amb mi i la collahoracib quc in’han pres- 
tat, sensc la qual el meu exercici hauria eslai molt més dificil. 

T m b k  vull cxprcssar el meu agrdimcnl a tots cls piirloinen- 
[aris pcl constant suporl cluc m’han donat, sense el qual la vid;i 
i la conliniiitat dc la institucib no hauria estat possible. 

Arnh els resultats d’aqiicstes rcalitxacions crec que he co- 
mplcrt amb el quc em vuig proposar cn cl moment d’acceptar 
el &rec de Síndic dc Greuges. 

I un darrer record i agrciiment : iworrliir les hores baixes i 
les hores altes del naixoinenl de la institució i agrair la dedica- 
cio de tols aqriclls cluc amb el seu esrorc; ixmona1 m’han qj~lclat 
a donar-li unii nova vida. 

Moltes gricics. 
I<I Sr. PRES1 DENT : Mol tes gricies, i-Ionorablc Síndic. 

(IA’!!, SL ,S‘iní/ic ú~ Gwrrg~s s ’ubwnki &I Scilh d~ Smions. ) Ara, 
un cop íinida I’exposició Í abscntat el senyor Sindic, cl dcbai 
prosseguiri amb la intcrvencib dcls diferents gr~ips. Pel C h u p  
parlamentari Mixt, 16 la paraula I’ltlustre Diptital scnyor 
Latorre. 

FA SI-. LATORRE : Senyor President, scnyot-es diputades, 
senyo r s di p LI lats, ccr tamen t i ’ I n for me q ue I ’ 1-1 on o rahl c S i i i  d i c 
de G rcuges, scnyor Fredcric Ralwla, ens acaba CIC prcscn tar, 
td qudcom d’cxtraorclinari ~ I’rcct ivament, cs tract B de l’infor- 
mc tic cloenda clel primer inandat dc.1 Sindic. Jiislamcnt per 
aixb, el Síndic lla presentiit el seu Informe estructurat en dos 
llibres 1 el primer, de forrnu molt semblant al de l’cxercici 
passat 4 s  ei que el Síndic iitioniena << Informc obligat H-, i el 
segon, de cariclcr més personal, expressi6 dc lot un seguit de 
meditacions i dc considcracions sobre la mateixa institucih del 
Síndic, 6s cl cluc el Sindic anomcna (< Infornic volgut >>. 

El total cl’expcclicnls tramcsos pcl Síndic ha cstnt dc 1.227, 
molt similar :i1 de I’cxcrcici aiiterior. C1;issificuts per seccions, 
justicia abasta el 20,95%; l’ordenaci6 d d  territori, el 20,54%; 
I’hdininislnició general, el I7,28%4 i trcballs i pensions, el 
10,27%, pcr citar només les seccions qiie ~[ltriipiissen el 1 O(% de 
les qucixes. 

t%r aclniinisri.acions, la CIC I’l3tri t  ceniral i pcrifbricii rcpre- 
scnta el 20,2 1 %  del total dels expedicnis; la rlc la Cheridiiíit, 
ei 35’2 1%; els r!iuntamenls, c127,14”4 i I’AdniinistracibjLiClici- 

al, el 8,8094~ 
Pcr Brces Lidrninistratives de la Gcneralitat, i referint-lios 

lambd iiomcs 11 les més significatives, justicia rcprcsenta el 
25,02% dels expedients; I’Admitiislracib l o a i l ,  el 24,54?h; sani- 
tat i Segurctat Social i treball, el 15,16%, i política terriloriul i 
ohrcs piibliques i indiistria i energia, el 12,07‘!h. Cal significar 
que aquests perccntatgcs sOn pricticainent coinciclcnts amb els 
que es donwcn en I’cxercici del I9R7. 

Les actuacioiis d’ofici dcl Síndic s’han mantingut en cl 
mateix nivcll dcls últims anys. I’ren 38 I’any 86, 48 i’any 1987 i 
35 l’any 88. 

I h s  referirem, en primer lloc, als asliectcs quc els ccntristes 
considcrcm niks rellevrints sobre cl control de I’acluaciÓ a c l m i -  
nistrativu duta ii ierme pcl Síndic. 

Pel que fa ii I’Adtninistracib general, s’insistcix eri a116 que ja 
s’explicili I’any passat, en el sentit dc la neccssiiat d’articular 
un sistema que ohhieclivi millor que l’cxislenl el i’cspccte als 
principis dc mkrit i capacitat per a I’acccs ii la condició de funci- 
onari. i31 Síndic insta I’Administruoib a trobar fbrmulcs per 
trencar cl ccrde sense fi del que ell anomena -molt benhola- 
ment, per cert- (< la discrcciontilitai iecnica dels tribunals >). 

D’altra bancia, any rerc any des del 1985, cl Síndic: ha con- 
demnat la possiblc prk t ica ,  pcr part de I’kclministracib, dcl si- 
lenci udministratiu com a prktica perversa, consistent ii no 
donar resposta a les qüestions plantejades per l’administrat i 
posar aquest d m n t  la ciisiunliva, o bé d’haver de recórrer als 
tribunals pcr veure recorreguda la scvii prelensih, o be de clcsis- 
t i r  d’aquesta. 

‘Tres s6n eis aspcctcs més significatius quc el Síndic destaca 
1x1 quc fid a I’ordenacicj clel ierriiori. El primer, cl dret constitu- 
cional -ccada vegada i m h  conculcat- :i u n  liabitatgc digne i 
adequat, i expressa la profu ncía preocupació pcr l’augtnent, 
m b  un componcnt fortament especultttiu, del preu dcls habi- 
tatges, molt supcrior al de l’increment de la renda cle la major 
part dels ciutadans, i amb ~ i n a  incidkncia mes significativa rc- 
spccte a la gent jovc i alsjubilats. Eis grups parlarnenlaris, seny- 
ores cliputades, senyors diputats, han rebut fa pocs dies u i z a  
carta tra1nesc2 pel Molt I-lonorahle senyor President de I n  Genc- 
ralitat d’una qucix;i quc la senyora Isabel Mir6 Smtpere, que 
és una jubiladu de selanta-quatre anys, dirigia al Síndic de 
Greuges. 1 li deia, textualment, que fins al mes de dcscmbrc 
CIC 1988, la quantitat que pagava ric lloguer clel seu habitatge, 
per lots cls conceptes, era de 5.905 pessetcs mensuds. Es 
qucixam, aquesta senyora, que durant I’any Z 989 I’acfministra- 
dor l i  ha anat apujant el lloguer l i n s  it 9.466 pessetes. AC- 
tu:ilment, aquesta senyora cobra una pensiii de viudetal cle 
30.460 pessetes. 

Segon lema significatiu et1 I’ordcnuci6 del territori la utilit- 
zaci0 del sol d’acord amb I’interks gciicriil, en quk recomana la 
dotacih a les diferents administrucions -iiutoniimica i local- 
dels mi t.iarrs necessaris per tal d’impedir aquesta x1ic1-11 creixent 
de I ’ cs p c c LI 1 a c i 0 I 

‘I’crcer, la protccció de la natrlra com a concrecib del dret a 
disposar d‘un medi ambient aclequat, Li\ pmdircció lcgislativu i 
normativa ci’aquesta Cambra ha cstat important i valuosa; 
tnott possibierneiit, en aquest mntcix Ple aprovarcni iinii modi- 
ficació ({‘una altra lici rneclic5-ambiental, perh no s’ha produ’it 
cncara unli dotaei0 pressupostiiria suficient pcr descnvolupar- 
la, la qual cosa, si semprc és motiii CEC preocupacib, ho és moll 



1555 
- -- DIARI DESESSIONS J P-Núm. 33 / 24 maig 1989 J SESSIONS PLENARIES Niims. 29,30i 31.1 

-- - -I - - _  ~ - . _.- . 

més en una &poca corn l’actual, en qui: el creixement de l’acti- 
vitat economica pot crear desequilibris irreversibles. A clls, a 
aquests desequilibris irreversibles, ens referíem precisament 
els diputats centristes quan, ja Ik utis dies, substanci;ivem lrt 
nostriz interpcllació sobre cl medi ambicnt, i parlihem d’un 
model pervers de creixement. 

El Síndic crida l’atenció sobre Ics notificacions tri buthies de- 
fectuoses com a causa d’indefensih per al ciutadh : de seixanta- 
cinc queixes trameses sobrc aquesta qiiestib, quaranla-dues 
feien referencia R aspectes de gestió, i ,  de qucixes, el 50% co- 
rresponien a defectes de notificacib. 

L’increment, moltes vegades cxagerat, d’niguns deis valors 
cadastrals de les finques urbanes com a conseqüencia de la rcvi- 
si0 efectuada I’any 1988, fonamenta la preocupació del Síndic 
per les repcrcussions que suposa, principalment, pcr a pensio- 
nistes i jubilats. Fa una estona, jo els feia esment de la carta 
&una d’elles, 

Curiosament -ja ho hem dit abans-, els expedients rela- 
tius n sanitat i Segurctat Social i lreball representen nomes el 
1 5% del total, la qual cosa no impedeix al Síndic fer una impor- 
tant crida d’atenció sobre l’cxistencia al nostre pais de ciuta- 
dans que veuen trepiljat el seu dret a la salut, i d’altres que no 
el poden exercir, no pesque no estiguin malaits, sinó perque 
encara no gaudeixen de cap tipus de protecció ni tenen en 
vigor el nou sistema de Seguretat Social previst a la nostra 
Constitucih. 

Important és el capítol que el Síndic dedica al greu problema 
de la SIDA. El Consell de les Comunitats Europees i els repre- 
sentants dels estats membres consideren, el 31 de muig de 
1988, refermar el scu interes per mantenir lot un seguit de 
principis, i comprovaren amb satisfacció l’aplicació cle politi- 
ques homogknies en la lluita contra la SIDA. 

Malgrat les mesures preventives i de contrcil adoptades pcr 
les iiutoritats sanitaries per tal d’evitar la infecció i la mateixa 
malaltia, el Sindic crida l’atenció per l’existhcia d’un buit 
molt important que no ha estat ni controlat ni regulat pels 
poders públics : ens referim a la prostitució. 

L’assistkncia psiquiiitricri -referida fa uns minuts pel 
SÍnclic-, a la qual ja es va dedicar un apartat especial en I’lnfor- 
me del 1987, toma a Bsscr motiu de preocupació en 1’Informc 
d’aquesl any. La preocupaci6 expressada -derivada, basica- 
ment, de les dificultats derivades dcls intcrcssos polítics que 
fins ara han impedit el trasphs de Ies corresponents cornpeten- 
cies de Ics diputacions 8 la Generalitat - confiem que comenqi 
a minvar, esperem-ho, si, finalment, les converses de les Ú l t i -  
mes setmanes arri ben a un final feliq. 

El nostre sistema contributiu de Seguretat Social deixa 
molts jubilats sense prestacions econbmiques i l’acci6 social i 
els scrveis socials presten un servei ínfim i cxclusiu, amb el 
qual moltes vegades es dificil de subsistir. 

La Scgurctat Social -diu el Síndic- hauria de protegir els 
ciutadans contra els riscs socjals i els desequilibris de la produc- 
ció i del consum, nies que mes havent-hi factors com l’atur, les 
jubilacions, I’cscLis index de natalitat i el poc estalvi, que hi 
actuen en contra. 

Jlesprés de deu anys de I’aprovació cle la Constitució, no cs 
pot dir que els podcrs públics gurantcixin I’existencirz de les 
prestacions socials suficients en Ics situacions de necessitat 
dels ciutadans. 

Quan entrem en l’aparial de Treball, el Síndic denuncia amb 
rotunditat I’evidencia de la manca d’una política clara i contun- 
dent contra I’atur, que impedeixi que es continui carregant tor 
el pes de la crisi sobre les parts n i k  febles i deshvorides de la 
nostra societat. 

Especialment significatiu ks l’apmtal yuc el Síndic dedica al 
Bcpurtament de Denestar Social de la Generalitat. Definits els 
dos clars vessants de I’actuacih d’ayuest ilepartanicnt --d’una 
banda, posar a disposici6 de la Comunitat cls clements de rea- 
litzaci6 i de satisfmxi6 personal, i de l’dtrii, resolcirc les mim- 
ciinccs que dificulten a cleterminats sectors socials aquestes 
rcditucims-, el Síndic relaciona tot un seguit d’assumptes 
que el nou Departament hauria cl’af’rontar. LR pobrcsa resulta, 
senyorcs diputades, senyors diputats, aterridora. EI record del 
Sindic, de les seves paraules, davant d’aqucst Parlament el 10 
de desembre de 1987, amb motiu de I’Aniversari dc la Declara- 
ció dels Drets Humans, quan deia que a la nostra societat hi ha 
famílies que donen gracies a Déu per tenir un fill deficient, 
perquc aixb els permet percebre les 15.000 pessctes del subsidi 
de garantia d’ingressos minims. Lti pobresa, dkicm, els defici- 
ents psíquics i fisics, els infants, eis velis i els colkctius 
marginats. 

En referir-se ztls temes d’ensenyament, el Sindic recorda la 
vaga dels professors d’cnsenyamen t pi1 blic produ‘ida l’any 
1987, I’any academic 87-88, i denuncia la incapacitat de I’apa- 
rel1 burocritic del Departament d’Ensenyamcnt per afrontar, 
amb la munera legalment exigida, a una situacib no previstii 
corn aquesta. En 1’Informe del 87 ei SÍndic recomana a I’Admi- 
nistració de la Generalitat I’ampliacib dc Ics actuacions cn ma- 
tkria d’cdumció especiat, vetllant, principalment, per la coordi- 
nacib efectiva entre les administracions implicades; avui ha 
tornat a insistir-hi, en la sanithria i en I’educativa, principal- 
ment. Un any després, el Síndic torna a fer la mateixa recoma- 
naci6 : les millores introdu’ides fins ara no permeten, certa- 
ment, parlar d’una resolució del prahlcma. 

El f’uncionamenl anormal dc la justícia, que, com dkictn al 
principi, constitueix, aproximadamenl, la quarta part dc les 
queixes formulades al Síndic, lamentablcment no permet in- 
troduir cap visió optimista envers el futur  immcdiat. En una 
democrhcia -diu el Síndic, i no li manca raó-, la perdua dc 
confiiinp en la justícia per part dels ciutadans es l’inici de la 
pkrdua de contianCa en el sistema. Recuperar ilqüesta conf1anGa 
és, serA una tasca iirdua i extremament difícil. Ei Sinciic té en- 
coinanada la funció principal de vetllar per la salvaguarda dels 
drets fonamentals i les llibertats piibliqucs dcls ciutadans; con- 
següentment, tot all6 que signifiqui un major nivell de con- 
eixement de la Institució dcl Sindic per part d’aquests, rcdun- 
darii en cl seu benefici; reclundarii, en definitiva, cn benefici 
del sistema clemocrBtic. 

Des ci’aqucst punt clc vista, considerem molt encertada la 
proposta que fa el Síndic de projcctar la Institucib rl tnivks dcls 
serveis d’assistkncia social dels ajuntaments i del Ilepwtament 
de Benestar Social, per tai d’intentar venccr desconiiances i 
salvar I’abisrnc que separa Ics classes econimiques mcnys afa- 
vorides dels organismes que poden pdliar, almenys, algunes 
de les seves necessitats, 

També considerem necessari --arribnt aquest moment - en- 
cetar un període de reflexib sobre les relacions del Síndic nmh 
aquest Parlament. El Síndic no pot limitar-se, cada any, a la re- 
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dacció de I’iníorme obligat. El Sindic ha de pocler compareixer 
davant la comissió corresponent cadii vegada quc es produeixi 
 LI^ esclcvcnimcnt quc ho faci necessari. No’ es pot tornar 
- perque no és d e  rebuí )r - a rcpctir I’cspectucle protagonil- 
mt fa un mes i mig, un parell de mesos, liel Grup de la ma.joria 
cl’aqucsta Chmbrii, dc ncgar la presencia del Sindic davant la 
Comissib, i alkgur que es tracta d’una institució, no pas d’una 
alitoritat. Interpretacions del Rcglarnenl d’aquestes caracteris- 
tiques són atemptatorics contra la institucib del Sindic. 

Finalment, i aixi acabo, el Síndic ens ha presentat un Infor- 
me amb una component molt iinportant de denúncia social : 
6s un informc critic, i gens complaent amb el pocler establert, 
corn no podria ser d’altra manera. Creien1 els centristcs quc 6s 
un bon informe, QUC ens agradaria que no fos l’idtim que pre- 
senia l’actual Síndic, corn alguns -i no  vull mirar ningú- 
sembla que pretenen, 

Moltes @cies, senyor President, senyores i senyors 
di pu tiits. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Latorre. Pci Chup par- 
lamentari d’kqucrra Rcpublicnna de Catalunya te la paraula 
I’Il4ustrc Diputat senyor Colom. 

El Sr. COLOM : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, tal corn j a  vum exposar en la Comissió del Sindic de 
C;reuges, I’Informe del 1988 d’aquesta Sindicatura és, al 
nostre entendre, el balanr; d’una feina molt ben feta. Cal 
agrair, de bell antuvi, a I’Honorable Síndic, al seu adjunt i a I’e- 
quip de collaboradors que han fet possible una tasca rigorosa, 
una tasca valcnta, una tasca de vegades dificil ci’assumir per les 
administracions, perb, en definitiva, una tasca assenyada i 
molt dignx La Institució, entenem, es va consolidant entre eis 
ciutadans, tal corn ho demostni el ventall prou ampli de les 
queixes formulades o de les preguntes efectuadcs a I’Honora- 
ble Síndic. 

El Sindic apareix com l’interlocutor valid per a molts ciuta- 
dans, i perque h o  sigui de mancra detlnitiva, pero que pugui 
complir els objectius previstos per la Llei 14 de 1984, del 20 de 
marc, cal que Ics aclministracions li confereixin, a la practica, 
aquest paper d’interlocutor vdicl, i aixb, senyores i senyors di- 
putats, hem d’admetre, segons I’Informe, que no passa sem- 
pre. Hi ha mfiltiples queixes, formulades pel Síndic, en club 
veicm corn cls ajuntaments o altres oficines d’altres aclrni- 
nistracions, demoren o, simplement, no responen. Aquests 
fcts entcncrn que fan perdre autoritat al Síndic de Greuges, i 
fhra greu de pensar qucl I’Administracib fa perdre autoritat a la 
Sindicutura de Greuges. Aixo porta el nostre Grup parlamenta- 
ri a fcr una prinicra proposta --en farem tres, de propostes, o 
tres blocs dc propostes al llarg d’aquesta iniervencib-, una 
proposta que voldríem que es triduis en una iniciativa piirla- 
mentaria de tots els grups del Puriamcnt, i instar el Govcrn i 
les allres administracions catalanes a continuar respcctant la in- 
stitucib de la Sindicatura de Greuges cn cls ternles prcvistos 
pcr la Llei que la vil crcar, i d’agilitar i de comprometre’s en 
totes Ics rclacions d’aqucsta institució arn b les administracions. 

L’Iionorable Síndic dirina en la seva presentacib que es do- 
iieria per satisfet si, aquest biilanq que presenta de la tasca rea- 
litzada servís per trobar i per aplicar noves solucions i per recti- 
ficar els errors i les disfuncions adrninisti.ativcs que aquest país 
pateix. A la Comissi6, aquest üiputat ja va demmar informació 
ti  1’1 Ionnrable Síndic solm tres ternes escollits entre molts dels 

que surten a I’lnforme iiiformacih sobre els paixllamps ia- 

clinactius i la lentitud de la Conselleria d’lncliistria i Energia pcr 
retirar-los, i la incbgnila de saber on es penscn cmmagatzcrnar 
o on s6n emmagatzemats els trenta-quatre reiirats I’i-lny 88,  
dels 4.451 parallamps radioactius que hi ha al pais; ni aquests 
sabcm on sbn. També a la Comissió vam expressar t i i  nostra 
preocupricib per la grobleimitica de la SlDA, específicament en 
cl m6n de lli prostitució, i la necessitat de tenir un i n b m e  
- q w  no existeix- sobre aquest tema, sobre itquest punt, i 
tambk vam dir i vani parlar dels efectes, en dcterrninats sectors 
socials necessitats, CIC la vaga dcl buth l’hivern passat, ZI Barce- 
lona i ciutats importants de la rodalia. 

L’Honorable Síndic ens va respondrc, a la Comissió, dient 
que s’havien fet les gestions oportunes, i n’cstem abso1ut:i- 
ment convenquts, i ho veicin en el seu Informc, que s7havicn 
fet aquestes gestions. Perb, aleshores, veiem COM I’Admi- 
nistració o les administracions havien alcnlit, de nianera abso- 
lutament desesperada, per c?. molts casos, el procés de solucici 
d’aqucstes intervencions del Síndic. D’aquestes i del miler 
llarg mes de queixes o de consultes que l’lnforme, de manera 
molt ben treballada, ens presenta. 

Hauríem pogut prcguntar, R la Comissió --no ho vam fer, i 
ho faré avui-, al Síndic, i preguntar-nos a tots nosaltres, 
il-lustres companys diputats i diputades, sobre les queixes en 
relació amb la normalització lingüística. Vivim un procés, des 
de fa anys, cn qu8 la llengua catalana intenta recuperar el paper 
que li  es propi cn el nostre país. L’E-Ionorable Sindic extreu 
tres, quatre, cinc --i després, fins a deu- queixes, mostra cie 
com esti el terreny de la normalització lingüística, i ens 
adonem que no funciona, que va malament. Dcu queixes de 
cent, o de mil, de les que dihriamcnt es poden produir al nostre 
pais. h r l a  de la inexistencia d’impresos en catali per ii la ccle- 
bració del matrimoni civil, pcr exemple, i ens diu que el Jutjat 
dc ihrcelona, on la persona que presenti1 la queixa es va casar, 
no l i  va poder subministrar aquests impresos en la seva Ilenguii, 
perqui: no en tcnia. Avui passa cxactamcnt igual : en el 
moment de la queixa, i avui i ,  anant be, demk, si no es varia 
des de I’Administracib. 

Parla dels oblits de diversos organismes dc 1’ArlrninistraciÓ 
de I’Estat, de la toponirniii oficial dels pobles i les ciutats de Ca- 
talunya, i ,  aleshores, ens trobem que fa una referbncia al Mi- 
nisteri cl’Econornia i I Iisenda, molt especifica, que després de 
dos anys de denúncies diu {{Continua enviant les etiquetes 
utilitzades en la cfeclaracib de la renda de les pecsoncs kiqucs 
>>, fent referkncin, parla d’un cas concret dc Sant Fruitós, 
(<encara San Fructuosa)), i tants altrcs ... Aquest és un 
cxemple-mostra. I, aleshores, llegim amb estupor, amb estu- 
pefiiccib, les respostes del Ministeri citat, d’Economia i I Iisen- 
da, que ens diu que el criteri -en aquest cas, també d’un altre, 
de la Direcció General cle Cmcteres, per exemple-, pel que 
fa al tema plantejat, de toponímia, ks iinar collocani, corn a 
nom de poblacions, les cienarninacions que aquestes tenen 
c1’Lina mancra oficial, llevat dels casos en quk els títols en cas- 
lelli i catali siguin tan diferents que es ihci necessiria la senya- 
1 i tnacib tmqm~~crl- a hores c i ’ m -  , tciiiporal, en ambdós idi o- 
mes. Diu, ({no obstant, de tota manera, aquells noms com 
Figucrcs o bb Girona, en que Ics diferencies són mínimes, 
sembla rccomanablc H -i diu I’AdministraciÓ o una admi- 
nistració dc 1’Estat -, {(per tal d’aprofilar cl materi;il cxistent H 
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--deuen tenir uns bons eslocs, encara, de (< Figueras H, amb 
(<a )> i de (cGerona >> -, doncs, sem bla (< recomanable no proce- 
dir a la seva substilucih>); conlinuaran enviant-ho amb unii to- 
ponímh incorrecta, malgrat Ics gestions del Síndic de Greuges. 
Aixb no cs respectc a la institucib. 

Piirlcn, altres clcnúncies, doncs, que un cnginyer, per tcnir 
el litol ii I’Escota Superior Tecnica d’Enginyers Industrials, n 
Terrassa li  van cxigir la prcsentacit d’unu pulidc? de naixement 
per la1 que el scu nom fos escrit corrcctamcnt en catalh. I piirla 
de ... lins ii deu qiicstions més, de clcniincics en comisssries, de 
situacions Encreiblcs dcls jutjats, ii Falset, o a 1’1 Iospitalet o ii 
I3arccloní1, on vulgueu 

Shn deu CISOS clc queixes en relaci6 amb la normalitzacib lin- 
güística, yuc he dit que en representen cent, o mil, o molts 
més, extrels d’una situacib de menyspreu i de minoritmi6 ge- 
nocida envers la llengua ciitalann de mol tes administracions 
quc actuen a Catalunya. Es viola conscientment la Llei dc Nor- 
rnalitmcih. Els catalans actidcixcn, davant d’aixo -uns cata- 
lans, ~ i n s  ciutxians-, al Síndic, ho denuncien, cerquen una re- 
paració absolutament justa, pero dc quin 2ijut i de quines cines 
cs dota, el Síndic de Greugcs, per resoldre aquestes peticions 
d’aquests ciutadans? Quin suport priictic tk? No dubtem yuc 
en tb, perb el voldricrn veure tradLiit diiriamcnt, quin suport 
priciic té, del Govern o d’aquest Parlament, i de In Comissió 
dcl Síndic de Greuges?, que, en definitiva, és aquclla Comissi6 
on els diputats que hi estcm adscrits hauríem de poder 
.-sempre que veiem un tctna, o una denúncia, una queixa- 
dcmanar que hi acudeixi, que hi comparegui el Sindic, i oferir- 
l i  cl suport, cl suport, entenem, en temes de normalització, de 
tota la Cambra, unhimement, com histhricamcnl s’ha tractat 
aquest tema al nostre pais. 

L‘lnforme alerta lambé sobre cls drcts i les llibertals dels 
estrangers que han arribat i viuen a Catalunya; sobre la mala 
aplicacii, cfe la Llei d’cstrangeria; sobre els brots de racisme, 
De tot aixb S ’ I I I ~  parlat c? bastarnciit en aquesta Cambra, i ara 
penso que nomcs cal que escoltem la peticih del Síndic dient 
quc calen solucions; no només parlas-ne : calen solucions, i 
pcrtoca a les administracions, pertoca al Govern i pertoca l’im- 
puls a ayucsia Cambra per trobar aquestcs solucions. 

L’iníormc alerta també sobre els diposits municipals dc de- 
tinguis, o sobre el pcrsonal al  servei de la Generiilital cn el perí- 
ode rcpublich, o sobre els abusos cn els preus dels lloguers il. 
ihrcetona 11 al conjunt del pais. L’lnlbrme @s, al nostre en- 
tendre, prou escruixidor com percyub no nom& mereixi la 
nostra aiencib, sinó quc representi un toc d’alerta important 
en aqucsta Cambra i a tots els partits que la configurem, i al 
Govern, un toc d’ulerta important, que a Catalunya les coses 
continuen, en mnlts nspectes, fkllant, i quc, en tot cas, cal 
trobar-hi les vies concretes de soluci6. 

El nostre Griip piirlamcntRri CWLI molt iniportant la proposta 
que ki 1’1-lonorable Sinclic en les scves reflcxians finals, que 
ltqucst Parlament possibiliti :i la Sindicatura de Greuges de pre- 
sentar informes puntuals sobre tems concrets i que preocupin 
socialment en un moment determinat la societat catalana. No 
només aquest debat anual en la Cambra, on cada grup exposem 
el nostre paser’ sobre 1’Inf‘ormc cl’un any endarrcrc; molles d’a- 
quesies coses j a  han estat ..., diguem-nc, o han passat. No, 
només aixo; no només, tampoc, que de tant en tant 1’1-ionora- 
ble Silidic coniparegui davant de la Comissió, que bé costa 

prou -bé costa prou -, perqub, quan se li ha demanat, la ma- 
jorin, en una ocasib larncntable, s’hi vii oposar, i ho sento, 
senyor Escudé, de nau, repetir aquest tema, perb entenc que, 
en aytiest cas, li! interpretació rcglamcntista va ser cxcessi va- 
ment rigorosa i ,  al meu entendre, poc generosa, tal com el 
Síndic, en Ics seves rdlcxions iinals admct, o proposa que hi 
hauria d ’ havcr - 1-1 i. 

Tot aixo ens porta li LIII segon bloc de propostes -he dit que 
n’lii hauricn trcs, aquest ks el segon-, propostes molt concre- 
tes. Nosaltres en aqucst scntit proposariem E’claboraci6 i la pre- 
sentació en rtyucsta Cnmbru, a la Comissió de la Sindicatura dc 
Greuges, de cinc informes espcciiics, abans cle finals d’en- 
guany, sobre els scgüents tcmes : el ])rimer lema, sobre la 
SIDA i la prostilucib, en estret contacte, en aquest cas, fins i 
tol amb la Comissió especial d’Estudi sobre la Problcmilica de 
la SIDA, perb aquest terna que la Sindicatura ha comcnqat ii 
treballar; segon tema, els atacs al procks de normalitzacib lin- 
gilística i propostes viables CIC solucii, i d’avcnt; unitari en 
aquest sentit; en tercer, la situaeib clcls cstrangers ii Crttalunya 
o, si es vol, la situació de les minorics etniyucs i iincionals pre- 
sents al nostre pais; cl quart terna específic que voldríem veure 
trcballat pel Síndic i per aquesta Cambra, la lluita per eradicar 
la pobresa a. la Catalunya cl’avui, a la Catalunya del 92, en 
estret contacte també amb la Comissi6 recentment creada de 
Bosses de Pobresa, i ,  finalment, la conculcació de tota la nor- 
mativa en matkria de barrem arquitectbniques amb que es 
 roba el col-lectiu de disminu’its del noslre país, a Catalunya. 
És el scgon bloc de propostes que ens suggereix ay~iest Infor- 
me, dins de la proposta de la volunlat final que expressa 1’1-to- 
norabte Síndic de tractar ternes que afecten la societat catulana 
puntualment, en moments, com aril, que caldria tcnir-hi unes 
propostes, unes solucions. 

Vatorem molt positivamcnt les scflcxions que I’kIonorablc 
Síndic de Grcuges fa en cl llibre scgon : la situació jurídica 
actual de iíi institucib, ~ i n a  situacib jurídica ii vcgadcs en con- 
currkncia amb la que cs la institucib cspanyola, la dcl Defensor 
del Puehlo; els mitjans Ixmonals i materials i la relacib clc la 
Sindicatura iimb el ciutadB, i en aquest sentit nosaltres expres- 
sem el nostre acord amb l’cstahliment d’un cslatut cluc x a h i  
amb la provisionalitlit dcl pcrsonal d’aquesta institucih; la rcla- 
ciÓ amb les institucions públiques, yuc j;i he expscssut a basta- 
ment per on entenem que hauria d’anar i hauria dc continuar. I 
de les refexions finals, insistirjem en el tercer bloc de propos- 
tes -que uqucstes s6n globals-, de tes t-cflcxions íiniits que Ib 
I’Iionosublc Síndic rcmiircar que cal una urgent acci6 inli-,rma- 
tiva en Ics ciqes socids menys akivorides de la 1nstituciO clcl 
Síndic, Els ciutadans d’aqiiest scctar social menys iifiivorit a Cu- 
talunya encara, pcr dcsgriicia, dcsconei xen cluc poden acudir al 
Sindic; si els rcsoldr5i o no els resoldrii cl problema, iiixb, tal 
corn hem expressat, els serh difícil, pcro almenys tcnen una 
eina i d’aquest;i eina cn pot sortir una col.tnhoraci6 --esperem 
que més positiva- amb les institucions i ,  per tant, cal fer 
itqucsta acci6 urgent iníorinativa en aquests segments socials 
esmentat s. 

En segon lloc, potenciar la colhboracib amb les administra- 
cions, i en nqucst scntit anavzi la primcra de les propostes 
d’instar oficialmcnt, totn la Cambra, el Govern a trobar les vies 
concrctes de relaci6 i de molt bona relacib. 

I ,  finalment, les relacions del Síndic de Circuges amb el Par- 
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lament. Tambkja ha he t:xposat, pero torno a rcpctir cluc ente- 
Iicm que la Comissi6 hauria de poder, cfectivumcnt, convocar 
I ’Honorable Sínriic per tractar temes d’actualitat cac~a vcgacia 
que aquests tcmcs es produeixin, i hi hauria d’haver, per part, 
en aquest ciis, de la rniijoria, una millor predisposicib a Ter 130s- 

sible iiquesi desig, que 110 és nosire: -ho torno a repetir-, és 
un desig de la Sindicatura ctc Greuges i nosaltres no fem m6s 
que estar-hi d’liicord. 

No voldríem acabar aquest posicionament del Grup piirla- 
mentari d’Esqucrra Kepublicana dc Catalunya, perb, scnse fer 
conslx davant CIC la Cambra la nostra preocupacib per determi- 
nades veus que han sortit, segons els mitjans de comunicació, 
del Govern i d’ídgun grup de 170posicid, en relacib amb la perso- 
nalitat de l’actual Síndic de Greuges. S’ha dit quc I’actua\ 
Síndic de Grcugcs --ho han dit  cls mitjans de cornunicaci6 i 
parlaven de fonts propcrcs iti Govern i de fonts properes ai 
primer grup de l’oposició-, s’ha dit  que era tnassa crític l’ac- 
tuui Síndic de Greuges amb el Govcrn i amb les altres acimi- 
nistmcions, i es deixava cntcndrc, per tant, quc, ucabat el seu 
matidat, hi  liauria un rellcu, tle dit que volia cxprcssar la preo- 
cupacid, del Grup parlamentari d’Esqcrerra Rcpu biicana per 
aquestes noticies, i no només la preocupacib, sin6 l’nslorament 
del Grup parlarnen tari d’1’:squcrra Kepu hlicann per aquests po- 
sicimaments. Astorament, per quk‘! Astorament perque clifi- 
cilment instituciunalment la figura del Sinclic de Grcugcs pot 
ser cbrnoda per al Govern o per qualscvd adminisli.aci6. Mala- 
mení si és ci>moda, malamcnt; vol dir que no ooinplcix la sevli 
funció. I ,  per tant, que hi hagi hagut una actitud crítica i inco- 
moda pes part dcl Govern, crítica per part dc la Sindicatura cap 
al Govcrn o cap a Ics administracions quc actuen a Catalunya, 
no és més o no fa més que valorar CI seu paper valent, e l  seu 
paper scribs, rigorhs i cl scu compliment estricte de In Llei que 
va crcar !a Sindicalum cic Grcugcs. (r+tntlr c k  W U S . )  

Entencm que,. . 
EI Sr. PRESIDEN‘r : Vagi acabant, vagi acabanl, eh?, s’ha 

passat dcl temps. 
El Sr. COLOM : Queda, només, LIII segon, senyor Presi- 

dent. L’l-lonornble Síndic de Greuges, scnyor Frecleric 
Rahola, acaba RM -i amb aixb acabo defini tivainent - un 
mand:it. La scva actitud hauria de imrcar, entenem, estil; ha 
estat vulent, ha estal csjiic, ha estat iisscnyíit, ha posi-it, al 
nostre entendre, molt alt i bé cl IlistO de \íi Inslitiicib dc la Sin- 
dictitura dc Greuges, creiem que és un bon cornenqament per a 
nqucsta institucib, i cl nostre Grup parlamcnturi no pot més 
que exprcssar que desit.jaria la sevil continu’itut i agrair a 1’1-10- 
norliblc Sindic, a 1’II-lustrc Adjunt del Síndic i ii tots els cd la -  
borndors d’aqucsta Insiitucib, per part dcl Grup parlamentari, 
la tasca dcsenvolupiidc?, l’lnformc presentat, quc valorem molt 
positivarncnt, i, sobretot, Ics pisics d’actuacih quc eiis donen 
per dignificar mo! t més aquesta instit ucib; en delinitiva, per 
complir la Llci que la vil crear. 

Molies grilcics, senyor lJresident; senyores i senyors 
cli pu tuls. 

El SI-. PICFXDEN‘T : Moltcs gricies, senyor Chlotn. Pel 
Grup parlamentari Pop~llar ,  té li1 parauls 121 ii-lustre l3putadr-l 
senyora Montserrat . 

La Sra. MONTSHKII 41‘ : Senyor Prcsideirt, il-lustres seny- 
orcs i senyors diputats, cim corrcspon íixnr la posicici del nostre 
G I ’ L I ~  pr-irlatnentari, del Grup Pol>dar, en relació amb cl cinquk 

informe que ens ha estat presentat, corrcsponcnl al 1988, pcr 
1’1 Ionorablc Síndic de Greuges. 

Aquests informes yuc m y  rere any ens han estiit prcscntats 
lran cstat uns documents cl’irna extraordiniria importincia per 
concixer amb mes prccisió les mancances, i fins i tot deficiknci- 
es, i lentitud de gestib de les diverses administracions envers cl 
c i u tac1 h cat ali. 

D’ayucst Informe quc wui ens ocupa hem dc constatar cluc, 
iot i que aquest a n y  s’ha incrementat cl nombre de queixes 
amb 1.453, no és una xifra extraordiniriu si tenim en comptc 
els problemes, Ics ncccssitats, la pobresa i la marginació que te 
la societat catalana. I hem de lamentar el baix nombre d’expe- 
clients cl’ofici, que, si bi: en anys anteriors els trobiiveiii pot: 
nombrosos, quan I’any 1986 els expedients van ésser 3 5 ,  l’any 
1987 varen passar 48, aquest darrer any han cstat tan sols de 
35 Ics actuacions d’ofici. Aixb ens indica ben clarament la insu- 
ficiencia pressupostaria a la lnstitucib de la Sinclicatura, la qual 
comporta iina limilaci6 de les posi hilitals d’augnientar les iic- 

tuacions d’ofici. L’Idoiioriiblc Síndic fcia esinent ci’ayucstes 
niancatices i demanava la necessitat d’arnpliar arn b personal i 
recursos la InstituciO desl>rbs d’hwer presentat l’lnfornie de 
I’any 1987. 

En Ics reflexions finds del llibre segon el Síndic proposu, 
duvimt el redu’it nombre de personal al servei de la lnslitucib, 
altematives diferents per aconseguir mitjans pcr poder desen- 
volupar les tasques quc el Síndic t6 legalment assignades i que 
redundarien en bk dels més necessitats, que shn sempre els 
menys protegits. 

En l’lnforme, I’iionorable Síndic fa referencia que les relaci- 
ons institucionals amb els ciutadans podrien ser millorades en 
el futur per la via clc la penetració informativa a Ics classes soci- 
als mcnys afavorides, jii que cal pcnctrar aquestes csfercs més 
riecessitiiries i abaiidonaclcs socialment, atks cl dexconcixe- 
ment de l’cxistencia de la institucih per falta de la informació 
cscai e n t. 

Voldria dir-los, senyores i senyors diputats, que el nostre 
Grup parlamentari ja va fci* esment cn anteriors posiciona- 
ments als Inf’orimes de 1986 i de 1987 CIC la necessitat d’incre- 
incntar les actuacions d’ofici, de la nccessitat de donar publici- 
tat a aquestes actuacions i ,  fins i tot, demanivern la creaci0 
d’un gabinet de premsa pcr donar a conkixer més i inilior la 
tasca de la Institució del Sindic i que fos m k s  coneguda liels 
ciutxlans de Catalunya, que han de veure sobrctot en el Síndic 
una fjgura yuc inleriia prcservar els drets i Ics Ilibcrtats fona- 
mentals que com a ciutadans tenen rcconeguts, tal com ho 
preveu la Llci 3 4/84 d’aquest Parlament. 

No hu estal possiblc : ho lamentem. Tornem aquest any, un 
cop més, ii donar un  toc d’ntenció i a demanar al Govern de I u  
ticneralitat que vulgui tenir present d’una vegrida per totes Ics 
considesacions que els fh I’I Ionorablc Síndic i que constatetn 
els diversos grups parlamentaris. ks preocupant la ímna d’ac- 
luacib dc les nostres administracions, bastant ullunyada dels 
principis establerts en í’articlc 103.1 cle la Constitucib, De les 
mul tes, diverses queixes rebudes es clcsprkii que les iirces MI- 
ministratives de Justicia i el Depiirtamcnt de Política ‘Territori- 
al ¡ Obres Púbiiqucs són les que reben mks qwixcs  dcls ciuta- 
dans, seguint Sanilat, Enscnyriiiient i d’altres. 

Veiem, en-I’Inforrne, I’interks del Sindic envcrs els dipbsits 
municipals pels detinguts, molts dels quals es troben en candi- 
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c ims  moll prechies i clcgraclnnts per ii les personcs que s’hi 
han d’cstar, lhltats cic condicions de seguretal, higiene, S C ~ S C  

ventilació ni llum, entre altres mancances, i de la clenúncia que 
ens fii de la Falta dc legislaci6 concreto i la situxici heretada fa 
que, en general, la siluacih dcls diposiis municipals dc detin- 
guis sigui extremu. Un cas ben proper i quc tots vostes, senyo- 
res i senyors diputats, ben scgur en seran coneixedors es la 
mort d’un reclús a Vilanova i la Geltrir, cl passat dissabie, 
deguda a 1111 incendi en el dipbsit municipal que, segons notici- 
es aparegudes, els ~ ~ - c s o s  varen provocar. La niiinca de scgurc- 
tat en les instd+lacions, i en scr utics instal-lacions precicies, 
ha  pr’odu’it aquest dcsgracint accident, com tants d’al tres a Vic, 
Sdxudell i Matarb. 

La inancri de m+mativa, de directrius i criteris f i  també que 
els serveis a qui: tk dret el dctingut siguin siiinmament defici- 
ents. Com molt bé ens indica el Sindic, per pocler complir mini- 
mamen1 el mandut constitucional dcl respecte dcls drets fona- 
mentals, és necesshria una urgent atencii) als problemes cluc 
plantegen aquests diphsits municipals. També 6s urgent que 
I’adrninistraci6, des del Department de Políticii Territorial, 
faci complir amb tot el rigor que cal la normativa del Decrct 
E O0/84, sobre ta supressió dc les barreres arquitectdiiiyues en 
bé de les persones que pateixen algunii disminucih fisicu. 

Per a nosaltres, el Grup parlamentari Popular, el batrinq de 
l’actuacih que es desprkn d’aqucst Informe del Síndic de 
Grcuges pel que kt a l’últim exercici és positiu i corn a tal la 
nostra felicitació il la Sinclicatcii*a de Greuges per la seva dedica- 
ció, tant personal com del seu equip de treball. 

Per acabi-lr, jo diria que el nostrc Grup parlamentari sempre 
estari al costat de la Institució del Síndic de Greugcs i sempre 
cstarh a favor de qualsevol tipus d’inicirztiva que vagi en la línia 
que la Sindicatura sigui tinti institucib rcspcctada i coneguda 
pcls ciutadans més necessitats. Nnsultres recdzcin, Honorable 
Síndic, un pressupost més adient a les seves necessitats per d u r  
a terme més i millor la tasca en les actuacions d’ofici; nosaltres 
recolzctn que la institució pugui disposar, ¿i1 m6s aviat possible, 
cl’un gabinet de premsa. 

En les reílexions h ~ l s  clc I’Int’ormc ens apunla uns suggeri- 
ments : de presentar al I’arlarnent diversos inf’urimcs punttials 
sobre tcmes concrcts i que preocupin socidmeni en un  
moincnt determinat. Doncs, bb, nosaltres creiem que aixb es 
bo i rhra convcnicnt, perque contribuiria ii iinu millor ílu’iclesa 
del Síndic amb el Parlament. 

131 nostre Grup l i  demanaria al Sindic que fos molt ferm a 
l’hora cl’cxigir ~ina adequada inforrnacih per pari de Ics acimi- 
nistracions liiibliques i, principalment, II i’xtrninistracih cle la 
Generalitat i ,  cn cas contrari, ho posis en coneixcrncnt d’a- 
quest Parlament, perqui: cll és el conlissionari a aquests d e c -  
tes, per tal d’aconscguir quc el f’r-lrlarnent de Catalunya, H 

iravks dcls seus grups parlamentaris, pugui exigir les responsa- 
bililats politiques que corresponguin ii la Gcnendital de Ciitalu- 
nya i ,  cspccialrnent, al Consell Executiu. 

Res més, senyor President. Moltes grricies, senyorcs i seny- 
ors diputats. 

El Sr. PRES1 DENT : Gricics, scnyora Montserrat. Pel 
Grup pariamcntari d’lnicialiva per Calalunya, tk la paraula 
I ’ I 1.1 LIS t re I l i  11 u tat senyo r N u al art. 

El Sr. NUALAli‘T : Senyor Prcsident, senyores i senyors di- 
putats, em correspon de fixar la posici0 del nieu Grup, Iniciali- 

vii per Catalunya, un cop escoltat l’lufor~ne del Síndic dc 
Circugcs. Ara fii cinc anys i cscaig que nquest Parlament va 
aprovar la Lici del Síndic de (;reuges i avui el Molt I-ionorabie 
senyor ~ a h o ~ a  ens IM presentat CI seu cinyue Informe. i&, per 
tant, cl moment dc fer balanc; del que ha significrit la institucib 
del Sindic de Circuges cn el transcurs d’aqirest mandat, en la 
defensa dels drcts fknarnentals i les I l i  bcrtats públiques dcls 
ciutadans de Cahlunya. 

13s tres primers Informes que el Síndic va presentar clavant 
d’aquest Parlaliien t tcnicn i l i l a  cstriictura purament descriptiva 
de la S C Y ~  activitat, i en l’lnfnrmc de E’aiiy 1987 se’ns convida- 
va a debatre sobre el comportament dc la institució clavant dels 
ci utaclans i de I’Aciministracii, pública. L‘Inl‘orine que enguany 
se’iis presenta hem dc dir que ks un bon inslrumcnt de Irehall, 
j a  que la sistematitzacih dcls ternes facilita una visi0 global i 
particular dels problemcs clcls ciutadans dwant I’Aclministl.aci- 
b. I conle un segon ilibrc, que s’anorncna <<informe volgut >) o 
notcs rclativcs als qualre anys i mig de rnundat, que invita it re- 
flexionar i a fer una valoració de ia institució. 

En primer iloc, cal assenyalar cluc el Sinclic de Greuges 6s un 
comissionat del Parlament de Cutnlunya i ,  per tant, ha  de tenir 
una estreta reIaciÓ amb aqucsta Cambra. Pero si examinem els 
quasi cinc anys de funcionamctit dcl Síndic de Greuges consta- 
tarem cluc la seva relacio amb aquest Parlament ha estat quasi 
nul-lli, llevat el seu informe anual davant la Cornissili i en 
aquest Ple, i la intervenció dcls Grups parlamentaris cs rcducix 
a aclariiiienls sobre I’informc i el posicionament davant el Ple. 

Molt em temo, senyorcs i senyors diputats, que la presenta- 
cih de I’Infclrrnc en aquest Parlament només serveixi per al 
que diríem cobrir I’cxpcclicnt, o sigui, complir all6 que obliga 
la Llci, que anualment el Síndic informari el Parlament. i 
encara cluc cn la prescntació de i’hforme hi volgukssim veurc 
quelcom mks que un simplc trBmit a complir, a q w s t  no és res 
més que una avaILraci6 dcl trcbali rcalitzat pel Síndic de 
Greuges. Informe que, d’altra banda, sempre hil estat ben 
rebut pels Grups d’ziqucsta Cambra, perqui: s’ha valorat l’es- 
forq i cl treball de la institució, malgrat els pocs mit.ians que 
aquest Parlament l i  ha atribiiil. I si bk els grups han exposut els 
seus posicioiiament sohrc els temes yuc es descnvolupaven cn 
els informes, no s’ha anat niés cnllii dc la simple constatuclb 
d’uns problemes que rzfectcn els ciutadans en els seus drcts Ib- 
numentals. Arn b al tres paraules : 1’Informc del Sinciic de 
Greuges, el podríem comparar amb aquclles assignntures que u 
lli Univcrsital s’iinomcniivcn {< maries r) i que es podien aprovar 
sense ni tan sols examinar-se’n. 

En segon lloc, ”ha de remarcar un  vitlor consubstancial a la 
inslitucih que cs el de no ser un poder executiu, la quul cosa fa 
que 121 seva funci6 resti al margc dc qualsevol tipus de prcssib. 
Per8 aixo també pot cornporlar cluc la scw gcsti6 pugiii &ser 
nulla si no cstii revestida cl’una Torta autoritrit moral. t3n la 
seva irltima compareixenc;a a la Comissih, el Molt I [onorable 
Sínúic CIC Greuges ens va manifestar que la scva forca residia 
en Ics swes denúncies davant aquest lJarlarnent i davant l’op- 
ni6 pGlJlica, ii traves dels mitjans dc comunicacib. lloncs be, 
com hem dii abans, en el Parinmeni les clcniincies quccien re- 
duides R la prescntacih d’iayucst Informe, i la SCVR preskncia en 
els mitjans dc cornunicaci6 dependents de la Gcnerditat cs pot 
dir que és iiuih, .ja que en tol !’any 1988 va assislir, només 
com ~2 convidat, ;i dos programes de Uatdunya Rkdio La 7krtli- 
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lilli Ay~iesic~ h lr, qiiesrici, i tan sols en un programa a la televisió 
catalana A tkhut. Per sort, la seva presencia li emissores priva- 
des cic ricli0 i cIe la televisi6 estatal hil estat mi% sovintcjada, i 
la mijor pari de Ics vegaclcs pcr cienunciar rets concrets. Per 
tant, els mitjans públics clc crmunicacii> no han collaborat, 
corn s’liavii-i d’esperar, amb ia Iigura clcl Síndic de Greizgcs. 

iI’dt1-a banda, I’lnforme, que es presenta anualmcnt, no cs 
pot considcrar com un document denúncia de les irreguhritats 
de les administracions, sin6 com una exposicirj de la tasai rea- 
litzaclu pel Sindic. Ara bc, fins i tot en el suposit dlegat que 
servís de clcni~ricia, eis fels es contcmplcm, com a minini, al 
cap d’tins quints  mesos d’haver succdit, quan la queixa ha 
cstat solucionuda o j a  no hi ha rcs a fcr. 
h tercer iioc, si b6 fa cinc anys yuc es va crear la figura dei 

Síndic dc Grcugcs, ayuesbi institució encara 6s poc coneguclo 
pet’ la mzijoria de la poobEiici6, i se’ns diu e17 el mateix Informe 
que, si bc els dos primers anys hi va hrrver una inflacib de CIC- 
núncics, la mqjor part cl’ellcs ai marge dc In compelencia del 
Síndic i, pcr tant, d’irnpossible trarnitacih, a partir del fct quc 
existís u11 més gran coneixement dc les compethies de la in- 
s t i i uci 6, aquest es quci xes s ’han est B bi i i tm t , 

Per altra banda, el mateix Informe ens diu quc una major pu- 
blicitat de ’ la institucib hauria donat, com a resultat, un 
augmcnt ingent en la presentací6 de queixes i el Sindic ha 
volgut fugir sempre dc les estadistiiliics espectaculars, pcr tal 
d’ndequar el servei prestat als mitjans amb qui: comptava. hs 
cert que si el ciutadi es dirigís al Síndic, coin a últim recurs per 
i\ intentar solucionar una situacib personal quc ell considera in- 
justa, i no trobés almenys la respostii del Síndic, el silenci d’a- 
qucst per manca de mitjans és evident quc desesperaria, encara 
més, el ciutrrdb i la seva rrusiracii, podria ser encara més greu. 
!’erb no és soluci6 no donar a conkixcr la instituci6 per mancu 
de recursos; no es pot convertir aqucstu en una simple figura 
decorativa cle la dcmocrkia. Per tant, senyores i senyors dipu- 
tats, s’huurien de mirar cl’adcquar cls mitjans a les nccessitzits 
de la institucib del Síndic de C;i*e~iges. 

Aquesta manca de mitjans, expressada per 1’1 ianora blc 
Síndic de Grcugcs en el seu Informe, afecta també, i de 
mancra fonarnentnl, el fet que no dugui a tcrrne inds expcdi- 
cnts d’oíici. El Síndic de Greuges no pot ésser només iina insti- 
tució cluc intenti solucionar els C ~ S O S  particulars. Ida scvsl tasca 
entenem que va molt més enllh : ha d’aprofunclir en aquelles 
queixes quc, com que s6n reiteratives, cs converteixen en 
afers generals. 6s evident que les constants cícnúncies, per cx- 
cmple, sobre els interns dc les prcsons, els problemes que afec- 
ten la majoria clcls cstrangers davant la normativa vigent, els 
brots de racisme que pateixcn gitanos i africans, si b& puden 
tenir una contemplacib particular, esdevenen problcmcs gcne- 
rals. I, també, totes aquelles situacions que, sense que existeixi 
una dcniinciu de cap particuitir, afccten el conjunt de la pohlri- 
cib CIC Catalunya, C Q ~  poden scr cls ternes lligats al medi ambi- 
cnt -així podríem parlar dcl pantri de Rialb, de la Vd1 de Sant 
Daniel, dcls aiguamolls, de la degradació dels rius, dcl risc de 
Ecs nuclears, etcctcra; tots aquclls actes que cliscrimitien la 
dona en els llocs de trcball; l’cxp~~~siO de les capes m@s neecssi- 
tadcs dc la ciutat de Bmelonii per l’cncasirnent dels preus dcls 
Ilogucrs de I’habitalgc; la iiiiincii d’aplicacii), encara avui, de la 
normali tzaci6 I ingiiistica CII nombroses esferes dc I’AcImi- 
nistracih, i ,  coin inolt bé s’asscnyala en l’tnfortne, en I’Adnii- 

nistraci6 de Justicia; problemes en el m6n del treball -com el 
dels colons cle Montagut- i ,  ben segur, que aquesta llista 
podria ser umpliada per ses senyories. I tot aix0 s6n qbliestions 
que cntcnc que competeixen al Síndic de Greugcs i que de 
molts d’ells s’hauria de fer un seguiment acurat per part d’a- 
yuesla institució. Pcrb tota deniincia -com he dit abans-, si 
no es planteja el mnment cluc els fets estan succcht, deixa de 
tenir, la major part de Ics vegades, la forc;a suficient per ii 

solucionar-se. 
Den segur que a Ics Administracions els intcrcssa un Síndic 

de Greugcs que comparegui solament m i  vegacla I’any clavant 
d’ayuesl Parlament. ks evitleni que, per a I’AtfministraciÓ, és 
rnks cbniode que els í‘cts cs tractin un a n y  dcsprcs cle wwdits. 
ks per aixb que entenem que el Sindic de Greuges hauria de cu- 
rnpar&xer m@s swin t davant la Comissi0 d’aqucst Piiriament, 
per explicar la seva gestió cn el moment que es proclueixen els 
fets, 

Aquestes ob#jcccions no van, per& en delrirnciit de la tasca 
feta pel Síndic de Greugcs. Ara li&, dcsprcs de I’experiknciu 
cl’aquest primer miuidat de cinc anys, crec que era el moment 
més oportci pcr fcr aquestes reflexions. Cal reconkixer quc tot 
cl que s’ha fct fins avui, per part del SÍndic, ks positiu. El que 
aquest Diputat es pregunta és si és suficient i si no caldria 
donar un nou im1ruls a aquesta figura que prestigin tota 
democriicia. 

Volclria, seguint I’esqueim del Sindic de Greuges, fer atcn- 
cib a les seves reflexions finals. Crec que és positiva la proposta 
que ia sobrc la questió de personal, en el sentit d’acollir becaris 
i estudiants dels darrers CUI*SOS de la Facultat de Dret per part 
de la institució, per tal que es poguessin ampliar, sense un in- 
crement substancinl dels costos, Ics actuacions dcl Síndic de 
Greuges, i lambk crec que hem de recollir la prcocupacib de 
toles aqucllcs persones que lreballcn en ta institució i que, no 
esscnt ciirrecs de conflanqa, estan con tractats dc n’iancra provi- 
sional i li qui es crea un8 inseguretat en cls seus llocs de trcball. 
Cal --Com cs diu cn I’Iiiformc- un millor coneixement de la 
iristitucih per Ics classcs socials menys afavorides. Com he dit 
abans, la seva preskncia en els rrii\jans de cornunicaci0 depen- 
dents de la Generalitat és quilsi nd+la. 1 aixo, aquest Diputat, 
ja ho va fer notar cn I’anterior cornpareixenGil del Síndic, perb 
es dificil que aqucsts mitjans emetin programes sobrc el Sindic 
de Grcuges quan aqucsts muteixos mitjans --erm refereixo, 
concrctiirnenl, ii TV3 - no tenen un progratna mmogri i ic  
sobre cl Parlament de Catalunya. Pero -ho repeteixo- és fo- 
namental quc el Síndic de Cireugcs aparegui en 61s mitjcuis de 
comunicacib per poder denunciar a l’opinib pijhlica, en el seu 
mornenl, íiquelles udministracions que vulneren cls drcts fona- 
mentals o les llibertuts públiques dels ciulaclans de Catalunya, 

Shha de reforcar. tarnbk la relació del Síndic de Greuges amb 
el Parlament de Critsilunya. Queda clar per la i-eglamentxib 
que el Síndic dc Grcugcs és un comissionat d’ayuest Parlament 
i ,  per tant, la necessitat de I’existbnciu d’un estret lligam amb 
aqucsl. La Llei del Síndic de Cireugcs estableix, d’una rnanern 
inequivoca, que el Síndic cs relaciona amb el I’iwlamcnt mit.jan- 
c;mt una Comissi6 constitu‘ida amb ayucsta finalitat, i que el 
Sindie de Greuges es pot adrec;ar, cn qui-ilsevol rnomcnt, a la 
Comissii> parlamentiria csrnenhda, i que aquesta li  pot dema- 
nar que hi compnregui per informar d’afcrs de la seva compe- 
tenoia. Iloncs bé, fins m, aquesta Coinissi0 només ha servit 
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per ii escoltar l’lnforme anual reglamentari; no ha tingut cap 
altra activitat. I ,  per aixo, aquest Diputat, en més d’una ocasió, 
1 ’ha q iirl I i fi cada d’i no pe nili t. 

El meu G T L I ~ ,  en el  present periode parlamentari -se n’hha 
fet abans esment per alguns portmus-  va demanar la compa- 
rcixenqa de 1’1 Xonomble Síndic perqui: inrorrnés sobre Ics gcsti- 
ons cluc podia haver realitzat en tenies que preocupaven en 
i~luell moment, corn eren cls brots de racisme ii Cotnlunya, la 
situaciri conllictivu de les presons i I’execució de la sentencia ii 
Estrasburg que afecta ciutadans cutalans. Pero la iniciutiva va 
hcassar perque el Grup de la majoria es va oposar a la seva co- 
mpareixenqa tot adduint qUeslions rcglamentirles i algunes de 
semiintiyues, j a  que a les al;-legacions afirmava que el Regla- 
ment dcl Parlament no preveia la cornpiireixenp del Síndic al 
marge de ta prescn tacih d’aqiiell Informe anual, i que tampoc 
podien admetre la seva comparcixenp, com a autoritai, 
perque era una institució. Debat que ens portaria ii unii llarga 
discussió inútil i que res no aportaria subre el prcc principal, 
que és la voluntat política, per liart d’aquesta Cambrtl, que el 
Síndic de Grcuges, sigui una institució o sigui una uutoritat 
-tant se vul-, pugui comparkixer en cada moment yuc  la Co- 
missió ho consideri necessari. 

Per tant, ens congratulem quc el Síndic, en el seu Informe, 
ens apunti que fóra molt convenient de presentar informes 
puntuals i sobre temes concrets, i que socialment preocupin en 
un moment determinat. 

Per imbul; el meu Grup prendrh una iniciativa parlrzmenti- 
ria a f i  que hi pugui haver un adjunt al Sindic per ii tractar, de 
manera sectorial, la qiiesti6 de la discriminació de la dona. A1 
mateix tcmps, prenciri totes aquelles iniciatives que instin les 
administracions perqui: sigui més coneguda la tigurii del Síndic 
de Grcuges. 

Senyores i senyors diputats, crec que deph de tots eis grups 
d’aqucsta Cambra que existeixi aquella voluntat politica 
perque el Sindic de Greuges es consolidi, en aquest segon 
mandat, com a figura imprescindi blc pcr al bon fiiiicic)narncnt 
dc I’Administracib ;1 Catalunya, i ,  per tant, que no esdevingui 
una figura decorativa en el marc de la clemocrhcia, sin6 una in- 
stituciii útil NI servei de tots els ciutadans. 

Gricies. 
E1 Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Nuulrtri. Pel 

C;1*up parlamentari Socialista té la paraula 1’II-liistrc I2iputai 
senyor Abellb. 

11 sr. A\RELIJ~  : Senyor President, senyorcs i senyors dipu- 
trits, cti nom del Grup Socialista pet* a fer I’anAlisi de I’lnf‘orme 
dc l’any 88, que fa uns moments ha presentat en aquesia 
CambrR 1’Honor;lble senyor Síndic dc Greuges. Per al Grup SO- 
cialisla, 6s indu btablc que aquest Informe té una caracterislica 
especial, no solament firem uila reflexió i una anilisi de 1’11-1- 
forme de l’any 88, sin6 que també entrarem a f e r  balanc; dcl 
que han significat aquests cinc anys de f’uncionament de la in- 
stitucib del Sindic de Greuges. Per lant, en la nostra exposició 
hi hau r i  una primera p ~ t ,  d’anilisi concreta de l’lnforme, i 
una segona part on farem balanq d’acyuests cinc anys. 

19-1 primcr lloc, nosaltrcs voldríem destacar, de l’lnforme, 
els aspectes que fBn referkncia al control de I’xtuacii, acimi- 
nistrativa; és induhtablc que estem ci’acord amb aquclla part 
de I’Inf’ormc en que s’assenyala que hi ha un abiis, per part dc 
Ics administracions, sobre les demores en la rcsoluci6 dels as- 

pectes que afecten els ciutadans -l’abiis, tarnbk, ric1 silenci 
administratiu-; també ens preocupa el que ra referencia ai 
pcrsonal al scrvei de I’Administració, quan el Síndic cns asse- 
nyala que, en gencral, els tribunals segueixen principis mks de 
discrecionalitrit tkcnica que principis de merits i capacitat CII Ics 
proves d’accks a la funci6 pública, perb f’mamentalment entra- 
rem en l’aspcctc quc fa referkncia als estrangers i als s a i s  drets 
tbnaincn tals. 

El Grup Socialista, en el seti moment, vii plantejar al Siridic 
de tircuges la ncccssitat que actues d M c i  davant dcls brots de 
racisme cluc cs van plantejar en alguns indrets de Catduiiya. A 
nosaltrcs -volem dir-ho claranient-, ens hauria agradat que, 
en aquest aspecte, la intervenci0 hagués partil directamcnr dei 
mateix Síndic, perqui: creiem que era un tema que cn aquells 
moments crii important. De totes mancres, davant dc la Co- 
missib cl scnyor Síndic va assenydar que es comprometia, cn 
el scu moment, a elaborar un informe extraordinari sobre 
aquest tema. Corn vostks rccordatm, fa L I ~ C S  sctmanes, a la 
Comissió del Síndic dc Greuges es va plante-jar, pcc part del 
Grup d’Iniciativa per Catalunya, la possihilital yuc cl Síndic as- 
sistís a la nostra Comissib, a la Comissi6 dcl Síndic de 
Greuges, pcrquc abordés alguns aspcctcs importants --entre 
ells, aquests dels drets dels esirangcrs i els seus drets 
ionmmtals-, i nosalires volem manifestar aqui, phblica- 
mcnt, en el Plenari del Parlament, que estern fonamentalment 
amb les posicions que la major part clels grups dc I’oposició van 
rnanif’csiar en aquell moment, que les inlervcncions del Síndic 
de Greuges havicn de fer-se no solament una vcgada l’any, 
quan es donava I’lnforme anual n la Comissib, sin6 iliés 
sovint, perque nosaltres penscm que 6s importrint que, ja sigui 
per la via dels informes cxtraordinaris o cl’informcs sobre iis- 

pectes puntuals, la prcscncia del Sinclic de Greuges es hc i  en 
aquesta Comissió. 

En segon lloc, entraríem en els aspectcs que, per a nosaltrcs, 
sbn cssenciiils d’ayucst Informe, que fiin ref‘erkncia ii i’ordena- 
ció dei territori; cii concret, en  tres aspectes qiic nosoltres 
volem destacar de l’lnforme : el dret a I’habitatge, la proteccib 
de la natura i I R  qualitat dc la vida en zoncs lioc poblades. 

i<especle al dret a l’habitatge, nosallres creiem --i cn aixk 
cstein d’acord timb l’lnforme- que el drct a l’habitatgc, en 
aquests moments, és un dret fonamental, que 6s ~i i i i i  prcucupu- 
c i0  essencial CIC molts ciutadans de Catalunyri, i cluc en dii’c- 
rents ocasions ja itquest Plenari del Parlament I’ha trnctat. De 
totes manercs, ;i nosallrcs, estant d’aeord amh l’cxposicib que 
es fa CII l’lnfome, ens hauria ag rah t  -i ercicm cluc: en  aquests 
inonicnts no ha perdiit actrialital- yuc  el Sinctic hagucs lct u n  
informe especial sobre lots els aspectes, sobre tota la prohlcmi- 
ticit que lilaiite,ja el dret u I’habitutge, tim[ des del p u n t  de vista 
de E’hahilalge de l)roniociO pública com de I’habi2;itgc dc pro- 
tecció oficial. Per tant, ~iosaltrcs, ja cn la Comissib, viini p l x -  
tejnr cluc cl senyor Síndic f‘cs un informe cl’aquestes caracterís- 
tiques per prescntar a la Comissib. 

En segon lloc, quanl a la ivoteccib dc la natura, estem fona- 
mentalnient d’iicord amb la rcflexi6 qiic es r;~, que tot sovint 
ayucst Pat*latncnt aprova lleis importunts de dcfcnsa dcl medi 
m b i c n t ,  clc derensa de la nzituru, perh que, a I’hora d’aprovar 
els pressupos(os cle la Cienerulitat, aqucstcs lleis no teiicn les 
corresponents piirtides prcssupustiiries -i, per tant, els aspec- 
tes medio-arnbicnials, en els quals la creixent sensibilitat 
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social de sectors del poble dc Calalunyi cada vegada vil avan- 
$ant niks-, no es troben rcílccticlcs en els pressupostos CIC la 
Gencrnlitat. De totes manercs, tumbk trohem a friltar, en  
aquest aspecte de proteccih de la natura, una reflexih especitica 
so hre els desgavclls urbanístics, so hre tota la pro bleniilica 
d’míenaci6 del litoral, sohrc Ics costes, sobre uspectes que, en 
ay uests inomeii ts, tam he preocupen tnd Is sectors de ci uladrins 
dc Catal Linya, en la mesura quc la protcccib dcl mecli amhien t i 
de  la natura no solament afecta aspectes de medi t imra l ,  siti6 
t a t i i  bé i‘r m i l  men ta 1 rn e nt as pectcs 11 r ba t i  i s  t ics. 

I ,  flnalriient, en l’aspccte rl’orclenacib clcl territori, voldricm 
destacnr que el sciiynr Síndic cns parla qDe és ncccssari q ~ t e  
I’Aclrninistracib de la Chmeralitat aclu’i (:rtnamcni per aturar cl 
procbs CIC clespot~larnent i miirginxih d’altrcs comarclucs. Nos- 
altres hi cstaríein d’acord; de totcs rnancrcs, ctis i’altu, en 
aquest In formc, propostes de solircib, pcryuc rcdmcnt eiis 
trobem diivanl d’una problemitica cn que, sense plans de reac- 
tivacib econhica i mcsures molt concretes, ks difícil avanpr’. 

111 terccr bloc ri’aqucst Informe de I’any 88 fa referencia a la 
sanitat --en concrct, al dret a la salut i ;i la psiyuiatriii. Quant H I  
dret ii la salut, és indubtablc que hem d’eslar d’acord amb la re- 
Ilexi6 yuc.es fa a la manca cíc cool-dinacih sobre els serveis sani- 
taris, en la ncccssitat y ~ i e  hi hagi rcmodelatge tecnic d’aquests, 
i que es donin prioritats pressupostiries a Ics despeses de la sa- 
nitat. D e  totcs manercs, en aquest Int‘ormc nosaltres veiem 
que possiblcmcnt hauria estat convenicnt, clc la mateixa 
manera com, a nivcll dc I’Estat, el Defensor clcl Poble va fcr 
un inEbrmc malt cmerct sobre aspectes CIC li1 saniiai que preo- 
cupen els ciukidans -en concret, sobrc cls serveis d’urgencics 
dels hospitals-, també ens hauria agradat qiie hi hagués algun 
d’aquests aspectcs CII informes Iets pel Síndic clc Grcugcs ---de 
totes inaneres, ja en la Comissi0 cl senyor Síndic ens vit w a n -  
p r  yuc possiblement, en els propers mesos, hi hauria un inlor- 
mc cn ayiicsia clircccib, 

El segon nspccte de iii sanitat quc volem destacar ks el que Ih 
rct’crkncia a la psicluiiitria. En l’lntbrme es diu que {(ni els i n t w  
essats cn cl teiiia ric la psiquiatria ni aquesta Instituci6 cntcncrn 
justilicada I’actual situací0 de la psiquiatria H Catalunya, cada 
d ia  més degriidada i víctima rl’un proc&s en club tothom semida 
havcr abdicat dc Ics seves responsabilitats)>. Aquest aspecte sí 
quc crcicm que ks un lor: d’atcncih important respeclc :i la psi- 
quiatria, i iiosaltres voldríem dcstiicai.-ne dos aspec~cs : el 
primer, el que faria ref‘erencin ii la integracib CIC les xarxes psi- 
quiiitriqucs dc les dipuixions catnlmcs a 1’Institut C;iW CIC li1 

SuIut, i la tnaiicr-1 de control rigorbs clels centres privats pcr purt 
de I’Adminislruci6 conipctetit. 

El quart aspcctc que volem destacar iii rcferknciii UI que s’en- 
I ~ I I  per scrvcis socials : cn destacaríem la piirt que Fi rcfcrkncia 
als delicients psíquics, on cs diu cluc hi ha una Iiecessital ini- 
pondcrablc q ~ i c  el l.)epurtarnent dc 13cnest iir Sociii I, M i{j;iiiqan t 
I’ICASS, millori 1’cficihi;i dcls servcis gcstors per donar un 
millor servei a aqucst colkct iu. I)eiisctn cluc, quest aspccte i 
cl quc It rcícrencia ii Ics barrcrcs ut-quitectciniqucs, scgur’;iincnt 
s011 els aspcctcs més itnportants d’ayiiest 3nforme. 

Finalrnctit, en tixiem cn I’uspccle q ~ i e  1H refeikncia a I’Ad- 
ministraci6 de Justícia -cn concret, ii I’Administt-acib peni- 
tendiria i lcriia dc rimiors. Nosnl trcs notciii qite en aqttest 
infotme CN torlucn iispectes segurament molt parcials 
--segu riiinent s6n interessants- 1 en  coiicret, cl cluc f:i rde- 

rcncia a les conduccions i trasllíits de presos i al dcsarrclaincnt 
sociíil dcls penats. De totes maneres, tambk trobem a faltar u11 
iníorme més ampli de la situació pcnitenciiria a Catalunya; 
creiem quc un informc específic sobre aquesta situació pcni- 
tencihria seria iieccssari, en la mesuni que no solamcnt cl(3rup 
Suuiulisiu, sinb altrcs grups d’aquesta Cambra, s’hi han pro- 
nunciat. Si establim una compnracib, per excmple, amb l’iníor- 
m e  que f’a el ISefensor del Pohlc, doncs veiem que aquest terna 
es iractit arnb inolta més profunditat i extensih i ,  per tanl, 
creicni que CIC cari) a iníormcs successius s’hauria d’aprofunclir 
més. 

Respecte al terna cle tnetiors, hi ha tina reflcxib que f i  el 
Siridic de Grcugcs rimh la qiial eslaricm d’acard, que és In 
manca de coordinació entre difkrenis conselleries de la Gcne- 
ralitat : 13enestar Social, Justícia, Ensenyatnent, Treball i Sani- 
tat. Nosaltres també creiem cluc s’haurirt de conlernplar, en 
aquest tema, Ea possihilitat de la figura d’adjunl al Sindic en el 
tema de menors, que ja en el seu nioment hi va havcr un pro- 
nunciatnent d’aqucsta Cambra per part de tots els grups parla- 
rncntaris, i, de totes mancres, cn l’aspecte que fa referencia a 
les qucixcs concretes d’aquest Informe, ei cluc notcm és que 
no hi ha ~ I * o ~ o I * c ~ ~  entre les qucixes que rep cl Síndic i els ciisos 
que diiriament apareixen en els mitjans de comunicació. 

iiesylee~e nl funcionament de la lnstitucih del Síndic, ja 
al tres grups s’han pranunciaf sobre aquesta qiiestib 
-nosaltres també ho volem destacar- : nosaltres notem que 
hi ha molies menys actuacions d’ofici any rere any. ks a dir, 
l’any 87 n’hi va haver quaranta-vuit, i aquest any ja cns trobem 
amb trenta-cinc. No creiem que, globalment, sigui positiu per 
ii la InstituciO que hi hagi aquesta disminució, pcryuc realment 
i’actuacii, cl’oki en molts casos 6s important. 

’iiimlk s’ha destacat en algunes intervencions --si bé és cert 
que cn I’lnforme que es fa, sobretot en les qucixcs puntuals, 
s’iisscnyala quina administracib no contesta- que seria conve- 
nient, com fan ultres institucions, a nivcll de comunitats auto- 
nomes o del Dcl‘ensor del Poble, que apareguks u n  llislat dcls 
departamcnts de la Generalitat o dels ajuntaments cluc han in- 
complert el deurc legal rie contestar el Síndic, Nosnltres hem 
constatat que, any darrcre any, hi ha alguns clcpartamenls de la 
Ciencnilitat i alguns ajuntaments que, com D norima gencrnl, 
n o  contestcri els escrits o els suggeriments que se’ls fm des del 
Síndic dc Grcugcs. 

1 :iiialment, entraricni cn la segona part de I’Informe, que, 
per a nosaltres, aquest any te un aspecte important, qiie 6s una 
seflexiii sobre el í‘uncionament dels cinc anys del funcionament 
d’aquesta lnstituci6, En primer lloc, nosaltres creiciii que 
cncarii Ili ha massa scctors --sabretot aquests sectors socials 
nienys aíiworits- que desconeixcn cluc 6s ei hincionamcnt, i 
no  sulamcnl el funcionument, sinó la mateixa ínsiiiució clel 
Síndic de Greugcs. Nosaltres crcicm que aixA s’aliunta cn 
aquest Informe final, cpie és un tema important, i que, cn tol 
cas, s’hauria cl’obrir un clcbat per veure quins sbn els iuillors 
canals CIC comunicncib per t‘cr-ho, j a  quc precisamcnt aquests 
sectors sociuls tcnen més dificultats pcr dirigir-se al Síndic CIC. 
Greugcs. 

Fh segon lloc, un aspccte del qual nosaltres ja hem avunvat 
iibans quimi és la tiostra pcisici6, pero q~rc cns preocupa per la 
rcflcxih final que Ta el Síndic CIC Circuges, d’aquests anys, i 13s 
qiic us senyal^^ que hi ha ~ i n a  col-laboracii) desigual de Ics diver- 
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SCS conselleries de la Generalitat i dels ajuntanients quant a les 
proposies o a Ics respostes que li  hauricn de donar. 

En tcrcer l iou,  cl nostre C r u p  ha pres bona nota, taní en I’in- 
forinc que va fer a Comissi6 com en el que i121 íet aquí, de la qii- 
estió del personal : el Síndic, en el seu Informe, fil diferents 
p 1’0 post es cl uan 1 a 1 ’esta hi I i ta t I aboral; 11 osa li res, fona Inen tal - 
ment, esl;irícm d’iicorcl que aquest és u11 aspecte esscnciul per 
i1 la coiitinu’ilat del treball del Síndic cle Grcugcs i del conjunt 
cic la Institució. 

El quart  aspecte que voldríem destacur és la possihilitat que 
es puguin fer informes puntiials sobre temcs concrets : iiixb és 
un debat que cs va plante.jarja en el seu moment a ta Comissió, 
que en aquests moments s’ha plantejat turnbc en I’Informe qiic 
ha fet ei Síndic clc Grcuges i per altres grups. Nosaltres creiem 
que, d’alguna mancra, la iiiatcixa Llei del Síndic de Greuges 
d6na possibilitats, per par t  del Síndic, per presentar informes 
extraordinnris quan ha rcqucreix la urgencia o la irnportrincia 
dels fets, per6 de totes nialieres, seguraincnt, ens haurem de 
plantcjar la possibilitat quc ayuesls informes puntuals es 
puguin plantcjar a partir d’alguna modificaci6 que es faci dc: la 
Llei del Síndic de Greuges. 

l;inalmenl, nosaltres no voldríem acabilr I H  nostra exposició 
sense destacar, en el balm$ ci’aquests cinc anys, tres considera- 
cions : per al nostre Grup, el carkcter d’aqiiesta institució és 
positiu i satisfactori, en la mcsura que h a  estat capul; de deren- 
sar el quc la mateixa Clci del Síndic de Greuges, aprovada per 
ayucst Parlament, ens deia, 6s a dir, la dcf‘c,nsa dels drets fona- 
mentals dels ciutadans i de les llibertats yiibliqucs, així com 
una qüestib cabdal, que es el control, en la scva tasca supervi- 
sora, de I’actuació, ronamentalmcnt, cle I’Administracib de la 
Gcnerditat i tambb dels ajuntaments; en segon lloc, una qües- 
tió que, pcr ii nosaltres és important, i que, evidentment, és la 
base del futicionatnent rfc la Institució i de la figura del Sindic, 
és que aqucsta lasca ha estat basada en els principis d’indepen- 
dkncia i objectivitat -nosaltres creiem que aquests principis es 
troben, també, CII aqiiest;i Llei ; \ p r ~ v ~ i ; t  del Síndic de 
Greugcs-, i, finalment, nosaltres creiem que la clarrcra refle- 
xi6 hauria de scr la necessitat que la persona i Iu Institució con- 
tinu‘in en el fiitur, n o  solaiment complint aqucstcs ftincions 
que diu la Lici del Síndic cle Greuges, sin6, sobrctot, al voltant 
dels lirincipis d’independhcia i objectivitat. Nosaltres crciem 
que precisanicrit iiquests principis són els que permeten que re- 
alnicnt hi hagi un eqiiilibri institucional entre el Conscll Exe- 
cutiu, cntrc cl Parlamcnl i la Instituciri, i ,  al imittcix temps, 
cstcm convenGuts que és I’única garantia d’aquests principis, 
és il dir, la inclependencia i I’objectivitat, els principis quc per- 
rnctcn que els ciutaclans d’iiqucst pais es trobin protegits en 
aquests drets fonamentals de q u e  parlhvem abans, 

Iks mks. Moltes gricies, scnyor President. 
El SI: PKIISIIIENT : Grhcies, senyor Abellb. Pel G r u p  par- 

iamcntari de Convergencia i UniO, té la paraula I’Itlus~re Di- 
putat senyor Vifiius. 

Fil Sr. ViRAS : Senyor President, senyores i scnyors dipu- 
tais, en primer lloc, liem de donar tambkja el nostre agriiment 
il 1’1 lonorablc senyor Síndic per la compareixcnqa i pel mi In- 
formc; Informe que, c a d ~  vegada, va guanyant, jo diria, en 
qual i tat, guanya de rnancrn ex positi vil, i l i  tcrprelat i va i de 
sistematitzacib. 

L3c I’lnforme, se’n pol desprendre una cosa qLie considero 

Sastant important, i 6s el fet que lii gent, el poble, cls ciutadans 
vali veient cada vegada quines queixes són Ecs que específica- 
ment corresponen al Síndic i quines queixes no li corresponen. 
Aixo fa  que ho vcgem est;idisticament -i ho veierii llcgint a 
fons l’lnfortnc-, fa la imprcssih que la institucih dcl Síndic ha 
anat calant de niancrcl important dintrc de la societui, i aixb és 
tina cosa qiie ks bona de constiitar. 

Desprcs, veiem que el nombre cle conflictes dc l’lnf‘nrmc 
cns pot semblar en algun rnorncnt que queden estancats, qLie 
queden estabilitzats, i podrin semblar que aixb, doncs, dc- 
mostra qiie li1 inslitucih del Síndic IM) ds prou import;mt; perb 
després veiem, si mirem bé l’lnforme, quc aixb ks degut, preci- 
sament, al fet que molts dels ciisos, moltes de Ics queixes que 
es presenten 211 Síndic, es rcsolen instaniiniament. Aquest fct 
fii que aixh no quedi reflectit, després, en Ics cstadístiyucs, 
perque no són expedientats. 

Aixh també voldria fer veurc que ks més important dcl que 
pol semblar : el Sindic de Greuges, la institucib del Síndic 
tindrk irnportincia dintre cle la nostra societat, en tant que la 
societat vcgi que és operant, i cl que volem tots és aixh : I’ope- 
rativitat del Síndic. No en vit són cinc anys d’actuacib clcl 
Sindic --cosa per la qual trimbd hem de mostrar-li, doncs, el 
nostre agriiiment. 

I voldria també ressaltar la filosofia clc la institucib del 
Sfndic, que estíi ben definida en el llibre segon, cusa que turnbk 
representa una novetat en l’lnforme de I’any i 988, 

Fet aquest preinibul, passaria R contestar breument.. ., :I. 
parlar -niés ben dit- brcurnent cl’alguns dels ternes yuc han 
sortit. 

Veiem que, prActicarnent, cls nxiteixos lemes, Ics mateixes 
queixes cluc recauen sobre cl nostre Síndic de Greuges, recau- 
en en els ISefensores del Pucblo d’altrcs comunitats; només en 
alguns aspectes concrets veiem que potser a nivcll del Defcn- 
sor del Pueblo, uns augmenten i a Catalunya, en Ea instiLuci6 
del Síndic, n’augmcnten UIICS altrcs. k r  exemple el fet.. ., 
una de les queixes més importanis del ilcibnsor del Pueblo a 
Madrid 6s sobre hisenclu, i aquí, a Catalunya, vcicm que sobre 
justícia, sobre politica ierri torinl, e t c k t m .  Per& bisicament, 
els temes, les queixes s6n bastant unilormes; jo diria cluc, 
doncs, Ics rnbs importants són nquestcs : -justícia, habitatge, 
pol i tica territorial, sanitat, Sl DA1(, psiquiatria, discriminacib 
pcr estat civil, barmes arquilcctbniqucs, etcetera, 

Sobre el tema de les ... En primer lloc hcm parlat, s’ha dit 
indi el tcma de In comparcixenCa del Síndic. Sobre el tcma de 
la cornpareixenp del Síndic, es un fet que ja csti reglanicnlal : 
el Itcglament del Parlament contempla el Síndic dc Greuges 
corn una institució regulada espccíficatnent a la Seccib Primera 
del Capítol VI del Ktol IV, articlc 144, yuc d i u  : <{Aquesta re- 
gulació, a clifcrcncia de les altres institticions o corporacions 
contempladcs en I’csmentat Cupí tol -Si ndicatwa dc Comptes 
i Corporació Catalanu de Kklio i Tclevisib- no  nutoritzu la co- 
mpareixcnva del Síndic de C;i*euges H. Yarliclc 144 fixo les re- 
lacions entre ei Sindic i la Comissi6 corresponent, pel sistema 
d’crnissib d’informe anual o ti’informcs cxtniordi naris i exposi- 
ció pcrsoniil i verbd d’aquesl. per part del Síndic davant k i  C h -  
missió. Si algun grup desitja modificar el Kcglamcnt, nosal tres 
hi estcm oberts, perb que quccli clar que l’acorcl de pt’ocedi- 
ment fou aprnvat per unanimitat en el scu moment i mai se 
n ’ ha pro posat 1 B modi fi cnci6. 



Quant al kmia dc la sanitat. Certament, l’assistencia prirniiria 
és un8 de les i<vcntafocs>>, 6s un dcls pl-oblemcs que surt con- 
stantment : el k m a  de la SI1)A 6s prcocupant, cl tema de I’as- 
sisthcir-t primiiria en el cluc són Ics ilargues cucs tl’cspera i tot 
aixb, cs prcocupanl, i el tcma de Iik clegradacib de I;t psiquiatria 
6s un terna molt Iireocupant, 

do, sobre aquest tcma, volclria dir que, cn vint anys i esciiig 
de prof‘essib, hc viscui ayticst degr;damcnl de la psiquiatria i 
1’11~ viscut clc imncrii dircctíssimi els iilliiiis deu anys. 1 nixi), 
n o  per eauscs polítiques concretes, sinrj pet’ unes c;iuscs con- 
junturals, El fcl de Iu degrncir-icib psiquiitrica és gerrera1 a lots 
els piisos --en alguns m k s  i ,  en ci’altrcs, menys-; a Espmya i 
a Catalunyii, concrclament, arrenca des del rnorncnt qiie hi psi- 
quiatria no depenia, no cstava contemplada per la Scgut’etat 
Social, i aixo fcicia que quedés rclegaclri coin una d j r n  de bcndi- 
cencia, .ja fos portada o dula II termc per cnlitats de t i l i trs re- 
ligibs, o sirnplemcnt per les diputacions, que s’iiavien de fcr 
chrcc dc la hencfichcia, 

Perb no es solameni :iixh, pcrqui:, cliriem : amb diners cs 
pot wcglar; cs pot arreglar -amb diners, perQ iiilta una altra 
 CE^ per arxglat’ la degradaci6 de la psiquiatria : falta un pro- 
blema de sensibilitzacib :;ocial. Per exemple, iina dc Ics formes 
yuc ha portat a I’estat actual, o que ha ajljuclat :i porttir a I’ccstaí 
xti ial dc la psiquiatria, ks, per excinple, el fet que, en un 
niomcnt clcterminat, hi ha piircrs que s’han de tirar R terra les 
parets dels manicomis i, d’aqucsta rnancrii, es resol cl proble- 
mi. Aixb, vist des dei punt de vista econbmic solanient Talla, 
pcryue falla la scnsibilitat social; aixb, cstk ~ clintrc d’un con- 
tcxl, pcrb posat cl’utia miner8 driisticil, doncs Talla. Falla 
pcrqu& les inateixcs persones, la inateixa societat rebut,ja que 

et malalt nicnicil s’incorpori, es reliubiliti i es reiiiscrcixi II la so- 
cietat. O sigui -ho rcpeteixo--, no 6s un problema de diners, 
sinó que és un I)roblcma de scnsi bililxacib socinl. 

llesprcs, CIC Ics coses que tumbe s’han tocal, voldria larnbk 
dedicar un motncnl, moll poc, a rninusvhlids, eclucaci6 socid, 
Iiarrcrcs arquitcctoniqucs, eícbtera; és un terna pt‘cocupaiit, i ,  
precisatnent per una gestió quc vaig havcr clc fcr corn u diputat 
pcr una escola dc dismin iiits, doncs sé q uc ei3 ari iiesls moments 
s’esiri portant a terme un estudi CIC seguiiilciit individual dc 
tots aquells deficients d’cdat compresa entre els disset i cls 
divuit mys,  que s’lim de quedar scnse cali lloc on anar, dc 
mirar de coordinar, i-I través dc les Coiisclleries de ’Trebull, Jus- 
ticia, Eclucacib, Bencstar Social, Sanitat, c t c h x ,  pocler-lm 
clunilr una continu’itat en el treball --en quc l l s  que sigui 
possible- o mirar de trobar-hi la sortida mks adient. Aixb eslA 
prhcticiitnent rcsolt, pel que vaig veure, i jo hi vaig anar amb 
un  grup de pares d’aquest colkgi i van quedar francamcnt 
sorpresos. 

1, per acabar -ho iqxteixo-, nosaltres valorem m o l t  posi- 
livament I’Informe del senyor Síndic, pel que representa d’cs- 
tudi serihs, sistematitzat, precís, concret, per tots els resultats 
obtinguts i pcr tot el quc la figura clcl Sindk ha de continuar ob- 
tenint, pel bé de iotes les nostres institucions, clcls nostres 
ciutadans i del nostre país. 

Moltes grticies, senyor Prcsidenl. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grkics, senyor Viñas. Ida pro- 

S’aixeca la scssió. 
pera sessió s’iniciarii d’aquí a cinc minuts. 


