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sess16NUM. 7 DE LA
COMISSIb DEL SÍNDIC DJ5 GREUGES

La sessi6 s’obre Q un quart de dotze del matí. Presideix ¡’I.
Sr. Grau, acumpanyut del Vice-president,I . Sr. Oliaart, i del Secretari, I . Sr. Vernet.Assisteix la Mesa 2’Oficial Major.
Hi són presents les dputadcs i els diputats I . Sr. Viñas,I . Sr.
Urriuls, I. Sr. Marini, I . Sr. Montalat, 1. Sra. Bnsch, I . Sr. Padrtis (en substitucib de ¡‘I. Sr. Padilla),I . Sr. Parera, I. Sr. Esc14dk i I . Sr. Martínez i Ibdñez (en substitucib dc la 1. Sra.
Bruguera), pel G.p. de ConvergZncia i Uni6; I . Sr. AbeElh, I.
Sra. Ferran i I . Sra. Burmys, pel G. Suciaiistu; I . Sra. Montserrat, pel G. p . Popular; I . Sr. CQ~QM,
per VA. p . d’Esquerru Republicana & Cutulunya; I . Sr. htorre, per E’A. p . del Centre
Dernocrdtic i Social, i I. Sr. Rddenas, pel G . Mixt.
Assisteix en aquesta sessió el Síndic de Greuges, H . Sr. Frederic Kaholu i rl‘I3pona, ucompanyut & I’Adjunt del Sfndic,
Sr. Hies Rogent i Albiol.

Ordre del dia
Punt linic: Debat de I’lnforme (any 1989) del Síndic de
Greuges presentat al Parlament, ~ ‘ U C amb
Q ~ I’urticle 30 de la
Llei 1411984, del 20 de rnarG.

(L’I. Sr. Vice-presidentdirigeix el debat en nhdnciu de V I .
Sr . President.)
El Sr, VICE-PRESIDENT:Senyores i senyors diputats,
s’obre la sessid
Avui, perque ens doni compte del seu informe anyal, tenim
q u i entre nosaltres el Sindic de Greitges, el qual procedirh,
doncs, a explicar aquest informe. Li donem la paraula.
Moltes @cies, senyor Sindic.
El Sr. S h L C DE GREUGES (Frederic Rahola); Illustre
Vice-president, iklustrees membres de la Mesa, senyores i
senyors diputats, presento formalment avui davant d’aquesta
Comissió I’Infortnecorresponent al 1989.1%el primer informe
del meu segon mandat com a Síndic de Greuges i fa, per tant, el
número 6 dels que jo sotmeto a aquesta Comissi6. Al llarg
cl’aquests sis anys he anat ajustant l’estnrctura formal i la concepció metdolbgica dels diferents informes amb el propbsit de
fer-ios més directes i selectius, I)erqu&,junt amb una n ~ v apresentacid, resultin m& assequibles, i no solament als senyors diputats, sinó t a m E al p6blic en general.
Voldria, no obstant aixb, reclamar Ea seva atenci6 en el tema
monogrhfic que ha estat afegit a 1’Tnforme COM ii <<llibresegon>>,Si b6 la idea d’aquest Liibre va n6ixer l’any passat amb
cargcter excepcional, la meva intenció 6s la de regularitzar la
seva aparici6 com a aphndix d’aquest i de futurs informes; amb

aixd pretenc presentar una realitat social concreta que, per la seva transcendhcia, sigui tribiit&ria d’un tractament especial. En
l’hforme que presentem el terna monogrhfic escollit ha estat la
marginaci6 a casa nostra, que per Ia seva irnporthncia objectiva
justi€ica prou la nostra elecció.
Pel que fa a l’infonne pxbpiament dit, la pretensió qne ens ha
guiat ha estat demostrar la imatge fidel del treball fct durant
I’any amb una selecci6 d’assumptes i queixes; hi trobaran casos
greus de mal funcionament administratiu, de descoordinació, de
tractaments injustos, de situacions socials imprbpies d’un estat

de dret. Per aixb, tot i tenir coneixement del progrés i la d o r a
aconseguits en molts camps de l’actuació administrativa, no hi
trobaran gaires congratulacions ni Iioances; ds, en resum i en
es sbncia, un informedenhcia sobre determinades conductes
dels nostres poders ptiblics, conegudes per la institució a travds
de les queixes dels ciutadans afectats i d’actuacions difícils que
reclamen correcció,
Intentant reconduir aquestes conductes a determinats tipus i
categories a partir d’una bptka que pugui ser d’interhs per a
aquest Parlament, he assenyalat tres grups, dins del quals, en
major o menor mesura, poden classificar-se dins d’un concepte
aproximatiu les situacions recollides en l’hforme.
Aquests Gltims anys assistim a la hcorporaci6 progressiva
dc nous conceptes en el dret privat i l’aplicaci6 de noves thiliques en el prac6s intern de I’AWstració, amb l’elogiable finalitat d’incrementar la seva efichcia, amb qu&s’ha aconseguit
un grau més alt de satisfacci6 d’algunes demmdes socials, Emperb, l’especial fascinació dels directius de Xa cosa pública per
questes tikniques d’organitzaci6 de l’empresa privada ha portat i parta, en excessives ocasions, a la conculcació ditecta de
les minimes garanties procdimentds. En nom de í’efichcia,
1’Administració sacrifica molt sovint les garanties que l’ordenament atorga als ciutadans. Aquest és el primer grup, el de l’efichcia sense garanties, del qual són paradigma els casos
d’expropiacions, amb trameses d’expedients d Jurat Provinciai
molt desprds del termini legalment establert, corn indemnitzacions pagades molts anys desprds de la corresponent valoraci6.
En altres ocasions, perb, I’eficlicia sembIa no importar els

nostres poders públics; tots coneixem moltes disposicions kgals i hdhuc reglamentbies adrqades a l’ordenació de determinats sectors socials i econbmics els principis i prescripcions de
les quals no són posats en prhctica per 1’Administració. Nomes
progressistes i de gran abast esdeven al final, en mes d’una ocasi6, simples declaracions de principi. Aquí trobem el segon
grup, el de les garanties sense eficAcia. La qualitat de les actuacions o, més ben dit, la manca d’actuacions que integren aquest
grup el fan especialment censurable. Aqui tenen cabuda els incompliments dels mandats imposats per la Llei als poders pGb k s en mathies tan importants com la salut, els serveis socials,
l’urbanisme, l’habitatge i la justicia. Ens trobem amb exemples
corrents en la situa& de les atencions a la medicina primMa,
urghcies hospitalbies, en les causes de denega& de subsidis
assistencials, en les causes de clenegació dels subsidis, en la noconstitució de patrimoni municipal del sbl pels ajuntaments quc
hi estan obligats, en la manca d’habitatges protegits, en la lentitud judicial, en la massificaci6 de les presons, deficihncies en

els dipbsits municipals de detinguts, entre altres,
Fitialmcnt, entre l’efichcia sense garanties i les garanties
sense efickia, un tercer grup caracteritzat per l’abshcia d’ordenació ve a completar el marc general en quk s’iftscriuen les
queixes presentades a la instituci6, és el grup dels buits normatius, de la manca de regulació de determinades situacions o sectors necessitats de garantia directa de la norma, Dins d’aquest
grup, com a exemples representatius, trobem bws com la de
protecci6 dels menors o les activitats classificades, ordenades
per nomes disperses i obsoletes, o casos com el dels grups
transhumans, decricats a feines agrícoles de temporada, que en
eis seus assentaments, en la seva feina han de suportar sittuacions realment indignes, en existir regdaci6 sobre el control,
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i tamb6 lyauxilide les administracions competents en fa formalitza& dels contractes de temporers; condicions materials i
funcionals dels llocs d’acmpada, periudes d’estada, etchtera.
Dins les tres categories indicades, la de I’efickcia prescindint
de Ies garanties establertes, la de les garanties i prescripcions
establertes que no es veuen realitzades per falta d’efichcia i la
de I’abskncia de prescripcions i garanties, els actes de 1’Administraci6 han acabat algunes vegades en abusos que han ocasio-

nat reaccions i actituds violentes, insolidbies, per part de la
societat civil, que moltes vegades, per ignorhcia i p
r la por de
l’exclusí6 i discriminació, els ha enfrontat a manifestacions de
protesta contra qualsevoI nuvetat que s’ha projectat. Així, hem
vist les repulses contra instalalaciom de presons o contra l’esce
Iarització de nens portadors d’anticossos d’hrnunodefici&ncia
adquirida, els brots de racisme, uposici6 als projectes de la
consmcció d’autopistes, d’instalalació d’abocadors de residus
industrials i d’installaci6 d’habitatges per a drogoaddictes, entre d’altres.
Des d’una problemhtica individual, s’ha distribiiit -com
abans he dit- en eIs diversos casos i institucions denunciats a
la institucib que represento, que són recollits i comentats ginpliament. en el nostre Inbrme. No tot, pe&, ha de ser denúncies; 6s lhgic que les demíncies siguin un ingredient quasi
exclusiu de l’hforme, perh tamM hi ha aspectes positius que
cal destacar, Si a l’hfonne m’he ocupat de la crítica, vull ara,
cn aquest acte de presentaci6, referir-me, ni que sigui brcument,
a algunes actuacions administratives mereixedores de reconeixement, Es tracta d’actuacions que representen canvis d’orientaci6 o de conducta, inicialment irregulars i que s’hm produi‘t
en certs casos a conseqiihcia de la nostra intervmci6; internenci6, per altra banda, en ocasions directa perb de vegades indirecta, de vegades tinica i de vegades cornpkmcnthria d’altres
institucions o grups de ciutadans. Seguir6 en I’exposició el fil
de I’Xnfonne i la seva ordenaci6 per seccions, aportant alguns
exernpks de correccions administratives en qüestions d’interh
general.
En relaci6 amb la semi6 d’Administraci6 general, ~ r ncas
que pot servir d’exemple de les esmentades correccions de repercussió general 6s el relatiu a l’aplicació del complement de
productivitat al persona3 estatutari al servei de la Generalitat.
Corn vosths saben, la nostra Lki de la Funció Pciblica, en rnhteria de politica rctributiva, va optar per remunerar especificament el rendiment especial, 1’jnterks administratiu dels empleats públics mitjanpnt el complement específic de productivitat; 110 obstant aixb, aquesta retribuci6 concreta no era aplicable al personal estatutari, com el sanitari, per exemple, que es
regeix per uns estatuts propis pendents encara de ser adaptats a
la Llei El suggeriment formulat des de la instituci6 que represento en el sentit de procurar l’homologació dels collectius de
treballadors, en aquest aspecte concret, va contribuir a l’adop
ci6 de mesures especids, corn ara la publicacici de 1’Ordre del
31 de mar$ de 1989, que h c o p r a 1 ’ a h d i t complement de
productivitat a les retlibucions que j a percebia el personal sanitari adscrit d s equips d’atenci6 primhia.
Dins de la secció d’ordenació del territori, amb les especificacions corresponents a l’habitatge, urbanisme, activitats classificades, &&era, es fa dificii trobar exemples de correcci6
administrativa d’abast general, donat el carhcter marcadament
lwalista de les queixes plantejades. En general, la majoria de
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les recomanacions formulades a les diverses corporacions locals en aquesta kea han estat acceptiides i han portat, en conseqiikncia, canvis especffics i concrets. Corn a exemples bastant
cornuns d’aquestes correccions puntnals, es poden mencionar
l’obertura per 1’Ajuntament de Pineda cle Mar,a insthcia de la
institució, cl’rm expedient sancionador per infracció urbanística;
la reditzaci6 per 1’Ajuntament de Monistrol de Calders de les
obres d’infrastructura necesshries per il la conducci6 d’aigiies a
una urbanitzaci6 ilkgal, o la imposició per I’Ajuntament de
Sentmenat de mesmes correctores a una fhbrica que abocava
residus contami;iants al torrent Turull. D’gmbit rnds general, i
corn a actuació produ’ida i a conseqii&nciade les nostres gestions, cal mencionar la Dirwci6 General d’hrquitectura i Habitatge, consistent en l’agiIitaci6 del pagament efectuat durant el
mes de maig de 1989 de les subvencions i ajudes als adquirents
d’habitatges concdits el 1988.
Pel que fia a Ia qiiestih tributhria, un exemple prou eloqüent
de comecci6 administrativa efwtuada a insthcia nostra es d6na
per les rnodi€iciacions introduldes a Ics ordenances fiscals de
1’Ajunt;ewentde Barcelona per al 1989; en aquest cas, les nostres observacions responien a la hvitaci6 formulada en tal sentit pel regidor d’Hisenda i Prornoci6 Financera de 1’Ajuntament
i venien a ser reiteraci6 de les formulades l’any 1987 en relaci6
m b determinats articles de I’ordenanGa riscal de l’impost sobre
X’incrpxnent del valor dels terrenys. Fruit d’aquestes observacions va ser la supressi6 de l’apartat que establia el decament
dels drets a les bonificacions i exempcions en el, cas que les justjfjlcaciorls no s’adjrmtessin a les declaracions o autoliquidacims. Entre altres modificacions introdu’icles, també es va
suprimir la previsi6 de la respnsal3ilitat solid,bia qwn fussiri
diverses les persones obligades al pagament.
En uunathia saniahria, un exemple dhistrdtiu del canvi de criteri de l’Administraci6 es pot trobar en el cas que es recull en
l’In€ome relatiu a l’assisthncia medica dornicilihria: amb anterioritat a l’aacceptació de les nostres recomanacions, el Departament de Sanitat defensava el parer que els facultatius no havien
de lliurar la baixa laboral en el mateix domicili del malalt, maigrat mar-hi a prestar la corresponent assistkncia mhlica. Corn a
resultat de la nostra intervenci6, s’accepth, cantrhriament, quc
la baixa laboral fos estesa i datada pel metge, el mateix dia i al
mateix lloc de l’assistkncia.
Tan con~ioentcom el cas indicat és el referent, en materia
de pensions i trebdl, als beneficis d’amnistia establerts a favor
de les persones que van prestar serveis a la Generalitat Republicana. En els informes dels dltims anys varn insistir en la necessitat de moclificar algunes imposicions que limitaven el dret a
aquests beneficis: exigkncies corn la de posseir la nacionalitat
espanyola o tenir resicErnia habitual en territori espanyol, aixi corn
la declaraci6 d’iincompatibilitat de les pensions del titular o drethavent amb qualsevol altra de les derivades #una relaci6 de treball,
representava --en opinió nostrz- una certa agmsió a l’esperit real de l’amnistia, discriminant injustament diversos afectats.
Anys després d’insisth-hi, hem vist amb satisfacció que el.
Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any
1990 preveu la modificaci6 legal, suggerida des de la institució,
sobre supressió de les condicions de residencia i nacionalitat,
aixi com tmM la incompatibilitat absoluta de pensions.
En relaci6 amb els semeis sucials, també podem trobar canvis de normatives promogut des de la institució, si bé en ei ni-
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vell reglamentari, Aixi, per exemple, les modificacions produ‘ides cn la circular que regulava l’ús i l’accés de persones externes als casals i clubs d’avis. Aquesta circular, que facultava els
sindicats i dtres organitzacions a rea1kzu, dintre eis casals, activitats informatives adreqades als socis, prescrivia que l’autorització corresponent havia de ser atorgada per unanimitat del
Consell de Govern del centre. Entenent que tal unanimitat era
un impediment clar a l’exercici de ia llibertat d’expressi6 i al
dret a rebre informaciti, vam recomanar a l’Administraci6 responsable un canvi en els seus plantejaments. Finalment, una nova circular va substituir el requisit d’uanimitat pel de majoria
qualificada.
Continuant amb aquesta breu exposi& d’exernples, i
d’acord amb l’ordre thcnic de I’lnforme, he de referjr-rne a l’ensenyament, i ho faré dludht a un cas que vostks ja coneixen per
informes anteriors: la jubila& dels funcionaris docents,
Durant l’any 1986-87, vam desenvolupar davant del Ministeri dTducaci6, per mitja del Defensor del Poble, una s&ie
d’actuacions adrqades a la modificaci6 de la Llei de la Funci6
Pública en la part relativa a la jubilacid forGosa i automhtica
dels funcionaris docents en arribar a l’edat de seixanta-cinc
anys. Enteníem en aquest aspecte que l’interhs de l’alumne perque se li respectés durant un curs sencer la pennankncia d’un
mateix professor havia de situar-se per sobre de qüestions funcionarials unifomistes i totalment extrapedagbgiques,
Malgrat que inicialment el nostre plantejament no vil ser
ates, hi vam tornar insistir amb noves mons i arguments, fins
que el Defensor del Poble es va fer seves definitivament. les
nostres recomanacions i, a l’dtim$ una llei de juliol de 1988,
que modificava la funció piiblica, recollia Ia possibilitat d’ajornar fins a l’acabament del curs aeadbmic la jubilació dels professors.
Queda una ~ l t i m atemhtica, la de la justkcia, per finalitzar
questa relaci6 d’exemples sobre les hcidhcies del Síndic en
els canvis de les normes i les conductes de les nostres administracions. Qüestions de compethcia fan d’aquesta &reauna de
les menys supervisables directament per la instituci6. Aixb no
obstant, es pot fer esment cle les actuacions, com la seguida
arran de la queixa presentada per una mare que tenia una filla
afectada d’oligofrhia, la clud havia infantat tres vegades sense
saber qui podia ser el pare de la criatura, Davant la itnpossibilitat que la jove p g u h decidir lliurement sobre el seu món afwtiu, la mare de i’afectada demanava que se li practiqués un
lligament de trompes per tal d’impedir la seva maternitat, La
qiiesti6 plantejada portava directament a reflexionar sobre el
contingut de l’article 428 del Codi Penal, en e1 qual s’establia
que, tractant-se de menors i incapagos, ni tan sols els representants legals, pares o tutors, no podien suplir la manca de capacitat dels afectats a l’hora de donar consentiment en casos
d’esterilització.
Les nostres consideracions sobre la necesshria modifiicaci6
de l’esrnentat article van ser traslladades al Ministeri de Justícia
a través del Defensor del Poble i, juntament amb les accions
dutes iiterme per associacions de disrnindts psiguics, de jutges
i fiscals i d’altres, vdmdonar lloc a l’aprovaci6, el 1989, de la
Llei Orghnica d’Actualitxaci6 del Codi Penal, que recull les
modificacions proposades.
Fins aquí els exemples sobre la capacitat d’incidkncia de la
institució en les reformes de conducta i situacions, i també els

exemptes de la consideraci6 i l’atenci6 dispensada pels nostres
poders públics als suggeriments i recomanacions formulats,
Corn a complement d’actuacions C Q les
~ exemplificades, hi
ha un altre tipus de tasca que mereix una atenció especial: em
refereixo a la fumi6 mediadora desenvolupada per la innstituci6
entre les administracions i els ciutadans. Amb aquesta funció,
cada dia més sollicitada, s’han pogut aproximar posicions consideradament irreconciliables i afavorir solucions a molts i diversos problemes, amb el consegüent estalvi al ciutadh de llargs
i costosos plets.
Certament, com deia al comengament d’aquesta exposici6,
no és gens acil, de vegades, alterar situacions consolidades
malgrat la seva incorrecci6. La casuística exposada, perb, demostra les possibilitats de la institució en aquest aspecte.
En aquesta tasca, d’instrument de reforma coHaborador de
E’Administració i al servei del ciutadh, hem fet servir dos Únics
recursos: la ra6, defensant en tot moment I’epiqueia amb arguments objectius i d’equitat, i la perthhcia, insistint fins on ha
estat possible en els nostres plantejaments.
Abans d’acabar, pemetjn-me de reproduir una de les conclusions del llibre segon de I’Informe com a recomanaci6 a
aquesta Cornissi6, i és que la pobresa és el principal component
de tota situaci6 d’injustícia social. Cal establir els plans necessaris per eradicar-la i, en aquesta tasca, cal afavorir els collectiws mes vulnerables i indefensos, L’aprovaci6 i l’aplicació
d’aquests plans hauria d’efectuar-se sota els principis de cmrdinaci6 i col0Iaboraci6efectiva entre les diverses adminisiracions i entitats civiques afectades,
fis aquesta una recornanací6 que em permeto fer als senyors
diputats perquh, dins les seves cornpetbncies, reclamin plans de
lluita comunimis, mks centres de reinserci6 i unes installacions
apropiades per als malalts de SIDA i drogodependents i, en particular, residencies per a la tercera edat.
Amb la rac5 i I’obstinaci6, prosseguirem la nostra feina,
Molt agrait per la seva atenció.
(L’I. Sr. President si incorporar ai seu lloc.)
El Sr. PRWIQENT: Grhcies, senyor Shdic. Si em permeten
unes paraules de disculpa personal, perb 6s que el trhnsit est&
tallat i l’eestandesviant en uns carrers que arriben cap aquí.
Ara correspon el torn de preguntes i posicionament dels diferents grups. En primer iloc, t&la paraula el senyor Latorre, de
l’Ag”paci6 del CDS.
El Sr. LATORRE: Grhcies, senyor President, senyor Síndic,
senyor Síndic Adjunt... L’hforme del Síndic de Greuges no 6s
-ni ho preth- una radiografia del pais; en tot cas, bhsicament -bhsicamcnt és el seu objectiu-, 6s una mhiisi de les
queixes que presenten els ciutadans, alguns ciutadans -aquest
any, 1.375 ciutadans de Catalunya: 183 més que l’any passat-?
i també anhlisi dels expedients que inicia d’ofici la mateixa S h dicahrra -aquest any, 73:38 m6s que l’any passat.
Seguint la mateixa metodologia emprada pel Sindic en el seu
Informe, em referiré, telegdñcament, a una trentena de qüestions -trenta-una, en particular- d’entre les que figuren en
aquest llibre, llibre... format de llibre que, per primera vegada,
recull 1’Informe del Sindíc, informe que -ho hem de dh-,
amb caricter general, valorem molt positivament.
Quan parlem de la primera secció -Administració general-, el Síndic critica la lentitud de I’actuaci6 administrativa, i
feia uns minuts, quan ens presentava l’hforrne, el senyor Sin-
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dic, deia que l’eficicia sembla no importar als nostres poders
públics -s’ha referit, el Sindic, a l’aplicaci6 de la Llei d’Expropiació Fmpsa, una Jlei de la qual després plankjaré una
pregunta, unit qtiesti6.
En parlar de la funcilj ptiblica, hi ha dos elements que ens ha
semblat opcmj de plantejar aqui. La publicació o la posada en
prktica del catgeg de llocs de treball, per part del Govern de la
Generalitat, el juny del 88, ha representat la inkposició de VQra 3.500 recursos, alguns dels quals encara estan pendents de
decisi6 final. 1 una discrephncia, senyor Síndic, una petita discrepkicia, quan vosth valora molt positivament -i nosalt~csno
ho fem tant- l’aplicaci6 del complemcnt de productivitat: si
que és positiu, que es faci extensiu l’aplieaci6 d’aquest comple
ment a tot l’hnbit de la fimcih priblica; sí que discrepem del
criteri de i’aplicaci6 -un complement de productivitat hauria
de servir per v,aIor,as, per quantificar la productivitat del h n c i c ~
natis, no per afegir un element rewibutiu mks dels ja molts que
constitueixen els sous dels funcionaris; la realitat de les coses
6s que el complement cle productivitat esdevingué, csth esdevenint, doncs, UIelement 1116sper pagar els funcionaris,
La polbmica sobre els estrangers it Catalunya constitueix un
element més -important, una vegada m&- del seu Informe.
Acabem de rebre, avui mateix, un manifest més dels molts que
cs reben en aquest Parlament, aquest signat per &Catalunya, Solidhria m b els Immigrats Estrangemz, immigrants que tenen
veritabIes obstacles administratius per regularitzar la seva situaci6 legal a Catalunya -fa una setmana, només, contemplhvern
el poc& d’expulsi6 de no sc sap ben b6 quants, si 48, 60 o 90
estrangers que treballaven irregularment a Osona-, i ens a f e
gim a la proposta que fa el Síndic en el seu Morme, que cal garantir d s drets de I’article tsetzb de la nostra Constituci6.
Valorem -com vost8, senyor Sr’ndic- com a element positiu la possibilitat de realitzaci6 d’auditories ai si dc Z’Aáministraci6, regulades per aqiiesta nova Llei d’0rganitxació I Regim
Jurridic de la Generalitat, que vhem aprovar en aquest Parlament fa dos mesos i escaig.
Hi ha una queixa significativa, de la qual tCwMplantejare
clesprks una pregunta, que fa referhncia a un tema pel qual
aquest Diputat, doncs, tt5 una especial sensibilitat, que 6s la infomaci6 que s’ha de facilitar des dels govenis als grups de
l’oposici6: hi ha una queixa, precisament la 357, de 1’Ajuntament de la Llagosta, on un regidor de I’oposició es lamentava
-i es lamentava molt, i molt justificadament, des del meu punt
de vista- de ISLnegativa persistent de I’Ajuntament a facilitarli informaci6. Desprds -com dic- li plantejare, si vosth m’ho
permet, una pregunta sobre aquest particular.
Quan parlem de l’ordenaci6 del territori, la Sesti6 de l’habitatge públic, d’aquell que vilrem heretar i del que promou o
hauria de promoure I’INCASOL, C~OIICS,reflecteix un dels seus
elements de preocupaci6, que nosaltres compartim plenament:
queixes diverses relatives a la defensa del medi ambient, aquest
medi ambient del qual ahir celebrivern el dia mundial ..., 6s un
altre element important del seu Informe, i questa apel.laci6 a la,
necessitat manifestada per vostk, que aquest Parlament promogui una 3 1 4 d’activitats classificades, que creiem que 6s molt
necesshria, per substituir aquest Reglament, ja absolutament
desfasat, de l’any 1961; les queixes en matteria tributhria, sobre
I’increment dels valors cadastrals, i de la seva incidkncia en
economies modestes; la lentitud administrativa, la lentitud de la
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mateixa Administració, per tal de defensar errors o per tal de
fer decaure enors de la mateixa Administraci6, i ---com no podia ser d’akra manera- els problsmes que planteja aquesta vella qüestió de la contribució territorial urbana entre alguns
ajuntaments i, com no, la famosa empresa ADXGSA.
Si parlem de sanitat i consum, hi ha una manifestació que a
mi m’ha agradat molt, del. seu Informe, que diu que la consolidaci6 de 1’Estat social i democrhtic de dret no pot ser efectiva
sense fer realitat el dret de tots els ciutadans a la protecció de la
seva salut. No es pot continuar preservant el protagonisrne de
I’hospitd, sinó que cal traspassar aquest protagonismc ;ii’assist h c i a prirnhria, i fins i tot dornicilihia -vost& es referia, en fa
presentaci6 d’aquest Informe, a aquest Arnbit de l’assistbncia
sanitiria. La drogaaddicci6 i la SIDA mereixen la constatacili
que no nom& no s’ha avaqat en la resohcih d’aquest greu
problema, sind que aquest problema encara, encara el prolilema
bhsic d’atenció als toxicbmms, a aquests malalts, ben al contrari, la situa& ha empitjorat. Coincidim amb vostb, rnahradament,
Fa vostk una referhcia específica a l’especiai atenci6 de q~r&
hauria de gaudir aquest grup de rnaIalts a les presons, que és un
clement molt i moIt important.
Si parlem de pensions i treball, doncs, vostk planteja, molt
encertadament, el problema d’aquells ciutadans que van ser trcballadors autbnoms i, conseqiientment, vim cotitzar les S ~ V C S
cotitzacions corresponents, i ara es troben que se’ls neguen les
prestacions dc jubilaci6 a qu&haurien de tenir dret. Vosth toma
a cridar l’atenció sobre el gravíssim problema que a vegades
planteja qüestions de pura subsisthncia per la baixa quantia de
les pensions mfnimes d’invalidesa, de vellesa i de viudetat de
l’extingit SOVI, i de Ies pensions de jubilaci6 de tot el sistema
de la Seguretat Social.
ParIaré molt breument, perqzrB jo crec que se rn’esgota j a el
temps, dels serveis socials, tota la qÜesti6 de les pensions assistencials; vosti: fa referhcia a pensions de 21.000 pessetes al
mes; fa una referhcia explicita al salari swial, quc, pel que
veiem avui en Xa premsa, precisament, s’implantwh amb cadcter de pilot a partir de 1’1 de juliol vinent, en fumi6 de Ia proposta aprovada per aquest Parlament, que és una proposta
minsa en Xa quantitat de les prestacions, minsa en l’abast dels
perceptors d’aquest subsidi...I expressa una preocupaci6 pel terna de les residhies per a la tercera edat. Vost&aporta una estadística, segons la qual l’any 1986 en el conjunt d’Espanya hi
havia 6.600.000 persones mes gratis de seixanta anys i, cap a
l’my 2000, seran 8 milions de persones que hauran de gaudir
d’aquest tipus d’assistkncia.
Ensenyament i cultura, ho ~ S S ima
Q
mica per sobre perquk
he sobrepassat el temps, I en la justícia hi ha un element, hi ha
un elenient clau que vost&el fa figurar en un deis títols d’un
dels seus apartats. Diu l’apartat 2, el títol de l’apartat 2 diu:
<<Deficienciesde l’Administraci6 de justician; representen cl
30% de les queixes que s’han presentat, i vostk diu: <<Un30%
que frl dir prou!)).Aquest tita1 6s especialment significatiu.
Referkncia obligada a la M d e l de Barcelona, sobre la qual
jo li far6 a continuaci6 una pregunta, i saiudar, saludar amb la
meva felicitació prsonal, senyor Sindic, sabre l’oportunitat que
vast& ha tingut de dedicar a la m;lrginaci6 a Catalunya el llibre
segon d’aquest Informe. No m’estendrt5 per una qiiesti6 de
temps. Li plantejaria quatre qüestions, senyor Síndic.
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La primera: creu el Síndic que l’Adrninistrrtci6, amb carllcter
general, fa un lis abusiu de l’aplicaci6 dc la Llei d’Expmpiaci6
Foqosa i dei seu Reglament, Llei i Reglament que tenen quaranta anys dc vigencia?
Segona qiiestió: creu el Shdic, de forma mhloga amb el
contingut &una de les conclusions del seti Informe -cm refereixo a aquesta queixa de I’Ajuntament de la Llagosta-, que,
quan un govern nega o entrebanca cl dret d’informaci6 dels diputats de l’oposici6, mediatitza l’exercici de les funcions inherents al cimec de diputat --estic copiant una de les seves
conclusions en la fornulaci6 de la meva pregunta, senyor Sindic--- i vulnera el dret fonamental d’accedir, en condicions
cl’igualtat, a les funcions i cjrrecs p~íblicsreconeguts en l’artide 23.2 de la nostra Constitució?
Una tercera qüestió, en quh jo li demano una opini6 personal; seria la tercera: enderrocaria el Síndic la pres6 Model de
R arcdona?
1 quarta, és una curiositat: quina és la ra6, en opinió del Siriclic, per la quat el 65,98% de les persones que formulen queixes
illa institució tenen més de cinquanta-cinc anys?
Res més, senyor President, senyor Síndic, senyar %dic Adjunt.
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Diputat. En nom de
I’Agrupació d’Esqucrra Republicana, té la pwauIa 1’TPlustre Diputat senyor Colom.
El Sr. COLOM: Moltcs grhcies, senyor President. Honorable
senyor Siridic, en primer llac, un agrajincnt del nostre Grup, de
la nostra Agrupacid per l’hformc, pels dos informes que ha fet
arribar a aquest Parlament cormponents a l’any 1989; un agra&
ment i una felicitació pel trelxtll ben fet, tant, bbviament, per
vostk, com it Sindic de Greugcs, com pel seii Adjunt, corn pel
grup assessor i l’equip dc la Sindicatura de Greuges.
‘Tornem a tenir a les ~nmsun informe, que jo penso que
aquest si que el podem catalogar de l’cstat del pais real, o de
l’cstat dc la naci6 real, amb tots eh problemes, amb totes les
queixes, amb una tipologia prou diferenciada com per saber que
hi lta una sirnptoinmlogki que ens indica que el país real conti~iuano anant bé; continua ilanys-llum de ser un país amb dret,
amb justícia; és un pais amb greus problemes a tats els nivells,
COM

el seu Informe, jo crec qrre cle mancrii molt rigorosa, posa

dc mnni€est.
Lcx queixcs, les consultes porten a actuacions; rictuacions
que, colri veiem en cl cbmput final, han augmentat I’any 1989
en relaci6 amb els anys anteriors. I aqui j o m’haig de congratular, i penso que ens hem cle congratular, d’una de les frases que
vosth posa en la seva presentaci6, qnan afirma que, tant. el ciutadh com la mateixa Administració, ja corisidcran el nostre organisme, en aqiiest cas, la Siridicatura de Greuges, cornpletament indispensable en 1 ordenament democratitzador del nostre pilis.
Tots recordcm que, any rere any, l’ciitrada d’aquest Infame,
la presentació de l’íaforme del Síndic venia precedida d’una lainentacih, d’una queixa: que hi havia poc ressb, que hi havia
poca col.laImraci6 de Ics administracions cap al treball, cap a
1’enormc treball que es desenvolupava des de la Sindicatura de
Greuges. I veig i constato amb satisfacci6 que engrmy, alrncirys en la seva presentacici, sembla que hem millorat col-leciivament, democrhtticainent en aquest país quant que s’ha fet mes
indispensable aquesta instituci6 per les diferents administra-

cions i pels ciutadans. Aixb ho hem pogut constatar amb el
nombre de consultes i de visites que veiem reflectit en et seu

Jn €-Om e
Enguany el nostre Grup vol ressaltar nomes tres ternes; no
en faré tants perqub, a m6s a més, jo penso que tenim el temps
prou limitat i no dóna per més; perb si ressaltar tres temes que
eiis preocupen d’una manera especifica: en primer Xlw, el terna
de la prostitució i la SIDA; en segon lloc, el terna de la situació
dels estrangers i, en tercer lloc -i aquí hi hauria, en tot cas, alguna de les preguntes específiques-, la situací6 de1 catalh, de
la llengua catalana, la situació del procés de norrnalitzaci6 lingiiística.
En reIaci6 amb el tema de la prostitució i la SIDA, tot i que
en aquest Parlament, doncs, ja fa poc que es va aprovar una
proposició ---en aquest cas, j a és una resolucid- que instava el
Govern a un control, a un treball, a un Bmfasi en el control sanitari de la prostitució, i, per tant, que inclola tamb6 mesures que
reflectien la possibilitat d’impedir la transmissió de In SIDA via
la prostituci6.
Jo penso, i pensa el nostre Grup --vostb en va fer una darrna especial, fins i tot a travbs els mitjans de comunicacib-,
pensem que 6s un dels ternes que s’hauuia d’enfocar amb tota
cruesa i amb tota rapidesa, i m b tota urghcla. 1ens fa par que
aquesta Resolució aprovada no.,., ~1 fet de ser molt genErica,
halment, doncs, pugui deixar les coses tal com estaven.
Al nostre entendre s’han de derogar una sP;rie de normatives,
algnnes d’elbs, penso, fins i tot inconstitucionals, pel fet de ser
impositores de mesures coercitives de determinades conductes
individuals de llibertat del liropi cos.
S’ha de regular, al nostre entendre, molt precisament, la
prostitució a nivell sanitari, XIQ nom& garantint e1 dret a la seguretat social, sin6 -i aqw’, en tot cas, 6s una pregunta que deixem en el buit, perquh 6s un debat, penso, prou serids a fer-- si
ca2 O no cal la creaci6 d’un carnet de salut -per &-ho d’atguna manera; bbviament, voluntari, per cvitar qualsevol discrimin a c i L ? pcrb amb especi€icacions d’un seguiment sanitari
bhsic. Tnsistir en la reinsercid social; en la fomaci6 ocupacionnl; en cursos d’alfabetització; en la creacid de ccntrcs d’acolliment per a Ics persones que volen deixnr I’exerciei clc la
prostituci6, amb camnpanyes de sensibilització, etchtera, etcetem.
De totes maneres, hi ha un informe, que properament es presentari en la Comissi6 de Seguiment o cn la Comissió cl’Estudi
sobre la SmA en aquest Parlament, que a mi, personalment, un
cop l’hhe conegut, m’ha fet escruixir. fis un infame que han elabora o que han fet dos metges d’aqui, clc Barcelona, de dos
hospitals de Barcelona, en el gual, després de fer un treball de
camp i d’estudi amb setanta-sis professionals de la prostituci6,
en el qual hi ha un resultat escruixidor en relaci6 amb la transmissió, entre altres, de la SIDA i de l’hepatitis B. 1, sobre aixb,
no hi veiem controls; no hi veiem u11 treball e€icaG. Una mica,
la pregunta -una primera pregunta, en aquest cas-, Honorable senyor Síndic, seria si vosti?, pot precisar o pot informar
aquesta Comissid, o si vostk creu que hi ha una shie de mesures priorithies a prendre, de manera que puguem exercir, per
vies diverses, aquest impuls governamental, també en aquest
sentit. Aquest 6s un primer tema.
L’altre tema 6s el tema de la situació dels estrangrem La situació dels estrangers, bé, a mi, personalment, em preocupa, i
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hem de constatar, veure com, en la Convenci6 de...,el Conveni
Europeu -perd&
dels Drets Humans, que va ser ratificat el
79 per 1’Estat espanyol, queda malt clar que prohibeix, aquest
Conveni, l’expulsi6 collectiva d’estrmgers. Fa tan sols menys
de quinze dies que a la comarca d’Osona hi va haver un cas
precis d’expulsió colhtiva d’estsangers. Finalment, els niimeros no quadren: no sabem quants; no sabem si s h , corn s’ha
dit, 40,50,70 o 80. El fet és que hi ha hagut un grup important
d’estrmgers, alguns dels quals portaven disset anys residint a la
comarca d’osona i trebdlant-hi plenament integrats, que han
estat expulsats. Han anibat noticies que, un cop arribant ai Mamoc, alguns d’ells, sindicalistes ben coneguts, han estat empre
sonats, a m6s a més, a1 Marroc. I akb, realment, quan ho sents,
quan ho constates, et f3 pensar en &poquespreterites, quan, des
d’un país ocupat pels nazis, s’extrdienpersones que havien fugit del feixisme al nostre Estat, i aquestes persones, arribant
aqrrl, eren empresonades, i algunes d’elles -i molt iklustresvan ser afusellades. En aquest cas concret, ciutadans que feia
disset anys que estaven a Catalunya, per lkrbitrarietat de la Llei
d’Estrangeria, per l’arbitrarietat del senyor Governador Civil,
per I’arbitrarietat de l’Estat, i impunement, són trasUadats al
Marroc i alguns d’ells empresonats.
Aixb em sembla que, en tant que ciutadans catalans, i ells
tambd ciutadans catalans, quan hi portaven disset anys vivint i
plenament inserits, és un terna que hauria de portar, almenys, a
una gran reflexi6, al nostre entendre.
Evidentment que m’agradaria saber quina és la seva posició
a Ventorn de la Llei d’Estrangeria; penso que diferents veus han
sortit demanant, o la derogació o la reforma; aquest Parlament
mateix, properament, crec que tindd ocasió de definir-se sobre
aquest terna, si fem o no fem una actuaci6 conjunta davant de
les Corts, corn a Parlment, davant de les Corts espmyoIes. I,
en definitiva, ,jo crec que el tema que ens ha de preocupar és si
estem assistint, com deia avui un articulista en un diari de Barcelona, si estern assistin al fenomen d’un nou esclavatge, en relaci6 amb el tema dels estrangers i a la impunitat que d6na ds
poders estatals la mateixa normativa, decrets subsegüents i la
Llei d’Estrangeria, de manem molt precisa.
1 1’61th tema és el terna de la normalització lingüística.
Vaste, en el seu informe, Honorable Sindic, ve a ser potser una
mica optimista; no optimista, perqLiE despr6s ja ens diu que encara queda molt carni per redrrer, perh ve a dir que les adrninistsacjons, doncs, be, ja hen €et coses positives en el dmer
any. ”estic convequt que si, que en justicia hi ha hagut un intent d’accelerar una mica el procés; pexb vosth sap també que
va molt endamrit precisament en la justicia o en altres terrenys.
Votith, de totes maneres, crida l’antenci6 que les grans companyies espanyoles a Catalunya -KEWF,, Iberia, les autopistes, la Telefbnica, la policia i, bbviament l’exkrcit, etckteracontinuen essent l’assignatura pendent del procks de nomditzaci6 lingbistica, malgrat que els anys 84 i 85 aquestes grans
companyies vam rebre un advertiment civic i popular prou important, i van cornenpr a modificar la seva actitud. Perb, de s e
guicla que es van acabar les accions directes de carrer, absolutament legitimes, pacífiques en tot moment, aquestes companyies vtan deixar de continuar e1 procés de nomditzaci6 lingüística. Sembla com si es v02gds o d’aigma es justifiqués que
nom& es nomalitzmh lingiiisticament ei nostre pais si hi ha actuacions de tipus directe, d’iniciativa popular, damunt de la
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pressió,.. Només reaccionen damunt de la pressiú, i, en canvi,
són sordes, aquestes companyies, a la mateixa Llei de NomaEització Lingüística, a les nomes que s’han fet subsegüents i a
les recomanacions fetes des de les administracions. I en aquest
cas molts ciutadans es queixen. A mi personalment m’ha deixat
preocupat -ja en tenia, aquest coneixement, perb, allb, quan
ho veus escrit et preocupa doblement- una de les queixes, la
queixa 412/89, de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la
Llengua, la cultura i la Naci6 Catalanes, a h q a d a a vost6, en eI
sentit de la relaci6 de la justícia militar o de I’exkrcit en el tema
de la normalització lingiiistica; és clar, quan coneixes 1’Ordre
35/87, en un article, Z’articlecinqu&,que diu que <<entots els actes i relacions de servei en el si de les forces armades s’utilitzarB sempre el castell$ sigui qui sigui e1 destinatari de les ordres,
comunicacions o notificacions i la comunitat autbnoma en la.
qual es realitzin}>,nom& et pots preguntar de que serveix la
Llei de Normalització Lingiiistica?, de que serveix el que el
Parlament de Catalunya ha dit? L’exhrcit s’ho passa per l’engonal, dit de manera ben clara, i no en far&cas. I ho diu, a més a
mds, a m b una ordre precisa.
Aquest és un tema que, em penso, tambd, que s’hauria
d’abordar tard o d’hora:de les administracions de I’Estat espanyol a Catalunya i el seu compromis amb el pais i amb el procds
de normalitzaci6 lingiiistica, i amb el compliment de la mateixa
Constituci6 Espanyola, que, en l’article tercer, a nivell de voluntat política, explicita molt clarament que hi ha, hi ha d’haver
Ia protecció i I’impuls de totes les altres llengües, a part de l’es-

pmyol, a part del castellh.
La pregunta o les preguntes...
EI Sr. PRFSIDENT: Senyor Coiom..,
El Sr. COLOM ...que voliem fer en aquest terna --estic de
seguida, senyor President- és$ realment: quines iniciatives
pensa emprendre --en aquest cas, la Sindicatura de Greugesper donar un nou impuls ai procés de normalització lingüistica
davant de les administracions, i recordar -en tot cas, a nivell
de record coklectiu- que aquest mateix Parlament, fa poc, vil
aprovar una moci6 per unanimiw, i que voldria dir, en tot cas,
expressar la voluntat d’aquest Parlament en el sentit de la normalització; tina moció que, en el punt niimero 4, obre la porta a
la possibilitat de reforma de la mateixa Llei, a la possibilitat de
la reforma, perquk ens adonem que, moltes de les queixes que
vosti?constata en el seu Informe, sovint sdn, nu pas per mawa
de voluntat política, sin6 per manca de possibilitat d’actcraci6
per part de les administracions, que no poden,.,, perque aquesta
Llei no 6s coercitiva, i qui no vol normalitzar lingiiísticament la
seva vida mercantil Q altra, no ho fa, i resta impune aquest fet.
Res mes, ja, i només, de nou, felicitar la hiciativa que repeteix el seu segon Informe, de repetir aquest Informe volgut
-penso que 15s realment una excelknt idea, que 6s molt positiu-, aquest Jnforme volgut posa de mani€est temes que, a vegades, dificilment, si no, mibarien al Parlament, inomés, en tat
cas, suggerir-Ii, si e m permet de fer-ho, que ens agradaria, a la
nostra Agrupaci6 parlamenthia, que 1’ any que ve, en l’hforme
de 1990, en aquest h f u m e volgut, fos volgut el tema de Xa norrnalitzaci6 lingüística, per tractar-ío amb m6s abast, donat que
6s un terna que em penso qirc 6s de prou amplada, de prou incidEncia social i politica i nacional al nostre pais.
Moltes grhcies, senyor President; moltes grhcies, Honorable
Sindic i senyor Adjunt al Slndic.
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El Sr. PRFSPDENT Moltes gdcies, senyor Colom. En represeiitaci6 del Grup Mixt, tt5 la paraula l’lklustre Diputat senyor
R6denas.
El Sr. R6DENAS: Gricies, senyor President, Honorable
senyor Síndic, moltes de les coses que volíem dir ja s’han dit
p6ls representants dels diversos grups, perb incidiriem en forma
general en l’lnforme que ha fet el Síndic, un bon informe, vadorat en si mateix, p r b que no es tracta d’analitzar, segons el nostre parer, l’hforme en si mateix, sinó realment veure la
prcocupaci6 que es clesprhn d’aquest hfcmme respecte a i’actuació de I’Administració en general i de i’Administraci6 catalana en particuiu.
Nosaltres reconeixem la gran tasca que fa el Sindic; reconeixem trtmb6 els esforqos de tot tipus que ell mateix i els seus ajudants han de fer per poder portar a terme les seves activitats;
reconeixem també el fet que els ciutadans de Catalunya puguin
conkixer cada dia m6s la instituci6 en si mateixa, la qual cosa és
un bon senyal d’iidmtificaci6 en una institucili important en un
rkgim de llibertat., perb, C Q I ~clEiem abans, queda pal&, en
aquest Informe, que la situaci6 de l’Acdrninistraei6 en general 6s
molt incorrecta, o, en general, 110 t6 el nivell de correccj6 que
caldria. esperar d’ella en una societat civilitzada com la noski.
En aquest sentit, nosaltres pensem que les recomanacions
quc el Síndic fa, cncara que titigiin un v;dor moral important
--imprtantissim, diria ju-, no gaudeixen d’una executivitat
important de cara a I’Adrninistració, Llavors, hauriem de poder
esbrinar possibilitats, de forma que aquests informes que f:~el
Sinclic, aquests recornanacions, aquests suggeriments, arribéssim amb utla m é s gran virtualitat a I ’Administraci6 -en quest
sentit, dcsprds ¡
ifare les preguntes corresponents-, perqu&,si
no, realment, el Govern, el Consell Executiu no coiptarh, pollticament i pressupasthriament, totes les queixes, els greuges i
els suggeriments que fa el Sindic.
1 cns preocupa, cn gencral, tot ei que fa I’Infome, totes les
matkries que s’hm dit, perb ens preocupa d’una formi molt important la compacqa feta limb I’any 88, i 6s que, llevat de ?’reball i Ensenyament, que n~ pugen, diguéssim, cn les seves
queixes, es rcafirm, cn el shking de greuges, Justicia. Aixh és
molt preocupant: 6s alarmant, diria jo --encara que hi ha causes, que ja les explicarrll el Sindic; ja les explica dt: fet en el Itihe-, perb 6s riiolt preocupant que tota la resta de
departaments pugin, llevat d’aqucsts quc hem dit, de Treball i
Ensenyament.
Per que puja Justícia? Potser per qüestions estrictment judicials? Les judicials no dependricri exactament de l’Adrninist.raci6 de Catalunya, per, q u i ja es diferencien i se separen de
1’ Administracici judicial com a tal. Suposo jo que es refereixen,
dc forma fonamental, a les qüestions derivadcs de les presons
--siiposo jo---, on cl regim d’exercici de drets es molt dificil; el
rkgim, digucssirn, de dignitat de les persones ara catn ara és impssiblc, i jo sé que, encara que la Conselleria corresponent faci
esfoqos, esforqos prcssupostaris importants, jo crec que, fent
una comparangn de pressupstos de l’any passat amb aquest
any, realment resulta ridicul. í,Iavors, en aqiicst cas, jo crec que
hem d’anar encara moll miés enlli per tractar que la pcivaci6 de
Ilibcrtat no sigui una privació de dignitat.
En qualsevol cas, felicitar també el Síndic i els seus ajudants
per aquest scgan llibre, que fa referkncia als marginats de Cataltlnya, y~ieés una qüestió que ha dc tenir una sensibilització to-

tal. en la població catalana; és una sensibiiitat..., pequi3 són problemes que els tenim a@, al costat nostre, i que: hem de trac-

tar-los i hem de resoldre’ls,
En definitiva, com dhiem abans, valorar positivament 1%fome, perb no vaiorar positivament les actuacions administratives, i tractar d’arribar a portar a terme actuacions molt m6s
executives i coercitives.
Les preguntes que li faré eren relacionades amb la Conseller i a de Justicia, en concret: quin nivell de Uactament, de rebre
els srrggeriments o les recomanacions que fan, té el Shdic a la
Conselleria de Justicia, concretament, i en general a la resta de
conselleries, especialment pel que fa a habitatge i sanitat? Després, quines són les relacions que tenen amb la resta d’institucims semblants i amb el Defensor de Poble?
Moltes grhcies, senyor President,
El Sr. PRESDENT: Gracies, senyor Ródenas. Té ara la paraula, en representacit-5 del Grup Popular, la Illustre Diputada
senyora Montserrat,
La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor Resident, Honorable Síndic, senyores i senyors diputats, un any més hem rebut
l’lnfome anual de treball realitzat per voste i el seu equip, tyeball que compta amb el snport del Grup parlamentari Popular, i
que voldria que fes arribar a tot el seu equip la nostra sincera
felicitació per la feina ben feta i pels dos llibres de qu&consta
aquest Informe,
El Gmp Popular prenem conscitmch de les conclusions de
l’hforme, per tal de posar-nos a treballar en el sentit de miílorar tantes mancances, deixadesa o aband6 de les diferents administracions envers el ciutadh, qrie reclama, demana o exigeix d
que li pertoca, i que, pec manca de voluntat humana, de treball
o bé politica, I’Abinistració no és eficaq. Ara com ara, despres d’onze anys d’ajuntaments democxhtics, és incomprensible
i inconcebible que els equips de govern municipals neguin o
posin entrebancs a lliurar la informació deguda, o b-6 siguin
d’actes de comissions o de qualsevol informe, que els regidors
cl’altres opcions plitiques, que estan a l’oposici6 per6 que s6n
els legals representants del poble, tinguin vertaders problemes
per obtenir-los.
Veiem clrvrlment com van creixent les persones o els ciutaclans marginats en la nostra societat catalana. Si els mQ marginats eren, en els passats informes, els deficients físics o psL
yuics, les persones sense feina, la gent gran sense fmilia o els
presos, ara s6n aqnests i d’altres, c a n els gitanos, estrangers
africans, vells i nens, nois i noies dependents de la droga, malalts de la SIDA: uns malalts que, en la majoria dels casos, ni la
mateixa famflia els vol, malalts de la SIDA sense reskikncia per
poder-los atendre degudament.
Estern estudiant en el Parlament, en aquests moments, la hicidkncia de la SIDA, la tsansmissi6, la prevenci6, perb estem
fent taxi en la creació de centres d’acoliiment per als drogodependents i rehabilita& d’aquestes persones. Avui hi ha més
persones esperant, fent cua per unit plaqa que places de que disposem.
Tenim a3 damunt un problema de sanitat pfiblica moit greu i,
a la vegada, molt important, que va creixent, perb no tenim els
mitjans necessaris per portar a terme els programes adequats de
prevenció, rehabilitació i, fins i tot, d’atenci6 digna a les persones que pateixen la malaltia terminal, acompanyades de nombrosos sofriments fisics. I no n’hi ha prou amb aquests que, a
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més, ens trobarem, molt breument, amb els fills d’aquests mateixos, portadors ci’anticossos de la SIDA, quc la mateixa societat els margina.
Voldria destacar, Honorable Sindic, l’augment considerable
en la tramitaci6 d’expedients d’ofici, encara que s’hi incloguin
tots els expedients oberts per l’estudi de la situaci6 dels clipbsits
municipals de detinguts de Catalunya, fets que, COM vost& molt
bé recordar&,el Grup Popular vbem exposar en el passat Informe, corresponent a 1988.
Remarcar el nombre de queixes resoltes directament en el
Servei d’hfomació al Ciutadlt, el dia a dia tan important que
vostE ha vingut mantenint i resolent al llarg de l’any, i que ens
consta el bon servei i treball sealikat.
El que crec que 6s &especial menció 6s un col-lwtiu de persones molt important que també es queixa, que són les dones.
En el resum de l’lnforme, se’ns indica que el total de xeclamants, el 32,67%,han estat les dones.
Voldria remarcar que, donat l’esforq que des de les administracions i la Comissió d’Estudi en el Parlament de Catalunya,
s’esta duent a terme per tal de millorar la situació de no discriminar la dona en el seus drets, en la igualtat d’oportunitats davant i’hame, els maltractaments, els abusos deshonestos, la
discriminació en el treball -tant en el salari com en la feina a
desenvolupar-, els maltractaments rebuts pels seus marits, una
justicia lenta per tal de resoldre el problema d’incornpliment de
les pensions per als seus fills,,, Crec, Honorable Sinclic, que seria d h n gran interks, tant per a les dones C Q per
~ a les mateixes
administracions, que es reflectis en propers informes quines sBn
les queixes del sexe femení i quin tipus de reclamaci6, b6 sigui
per professi6, ocupaci6, activitrit, de justicia O envers la seva
persona, s’han produyt -i, en aquesta linia, li formular&xina
pregunta.
El Grup Popular SOM conscients de les conclusions que ens
indica en l’hfome I’EIonorabIe Sindic, i voldria dir-li que ni
aquest ni d’dtres informes d’anys anteriors han caigut en sac
trencat; el que si que vull dir-li 6s que, donades les declaracions
fetes per vmt& en iins mitjans de cornunicaci6 a principis
d’abril, en qu&diu que quasi tots els diputats el felicitem per
l’hfome anual, pe16 el lameiitable és que pocs ei lfcgim, perquk
les conclusions que planteja es repeteixen quasi any rere any.
Jo li asseguro, Xhorabk Síndic que jo, que represento en
aquesta Comissi6 de Xa Sindicatura de Greuges el Giup Popular, no tan sols el llegeixo, sin6 que l’estudio, i aixb, puc d i r 4
que també ho practiquen els altres p p s parlamentaris, i prova
d’aixh són les diferents iniciatives parlament&& que tots els
grups, al llarg dc i’any, hem presentat.
Des de X’oposició tamM es fa molta feina, i procurem fer-la
ben feta, atenent-nos a les seves indicacions; el que passa, H e
norabte Shdic, 6s que el Grup de la majoria que d6na suport al
Govern en moltes ocasions posa en mama el corró i no prosperen les esmentades iniciatives.
Nomi%crn resta felicitar40 i desitja4 molts Exits de treball
per a aquest any 1990.
Passo, a continuacih, a f e r 4 tres o quatre preguntes, si el
senyor President em dóna temps: la primera pregunta és sobre
si pensa, en el proper Informe, introduir les queixes, tal com li
he fet esment, del colqlectiu de dones.
Segon, en el llibre, pel que fa referkncia al medi ambient,
veig que hi ha queixes sobre el transport de mercaderies perill+
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ses, p ~ no
b especifica quin tipus de queixes, i COM sigui que
molts camions transporten mercaderies que podrien ser uns mini-Vandellbs, i que l’Adrninistmi6 va molt lenta a preparar els
aparcaments necessaris per poder aparcar aquests vehicles a
Catalunyayés perque vost%em faci referencia, si m’ho pot dir, a
que es refereixen aquestes queixes sobre el transport de rnercaderia perillosa.
Fer esment y u e ja ho han fet altres diputats- sobre el psicionament que té vost5 sobre la Llei d’Estrmgeria, perquh,
evidentment, avui surt un títol en un mitjh de comunicació, que
diu: <<Quifar& 1st feina del Mohamet?},; em sembla que queda
molt present el tema tan greu que tenim al damunt.
J, per acabar, li voldria preguntar quin 6s el seu criteri del
treball que, envers les conclusions de I’anterior Informe, hem
aportat els grups parlamentaris, per tal de millorar les queixes
dels ciutadans que es donen a l’any passat, perque ens serveixi
d’estímul per treballar en aquest Informe que avui vostb ens ha
presentat.
Moltes gracies i res més, senyor President.
EI Sr. PRESDENT: Grhcies, senyora Montsemt. Segons
l’ordre establert, li correspondria ara prendre la parada ai representant del Grup d’hiciativa per Cataiunyil, perb, com que no
hi ha cap representant a la sala, passarem la paraula al representant del Grup Socialista, 1’IMustreDiputat senyor AbeIt6,
El Sr. ABELL6: Senyor President, senyor Sindic, el nostre
Grup entén que aquest Informe es mou en una segona etapa.
Podríem dir que amb el seu nomenament per aquest Parlament,
l’any passat, entrem en una etapa de consolidaci6 d’aquesta institució. I, per tant, des del nostre punt de vista, no hi ha dubte
que una etapa més provisional ha quedat tancada, i, per tant,
nosaltres ens felicitem que aquesta institucid entri en una etapa
que nosaltres desitgem que sigui encara molt més important per
al país i, evjdentment, per a la mateixa instituci6.
Nosaltres també estem convenpts que els informes del Shdic, si bé no són una radiografia total de la societat catalana, sí
que són una radiografia bastant aproximada del que representa
la nostra socictat, de les relacions dels ciutadans amb I’Administració i tarnb6 de la mateixa Administracid cataInna. Pcr tant,
nosaltres avui no farem, amb tota seguretat, un informe global
del que ens ha presentat el senyor Shdic, pe& si, en tot cas,
voldríem incidir en alguns aspectes parcials d’aquest Informe.
En tot cas f’Tnforme global, evidentment, el farem el dia del
plenari del Parlament,
Nosaltres volddem entrar en uns quants aspectes. Els pimers farien referkncia al que en 1’Infome es diu d’ordenaci6
del territori. Nosaltres estem bastant d’acord amb la part que fa
referkncia al dret #habitatge i a i’wbanisme; és a dir, en 1’Jnforme se’iis parla que l’habitatge és un dret constitucional i es
destaquen diferents qüestions relacionades tant amb l’habitatge
com amb l’urbanisme; 6s a dir, es parla d’urbanitzacions Negals, de les discrephcies en els planejaments urbanistim, amb
els retards en els abonaments de subsidis i ajuts que es concedeixen als adquirents d’habitatges de promoció pública, i, fins i
tot, s’entra en un aspwte que fa rekrhncia a les activitats classificades quan hi ha una proposta molt concreta qne es h i una
llei al Parlament.
Nosaltres, en aquesta qksti6, el que voidriem dir 6s: si, realment, quan tot sovint es parla en l’hforme de lleis que podria
fer el Parlament, si no solament hi ha una constata& en aquest
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Jnforme per@ ho assumim els diputats, sinó si tamM s’aclrqa
el Sindic al Govern de la Generalitat, al Consell Executiu per
tal que promogui aquest tipus de lleis. I ho fem i ho diem perquh ho hem notat en aquest Informe en diferents punts, i, per
tant, ens agradaria saber aquesta primera qüesti6.
Lrt segona qüestió va relacionada amb aquest dret que parlhvern de l’habitatgc, 6s si des de la seva institució s’han fet actuacions deteminades davant l’Administraci6 catalana respecte
ii aquest dret constitucional de I’habitatge.
Nosaitres creiem que 6s important que, se citi en l’hfome,
perb tarnbd ens ligradaria saber quines actuacions concretes
s’han fet des d’aqucst punt.
Respecte a aquesta part, també volem dir que notem en 1’Informe un cert buit respecle a temes que, sobretot durant l’any
passat, han tingut importhcia en el conjunt del pais: aspectes
del medi. Si M 6s cert que cn l’informc st: citen diferents queixes, notem que aspectes que preocupen o que han preocupat
molt els ciutadans, com I’accident de Vandellbs o tot el tema de
destmcci6 de la costí o dels paratges naturals o, fms i tot, dels
problemes de cantnminaci6 dc residus industrials, no hem notat
que en aquest Informe se citin concretament, i, per tant, voldrícm també saber quines gestions s’han fet al voltant d’aquestes qiiestions, quines queixes han mibat i quina és la posició de
la instituc5 respecte a aquests aspectes.
Respecte a l’apartat de sanitat i consum, estem bastant
d’acord amb l’mhlisi global que es fa dels problemes que t6 el
pais avui dia al voltant dels problemes sanitaris i de consum. I,
en tot cas, només voldríem plantejar dues qüestions: una que fa
referhcia a i’assistkncia psiquihtrica, que notem que se cita
molt dc passada en l’hforme, i després al voltant del prolilema
de la SIDA, que no hi IM dubtc que tarnb6 aquest any passat h i
ha hagut diferents aspectes que per a nosdtres han estat molt
preocupants, en concret el tema que fa referhcia a lcs trranshsioris de sang en algun hospital públic, i que tambt5 hem vist, O
millor dit, en aquest cas no hem vist qiic en I’Iuforme se citi. 1,
per tant, també preguntaríem si aquest aspecte ha estat citat.
Respecte a l’apartat dc serveis socials, no hi ha dubte que hi
ha diferents aspectes. Nosaltres, de tota manera, no voldriem citar un,que per a nosaltres té molta imyorthcia, que se cita tamM en el seu Infornle i 6s eI que fa referkncia a les residEncies
per a gent gran. Estern bastant d’acord amb l’anhlisi ync es fa
dei problema, perb el que hem notat quc quan s’analitza tot
qrrest probkma -que és un greu problema ii la nostra societat- no..., almenys de l’hforme, no es desprh si s’ha actuat
cancretatncnt en casos, com, per excrnple, el de lii Rcsicl&ncia
Alba o altres resiclkncics, que tamM hm estat moll presents,
tant des del punt de vista de l’opini6 p6blica com dels mitjans
de comunicació durant el darrer any. Hi ha la attlhlisi, segurament, amb la qual hi podríem estar molt d’acord, per6 no hi ha
dubte que, en aquest aspecte, no nolern la concreci6 que nosaltxes voldricm en I’Xnforme.
Respecte a l’apartat de Just.ícia, HO hi ha dubte que sempre
és un dels aspectes centris del seu Infomc, perquk ---estern
molt d’acord amb la seva instituci6- quan se citen els greus
problemes que té la justícia i, el que 6s pitjor, els problemes que
aixb deriva per als ciutaclms que l’han de patir. Nosaltres voldrícin destacar tres aspectes concrets: respecte a l tenia de menors o, cn gciieral, de la inmricia maltractada, quan vostb fa la
proposta del <axlidel. menor>>,amb eI qual nosaltres estern bas-

--

--

tant d’acord, es refereix iluna proposta dirigida estrictamerit al
Govern dc 1’Estat o tamM 6s una proposta que introdueix dements de coordinació, de col.laboraci6 i , per tmt, des del nostre
punt de vista, hi ha aspectes que també haurien de fer referhcia
a Catalunya. I, per tant, la pregunta seria: on aniria, a aspectcs
d’aquest codi, si estictament a nivell d’estat o hi hauria aspectes des del punt de vista de la politica que, evidentment, té competencies importants fa Generalitat.
Una altra qüestió molt relacionada amb aquesta és i’aprovaci6 que va fer en cl seu moment per unanimitat el P<vlamentde
Catalunya de la possibilitat que el Síndic pugui nomenar un adjunt per a la defensa dels drets dels infants, tamM vdddem conhixer quines expectatives hi ha, des del seu punt de vista,
sobre aquesta qiiesti6; si realment es far8 en un periode de
temps breu o, realment, quines qüestions hi ha al voltant
d’aquesta qiiestió.
Respecte a les presons, nosaltres voldriern dir que ens sembla que l’lnfurme &, a diferencia d’alkes anys, segurament excessiu d’optimista. No compartim aquest optimisme d’una part,
almenys, de l’hforme respecte al. m6n penitenciari. No hi ha
dubte que hi ha hagut avenps respecte a la construcci6 de centres penitenciaris, perb les presons tenen greus problemes a Catalunya, no solament ja des del punt de vista del que representa
el cas de la Model, que segurament seria el cas simhl, sinó des
de nous problemes que estan sortint, de noves malalties que estan sortint a les presons, la tnanca, en molts casos, d’una politica clara de reinserci6 social, de reeducació. I, per tant, t m b 6
ens agradaria, realment, conEixer la seva opini6 sobre aquestes
qüestions.
Finalment, a l’apartat de Justícia, nosaltres assumim...,perqu&ens ha semblat forp interessant les reflexions que es €an d
voltant de les so~licitudsd’indults, i pensem que 6s un bon trebal1 que hauria de portar-se a la prhctica. Nosaltues pensem que
aquest 6s un dels greus problemes que moltes vegades es trobeu
Ies persones que cstan a les presons, i ei nostre Grup ha assumit
amb molt d’intexh les propostes que es fan en aquest tema.
Respecte a les actuacions d’ofici, que sempre ha estat una
preocupació per piut del nostxe Grup,veiem que aquest any han
mgmcntat -aquestes actuacions d’ofiici-, si b@6s cert que
l’augment, gcnerdment, es mou at voltant ti’un tema important,
que s6n les visites als dippbsits municipals de detinguts. Nosaltres, en tot cas, com ha manifestat algun altre grup, voldriem
conkixer quina 6s l’opinió del Sindic, després de visites iniportants que ja s’han fet en tot un conjunt de diphsits municipals
--que se’ns cita en l’hfonne-, perque creiem que amb aquestes visites, segurament, el. Sr’ndic tindrh prou elements com per
parlar d’aqiiesta qüestió.
Quant a actuacions d’ofici, tarnkk voldríem conkixer quins
han estat els seguiments dels casos de presumptes discrhinacims per ra6 de sexe, que se citen en l’In€ome d’una mmem
general. I despres una altra qiiesti6, quc un grup de diputats del
nostre Gmp li va plantejar a comenpments de I’any 89, arran
dels fets de Santa Coloma de Fmers, que se cita en el seu Infosme també, i voldríem csnhixer les gestions que s’han reditzat i les conclusions d’aquests casos clars de racisme que es van
donar en aquesta localitat de Santa Coloma, quina és l’opini6
del senyor Sindic.
Finalment, el nostre Grup voldria fer un esment e s p i a l , en
la part final del seu In€orme, que fa referhnda a la sihraci6 de la
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marginaci6 a Catalunya. D’entrada, el nostre Gnrp vol dir que
esta completament cl’acord i considera molt positiu que es faci
~ t napartat sobre aquesta qüestió. Creiem que el fet essencial, al
voltant de la marginació -i en aixb estem totalment d’acord
amb l’hforme- es MOU al voltant de la pobresa. I nosaltres
voldrfem destacar algunes qiiestions que es plantegen: v a t &
planteja qüestions que fan referkncia al cas de les minories etniques deIs gitanos, en cita alguns casos, creiem que realment són
casos que es van donar i, per tant, des d’aquest punt de vista, no
tenim gaire cosa rnds a dir perquh, realment, van ser casos molt
dolorosos, en la mesura que hi van intervenir institucions des
d’aquest punt de vista municipals.
Si que voIdriem entrar en la situa& -que se cita en 1’1nfurme- respecte als estrangers. Nosaltres creiem que aquest Informe aporta dements importants en la mesura que es fa una
valoraci6 molt global de la qiiesti6 i es posa jo diria que, no solament amb les queixes formals que arriben a la Sindicatura,
que, sens dubte, han de ser moltes, sin6, reaiment, davant un
problema que en aquests moments tenim plantejat i que tots els
grups d’aquesta Cambra hem d’abordar, perqui! ens trobem davant un problema que cada vegada serA m6s important dintre de
la societat catalana, que no solament té un abast nacional o estatal, sin6 europeu, i, per tant, en la mesura que es d6na en un
context molt mks ampli, nosaltres creiem que aquest treball ha
estat important.
No hi ha dubte que al voltant d’aquest tema hi ha qüestions
que afecten molt directament la modificaci6 de la mateixa Llei
d’Est-rangeria; nosaltres creiem que aquest és un terna bastant
indefugible, que hi intervenen elements de rebuig social, que
les administracions hm de, no solament caiibrar, sin6 que hi
han de posar els mitjans. I nosaitres el que voldríem plantejarli, més enllh de 1’Inf~rne
-que ho torno a repetir: estem completament d’acord amb l’anhlisi que fa de la situacid-, quines
s6n les accions que ha realitzat la Sindicatura respecte a les administracions a Catalunya, i, després quina 6s la seva opini6 de
les propostes d’intepci5 que s’haurien de Eer a Catalunya per
superar una part d’aquests problemes que nosaltres considerem
molt importants.
Per tant,resumint: nosdtres el que li hem plantejat s6n catorze o quinze aspectes, que nosaltres considerem importants
d’aquest Informe, no hi ha dubte, sempre has d’acabar escollint
una mica quins són els aspectes que realment poden tenir mes
interks des del nostre Grup Socidista, pcrb, de tota manera, el
quc voldríem acabar dient @sque, amb aquesta nova etapa de
consolidació, nosaltres estem convencuts que la figura del Sindic i la seva instituci6 pot jugar un paper cabdal des del punt de
vista de protecci6 dels drets dels ciutadans i tarnbk de les relacions d’aquests ciutadans respecte a 1’Administracib.
Res més.
El Sr. PRESIDENT: Grjcies, senyor Abell& En nom del
Gmp de Convergencia I Unió, td la paraula 1’II.lustre: Diputat
senyor Viñas.
El Sr. VfiAS: Grhcies, senyor President. Honorable senyor
Sinciic, el Grup de Converghcia i Unió ha de donar-li les gracim per la seva cornpareixenqa al Parlament a la presentaci6 de
l’hfome, Informe de l’my 89, un informe exhaustiu -diria
j o - , extens, compiet, sistematitzat, s’ha dit quasi tot el que nosaltres volíem dir, el que ei nostre Grup volia expressar-li prhcticament ha sortit, perb si quc, doncs, intentaré fer unes pjme-

llades dels temes que penso que no s’han tocat, o s’han tocat
mks per sobre.
Kecalcar la incidhncia, cada vegada m6s important, que te la
instituci6 del Sindjc en el poble de Catalunya. Cada vegada el
poble a casa nostra sap quines coses són les que conesponen a
la instituci6 del Sindic i quines no; cosa que en els primers informes ens trobhvem, doncs, que hi havia una &ran quantitat
d’expedients que no corresponien. Aixb demostra que la instituci6 del Sindic, doncs, hil calat en la nostra pobIaci6, al nostre
poble, Jo voldria incidir, també, sobre la primera part, quan parla de l’accÍ6, o sigui que es necessita aquesta acci6 decidida del
Govern per aconseguir una administració més eficq, i parla de
la desburocratitzacid, cosa que considero molt: important i cabdal, i penso que no s*hatocat massa; tots hem parlat dels drets
dels estrangers, en aixb estem prhcticament, doncs, d’acord tots
que 6s un terna cabdal.
I, com a tema rnds important, jo recalcaria el llibre segon, El
llibre segon, que va ser una primícia al passat informe, l’my
88, i que aquest any, doncs, el trobo molt ple, molt dens, amb
una filosofia humanista, diria jo, molt important, i em basaré
bhsicament en el que és quasi toia la filosofia d’aquest llibre segon, que és el tema de la marginaci6 a Catalunya i sobretot e1
que la institució i vosth mateix recaica pdcticament al llarg de
tot l’hfome de la htegraci6 social. Veiem quc et problema
mes important de la marginació a Catalunya ve donat, precisament, pel fet que actualment, doncs, en el país hi ha hagut una
reactivació econbmica, i aquesta reactivaci6 ecanbmica, doncs,
aprofundeix, cada vegada més, aquests coklectius marginats,
que anomenen molt M:els gitanos, estrangers, vells i nens, dependents de droga i S D A , disminuytts psíquics i físics; tot
aquest grup de risc, que porta cap a aquesta marginacih,
El tema dels gitanos és un terna prou important, q u i al Parlament, doncs, j a n’hern parlat bastants de vagades, s6n uns cinquanta o seixanta mil els gitanos que hi ha a Catalunya; 6s un
collectiu histbricament marginat.
Els estrangers aquí a Catalunya Últimament és un tema preocupant, és un terna preocupant tat el que fa referkncia als treballs i a ia €eina que tenen per poder tenir eIs contractes de
trebdl, tenim llocs de Catalunya on aquesta població esta mds o
menys assentada, i s’hauria de m i r a la Llei d’l2strmgcria de
poder-la retocar en alguns dels seus aspectes, com en el seu Xnforme tamb6 ja recalca.
Un tema important, que tampoc p n s o que n’hem parlat, putser, és el dels vells i els nens, que 6s un dels collectius que potsec reben més aquesta marginació, tots clos, perquh, doncs, de
cara a la societat estan en un periode no productiu, els uns perquk ja han passat i els altres s6n encara vistos una mica amb esperances perqub poden W b a r a ser.,., poden arribar a enmr ai
mercat de treball, perb que és un dels p p s marginats. Desprbs
no cal dir ja, doncs, e1 de les drogodependhcies i la SIDA, que
aquest ja ha estat molt tocat aquí.
I quant als disminu*itsfísics i psíquics, jo recalcaria bastant
el problema dels disrninuYts psiquics, dels malalts mentals, i trobo molt encertada una de les apreciacions, una de Ics anhlisis
que fa la seva institueid, quan diu: <<Calensolucions per a la deplorable situació d’aassisthcia psiquihtrica a Catalunya, mitjanC a n t la coordinació i la cooperaci6 efectiva entre les diverses
administracions per fer possibie el trasphs i assumpció de les
cornpetkncies atribuides a la Generalitat.>>Penso que 6s una de
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les primmes vies de cara a aconseguir aquesta integraci6 social
de que parlava vostk abans, de tot aquest m6n de marginalitat.
Abans ha recalcat tarnbb vast&,quan ha presentat ]1’Jnfome,
que la pobresa, i ho recalca al llarg de tot el llibre, 6s la que
porta a la injustícia social, la que porta a la rnarginacih, jo diria
que és UB pcix que es mossega la cua: pobresa - injusticia soeiai
- rnarginaci6, i que l’única soluci6 que hi ha p r trencar aquest
cercle viciós és, cuin recalca vosth, la integra& social; com recalca la seva instituci6, aquesta integracid social, perb aquesta
integració social penso que només es pot assolir si veritablement hi ha una forta sensibilització per part de tota la societat i
de les institucions. Firis que no hi hagi aquesta sensibilitxaci6
social i institucional sexa molt difícil aquesta integraci6 social.
I, res m&s,moltes grscics, Honorable senyor Síndic, senyar
President.
El Sr. PRESIDENT: Grchcies, senyor Viñas. Arribats en
aquest punt, hem complert una part del que regula I’article
144.2, que, com sabeii els il-lustres senyares i senyors diputats,
reglila el debat de I’informe del Sindic en la Comissió. La primera part ha estat l’exposició del Síndic, una exposicisi objectiva per la qual donem les grbcics a X’Honorabb Síndic.
I ari, després de fer les intervencions cleis representants dels
grups parlamentaris per fomuldr preguntes o demanar aclariments, com 6s habitual en aquesta Comissi6, farem una suspensi6 de deu minuts, per tal que l’FIonorable senyor Síndic, el seu
Adjunt i el seu equip puguin ordenar les respostes, sistematitzar
les respostes i donar una resposta conjunta a totes les preguntes.
Se susph 1;i sessiii per deu minuts.
(I& sessiri se susp2rz a dos quarts d’ um del migdiu i vuit minats i cx t+eprt?n
a un quart de di~cs.)
EI Sr. PRESIDENT: Es reprh la sessih.
Per respondre les preguntes que han formulat els representants dels grups parlamentaris, té la paraula I’IJonorableSindic senyor Rahota.
El Sr. SiNDK! DE GREIJGES: Abans de tot, he d’agrair
molt sincerament per la unanimitat que hi ha aqut n elogiar la
k h r cluc hem fet juntament amb tot l’equip en la prescntaci6
(1’ ;quest Informe. Jmiento que hagin tamb6, esperat un temps
m6s, pcrb tarnbt-5 hem estat pendents que la sessió...,quc cna doncssin u11 local, utia sala pcr poder-nos reunir.,
Pcr altra part, no s6 si és degut a la prescntacid i tal, aquest
:any hi ha moltes més prcgurrtes, sobretot de diferents sccciuns
quc no hem tingut els altres anys, i aixb ens ha forgat tarribé H
anar molt rhpidamcnt per unificar el que cada una de les minories, dels sectors han exprcssat. Per ~inaaltra part, tatnb6, i encara que sigui tangencialment, ens sap grcu que no hi hagin
assistit els d’lniciutiva per Catalunya.
Bé, penso que la senyora Montserrat tk una mica de pressa,
m’ha demanat. i procarrarr6, doncs, contestar imrnediatarncnt
les preguntes que I’afcctei~,
. Sobre Administraeib..., hem procurat, doncs, sobre les S W C ~ Q ~que
S generalment han mat scleccionant cada 11, doncs, tarnhh jo he mirat d’apupar cada una de
les prcg~mtesquc ens han fet, doncs, tmh6 agnipar-les...
D’hdministracib gcncral, em sembla que han estat el smyor
Latorre i la senyoreta Montscnat, els que ens han fet emetse...
1.1i Iza cl dret a la infonnacih per part de l’opsici&L.,aquest
dret est&bastant, en la nostra opini6 esth, doncs, cmtesiat en
l’Xnfoime, en la pkgina..., bé ara no puc dir 1 ’Jdorine... (Pausa.)
1leg:iPro perqui: queda reflectit molt més, molt m6s escarida#.,

-

ment el dallb ... S € , és en relaci6 amb aquest 61th assumpte, o
sigui el problema que se’ns va plantejar aquest que era d’un
ajijuntatnent, sobre el dret aquest, sobre aquest últim assumpte
volem insistir la configwacici legal d’aquest &et i les solucions
concretes per possibilitar el seu exercici, que adoptin d s 60-

vcms locals en l’exercici de la seva potestat d’airtwrganitxació,
s6n fets tributaris de dret fonamental, accedir a conclicions
d’igualtat, a les funcions dels ckrecs públics... Si, chrrecs pÚblics, consagrat a l’article 24.2 de la Constitució. Corn ha dit el
Tribunal Constitucional, la Senthcia 181189, de 9 de novembre, pronunciada en el recurs d’ernpara 531187, publicada en el
BOE 290, de 4 de desembre, E’esmentat article perdia tota efic k i a si, respectant I’accés en condicions d’igualtat al c h e c
pfibliq el seu exercici resultks mediatitzat o impedit sense remei jurídic, o sigui en aquest cas nosaltres insistim que hi ha
l’obligaci6 de donar, cloncs, la €acuitat de contestaci6 a lyool>osiciG.
L’altra pregunta..., d’ordenaci6 del territori, em sembla que
no n’he pas parlat,.. (Pausa.)La conclusió aqiiesta era la que
buscava, que no la tenia jo. Perd6, quc in’hagi dallb, perqui? estava.,,: <<Quan111-1govern local nega o entrebanca el dret a la hformaci6>>,-akb són les conclusions de la segona part de
l’Znforme-, <<quanun govern lmd nega o entrebanca el &et a
la infonnació dels regidors de l’opsició, mediatitza hxercici
de les h c i o n s inherents al chrrec de regidor municipal i vulnera el dret fonamental d’accedir en condicions d’igualtat a les
funcions i a l s cZurccs piiblics reconeguts cn l’artick 23.2 de la
Constitució)>,aquesta és la conclusi6 a q& nosaltres arribem cn
la pregunta que cns ha fet la Diputada senyora Montserrat.
Jo no..., ah!, també n’hi ha sobre..., ens han fet una pregunta
sobre estrangeria. Penso que la Llei d’Estrmgeria no..., a més
hem lluitat des del primer moment que hi ha, des que es va programa...,
vani consiclerar que no solament no era bona, sinó
que era inconstitucional, així ho vam fer constar en diverses
nnanifestacions al públic, fins i tot en una conferhcia que vam
fcr al Collegi d’Advocats, i després vam fer un Dictamen, que
va ser enviat i
d Defensor del Poble, perqub la recorreguds. Pens 0 que el Defensor del Poble la va xec6mr no amb gaire bona
fortuna, p r quh al Eina1 no la vii p o s a... Pcrh j o penso que si la
Llei és dolenta, penso que encara el que 6s pitjor 6s l’execució,
o sigui l’aplicaci6, tal com s’aplica Ia Llei d’Esírangeria, que es
practica d’una manera rhpida, violenta, i d6na, de vegacles, la
sensació que no estiguem en un pais en qu&es respecten cls
drets fonamentals.
Per altra part, aixb tamb6 obeeix segons els criteris del funcioiiari o de l’AdministrYaci6que l’aplica, o sigui, ilepEn xn~ltes
vegades del Governador Civil que I’aplica que no té a vegades
el mat& criteri el d’una província o el d’una altra. Per altra
part, nosaltres, que hem rebut moltcs queixes i també ho hem
fet tl’ofiici, doncs, hem procurat, cle vegades, per les autoritzacions tant de la Jnspecci6 de Treball COM de residencia, Tes dificuItats en qui: es t.roba, de vegades tmb6 promogudes pels
mateixos consulats d’allh on procedeixen els estrangers.
També hc de dir que nosaltres, en aquests Últims casos a qu&
s’ha fet referkncia --els casos d’Osana, de Vic-, en cls quals
el jutge vil prendre la determinació immediata de lliurar a la policia del Govern els vuitanta marroquins, que van ser deportats
o que van ser expulsats del territori, doncs nosaltres vam fer
una gestió quasi immediata, perb no ens van donar temps a re-
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alibar...,perquh aixb ho van portar en un terme de tres dies, o
sigui, h b , recordo qtie era un divendres, un dilluns, WI dimarts..., sí, el dimarts ja expdsaven el primer lot, i el segon lot
l’endemh, dimecres. Jo em vaig posar en contacte amb el G e
vernador, el Governador va dir que complia la Llei i el que li
donaven, i, evidentment, no e m va acabar d’aclarir els estrangers que deportaven. Li vaig repetir si figuraven en la llista que
s’ha mencionat aquí, de cent cinquanta, que estaven en t r h i t o
sollicitant aquests permisos de treball. O sigui que, molts
d’aquests, ara em consta que, evidentment, s6n els que figuren
en aquesta llista.
En resum, passa que els que són authnticament clandestins,
no els han pogut trobar o no els han trobat, i, en canvi, aquells
que estaven, precisament, tramitant-s’ho i, segons ells, amb uns
promeses del Governador Civil, que estaven estudiant el problema de cadascun, segons el Govern Civil, em van dir que aixb no era exacte, no era cert, perb de totes maneres, van
intervenir aquí Comissions Obreres, el CWE,que 6s l’organisme que tt5 Comissions Obreres per solucionar o per donar aixaPSUC a aquesta gent, o per donar-10s informaci6, i aquests,
evidentment, diuen que estaven en relació amb el Govern Civil.
La realitat 6s que jo, des del mes d’octubre del 88 --de l’any
passat-, jo tenia aquestes llistes sobre la taula, i, per tant, forgosament el Govern Civil de Barcelona n’estava assabentat. Jo,
immediatament, corn que 6s un problema que nosaltres directament no hi podem ni influir ni fer res, vaig fer un informe detallat i va& enviar-lo per fax al Defensor del Poble, i el Defensor
del Poble ha enviat un qüestioonari al Ministeri de l’hterior, i
estic pendent de la resposta sobre el resultat d’aquesta gestid A
mi se rn’lian Interessat en aquest problema no solament entitats
privades que es cuiden d’aquesta gestió O que tenen interhs en
aquesta gestió, sinó que el mateix ConsoIat frmcks em va telefonar i em va parlar de la preocupaci6 que tenia pcrquk el mateix Cbnsol de1 Marroc li havia demanat infomaci6, perque ei
Cbnsol del Marroc no se n’havia assabentat, sinó solament a
traves de la premsa,
Penso que aixb és un problema que defuig i depassa, no solament les competencies de la nostra institució, sin6 Iambe dei
Govern o del Parlament de Catalunya. De totes maneres, penso
que aixb 6s una qiiestió a tenir en compte, per si vost5s poden
fer alguna gestió en aquest terna.
Em sembla que he contestat, doncs, aquestes dues preguntes,
que eren les importants que tenia apuntades de la senyora
Montserrat. (Veus de fons.) Ah, si, perd6 Nosaltres tamM estem molt preocupats per la qüestió de la discriminació qne hi ha
respecta a la dona, a la qliiesti6 dels clrets a respectar de la dona.
Prenc en considemi6 el prec de si, nosaltres, aquesta 6s una
qiiesti6 que la podrem estudiar per@ formi part del segon Uibre de la prbxima membria. QG totes maneres, haig de tenir una
mpliaci6 sobre aquest problema, i, en tot cas, crec que també
---COM no a@, sinó a tot arreu del m6n- 6s un problema que
també 6s preocupant i esth en estudi: conekxern las viohcies i
les violacions que pateix, en fi, la dona, per part no solament de
I’Administració, sin6 per part de les tolerbcies que té 1’Administraci6 respecte als abusos dels homes, i, en aquest cas, fins i
tot en la part laboral, pot: ser que sí -no liha puc asscprarque fomi part d’aquest apartat de l’any que ve.
Em sembla que no hi ha res més, i, si no, m’ho pot dir..,
(Veus de fons.)Ah, en el. del transport de mercaderies perilloses
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també s’havia interessat. Evidentment, nosaltres, aquesta qiiesei6, ja la v a m tractar llargament en la membria de l’any passat,
del 88, i pot fer..., en fi, si voste fa un rep& i com que veig que
s’ha estudiat tarnbk o ha rellegit la membria de l’any 88, per
tant --i la felicito, perqd veig que vosth es liegeix aquesta i les
anteriors-, doncs, nosaltres v a m fer una IIarga exposició d’aixb, i continuarem amb aquesta mama. Aquest any no hem tingut tampoc ni una queixa i tampoc hi ha hagut accidents, perb,
evidentment, aquesta és una qüesti6 que també est&per resoldre.
Em sembla que aquests s6n els quatre punts... (Pausa.)Hi ha
I’ardenaci6 del territoi, en qu&s’han interessat el senyor Abe116 i el senyor Rddenas, del Grup Mixt, no? (Pausa.)
La qiiesti6 aquesta de l’oordenació del territori, un dels problemes que hi est&inclbs és la manca d’habitatge o els problemes que tE actualment el país amb I’escassetat d’habitatge i
l’eradicació del problema del sense habitatge, o sigui, del barraquisme, etc&tera.Perb totes les subvencions, totes les particularitats que el Govern ha programat en benefici de I’obtenci6
d’aquest, nosaltres hem fet bastants gestions, en aquest cas, perquE taunbd hi estem preocupats i per les queixes que hem rebut,
perb una d’elles era que estava en suspens el pagament aqwst
del 3% amb qu&subsidiaven eIs habitatges de protecci6 oficial.
Aquest 3%, que va ser discutit O , mds ben dit, fins i tot congelat
durant un temps, hem tingut la soluci6 que es va poder resoldre
satisfactbriament,
Tenim també un altre problema pendent de soluci6, que 6s
un 2% sobre els préstecs hipotecaris que fa el Banc Hiptec,mi,
i que no es descompta en el moment de fer els ingressos o en el
moment que es reclamen les quotes. Aquesta reclamaci6
d’aquest 2% sobre els cruits concedits, 6s a dir, sobre ells interessos de crhiits concedits, nosaltres hem requerit, fins i tot a1
Defensor del Poble, perqub faci una gesti6 i faci una sokitud
davant el Banc Hipotecari perqu5 resolgui els inconvenients
que ells diuen que existeixen, que tenen dintre del Reglament
per poder-ho resoldre. Nosaltres hi estern insistint i estem esperant que aqnest problema es resolgui satisfactbriamcnt, perque,
evidentment, conskíí en l’autoritzaci6 i en la concessi6 d’aquests
crkdits hipotecaris.
Bd, sobre les activitats classificades, naturalment, corn diem
a la membria, hi ha reglaments fraccionaris, i nosaltres hem demanat, evidentment, que hi hagi una ilei que agrupi i que legisIi, a través ti’una llei, aquestes activitats classificades, que van
des del medi ambient €iris a la protecció ambiental, amb tot el
que aixb supasa, i,entre ells, hi ha tota la qüestió que comporten els problemes ecolhgics de protecció de la naturalesa, de
protecci6 de Z’ambient...,en fi, que est&avui a l’ardre del dia en
tots els p;iisos occidentals i que, evidentment, preocupa, no solament en aixh, sin6 que la protecci6 de l’atmosfera, la fabricacici de procluctes que van contra 1,026, nosaltres esperem i
creiem que aquest Parlament i cls parlamentaris es faran ressb
de tota aquesta petici6 que fa una poblaci6 molt estesa, i que hi
haurh ims plantejaments, en els parlaments, perquh, d’una manera, ja no partimrar de Catalunya, sinó fins i tot de I’Estat cspanyol, pcrquh es tingui aquesta influkncia i s’adhereixi a tot el
moviment que, en aquest sentit, hi ha a tot arreu.
Tmbé se m’ha parlat sobre Vandelibs. A Vandellbs, nosaltres, j a l’my 88 varn fer una informació al Govern de la Generalitat i al Consell de Seguretat Nuclear sobre els perills que

coniportava el Pla cl’Emergkncia; c) sigui que, el Pla d’Etnerghcia, nosaltres creiem que em deficient i es portava amb una
certa lleugeresa, i quc xiosalt~esclninncihvem aquesta yiiestid, i,
corn vastes coneixen molt bé per l’hforrne que nosaltres v a n
presentar l’any passat, i aquest any potser no hi heni reincidit
suficientment, per6 no podem repetir-ho t m M , p w q t i E 1tavors
el nostre hformc seria molt repetitiu i niolt m B s valumin6s que
el cluc 6s actualment.
Referent a sanitat, els prego que si volen algtina mptiaci6
sobre aquesta qiiesti6, poden intervenir en alguna... Sobre sanitat, el scnyor Colom m’ha demanat sobrc la qiiesti6 del co~isultori de la SIDA i dels drogoclependents, per6 sobretot de la
SIDA. A nosaltres, cn fi, ens ka interessat molt aqucst problem,que moltes vegades va unit amb la prostitucib i arri21 els que
pateixen la SIDA terminal a les presons. Ens n’hcm preocupat,
hcm estat amatents i hem cridat I’atenció als departaments pertinents. Hem estat en contacte amb d consultori de malalties de
tramnissi6 sexual de l’Ajuntament, que el porta el doctor Cortés, itambé amb la doctora Dolors Bon, amb la qual hem tingut
intervencions a la telovisi6 i tamb6 illa rhdio.
I, evidentment, 6s un problernn que és molt important i que
potser l’Admnitiistraci6 no hi presta suficient ;atencih, tnhxim
q u a l moltes vcgadcs no és un problema que vagi SOI i separat,
sins qtie moltes vegades va, doncs, superposat; O sigui que el
prohlema de la prostitucib i la SIDA, que tampoc esth resolt, i
de vcgactcs, doncs, la qiiestió de drogodependihcia i SIlIA. O
sigui que, doncs, aquesta suprposici6 encara €a molt mes problemhtic aquest problema, que creicm que s’ha de tenir en
comptc i quc constitwix ima (ic les preocupacions i terna i m p tíint de la nostra instihicid Pensem qrrc, malgrat qire 6s un problenna quc 6s a tot ~P(:u del món, quino se’n fa suficicnitment cas.
h fi, supso que, corn a parlamentaris, tmlg el corieixeri i pdrari fer des dcls selis CSCOXTSles seves recllaniacims pertinents.
Hi ha e1 tcma... (pausa) del sistema psiquihtric. Aixh ens
preocupa tarnbk pcrqiib aixb també esth confiiguríit, no solament
el sistema psiquihtric, que tambk tE diverses facctes, o sigui que
est&tamE en les ptcsons, csth $amb6 cn els vells, esth tamb6
bastant iihandonrzt i tleficicrrt. O sigiri que hi ha irrstitrrcioiis qiic
no arriben a complir, H tenir d problema,
soíament solrrcionat, sinó cluc no arriben ik atendre la inhimrr. quantitat de gent
que r*eeclama,i qric hi ha ii~iesllistes, que nosaltres rebem qucixes sobretot de la gent qtie wonbrnicatnent no pot.
O sigui quc tainbk hi tia una malaltia que actuahent s’esth?
doncs, arripliaiit molt, que és la malaltia d’Alxlieitner, quc ITO Ili
ha, doncs, ccntres tl’atenci6 per a aquests avis, i hi ha autkritics
&aiixes familiars, p r q u k no porleii iitcadrc als q~icestan attacats
per ;questa malaltia, i que moltes vegades no són vclls, pcrquk
tenim cwx de gent que tenen cinclariuita-cinc anys, que ja l’estrin patint.
Sobre el catalh, potser..., bE, la nornialitxnci6 del catdit, quc
h a demanat el senyor Colom, en fi, penso que 6s un tema que
l’exyosern actnalrncnt exi cl nostrc Inihi-me. Evidmtmeiit, e1
que wsaltres dicin 6s que sembla que ha amibat en una fase una
mica ruthhiii, i que no hi ha l’empenta que hi havia en un principi en les idnlinistsacions, lani de la Generalitat com de 1’A.dmiriistració local, i quc hi ha unit ahíIiit, p t s c r ----smsc
<<potser>>-,en Ics atlministracions de t i p s pcrifkric. I algunes,
com per exernplc en 1’ Aci1ni1iistr~~cic5
CIC justicia, que evidentment 13 Generakit, O el Conseller de dustk’cia, ha fet i i n ~infor-

mes, i IIO solament fer-los, sinó que ha facilitat, doncs, els mitjans de traduccions, etcktwa; no s’utilitza suficientment, i encara hi ha posicions una mica, doncs, rcbcls ii p~der-hoaclmetrc.
TamM ens trokm m b iljxb a ensenyament.
Be totes maneres, el que sí, com ha fet constar el senyor @oIom, nosaltres Eiem insistit m aixb al Defensor del Poble, a
aquestes compmyies i a I’Ahinistració, corn, per exemple, de
correus, p r b aquestes companyies, com són ia Telefbnica i Xa
REITE%, ert c p & moltes vegides aixh ho han complert cixcumstmcialmcnt, perb després han tomat a caure a l’ablit c1c les rccornaiiacions que se’ls havien fet. Ibhfia potser ds la que ha
mantingut el to més, en fi, mes permissiu i que, doncs, ha fct,
doncs, un bilin@iisme rnks a(h&s,
Quant a justicia ...
El Sr. ADJüNT DEL S h D I C ( E h Rogent): Vols que contesti jo?
El Sr. §fNDIC DE GREUGES: S í , pots contestar...
~i Sr. ADJUNTDEL sjmTc:N, de les queixes relatives a
justícia, hem fet una mica tlc llistat, i em sembla que n’hi havia
una de molt concreta de 1’Il.lustt-e Diputat senyar Latom, de si
enderrocaria el Sindic la Model. Be, aquí s’hil de dir una cosa
que penso que cl Síndic sempre ha estat rnoh caut en aixri. Si
enclerrocar la Model vul dir treure la pres6 del centre de Barcelona, el Shdic sempre ha dit que no li pot correspondre a ell
opinar o treballar sobre la política penitencihria.
Les compethncies..., en aixb, el Síndic, penso, pensem, que
s6n molt clares, i deshores tampoc és qüestió, doiics, de sortirse de la competkncies. Aleshares, el que si que el Sinclic ha dit
en relació amb la Model 6s que, tal vegada per la seva ubicació,
actualment urbana, si bi5 quan es va construir era extraracli,
doncs, caldria ireba1Iar-h de manera que nu fes tot: I’cnrenou
que fa i tota 1’mgoixa que provoca. Aixb, lhgicment, creiem
que amb una, segons diuen, una politica de desmassificaci6, tal
vegada aixh es pot alleugerir.
El que si que 6s cert, i aixb ja 6s cntrmt una mica en la idea
de la política pcnitencihria, que el SÍndic sempre ha dit que ~ t i
centre de preventius ha d’estar a la vora de l’arrdikncia QII laan
de ser jutjats els interessats. Bé, nu on hau de scr aparcats pcrC J U ~ csperin molts anys per ser jutjats, sinó on puguin scr assistits pch scus defensors, on puguin ser assistits per totes Ics
assistEncies nwesshdes que cnvolten el procediment, entre elles
estar prop de S’auclihcia, del jutge que instrueix i de l’acrdibacia yiic els ha de jutjar* Aixb 6s el que pahiem dir en relaci6
amb aixb, si enderrocaria ei Sindic la Model.
Des clcl prmt dc vista arquitcctbnic, em sembla que el Sindic
ha estat prou clar cpc, els cndcrrocaments uquitectbrtics, mai
els ha afavorit; ill’inrevés, sempre ha procurat...,i no solament
en relaci6 imb aquest edifici, que no s’ha plantejat, siri6 en tots
els edikis que s’Im plmtejat a hrcelona, el Sinclic sempre ha
estat partidari d’an,v molt en compte a endenwar edificis que
el dia de clemh ens podrien fer veure que, d m s arquitcctbniques, les hem €et perdre i valia la pena no fer-les perdre. Penso
( p e el €et que cl Sindic aconseguís mar al P i h del
~ Marqii&s
d’Alfarrhs, on s’ha conservat aqiclla fqana, 6s tina mica ja In
linia en qub el Sindic sempre ha treballat en quest aspecte.
Despres hi havia un n-cguitzdl de preguntes, perd que em
scmbla que cs puden igiupar una mick Hi havia una prcgunln
del Diputat senyor R&lenas i unes preguntes del Diputat senyor
Abellli, que una deia: <<finsa quina mesura el Departament de
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Justicia acull, en mathia penitenciaria les opinions del Síndic?),, i desprbs unes preguntes i unes manifestacions, opinions
que ha dit el Diputat senyor Abelló respecte que considerava
que el Sindic era molt optimista en la seva exposició pel que fa
a la matkria penitenciEa.
Be, no 6s aixc 110 és optimista el S h d k en mat&riapenitencikia. Tal vegada una lectura fragmentada de I’informe de justícia podria fer-ha pensar; perb repassem només els titulars
perquh veiem que realment els tituIars ja s6n molt pessimistes.
D’acord, hi ha un titular que diu <<E1
món penitenciari, una feina que cal prosseguir perqu&les esperances esdevinguin fets>>.
Aixb, em sembla que el titol ja esth fet intencionadament per
dir que tat just hem cotnenqat, i és cert que hem cornengat, Perqu&en el m6n penitenciari hem diferenciat, en la molta dedicació,,., tingueu en compte que hi ha una assessora especialista
que es dedica gaireb6 exclusivament al món penitenciari, que
en les visites que fa, hi va sovint acompanyada del Cap de Gabinet.; sovint acompanyada de l’Acijunt, i moltes vegades anem
el Síndic, l’Adjunt, el Cap de Gabinet i I’Assessor;l, anem a les
presons. Aleshores, se’n fa un seguiment molt important.
El que sí que hem vist, i, d’aixb, si que és important deixarne cunsthcia, és que una cosa 6s el m6ti penitenciari de les parets endins i el m6n penitenciari de les parets en fora.
El m6n penitenciari de les parets endins, sí que el seguiment
que en €a el Sindic si que li fa dir que és optimista, Perb, atenció, no excessivament optimista, sin6 limitadament optimista.
Per qu&?Perqu6, i ho diem en l’hfonne, fins l’any passat hi havia queixes que hi havia presos que no tenien llit per dormir; aixb ha desaparegut. I aixb COM s’ha comprovat? Doncs, presentant-se a l’hora que sigui en un centre penitenciari, entrant a
dins, a les cekles, i preguntant. És l’fínica manera com s’ha pogut comprovar, per@ 6s 1’6nica com es pot comprovar, o crec,
creiem que és la que s’ha de fer, per comprovar-ho.
Queixes sobre menjar. EIm desaparegut, J
3 ha centres penitenciaris on es fan cinc i sis menh d’alirnentacih. T,lavors, la
manera de fer-ho, quina és? Anar a dinar a la Model Q anar a clinar al centre de Quatre Camins, cosa que hem fet, i, Es clar, 6s
l’única manera, quan vas atlh a l’hora de dinar i dius: <<avuivull
dinar al tercer mbdub, doncs, no hi ha altra manera, i aleshores
preguntes sobre la quantitat, sobre ia qualitat, I 6s cert que hi ha
hagut problemes, perb s6n problemes que s6n extensos i complexos; perb les queixes han desaparegut. És clar, tot aixb fa
pensar que eppur si rnuove, O sigui, alguna cosa ha passat,
Ara b6, el Síndic 6s molt pessimista i molt crític pel que fa a
la d a c i 6 del m6n penitenciari de les parets enfora. Amb aixb
no es pot ser gens optimista, i els titulars d’aquí ho demostren.
S ’ h remarcat, pels diputats, que deia: <<un20% de les queixes
que fan referencia a justicia fan dir “prou’’>>s
M,e3 contingut
d’allb em sembla que és prou dur ---creiem nosaltres- com
perque es vegi que no pot ser. Bé, una gran quantitat d’aqucstes
queixes de justícia, corn es diu, fan part de problsrnes penitenciaris, problemes d’aquesta marginació en qu& es cal.xoc,z la
persona que ha infligit, eh?, o ha acomplert l’illícit penal.
Bé, perb és que no solament aqui, sinó que permetin-me que
repassem, i diem: <<complimentde condemnes desprh de vuit o
deu anys després d’haver
el delicte)>,Com es pot pensar
que el concepti en el Codi Penal espanyol del concepte de la
pena, si I’hern dlanar a complir al cap de vuit o deu anys d’haver acomplert, d’haver com& el delicte...; com es pot pensar en
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una reinserci6 veritable; COM es pot pensar en un pagament, en
el concepte penal de la pena, de les responsabilitats contretes
amb l’illícit penal.
És clar, aixb té una incidhcia penitencikia absoluta perqub,
si pensem que la reinserció penitencihia, la reinserció sucialpenal, ha d’estar de les parets endins, en aquests supbsits que
presentem de les parets enfora, aixb realment ho fa fracassar
tot, i mai podrh ser una pres6 fiti1 si només pensem de les parets
endins. El problema de la pres6 est&de les parets endins i de les
parets enfora, perq&, quan aqui s’explliquen les queixes que rebem, des d’aquell senyor que diu: <<estoes mala pala; si esto es
la ky, d6nde esta la justicim. Aquest home desesperat, que ell
havia aconseguit, després d’una skrie de <<delictesde jovent>>,
que diu ell, despres d’aquestes situacions aconsegueix aprendre
un ofici -era oficial paleta de primera-, i aleshores ve ara, al
cap de nou anys i escaig, ha de complir la condemna; aquest
senyor IL la presó, que pot fer‘?Doncs, est&fent en els tallers de
la presó de Quatre Camins, est&repassant caixes de cartró. El
Sindic diu: <<talvegada serh un bon cartoner quan acabi la seva
reinserci6>>,
i ell diu: m e gustaria.,,)>,i ens demana que l’ajudem perqui: pugui entrar a la cuina a treballar, perqui: es re&
mira més. El Sindic, qu&comenta?, diu: <<talvegada ser&un
bon expert a la cuina)); tot aix6 si la rehabilitació triomfa. Aixb
realment no fa ser optimista quant a la situació penitencihia, a
la situació de rehabilita&.
Perb quan el Sindic demana expressament, i fa l’hforme
que diu: <iL’article60 del Reglament penitenciari, una reclacci6
poc adient amb la realitat quotidina,), i s’explíca que cal pensar
que una de les maneres per accelerar-ne el eornphient és la data i les situacions de malaltia inguaribles. Quan veiem i tots ens
queixem -i el Sllndic el primer- que s’estan morint gent que
tenen la SIDA a les presons, si és un problema de parets enfora
o parets endins, aixb no fa ser gaire optimista.
Rd, i dcspr6s nom& un Últim comentari, pel que fa al probbma de les presons: que quan es fa un nou centre no és tan acil
nom& fer-lo de parets enclins, shn6 que, per exemple, el centre
de Quatre Camins, tan esperat per tothom, a l’hora de la mise
eYt s d n e , té uns problemes gravissims de coordinació i collaboració de les administracions.
Per exemple: si un pres de Quatre Camins ha de ser condult
a 1’14ÓspitaE Clinic, doncs, perque s’ha trencat un braq o perque
ha d’estar en una revisió m&dica,s’ha ti’avisar la Guhrdia Civil
que te...,que esta a Manrcsa, i Manresa ve a buscar-lo I el put
portar a Rawcdona. Perb desprds quan aquest pres ja ha passat
el moment sanitari i ha de ser tornat a Quatre Camins, ja no pot
ser Matiresa que el porti, sinó que ha de ser la Comandhcia
412, de Barcelona, que el conducixi.
0 6 , si tot aixb no s’a~egla,Ibgicment, no es pot ser optimista en la mathria penitencibia.
Perdó..., ha preguntat també, només un moment, sobre els
dipbsits municipals de detinguts. El Síndic esth acabant de preparar un infume, que properament suposo que es p&& presentar; el que passa 6s

que 6s un informe que s’ha allargat per@
la complexitat i a vegades tambd, doncs, la. feina no ha p e r d s
accelerar-lo, per&espero que dintre de poques setmanes es podrh presentar.
E1 Sr. S h I C DE GREUGES: Bé, n’lian quedat dues: una
és els gerihtrics, que n’ha parlat tamb6 el senyor Abelló, sobre
la residhncia Alba, i que n’opinhvern nosaltres.
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Sobre les residencies aquestes, evidentment, doncs, es necessita un control més estricte, perb del quc som enemics és del
tancament de les residhncies.
Nosaltres proposem unia solució que 6s la solució que, quan
hi hagi un problema cl’aquests, hi hagi una intervencid direcbr
p r part de la Conselleria, corn tamE aixb es va fer i es va prornour~,em sembla, fins i tot, per nosalves, amb Ics cscoles que
no complien o que estaven,,., doncs, també dc tipus privat, eh?,
i que, doncs, 1’Estiit o el Ministeri llavors va intervenir-hi, perb
que van continuar funcionant. Perqizk el que passa és que amb
la mancanqa que hi ha actualment de llocs per a vells, si els
treiern, doncs, resulta que creem un nou problema. Aixb va passar al Raval, a la R,?rcelona vella, quan es tancaven les psiions que
no complien, doncs, smi&immcnt cl Rcglammt, Iw tancaven, i llav o la~gent no sabia on arnar, p q u &no tenia, cccm6micarncnt,,.,havial de pagar molt més i es qricrlaven a dormir a la voravia, s la
aroma, doncs, perqtik alli hi havia el seu context sc&l d’misiat.
Una altra qiicsti6 qire m’hhati p1antej:jat Es la qiiiiesti6 de 1’Adjunt dc la Infhcia. Ida tlücst.i6 de 1’Adjimt dc la Xnfincia ...,
n’hem parlat ja llwg~imcnti ja vaig dir que jo no hi tenia cap inconvenient, perb hi ha dos problemes..., o comenqar per uii problema. Primcr, quh s’cntén per infincia? Pins on arriba la
infhncia? A Noruega, que hi ha, precisament, W-I adjunt d’infhncia iquc té un dallh, imiba fhs a la majorla d’edat, o sigui quc
es considera infant tim als divuit rmys, Llavors aquest és un altre problema, que s’ha de determinar qui: s’entkn pec itifincia.
Pcr altra part, quines qucixes cs paleii produir d’infincia a
xiosaitres. Nosaltres hem rebut en tot un any i l’my passat ducs
qiiejxes, que ens va tramitar, ens vil trametre la Creu k j a , perb
d i rectdmcnt no n’hem rebut absolutament cap. En aquest cas,
s’hauria de canviar, per altra part, tarnu ampliar les cornp&ncies del Sindic, perqu&si només pot d’ofki, 6s obvi que no pdem iiintwvenir ni ho podem fer perque no ens podem f’lcar ni cn
els domicilis ni podem intervenir perqrih ni Z’infrlnt ni e1 nen,
doncs, €a ka denhncia, el pare tampoc, els mestres tampoc i els
assistents socials tampoc.
Doncs, aquests clos s6n dos dels problemes que em sembla
quc: m b aixb hem dos totes Ics preguntes que se’ns han €et. En
fi, si n’hi ha alguna que queda pendent prego que cns la comuniquh, i, doncs, amb molt de gust els ho contesto.
Rcs m6s i molt agrait per la seva atenció.
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhciees, Honorable Sindic. Amb
aixa donem compliment a 1’arl.icle 144.2, apartats a) i b), tlcl
Reglament del Parlarnent.
Hi lla també un apdrtat c), que diu el següent: <<Desprésde
les respostes del Sindic de Greuges, la Mesa de la Comissi6 pdrh obrir un nou tom perqk ClS dipiltats puguh fonndac prcp i t e s o demanar aclwimeiits. La ResidEncia fixa& cl nombre
d’intex-vencions i 13 durada m h i m a cl’aqucst torn. )>
131 nombre d’intewencions, si algun diputat vol Intervenir,
seria d’un per gnip i amb un mhxirn de cinc minuts. (Pausa,)
Si, lx Il.ltistre Diputada senyora Rosa 13,wenys tE la paraula.
La Sra. XIJARENYS: Sí, gracies, senyor President, i brenment. Per fer refcri?ncia a la rcspsta que 1’Ronorahle Síndic ha
donat sobre 1’Adjunt de Menors, que, amb la re€onna.de 1;i Llei
(tel Sindic, es va proposar que vostc poguks nomeiix-io.
do, simplement, dir que la primera qüesli6 que plantejava
l’khnorable Síndic de fins a quina edat s’entén el. menor, adherint-nos al que s’ha cstablert per la Convenci6 dels Drets de

l’hfant, de les Nacions Unides, s’entén per inenor o per infant
fitis a divuit anys. Hi estarem o no hi estarem d’acord, perb crec
que ens podriem cenyir a aquest marc.
L’altra qüesti6 que vosth plantejava, sobre el nombre dc
queixes que arriben: és lhgic que no arribin queixes sobre mal-

tractament d’infants perquh els menors, habitualment, no van d
Síndic. Jo crec que mordarh. vosth amb mi, quan va estar nquI
el Sindic de Menors d’Israel, deia quc allí, que hi ha molta rnks
cducaci6, perquh els poders públics hi ctediquern més a aquesta
qiiestid d’educar..., els inhits ja anaven a presentar queixes.
Aqui, Ibgicament, per ara, ni per ara no en prcsmtaran, perb
rl’aqaii ve h necessitat de poder intervenir d’ofici. I encara que
jo no acabo de cori&ixcrfins a on la intervenció d’ofici del Síndic pot arribar, r;upsoque dintre d’una faamilla, doncs, si 110 hi
ha d e n h l a no s’hi pot ficar, si que treballar amb les institucions que es dediquen a la defensa dels drets dels i r a h t s , 6s a
dir, amb les institucions pGbliques corn @en ser els ajuntaments o els professionals, jo crec que si que es pot fer una tasca
important perquh, tal com vostk ja sap i ri’acord m b el que
l*iinformcsobre els maltractaments de menurs i els estudis elaborats pel Parlament de Catalunya i I’estudi de maltractament de
menors, elaborat pr la Generalitat, pel Govem dc la Generalitat,
ens demostm que si q w hi ha molics situacions de xnarginaci6 i
de malí.ractmenL Uns per omissi6 i els altres de fet i dirextment.
Aleshum, sí que al Grup Socialista li agrada~aque aquesta
qiiesti6 cs pogués -i perdmi l’expressi6- desemhssar, 6s a
dir que popréssini disposar a Catalunya d’un Adjunt a1 Srindic
per a Ia defensa dels drets dels menors, si mes fio en el mac dc
la Convenci6 dels Drets dels Infants, aquesta 6s una qüesti6 que
cada vegada mes veiem que 6s més necesshria perqu&la defensa dels drets tt5 un mdrc molt Enés ampli d’aactuaci6.
fis en aquest sentit que ens agradaria que, almenys aquest
any 1990, encara que sabem que hi ha un problema de prcssupost, perd pgu6ssitn avmgar en aquesta línia.
El Sr. FRFSIDENT: Grhcies, senyora Barenys. Per respondre, tk la paratila I’Honorablc senyor Síndic.
El Sr. SfNDIC DE GREUGES: Coincideixo netament amb
el que actiba de dir la Rosa I3arenys. Coincideixo que, evidentment, existeix la qüesti6 dc maltractaments de menors en
aquest país, no sé en quina proporció, perb 6s evident que cxisteix, i nosaltres en tenim mferkncies. Pcrb, independentment
d’aixb, les compethicies que nosaltres podem fer, doncs, d’intervenció, per exempie, de supervisi6 de les institucions que hi
ha actualment, aixr) ja ho fem, eh?, i, de totes manem, aquesta
és una qi.iesti6 a part. Jo penso que l’important és mirar de trobar aquesta solució que deia de compethies per part del Shdic, que pugui actuar i pugui, doncs, manifestar, no solament la
snpervisi6 d’zines administració, que aixb relativament és Oci1 i
110 és necessari, doncs, mantenir tot un equip i tal, sin6 que 6s
trobar el sistema aquest. D3e tota manera j o en prenc nota, i no
soiament aixb g i n 6 que hi hem estat pensant, i penso que caldrien potser unes modificacions en la mateixa Llei del Sindic,
que podriern t m M , doncs, trobar el motiu tambí3 per acabar
d’arrodonir-la, amb la quantitat de llacunes que existeixen en la
Llei del Síndic, que, com vost&ssaben, en comparaci6 m b les
que existeixen en els altres hombnims que tenim en el país,
doncs, és la que est2 mds limitada i mks mancada.
TambB m’han preguntat...,i, perdó, 6s les relacions que nosaltres tenim amb els altres hombnims de 1’EsEat: són molt bo-
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nes i tenim una relació constant, i, precisament, he de manifestar-los que el prbxim dia 8, o s i p i , el prbxim divendres, el VaMor do %bo pren possessi6, i hi estem invitats tots els de...
O sigui guc..., i amb el Defensor del Poble tenim una collaboraci6 molt estreta, i continuem, doncs, actuant de comú
acord.
Res mes, gracies,
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El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, Honorable senyor Rahola. Si cap diputat més no vol intervenir, tan sols ens queda
agrair a 1’Honorable senyor Rahola i al Síndic Adjunt la seva
exposició i als illusúes senyors diputats les seves intervencions.
S’aixeca la sessió.

(Sdn les dues del migdia i cinc minuts.)
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