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4.80.

Síndic de Greu=

INFORME AI, PARLAMENT DE CATALUNYA
EMhS PEL SINDIC DE GREUGES
(ANY i989)
(Reg, 161.36)

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia i 3 de marq
de 1990, ha pres nota de l’lnforme al Parlament de Catalunya
emes pel Shdic de Greuges (Any 1989) (Reg. 16436), presentat
pel Sindic de Greuges, d’acord amb la Llei 1411984, del 20 de
mag, del Sindic de Greuges. D’acord amb l’articie 144.1 del
Reglament del Parlament, la Mesa ha ordenat de publicar-lo en
el IEutlletí Oficial del Parlament de Catalunya i de trametxe’l a
la Comissió parlamenthia del Sindic de Greuges per al seu d e
bat, previ al del Ple.
Palau del Parlament, 13 de mart; de 1990

Ismael E. Pitarch
OficiaI Major

9501

9502
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INFORME AL PARLAMENT DE CATALUNYA EM& PEL S~NDICDE GREUGES
(ANY 1989)

Han participat en la redacci6 d’aquest Informe:

Frederic Rahola i d’Espona
Elies Rogent i Albiol
Maria J. h a u i Sala
M. h g e l s Badia i Gasc6
Joaquim Soler i Pont
Enric-Ricard Bartlett i Castellh
Rufo Diéguez i Villar
Anna Fayos i Molet
M, Josep Jua-Torres i Carceller
EMuard Perxés i Compte
Josep Ramon Albiol i Also

PRESENTA C I ~
L’home té
la llibertat superior
de posar limits
a la seva llibertat.

Siguin aquestes primeres ratlles introductbries per tomar a
agrair la contribuci6 amb que l’quip de cotlaborndors ha demostrat des del cornenqarnent una decidida motivaci6 per la
missi6 que li ha estat confiada.
En aquests anys d’íntima participació en l’ernpresa que
aquest Parlament em confia, han demoswat un gran esperit de
superaci6, de solidaritat i sobretot, de coordinació i dedicació
plena, que no sals ha facilitat la meva tasca, sinó que ha contribuit a augmentar-ne I’efichcia, amb la qual COSR s’ha fet un pas
mds en la consolidaci6 del Sindic de Greuges.
La tasca professional de tota la plantilla, i en especial la dels
assessors, ha anat més enIlh de les obligacions estrictes, i tant
les queixes tractades com 1’Informe mateix no s’haurien pogut
dur a terme sense 1a seva ajuda dinamit~~dora,
que ha respost
sempre a la c~nfiati~a
que amb e1 nomenament els varn fer.
En aquesta nova etapa, sense inc6rrer en un sentiment d’automtisfacció, creiem poder afirmar que tant e1 ciutadA om la
mateixa administració ja consideren el nostre organisme cornplement indispensable en l’ordenament democratitzador del
nostre país.

En informes precedents, hem apuntat l’existhncia d’una certa
miilora en les relacions entre aclministmts i administraci6, si bé
aquestes millores s6n sobre fets parcials i determinats, doncs
fora clesplagat de genediízar-les, tot i que cal reconhixer que
en converses amb les més altes instbcies s’ha demostrat el desig de promoure reformes per facilitar les relacions administratives i simplificar t r h i t s inútils,
Hem comprovat també, a la vista de les queixes i recomanacions dirigides a certs departaments i entitats lmh, una timida
perb incontestable acceleraci6 en la resolució dels expedients
pendents, Tamb6 s’ha de destacar la creaci6 de nous serveis
d’infomaci6 i orientació al ciutadA, com el servei d’atenció a
les víctimes, d’atenci6 a la infhcia i la vellesa, etc.
Akxb no obstant, no som ni de bon tros on hauriem de ser.
Aquí em refereho al que vaig dir en un dels primers in€ormes:
el que importa, més que el canvi de reglaments i disposicions,
6s que es canvii la mentalitat en els quadres administratius, perqu&encara hi pesa la rutina, el costum i tot d’hhbits anteriors.
En aquest moment, les cartes que rebem encara 5611 plenes LIE
critiques a la lentitud, a l’abús del silenci administratiu i a les
negatives sense justificar.
Els exemples s6n nombrosos i el lector en pot trobar bastament en aquest Informe i en altres d’anteriors.
Per acabar vull fenovar el meu agraiment a tots els que han
fet possible el naixement, instauraci6 i creixament de la Institucid del Síndic de Greuges.
Frederic Rahola i d’Espona

S h I C DE GREUGES
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Aquesta introduccid preth ajudar d lector a manejar aquest

Worrne i facilitar-li d’estudiar-ne el contingut.
Seguint el metode --quant a discurs i forma- iniciat fa dos
anys, en canjunt l’In€omepretEn ser i és concebut corn la base
de la nostra apostaci6 ai debat. Debat que, com dkiem a la introduccih de 1’Informeanterior, ha de servir per arribar a la supre
rna finalitat jntrlnseca d’oferir ai Piirlament, amb tota
imparcialitat, la reflexió, la critica de la nostra realitat social i
de la gesti6 pública, i, és dar, l’autwdtica de la nostra actuació.
L’experihncia dels anys anteriors ens ha fet introduir modificacions fruit d’una evoluci6 lbgica.
Si l’any passat &iem que amb un carhcter excepcional 1%fome es componia de dos llibres, quest any hem mantingut el
llibre segon amb la voluntat que en aquesta nova etapa cada
any puguem presentar unes notes monoghfiqrres sobre un tema
que, pel seu relleu, mereixi un tractament especial.
Aixi, doncs, l’hforme 1989 es compon també de dos llibres.
El primer IIibre conté el que prbpiament constitueix l’hforme previst en l’article 30 de la llei reguladora de la nostra Instituci6, interpretat des dels prismes ja descrits a la presentaci6.
En definitiva, conforma el que en podriem dir d’hfomte obiigath.

El llibre segon conté el que anomenem <d’Infomevolgut>>,o
notes relatives a la marginació a Catalunya corn a tema monogrhfic.
El llibre primer es compon d seu torn de tres parts.
La primera és dedicada a les seccions. Cal tenir en compte
que, corn a innovaci6, el lector hi trobah certes modificacions.
Fruit de I’evoluci6 que indkhvern, hem cregut convenient fer
algunes modificacioi~sen l’estructura de les seccions, de m m e
ra que cadascuna s’estructura de la manem segiient:
-Intmdwci6
-Tipologia de les queixes
-Temes seleccionats i queixes ilhstratives
D’aquesta manem, el lector trobar&després de cada tema aigun exemple de les queixes sobre les quals es recohen les consideracions d’aquesta Institució.
El crtrhcter empfic dei nostre treball fa que a l’hora d’exp&
sar-lo al Parlament puguem aportar exemples d’dlb que ha n m
tivat les consideracions.
Aixf mateix, pretenem marcar més els carkcters diferenciadors d’un <<informe>>
en relstci6 amb els d’una c<membria>>,
Aquesta primera part consta de nou seccions:
-Secció E : Administracid General

-Seccilj 2: Ordenaci6 del Territori
-Secció 3: Tributaria

9503

-Secció 4: Sanitat i Consum
-Secció 5:Pensions i Treball
-Seccili 6 : Serveis Socials
- Secció 7: Ensenyament i Cultura

-Secci6 8:Justícia
-Secci6 9: Queixes privades i/o jnconcretes
-

I
3consrdta diMa: considemcions sobre més dc dues mil

consultesateses

La segona part recuii les conclusions a que ens ha ConduYt el
treball inclbs a la primera part, en forma gairebé telegrhfica,
procurant-hi un llenguatge AgiI i evitant la retbrica i antecedents
i premisses que no facilitarien pas la tasca d’estudi de l’hforme.
La tercera part és formada per nou annexos, que recullen:
- Annex 1: dades generals de les actuacions del Síndic de
Greuges
-Annex 2:consultes ateses pel Servei d’Informaci6 al Ciutadh

-Annex 3: dades de tramitació dels expedients
-Annex 4: classificació dels expedients
-Annex S: classificació dels expedients per la temhtica que

plantegen
-Annex 6: desglmsment de les actuacions d’ofici
-Annex 7:activitats de la Instituci6
-Annex 8: cornposici6 de la Instituci6
-Annex 9: publicacions oficials dels informes ai Parlament
de Catalunya emesos pel Síndic,
El llibre segon conté diverses consideracions sobre la m g i nació a Catalunya i constitueix l’apartat m6s innovador de 1%fQlllle.
Hem triat aquest problema, ja que durant l’any 1989 ha constihiit el paradigma o motiu primer durant la nostra actuació, Per
aixb hem cregut QPOIIG de presentar d’una manera més extensa
els problemes observats i les nostres reflexions.
Després d’una introducció en que presentem els grans trets
de les nostres experihcies sobre b mathia, es desglossen les
nostres opinions i consideracions sobre la problemhtica que envolta els anomenats grups de <irisc>>
de marghaci6, que s6n formats, al nostre entendre, pels:
-gitmos
-estrangers
-vells i menors
-drogaaddictes
-disminui’ts psfquics o físics
Finalment aportem les nostres conclusions com a reflexions
sobre la marginació a Catalunya.

9SM
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LLIBRE PRIMER
PRIMERA PART

S E C C I ~I:

ADMINISTRACIOGENERAL

COACCI6
ADMINISTRATIVA

En aquest apartat hem anat incloent al llarg de ¡’exercici Ies
queixes i actuacions iniciades d’ofici que responen a la tipologia que tot seguit esquematitzem i que, com és de veure, no ha
variat en relaci6 amb l’any 1988.
Aths que la sisternhtka utilitzada en el present informe coincideix, amb petites adaptacions quant a l’qppació tedtica,
a m b la classificaci6 de les queixes ais efectes de la seva tramitació, informem aquí de qüestions suscitades per les actuacions
en rnathria de personal al servei de les administracions públiques, prestacions de carkter personal, contxactaci6, coacció,
estrangeria i situaci6 d’hpatrida, prestacions patrimonials no tributAries, responsabilitat patirnonial, procediment com a garantia de l’administrat i manca de cmrdinaci6 entre administracions.
En relaci6 amb l’any passat, modifiquem l’esquema que vani
utilitzar per abordar sota aquest epigraf els assumptes relatius a
persoual sanitari i personal docent, que comenthvrn a les seccions 4 (Sanitat i Consum) i ’i(Ensenyament i Cultura).
No obstant aixb, continuem quantificant les queixes relatives
a personal sanitari i persolial docent a. les seccions 4 i 7 respectivament.

-Compulsi6 directta sabre

les persones
- Sancions:
Infraccions contxa normes d’irs i
circulació de vehíclm
ESTRANGERIA I SITUACI6
D’“ATRIDA

PRESTACIONS PATRIMONIALS

NO TlUBUThUES

-Expropiaci6 forgosa
- Tranferhcies econbmiques entre

administmcions

EL PROCEDIMENT COM
A GARANTIA DE L’ADMINISTRAT

-Accés a idormaci6
-hntitud-silenci
-Defectes de forma
-Vicis muilabilitat i nullitat
-Inexecució de resolucions

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES
MANCA DE COOrcDINAU6
ENTRE ADMINISTRACIONS
PERSONAL

-ACCI%
-Drets
-- Deures

111. TEMES SELECCIONATS 1QUEIXES IbLUSTRATIPREBTACIONS DE
CARACTER PERSONAL

CONTRACTACI~
ADMiNSTRATIVA

VES
-Servei Militar
-Objecci6 de consci&ncia

-Concessi6 de Mns del
domini phblic:
- Cementiris
- ús de platges

1. L’actuac de l’administració: entre la prerrogativa i el seu
limit
L’Estat sorgit de la revoluci6 burgesa va donar vida a un sistema jurídica-públic que, al costat d’elements liberals de nova
creació, divisió de plers, principi de legalitat, va incorporar la
tradició absolutista d’un rkgirn normatiu especial pel que fa als
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brgans estatals, normalment diferent de l’aplicat a les relacions
entre particulars.
Les necessitats de la gesti6 dels interessos generals van eXigir que E’administraci6 clisposés de potestats desconegudes o
excepcionals en I’hmbit de les relacions privades; com la potestat d’expropiació,la d’execuci6 dels seus propis actes, etc.
Correlativament, la desconfianga davant X
a concentració de
poder en mans de l’administraci6, igud com b pretensió de garantir la imparcialitat de les seves decisions, va detennhar que
se li imposessin un seguit de limits tambC desconeguts en les
relacions privades, rigides fornalitats per a la cantractaci6, ne
cessitat de prendre els determinis seguint un procediment
predeterminat, etc.
L’actuaci6 dds diversos operadors jurklics, legisladors, jutges, funcionaris, etc. va anar configurant un sistema de privile
gis en m6s i en menys, distints dels previstos pel dret civil,
mercantil i laboral per a les situacions simihrs en les relacions
entse els particulars,
LA progressiva ampliací6 de l ’ h b i t sobre el qual es projecta
l’acci6 píblica per atendre a demandes creixents de Ia societat,
corn ara encarar-se a situacions econbmiques de crisi, dur a terme polítiques redistributives de renda o simplement, atendre la
prestaci6 de serveis sentits com a necessitats per la smietat i no
resolts per la iniciativa privada, va implicar u11 ressorgir de les
tkniques de dret privat en i’organització (aixi empresa píblica
constitu’idaen foma de societat anbnima) i en l’actuació (contractaci6 privada per exemple) de I’administració pública.
La lentitud de l’actuació administrativa, en part conseyiihcia
de I’allau d’assurnptes en els quals ha d’intervenir, en part per
una veritable inadequaci6 de les seves estructures a les noves
demandes socials, ha provocat una especial fascinaci6 entre els
directius de la cosa pliblica (politics, alts responsables tknics,
etc.) per les tkniques d’organitzaci6 i gesti6 de l’empresa privada que es consideren m6s eficients.
La introducci6 racional de tkniques d’organitzacid i gestió
en l’administració pliblica no és un capritx de la moda, sin6 que
ha de servir i ha demostrat que serveix per millorar el grau de
satisfacció de les demandes de la societat, justificaci6 iiltirna de
la mateixa existbncia de l’aparelt estatal.
No obstant aixb, cal recordar que les traves a una actuacid
dministmtiva incondicionada, corn ara la disciplina pressuposthria o la subjecci6 dels actes a un procecliment formal, no són
un fet passat de moda, residu d’una &pocahistbrica superada
Els prwediments, les garanties, és legítim i necessari revisar10s amb criteris d’efichcia i en conseqühcia fer-hi les adaptacions que calgui per aconseguir una administració que assigni
eficientment els recursos de tota mena que se li confia gestionar
per assolir unes fites determinades; per& c d insistir, perqu5
s’oblida massa sovint, que E’actuaci6 de l’administraci6pfiblica
es desenvolupa en el si d’una temi6 dialktica entre autoritat i
llibertat, on aquesta Iiikrtat no s’ha de sacrificar a í’efichcia.
Quan l’administració exerceix les prerrogatives en mks sobre
els particulars ha de ser escrupolosament respectuosa amb les
prerrogatives en menys.
Si mitjangant l’exercici de la potestat expropiatbria s ’ h p s a
a un particular Xa venda forgosa de la casa on viu o del locd on
exerceix l’activitat amb qub es guanya la vida, per tal de €er una
obra d’utilitat pública, 110 se’l pot deixar vint anys sense indemnitzar.
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Si tan urgent és fer un obra que cal ocupar el terreny abans
de determinar i pagar la indemnitzacih, no es pot invocar una
declami6 d’urgent ocupaci6 atorgada per un altre projecte
quinze anys abans i demorar durant mesos i mesos la tramesa
de l’expedient a l Jurat d’Expropiaci6 tot dient que s’esh negociant.
Quan l’administració utilitza els seus privilegis en relació
amb els particulars, no pot invocar i’efichcia de les tkniques
privades per obviar a les garanties que l’ordenament atorga a
aquests. Si els límits s6n entrebancs que tant condicionen l’efi&cia, es pot: eludir utilitzar la prerrogativa i des de1 comeiqament actuar amb tkniques privades; un altra cosa és aplicar la
llei de E’embut.

Queixa 1241189

Tutela efectiva
El senyor A.C. va demanar la intewenci6 del Sháic per la situació d’indefensi6 en qu&es trobaven ei1 i la seva farda davant una oráre imminent d’execucid forgosa, acordada per
I’Ajuntment d’Abrera, que comportava el cessament d’una activitat comercial i el desallotjament de I’edificació annexa a
I’esmentat lacal, que constituia el domicfli familiar del senyor
AC.

La qiiesti6 de fons que s’havia debatut en via administrativa
entre 1’Ajuntament i el senyor AC. era la manca de llichcia
municipal per exercir l’activitat comercial i la situació urbanis-

tica de l’edificacih.
El senyor A.C., que havia llogat rnitjanqant contracte
d’arrendament d’indiistria, el local comercial i l’edificaci6 annexa, havia sollicitat el canvi de titularitat de la Uicgncia municipal d’activitats, la qual li havia estat denegada.
Davant l’ordre municipal d’execuci6 forgosa, el senyor A C
havia interposat rwms contenciós administratiu contra la desestimació expressa del recurs previ de reposició. Així mateix, havia demanat Za suspensid de l’exmució de l’acte administratiu
pels danys irreparables que podien produir-se per a ell i la seva
famfia.
Per providhcia del Tribunal es va acordar que la petició de
suspensió solkitada es resoldria quan es rebh ]’expedient administratiu.
El greuge que s’invocava era, doncs, la situació d’indefmsió
que es produita si I’Ajuntament no remetia al Tribunal l’expedient administratiu amb temps suficient Qer resoldre sobre la
suspensi6, abans de Ia data assenyalada per a l’execuci6 foqosa.
Admesa a trhmit la queixa i amb invocaci6 del dret a la tutela
efectiva dels jutges i tribunals, es va recomanar a 1’Ajuntament
d’Abrera que trametés a la Sala, amb cdcter urgent, l’expedient administratiu de refdmcin i si, per la peremptorietat dels
tesminis, no eri possible la tramesa de I’expedient al Tribunal
amb temps suficient perquk pegués examinsu-10 i resoldre sabre
la suspensió, se suggeria a l’alcalde la possibilitat de posposar
la data fixada per portar a terme l’execució acordada, fins que
la Sala s’haguh pronunciat sobre aquest extrem.
Ei suggeriment del Shclic va ser ates per 1’Ajuntament
d’Abrera, que, per decret de l’Alcaide, va acordar de posposar
la data assenydada per a l’execuci6 foqosa fins que ef tribunal
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s’hagués pronunciat sobre la xuspensi6 sollicitada pel senyor
A.C.
Queixa 4.52188
Ocrrpaci6 de terrenys sense expedient d”expropiaci6

que, més enlla de Ia vulneració d’un precepte legal (art,30de la
LIei d’Expropiaci6 Forgosa), es menystenia el dret de propietat
garantit per la Constitució (art.33.1)’ que ha de cedir davant
1’interk.s general, perb nom& en la mesura que les lleis ho disposin (ast.33.3).

Dies desprds es van trametre els expedients de preu just.
Una vel’nrt de Salt es va queixar al Sindic perque al llarg dels
anys li havien estat ocupades per E’Ajuntament diverses peces

d’un terreny, sense cap mena d’indemnitzaci6
J,’Ajuntament ho va admetre en relació amb l’ucupació feta
l’any i985 de 30 m2, tot indicant que la compensació econbrnca a la propietat restava pendent de les negociacions en curs per
a l’adquisició per mutu acord de la totalitat de la finca.
En relaci6 amb un tros de terreny de 780 m2 mupat el 1962 i
un altre de 123 m2 ocupat el 1968, I’Ajunúament va assenyalar
que estaven consolidats com a vials des de feia m6s de vint
anys i que es desconeixia el titol d’ocupwi6, encara que el procediment més habitual era la cessi6 gratu’it, CQKI a condici6 per
p d e r edificar,
El Sindic va recordar que l’expropiacih forpsa esdeve mera
via cle fet i, per tant, iklegítima, quan s’omet el procediment
previst a la seva llei reguladora (Llei d’Expropiad6 Forcosa de
16 de desembre de 1954) i va recommar que es proceclis a l’expropiaciú en forma legal dels 30 m2 ocupats i que, igualment,
quan s’expropiks la zona afecta& a equipament propietat de la
interessada, es vaIor6s la superfície v&ia que hagués estat ocupada sense un previ t r b i t de compensacid
A hores d’ara IIQ s’ha rebut la resposta municipal a l’csmentada recomanacid.
Queixa 206/89
Els terminis de la Llci d’Kxprapiaci6 Vorqosa tarnbb OM¡-

gucn l’administracE6
El senyer A J . va compar&ixerdavant el Síndic per plantejar
les diverses irregu1,aritats comeses segons ell per l’hstitut Municipal per a la Prornoci6 Urbanística i els Jocs Olimpics (IMPU-92) en l’obtenció del sbl per a la construcció de l’accbs sud
al túnel de Vailvidrera en el tram comprhs entre la Via Augusta
i la plaga Bon.,Zs.
L
i queixa va imputar a l*ITPvfP’tl-92 haver ntilitmt indegudament els expedients d’expropiaci6 forgosa iniciats en virtut del
Pla Especial de Comunicació i accbs de la ciutat al ttinel de Vallvidrera, tiprovat el 24-03-72 i l’autorhxaci6 d’urgent ocupmi6
dels terrenys acordada per Decret del Consell de Ministres de
20-07-74. Aquesta qiicti6 el Sindic no la va abordar per estar ja
sotmesa a coneixement dels tribunds.
Transcorreguts mes de set mesos des que els titulars dels
drets B expropiar havien lliurat els selis fulls d’apreuament i rebutjada la v;doració de l’Adrnhistrici6, X’IMPU-92 no havia
trarnbs al Surat Provincial d’F;Kpropiaci6 ’expedient de preu
just. Tampoc no s’havia donat resposta a la petició d’informt:
formulada sis mesos abans per aquesta Institució,
Davant aquests fets, el Sindic va adrepr-se a l’dcalcle de
Barcel~naamti la petici6 que es donessin instruccions per corregir aquella situaci6 i evitar-la en futures actuacions.
L’argumentació que avalava aquesta recomanació argiiia

2. 1,’cxecrrtivitat de Ics sancions disciplinaries imposades
als fimcionaris. temi6 entw drets fonamentals i rhgirn esta-

tutari
En el exercici de 1989 hem rebut diverses queixes relatives a
I’estatut, en sentit ampli, del personal al servei de l’administmci6 púbiica.
Les unes feien referhcia a problemes relatius a la descripci6
de funcions i correlativa assignació de retribucions dcis llocs de
treball als quals ei personal esta adscrit.
Altres han plantejat la manca de desenvolupament d’dguns
eIements bhsics d’aqiest rEgim estatutari, com és ara la mobilitat dels funcionaris entre les diverses nclministracions, i tamM
n’hi ha hagut que han evidenciat la manca de previsió de situacions sobrevingudes en les condicions del personal, corn ara
malalties que limiten la ccipacitat de prestar el servei, perb no
l’impossibiliten amb les degudes adaptacions.
Confiem que la lectura de la shtesi d’algunes queixes que incloem en aquest apartat pemetrh dunar una idea d’aquestes
qiiestions; pera ens ha semblat necessari dedicar una especial
atenció a una problematica qrre afecta el dret fonamental a la
tutela judicial efectiva i a una potestat tan inherent a 1’actuació
de l’administració com es1’autotutela executiva,
E’administració t6 atribukia la potestat de sancionar aquells
agents per mitja dels quals actua que impossibiliten o dificulten
el compliment de les missions que l’ordenament constitucional
E i encomma, mitjanqant compomments prhiament quali€icats
de faites.
La relació entre l’administració i els seus funcionaris esa de
finida estatutArjament mitjanqant disposicions de diferent rang.
El ciutadh accedeix a aquesta relació per un acte ~ 0 1 ~ n t aque
ri
comporta l’accepmci6 de I’estatut, no obstant el seu dret a impugnar els actes d’aplicaci6.
Se’ns ha plantejat alguna queixa per la possible transgressi6
de! dret fonmental a la tutela judicial efectiva establert a l’article 24.1 de la Constituci6, per la immediata execució de les
sancions de separació del servei, suspensi6 de funcions O trasllat de lloc de treball amb canvi de residencia, -imposades a un
funcionari en un procediment sancionador‘administratiu, abans
que els brgans jurisdiccionals competents s’haguessin pronunciat.
Estudiat aquest assumpte, hem trobat que els tribunals de justicia no l’han resolt amh la claredat i unanimitat que requereix
l’efectivitat de l’article 106.1 de la Constituci6 quan estableix
que:
<<Elstribunals controlen la potestat reglamenaria, la legalitat
de l’actuació adminisírativa i la submissió d’aquesta ah fins
que la justifiquen,))
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A hores d ’ m podem parlar de dos corrents jurispnidencids
en el si del Tribunal Suprem, que, abstracció fefa de la seva gB
nesi, són contradictoris,
Un (v. sentkncies de 17 de jrdiolt de 1982, saia 5a; de 21 de
julial de 1982, sala Sa; de 29 de mar$ de 1986, sala 3a, d ’ l l de
juny de 1986, sala 3 4 ent&nque I’execuci6 irnniediata de la
sancili viola el dret a la tutela judicial ekctiva.
Aquest corrent sost&que, per assolir tot el seu sentit i significació, la tutela jurisdiccional requereix l’accessibilitat del jutge
a I’examen i decisió de les pretensions €onnulades en la insthcia judicial i tamóé -en cas d’una decisió estimathria de les pre
tensions exercides- que aquesta decisi6 aconsegueixi una
veritable reparaci6 de les pretensions.
Es diu que l’execució immediata de Ia resoluci6 que imposa
la cessaci6, tempord o definitiva, de la relaci6 de servei, o el
trasliat de lloc de treball nu obt6 un rescabalament ple en la hdemnització de danys i perjudicis a chrrec de I’administsació,
que td naturalesa subsidihh davant la impossibilitat de reparaci6 in natura.
L’altra corrent (v, sent5ncies de 8 d’octubre de 1984,sala 3a;
de 7 d’abril de 1986, sda 3a; acte del tribunal en ple de 17
ci’wtubre de 1986; de 24 de novembre de 1986, sala 3a,) sostd
que la plenitud de la tutela judicial no requereix entendre desapareguda la potestat d’autotutela administrativa, que té el seu
fonament en I’article 33 de la Llei de Regim Juridic de 1’Administració de I’Estat i que deriva de la presumpci6 de legitimitat
de l’activitat de l’administmció fonamentada en l’article 103.3
de la Constitució quan disposa que l’administraci6 pGblica serveix amb objectivitat els interessos generals.
Davant la invocació feta per les administracions que exercien
la potestat samianadora d’aquest Últim corrent jurisprudencial i
Ja judicialitzacid de I’assumpte mateix que motivava la queixa
al Sidic, no vam gosar recomanar a les administracions actuants que modifiquessin les seves actuacions.
Vm adquirir el compromís de fer palesa la situació descrita,
que considerem contrhia al principi de seguretat jurídica que
proclama I’article 9,3 de la Constituci6, mitjanqant els nostres
canals habituals de daci6 amb la societat, compromís que ara
s ’acompleix
Volem proposar un áetemhat capteniment de les administracions pfibliques, mentre aquesta controversia no queda resolta i es restableix la seguretat juridica ara qifestionada.
Som del parer que l’examen de les sentencies considerades
permet afirmar que, en una aclaparadora majuria, coincideixen
que I’executivitat de la sami6 s’ha de demorar fins que la r e m
h i 6 6s ferma en via administrativa, aixb és, quan s’han resolt
els recursos administratius interposats u bé ha transcorregut el
termini per exercir les accions d’impugnstci6.
Atbs que el termini per interposar el recurs osciEla entre quinze dies i un mes, no sembla que esperam el venciment pugui
perjudicar amb carhcter general l’interbsp6blic. Un cop plantejat, aconseguir una resoluci6 ferma en via ahinisírativa ci@n
de la diligencia de la mateixa administració a resoldre’l.
Entenem que aquesta argumentaci6 i els interessos en presencia avalen la recomanaci6 que Ies administracions suspenguin motu p r ~ p ien
~ ,mkit d’dlb que disposa l’article 116 de la
Llei de Procediment Administratiu, l’execució de les sancions
esmentades, fins que s’hagin exhaurit totes les inshcies dins la
mateixa adrninistracib.
a
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Actuaci6 d’ofici 25/89
Cathlcgs de liocs de treball de I’Administraci6 de la General ¡tat

El 10 de gener de 1989 el Sindic va decidir iniciar una actuació d’ofici amb vista a determinar el nGmero i procediment de
resolució de les impugnacions formulades contra els cathllegs de
llocs de treball de l’administmció de la Generalitat aprovats pel
Consell Executiu l’any 1988.
La Direcció General de h Fumi6 Pública va infamar que
contra els cathlegs s’havien interposat al voltant de tres mií
cinc-cents recursos i reclamacions d’una tipologia molt variada,
que es poden classificar en els gnrps sements:
- reclamacions per l’existhcia d’errors en la denominaci6
o l’emplapnent de les places que consten en els cathlegs.
-reclamacions contra el grup en que han estat classificades
les places de funcionaris.
- recIamcions indirectes contra el grau personal dei €uncionari.
-reclamacions de petició d’assignaci6 d’un nivell superior
al lloc de treball que ocupen, invocant l’existncia d’un greuge
comparatiu amb altres places similars més ben classificades als
cathlegs.

- reclamacions contra els efectes econbrnics derivats de la
catalogació de llocs de treball.
-reclamacions contra la jornada i els horaris establerts amb
carkter general en l’admini stració p-iiblica catalana.
- reclamacions en relaci6 a la carrera i la promoció professional dels funcionaris.
L’infome diu que l’administració s’ha vist obligada a seguir
un procediment molt cautelós a Z’hora de resoldre els recursos,
atesa llur quantitat i la reiterada invocació egreuge comparatiu,
Tot seguit indiquem de Manera succinta el circuit administratiu dissenyat per resoldre els recursos.
Els recursos s’agmpen per departaments en fmci6 de les peticions que contenen. De vegades cal analitzar llocs de ixball
de la mateixa unitat orghnica d’dtres conselleries, ates el greuge comparatiu allegat. Tot seguit, la Direcci6 General. de la
Funció Mblica efwtua l’estudi de les aikgacions, revisa el procks de valoració si ho considera necessari sd1icita informe al
departament o al funcionari afectats.
Acabada la fase anterior, el centre directiu esmentat elabora
Z’informe proposta de resolució, el qual 6s tram& al Gabinet Jurfddic Central perque en Ú s de les Seves compethcies elevi al
Consell Executiu la proposta defmitva de resoluci6.
L’informe tamM fa pal& el nombre de resolucions ja adoptades i el de propostes pendents de passar al Consell Executiu, i
indica la intenci6 de1 Departament d’incrementar el ritme d’actuaci6 en aquest h b i t per ESO~&C el més aviat passible la totalitat dels recursos.
El Sindic va acceptax tant la diagnosi de la problern&tjcacom
els instruments procedimentals establerts per atendre-la i resoldre-la.
Tmb6 es va assenyalar que I’increment de ritme que s’havia
proposat la Conselleria hauria de ser notable per no allargar la
situació de recursos pendents del personal propi, amb els efectes pertorbadors que una tal situa& tk obre la bona marxa dels
semeis,
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El Síndic va insistir en la necessitat que la resolnci6 dels recursos no s’ometbs, tant si els afectats havien recorregut a la via
contenciosa corn si havien deixat caducar 1’acciTjper fer-ho.
Amb les consideracions anteriors, es va donar per finalit7;lda
la intervenci6.

Queixa 76489

La mobilitat dels funcionaris locals
V a comparbixer davant del Síndic un funcionari de X’Ajuntament de Barcelona, bamber del servei cl’extinci6 d’incenúis i
salvaments, que per probkmcs familiars greus s’hagu6 de trasllardar a viure a i60 quilbrnetres del parc on estava destinat.
Durant els liltirns tres anys havia hagut de fer 320 quilbmetres diaris ideixar soles quatre fiiles menors d’erlat; havia tingut un parell d’accidents de circdaci6 consqübicia del seu
cansament fisic i havia ingressat per voluntat @pia a l’hstitut

PsiquiAtric per superar una depressi6 nerviosa.
Les previsions legals que pemeten a tm funcionari locd passar a prestar servei a I’administracirS de la seva comunitat wtbnoma manquen de tota operativitat pel fet que no s’hm regulat
les condicions thcniques per a l’exercici d’aquest dret, la qual
Cosa impedeix que I’interessat pugui concursar per proveir una
plapi vacant a la plantilla dc la Generalitat sense haver de fer
noves oposicions.
Ates que la normativa vigent permct mobilitats puntuaXs a
lp”tici6 del treballador i amb l’acord previ favorable de les dues
administracions afectades, el Sindic va d e m a m al departament
de Governació si tenia alguna objecció ii fer il aquest eventual
trasllat.
Un cop l’esmentat departament hi va donar la conformitat,
condicionada a la prhvia mtorltzaci6 de I’Ajuntament de Barcelona i que hi haguds vacant, el Sfnndic va adrqar-se a I’Ajuntament demanant que adoptds una resoluci6 ponderant tots els
interessos en preshcia, generals i particulars del funcionari.
L’Ajuntarnent de Bucelona, va comunicar al S h d k que
atorgaria al ftmcionari la situació d’excedhcia volunthria prevista a l’article 29.3 a) de la Llei 30/1984 de 2 d’agost, un cop
la Gcncríditat reclamés els seus serveis per c? qualsevol Parc de
Bombers.
Queixa 1112/89
Dc vegades cal discriminar

El promotor de la queixa 6s un funcionari docent, professor
agregat de BatxilIemt de 1’assignatura de Llengua i Literatura
castellana, destinat a una extensió d’hstitut de Barcelona.
Pateix una malatia conghita que I’ha tornat cec d’un ull i li
ha reciu’it:la visi6 de l’altre per sota el 19%{pertany a I’ONCE).
La seva deficihncia, perb, no ha estat mai considerada per
l’administració educativa, que li d h a el mateix tractament que
a qualsevol altra persona. Per aquest mo- tiii va acudir al Sindic
de Greuges sol.licitant la nostra intervenci6 per eobar una sortida a h situaci6,
Sollicitat informe al Departament d’hsenyament sobre les
seves previsions respecte a Ia regdaci6 de situacions corn la
descrita (en la linia de tractar-les des de l’bptica d’una discrimi-

nació positiva), se’ns comunica que les possibles solucions al
cas plantejat (substitucir) d’hores “A” i hores “B”, assignaci6
d’un nivell Únic, etc.) corresponien al centre de destinacid, amb
la qual cosa se’ns confirmava la inexisthcia de norma reguladora a aquest efecte.

Queixes 293188 i 209J8S
Complement de productivitat per al personal estatutari

El Sindic havia rebut diverses queixes del personal estatutari
ai servei de la Generalitat pel fet que entre les seves remunemcims no es preveia el complement de productivitat.
Estudiat aquest assumpte, es va considerar que l’opci6 presa
pel Govern en mat&ria de politica retributiva del personal inclou 1’existkncia cl’una remuneració pel rendiment especial,
l’iinter$,so la iniciativa amb qu&l’empleat públic exerceix el seu
treball. En conseqiibneia, el Síndic va entendre que d principi
d’homogeneWaci6 retributiva, corn a modulació particular del
d’igualtat, aconsella que en aquest punt s’accentui’ Z’equiparacici
dels diversos sistemes retributius i que en tots s’intrdueixi I’hcentiu de productivitat.
Per aixb, vam formular aI conseller de Goveniaci6 el suggeriment que s’accentués la tasca d’ndaptació a qu&fa refdmcia
la disposici6 addicional sisena de la Llei de Catalunya 17/1985,
de 23 de juliol. En particular, pel que fa a l’homogenebaci6 retributiva, proposhrn que es consideri. aladoptar mesures provisionals mentre no s’aplica aquella aclaphció, per tal que el
personal estatutari al servei de la Generalitat de Catalunya pugui percebre m a remunerwi6 pels conceptes d’especid rendiment, inter5.s Q iniciativn amb qui?, presta servei.
Després de creuar diverses comunicacions, el conseller de
Governació va manifestar que el suggeriment havia estat acollit.
A títol d’exemple i respecte a una part del colkctiu del personal estatutari, l’ordre de 31 de marq de 1989 (DOGC,
núm. 1130, de 12.4.1989),de modificació parcial de l’ordre de 2
d’abril de 1987, per la qual s’eestabkixen les retribncions de diversos collectiuus de personal adscrit a l’lnstitut Catal&de la Salut, per a l’any 1989, incorpora (aft.61, respecte a les
retribucions que percebia el persona[ sanitari adscrit als equips
d’atenci6 primhria, el complement de productivitat (factor variable) destinat a remunerar l’especial rendiment, l’inter8s o la
iniciativa en l’exercici de les funcions assignades.

3. Diferent tractament en funció de la regi6 militar de la
possibilitat kgal de redriir el temps en files als majors de 28
anys.
Durant l’any 1989, e1 Sinúic de Greuges va tenir omsi6
d’aprohndir en l’estudi d’una temhtica que, si bé ja era coneguda per la Institucib, a causa de naus esdeveniments ha estat
qiiestionada en diversos cercles. Ens referim a la prestaci6 del
servei militar, concretament a la situaci6 dels soldats més grans
de 28 anys.
Corn a qiiestió @via i abans d’endinsar-noscn rnatbia, hem
de reconhixer que les nostres actuacions estan limitades per una
absencia de compethies; per tant solament podem donar tras-
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llat a la Institució del Defensor del Poble de les quehes presentades. Aixb no evita la preocupaci6 del Síndic de Greuges davant de determinades situacions ni s’cstalvieti esforgos per tal
d’intentar clarificar la normativa reguladora aplicable en l ’ h bit castrense.
En relació amb la problemdtica dels soldats majors de 28
anys, s’hati rebut queixes en el sentit que, malgrat l’existbncia
del Reial Decret 194$/1984, de 31 d’octubre, que regula la situaci6 militar dels afectats en el sentit de tenir dret a una reducci6 de sis mesos de servei, la realitat és que l’esmentat reial
decret s’aplica de diversa forma, en funcid de la regi6 militar
on es reclama ka seva vighcia, és a dir, es d6na diferent tracte a
idGntks supbsits, la qual cosa ha motivat un seguit de recursos i
procediments contenciosos-a~ministr~tius
per aconseguir imposar a trav6s de la via judicial un criteri unificador.
El fet significatiu 6s que eis afectats, bo i conbixer les competkncies del Síndic de Greuges, compareixen a la Instituci6
amb la finalitat de manifestar la contradicci6 que representa el
fet d’haver de rec6rrer als úibunals de la jurisdicció ordinbia
per aconseguir la suspensi6 de E’acte administratiu tot i que, en
cas d’aconseguir-ho, pds retards habituds en I’apareXl judicial,
la resolució esdevindrh ineficaG.
El Sindic de Greuges ha aconsellat que es demani la suspensi6 de l’acte administratiu a I’empara de la Llei 62/1978, de 26
de desembre, de Protecció Jurisdiccional dels Drets Fonamentals. Recents resolucions judicials que hem pogut estudiar sembla que estan facilitant la solució al problema anunciat.
Tanmateix, el Shdic ha donat traslIat de les queixes al Defensor del Poble per tal que, en virtut de les seves compethcies, ha exposi al general en cap director del Gabinet del
Ministre de Defensa, a fi d’ndoptar les mesures que calguin per
evitar els greuges comparatius esmentats.
Pel que fa referencia a la probledtica presentada peb objectors de consciencia, hem de constatar que gradualment va d e
creixent el nombre de queixes presentades a la nostra Tnstituci6.
Reducci6 que va en funció tant del desenvolupament n o m t i u
com de la unificació en l’interpretació dels criteris informadors
de la Llei reguladora.
Na obstant aixb, els darrers esdeveniments socials, -detenció
d’insubmisas a Berga i consell de Suem contra EH. i C.M.han motivat I’afloraci6 de l’esrnentada problemhtica en determinats collectius de ciutadans, que ens han tram& algunes
queixes en guk manifesten les seves opinions i donen suport ds
esmentats insubmisos.
Queixa 724Js9
Tinc dret a una reducció de la mili

El senyar C.P. compareix a la nostra Instituci6 i ens exposa
que va complir 28 anys mentre feia el senrei militar, la qual cosa li permetia accedir a una reducció en la seva estada a l’exercit, segons estipula I’article 2.2 del Reial Decret 194811984 de
31 d’wtubre.
Un cop cursada Ia corresponent petició, la resposta és den*
gsrtbria i ha d’itiiciar els corresponents recwsos previs al procediment cuntencids administratiu, per tal d’aconseguir que la
jurkdicci6 ordhhria li accepti la seva legítima pretensi6, ben
ent&sque es demanava cautelarment la suspnsid de I’rzcte administratiu impugnat, ja que clc la mateixa, naturalesa de i’accid
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es desprenia que una resolució favorable a les seves pretensions, serviria de ben poc si es trigava més de sis mesos a dictar-la.
Aquesta situaci6 d’indefensió, junt amb el greuge comparatiu
que representava el fet que altres saldats de diferent regi6 militar gaudien de l’csmentdda reducció sense més tdmit que la
simple petició, motivh el Sindic de Greuges, a traslladar l’esrnentada queixa al Defensor del Poble, juntament amb un Morme perque es comuniqués al Ministeri de Defensa la vulneraci6
de drets a qu&hem fet referencia, per posar fi a la inseguretat
que aquestes situacions comporten.

4. CESestrangers a Catalunya

A diferencia de l’exercici anterior, durant I’any 19159 s’han
rebut nombroses queixes d’estrangers, de contingut molt divers,
perb en la seva major part de ciutadans de pdiss africans, gaireM sempre pobres.
Per la tipologia i el contingut de les queixes hem dedult que,
man dels brots de racisme sorgits el 1988 en diversos indrets
de Catalunyn i la difusiú que aquests fets van tenir en els mitjans de comunicaci6, els estmngers més marginats han anat prenent consci8ncia de la seva sitwcib i s’han animat a formar part
d’associacions civils que, amb el suport d’institucions hummithies, els han pernes obtenir una informació minima sobre els
seus drets i les possibilitats d’exercir-10s.
En gran part, ha estat gracies a aquestes associacions (darrere
les quals sempre hem trobat professionals i particul%rscompromesos amb ideals humanitaris), que ens han arribat els greuges
i les peticions dels estrangers.
El Sllndic ha mantingut contactes amb eis representants
d’aquestes associacions, els quals ens han exposat tant els problemes que afecten de forma generica i cokctiva els estrangers
com els greuges que pateixen individualment, que s’han concretat en mes de trenta queixes.
EL primer grup d’aqitestes queixes es refereix als obstacles
administratius que tro?xn eIs estrangers per regularitzar llur situaci6; a les denegacions sisternAtiques i generalitzades de les
peticions de permisos de trebail; a les situacions d’indefensió
que es produeixen en la tramitaci6 d’expedients d’expulsi6; a
les detencions indiscriminades d’estrangers africans; a la situaci6 de vulnerabilitat absoluta a quk es veuen abocats quan es
produeixen retards en el. lliurament de documents que acrediten
I’estat de trmitaci6 dels seus permisos de treball o residhcia;
a la retenció de passaports, etc.
En altres casos, la intervenci6 del Síndic ha estat requerida
per motius estrictiunent humanitaris, corn ara la gravetat extrema de la malaltia que pateix l’estrmger sotmbs 8 una expulsió
governativa o la possibilitat que l’estmger expulsat, en ser retomat al pais d’origen, sigui perseguit allí per causes pditiques,
religioses o socials.
Finalment, s’han produit moltes consultes i s’han presentat
queixes de ciutadans (la majoria prwedents de pdsos sud-americans) relacionades amb l’adquisici6 de la nacionalitat e s p yda.
Per rad de compethcia, gran part de les queixes que hem rebut dels estrangers han estat tramitades pel Deknsor del Poble,
i d’altres, en coordinació amb aquella institució, Amb inde-
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pendkncia, perb, d’aquesta circumstbcia, el Slndic ha conegut
de prop i no pot deixar de denunciar els patiments i obstacles de
tota mena a quk estan sotmesos en el nostre p i s eh estrangers
que pretenen viure-hi,
El rebuig social i institucional dels treballadors immigrats es
fa mds pal& en el cas dels estrangers africans. A aquest estrangers se% impedeix accedir, fins i tot a ocupacions que no requereixen cap mena de qualificació professional, tot i que molts
d’aquests llocs de treball no arriben a ser ocupats efectivament
per treballadors espanyols, mdgmt que constin com a sollicitrurts a les oficines d’ocupació,perque quan són cridats a treballar-hi no es troben “disponibXes”.
Hem constatat que fins i tot les sollicituds de treball de jornaler, manobre o bracer s6n denegades per l’adrninisbaci6 sistemhticament amb el sol argument que la situació nacional de
l’ocupaci6 aconsella d’obrar així.
Aquesta situaci6 ha estat exposada al Defensor del Poble perqu& investigui la causa per la qual l’administraci6 de treball
manté aquesta actitud respecte a aquests estrangers, que, en
molts casos, ja fa anys que viuen a Catalunya, on han assolit un
grau d’integració important, gaudeixen de la confiianGa i el respecte de gran part dels treballadors autbctons i són reconeguts
p r un treball ben valorat pels empresaris locals que els han
ocupat Q volen contractar-10s.
Aquests obstacles que troba ell treballador africh per a la regularitzaci6 de la seva situaci6 laboral, el col.loquen en una situa& sense sortida: manca d’jingressos, condicions de vida
infrahumanes, explotaci6 illegal del seu treball i tancament progrcssiu de l’individu en el seu nucli sbcio-cultural, fins a la
marginació.
La legislaci6 vigent, no sols d’Espanya, sin6 de la resta de
~ M S O de
S la Comunitat Europea, contribueix a perpetuar aquestes situacions d’illegalitat que ben aviat originen reaccions defensives dels mateixos treballadors autbctons i que esdevenen
tard o d’hora, conflictes &ticsamb fort component racista,
D’episodis tan irmcionds i detestables com els que s’han
protlu‘it al nostre pak durant i’my 1989 (linxament d’estrangers
negres, crema d’autombbils, agressions físiques, etc.) protagonitzats per la poblaci6 civil, en s6n responsables les nostres a&
ministracions, que, amb l’aactuació o inhibici6 dels seus brgans,
contradiuen les declaracions formals dels seus representants palitics.
Cal, doncs, per garantir els drets que l’article 3 3 de la Contitució espanyola reconeix als estrangers, que cada ddministraci6,
en l ’ h b i t de les campethcies respectives, faci castat al moviment associatiu dels estrangers i sobretot que fomenti la cracib
de centms d’acoilimentque ofereixin ajut, assisthcia i assessorament als estrangers per potenciar la solidaritat entre ells, per
proveir-Ios dels mitjans materials més dementals en els casos
de necessitat i per afavorir la seva integracih social.
Queixa 1284189
Les denegacions ind iscrirninadcs produeixen situacions
de clsadcstinitat

El cas que ens va exposar el senyor ML, ciuta&9 marroquí,
és il.lustratin de la prhctica utilitzada per l’administració i denunciada per les associacions d’estmngers que se’ns han adrept.

-

Aquesta pdctica consisteix en la denega& sistemWx, en
primera insthcia, de les sollicituds de permís de treball i residhncia que formulen els estrangers.
El senyor M.I.*que viu a Barcelona corn a estudiant becat pel
seu país, des de 1984, és Ilicenciat en Filologia Elisphca i coneixedor dels idiomes casteIB i catalh.
El 28 d’abril de 1988 demana pemis cle treball, classe B-inicial, per fer tasques de monitor en una escola privada cataiana.
Va fer constar els seus coneixements hgiiistics dawmt l’administraci6 al sol efecte que es valori%el seu grau d’integració en
la societat esp(myo1a.
El 7 de novembre de 1988 I’administracili laboral li demana
la dwumentaci6 acreditativa dels seus estudis i I3homologació
de títols. L’hteressat aporth a l’expedient una certificaci6 que
demostrava que l’esrnentacia homologació estava en tdmit .
El 3 de novembre de 1989 li torn%a ser reclamada l’homologaci6 del títol universitari amb l’advertiment que l’expedient
es declararia caducat si ai cap de tres mesos no aportava la documentació requerida.
El 16 de novembre de 1989 el senyor M.X.adrep un escrit a
l’administració, amb el qual aporta un certificat que acredita
que el seu expedient d’homologació encara esth en trhmit i que
ja ha rebut l’informe favorable del Consell d’llniversitats. Aixi
mateix, fa CQnSmque el permís que ha sol.licitat és per treballar
com a monitor en tasques de vigilhcia i dinarnitxació cultural
dels alumnes i no per a fer classes.
El 27 de novembre de 1989, sense haver-se exhaurit el temini de caducitat anunciat per Ia mateixa administració, se li denega el permís de treball rnitjanqat una “resolució tipus” que
conté com a iinica motivació h invocació genErica a la situaci6
nacional d’acupaci6.
Després d’haver formulat la queixa al Síndic, aquesta ~ ~ s o I u ció va ser impugnada per l’interessat i resolta favorablement
per l’administracib de treball,
Fent abstració d’aquesta queixa, ia preocupació del Síndic,
en relaci6 amb aquestes denegacions, sorgeix en constatar que:
En primer lloc, la imvocaci6 a la situació nacional d’ocupaci6
com a mativacili única de la denegaci6 del permísde treball que
salkita l’estrmger, el collax en situació d’indefensib divant
l’administració, ja que l’estranger no tindria mai Ia possibilitat
de rebatre un argument d’aquesta naturalesa,
En segon lloc, el permís de treball que se sollicita es refrereix
a un lloc: de treball ben determinat i d’una empresa igualment
determinada, rad per la qual I’administracjó pot comprovar ficilment si aquell Ixoc de treballl ha estat demanat previament per
treballadors espanyols efectivament disposats a ocupar-10.
Finalment, un bon nombre d*aquestsestrangers que podrien
treballar i residir legalment a Catalunya (on, en molts casos, ja
se senten
davant d’aquestes denegacions sistemliques, desisteixen de les seves aspiracions i passen a formar part
d’un subm6n “d’iHega1s’’ que sobreviu per la tolerhcia del trebau clandestt

Queixa 135189
La inseguretat dels cstrangcrs

L’advocat del senyor J.D., ciutad3 de Ghmbia, va demanar la
intervencid del Síndic perquh investigués la rad per la qual es
denegaven sisternhticament les solkittuds de pemisde treball
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ats estrangers africans i per denunciar eis retards extraordinaris
que es produeixen en la resohci6 d’aquests pesmisos, el qual
retard contribueix a mantenir en situació d’iiMegalitat, i per tant
de vulnerabilitat absduta, els ciutadans estrangers peticionaris

de treball
El senyor J.D. havia obtingut el 30 de maig de 1986 una autorització de resid&nciasense treball, v9Iida fins aI 29 de maig
de 1988; posteriorment havia sol.licitat permís de treball, que li
va ser denegat,
La queixa va ser tramesa al Defensor del Poble en el moment
en quk, denegada la primera solkitud de perds de treball i exhaurit el termini per interposar el recurs de reposi& pertinent,
el senyor J.D. va optar per formular-ne una altra, el 13 de rnarg:
de 1989.
L’octubre segiient, pendent encara de resoluci6 la segona pe
tici6, el senyor J.D. va obtenir de Ja Birecci6 General de Policia
de Barcelona {en un gest humanitari que honora els funcionaris
que ho van fer possible) una certificacid acreditativa de la tramitaci6 de Sa seva petició de treball, a fi que, arnb aquest document i uns altres, I’interessat pogués fer un viatge urgent a
Ghmbia, per malaltia greu del seu pare, i tomar tot seguit a BarceIma. Se’n va haver d’anari @, sense saber si la seva petició
seria resolta positivament o no,
a

Qireixes 376189 i 1175/89
L’estranger i els drets fonamentals

La intervencib del Síndic ha estat sdlicitada a m b carhcter urgent, per raons hurnmitkies, en situacions en que per ra6 d’una
malaItia greu de l’estrmger detingut, eis &ets fonamentals a la
vida i la dignitat de la persona resultaven vulnerats per l’aplicaci6 rigorosa a indiscriminada de la noma.
En aquests casos, el Síndic s’ha adrqat (amb coordinacid
amb el Defensor del Poble) a les autoritats i funcionaris competents en rnatkria d’estrmgeria a Barcelona, i vol deixar consthncia que sempre ha trobat interlocutors sensibles als arguments
invocats, i ben predisposats a trobar una soIuci6 a la situació de
greuge plantejada.

5. La responsabilitat patrimonial de I’adrninistraciii per
danys causats pels concessionaris. Els perjudicis d ificils
d’avaliiar

El gran jurista francks Hauriou deia que una de les formes de
corregir Xa prerrogativa de l’adrninistraci6 segons l’instint popular, es podia formular amb la dita: que actu’n’erb que pagui el
perjudici.
Aquest principi, a d d s des de fa temps en el nostre ordenament, t& de deu anys
rang constitucional, a I’haver establert l’article 106.2 de la Constitució que:
<<Elsparticulars, en els termes establerts per la llei, tindran
dret a ser indemnitzats per qualsevol. ksi6 que pateixin en qualsevol dels seus bens i drets, llevat dels casos de foqa major,
sempre que la lesib sigui conseqükncia del funcionament dels
serveis pdb1ics.n
Malgrat aixb, ja hem dit en alguna ocasi6 (v. Morme al Par-
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lament corresponent a 1987, Butlleti Oficial del Parlament de
Catalunya núrn.252, annex de 11.3.1988, phg, 13404) que la
responsabilifat pels danys i perjudicis causats per l’administraci6 era, ilfalta de sentbcia judicial, un assumpte pendent.
Enguany ens permeten fer referkncia a les indemnitzacions
en el cas de perjudicis causats pels concessionaris de serveis
p6bIics i per la &dut de correspndbncia certificada, situació
aquesta última en que la disminució patrimonial soferta pel particular és dificil de valorar,
En els serveis públics concedits, la indemnització pels danys
causats als ciutadans és a chrrec del concessionari, excepte en el
cas que el dany tingui origen en alguna clAiiuIa que li hagi imposat I’admhnistraci6 i que sigui de compliment ineludible .
fis per aixb que el procediment es modula (article 137 del reglament de la Elei d’Expropiaci6 Forgosa) i es preveu
donar trasllat de la reclamaci6 al conc es si on^ per tal que, en
el termini de quinze dies, popi exposar allb que convingui aI
seu dret i aportar els mitjans de prova que estimi necessaris.
Hem observat una certa reticbncia de l’administració a pronunciar-se sobre l’existkncia de responsabilitat del concessionari i la seva quantia. Ens ha semblat que I’administració, no
considerant I’assumpte cosa seva, sinó un problema entre tercers, particular i concessionari, els mima que intentin trobar
una soluci6 negociada.
En la mesura que la concessi6 6s una tiknica instrumental
utilitzada per l’administració, dels perjudicis que s’ocasionin a
tercers per l’acció del concessionari l’admidstració no s’een pot
desentendre.
Si negociar amb l’administracid pública, gestora de l’interhs
general i que no persegueix el guany com a resultat de la seva
actuaci6, sovint és dur, negociar arnb un concessionari que té
aquesta finalitat i que no se sent compellit per I’administzació a
trobar una soluci6 perquh aquesta demora sine die dictar una resoIuci6 imperativa, és comdemnar el particular a un nou trebail
d ’H&rcules.
Creiem que cal insistir en l’obligació ineludible de l’administraci6 de dictar una resaluci6 expressa i motivada en les reclamacions de danys imputats als concessionarisde serveis pfiblics
i que no és admissible defugir l’exercici de la prbpia potestat
invocant que e1 particular i el concessionari negocien.
Deixar la soluci6 del Iitigi a un eventual acord de les parts
equival a potenciar la capacitat del concessionari d’imposar la
S ~ Wvoluntat i,correlativament, afeblir la posició ja inicialment
més feble dcl particular.
Quan rebem queixes per un mal funcionament del servei de
Correus, en particular per pkrclua d’efectes postals, informem
de les previsions de l’ordenament vigent, COM es pot veure en
ia síntesi de la queixa I19S/S9.
VuIem significar que a b r e s d’ara es preveu una indemnitxaci6 fixa, davant la dificultat de determinar la quantia del prjudici patrimonial sofert per l’usuari del servei, que ha passat de
100 pesetes l’any 2974 a 1400 l’any 1987.
Tot i que l’hcrement experimentat ha superat la w &hhci6, les indemnitzacions actuals són considerades no suficients
per la major part dels usuaris. El Defensor del Poble, en el seu
darrer in€ormea les Corts Generals (1988), ha recoinanat un increment substanciat de la indemnització, doncs entén que l’hport actual no compensa eh perjudicis que, en la generalitat
dels CRSOS, pateix l’interessat per la phdua de la seva tramesa.
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Queixa 347/89
Trepitjats per I’autopista
EI diari “Regi6 7” del dia 7 de mar$ de 1989 publicava a la
phgina 3, sota el t i t d ’Trepitjats ]pes I’autopista”, que uns pagesos dels termes municipals de Castelfbell i el Vilar i Sant Vic e n ~de Castellet, havent sofert danys i perjudicis en les seves
propietats a conseqühncia de les obres de construcció de l’autopista Terrassa-Manresa, no havien obtingut cap mena de rescabalament.
Arran d’aquesta noticia, el 20 de marq de 1989 el Sindic va
decidir iniciar d’ofici una actuaci6.
Despres d’uncs gestions indagatbries prhvies prop dels afectats, el Shdic va demanar una informació a la Direcci6 eneral
de Carreteres. Posteriorment hi hagué una reunió, presidida pel
&rector genérral, entre eis afectats, el representant d’hterna i
Ferrovial, tknics de la Direcció General i un assessor del S h dic.
En aquella remi6 es va posar de manifest que els afectats havien presentat reclamacions davant l’administracid i que havien
tingut diverses reunions amb la concessionhria i la constructora,
perb mantenint posicions foqa allunyades.
La posició del Síndic, en constatar la distancia dels respectius plantejaments, va ser de proposar que es prosseguís la tramitaci6 predeterminada per i’ordenament per a reclamacions
d’aquesta indole, sens perjudici que, si en qualsevol moment
s’assolia un acord, es pogués cloure el procediment obert.
En relaci6 amb els criteris per determinar la indemnitzaci6,el
síndic va assenyalar que, si s’acceptavala soluci6 proposada. en
algun dels supbsits indemnitzables, consistent en que el mateix
contractista feia la reparació o reposici6 directa dels béns danyats, calia articular una supervisili per patt de Ia Direcci6 General.
Corn que en el moment de redactar aquest informe, aquest
assumpte encara no ha estat resolt, s’hha insistit a la Direccib
General de Carreteres en la necessitat de dictar una resolució
expressa susceptible de recurs en via jurisdiccional.

Queixa 1195189
Certificat perdut, indemnitzacih a pagar
El senyor J.V. va prcscntar queixa davant el Síndic de Greuges, perqui3 havia adreqat a 1’Ajuntament de Barcelona el 28
d’abril de 1989 una inshcia per correu certificat i, malgrat les
nombroses gestions que havia realitzat, a 1’Ajimtament li indicaven que no s’havia rebut i Correus, tot i que ho lamentava, no
se’n podia fer responsable, pe@ no li constava si la carta
s’havia perdut abms O desprbs d9haver-la lliurat,
Varn informar l’interessat que el dret dels particulars a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin com a conseqühncia
del funcionament dels serveis públics, garantia que estabteix
I’articSe 106.2 de h Constitució, es concreta, pel que fa als serveis de correus, en daci6 amb la correpondbncia certificada, a
l’article 292 del seu reglament {aprovat pet Decret 1653/1964
de 14 de maig).
Varn assabentar el senyor J,V. que l’esmentat precepte estableix que la ptxdua del certificat sols dóna dret a la indemnitraci6 reglamenthria a favor de l’expabdor o, en ei seu defecte o a

petició d’aquest, al destinatari, i que l’article 5 del Reial Decret
1334/1987, de lli d’octubre, fixa aquesta indemnització en
1.4OQ pessetes per cada certsicat sense declami6 de valor.
L’interessat, d’acord amb el nostre suggeriment, es va a&&
qar a la Prefectura Provincial de Correus demanant l’esmentada
indemnització. Del trhmit d’aquesta i ndernnitmci6 v m dernanar una informaci6 telefbnica al cap provincial de Comunicacions de Barcelona, que amablement, pocs dies despAs, ens va
informar que la Direccid General considerava precedent de pagar-la i que s’iniciaven els í h - & s per fer-ho efectiu.

6. L’efichcia: judici sobre I’actuaci6 administrativa. La h-

formació: rrn dret a respectar
L’exposici6 de motius de la Llei de Procediment Administratiu de 17 de juliol de 1958 diu en el seu apartat W.1:
a(.,.) Aquest text no desdenya, és clar, les garanties juri&
ques que 1’Estat pugui deure als administrats, i tota la Llei n’és
una bona prova, i especialment els titols dedicats al procediment i als recursos administratius; perb té en compte que les esmentades garanties, quan s’jjnstrumenten només com a
proteccions formals, no assoleixen ni de molt la finalitat perseguida, en ser compatible amb demores i retards, molksties innecesshries i pertorbadores, excessiu cost i inefichda dels serveis,
i, en fi, C Q una
~ variada g a m i de veritables perjudicis que redunden tant en el dels particulars com en el de la mateixa administració. (...).
Fa més de trenta anys que aquestes paraules van ser escrites i
s h plenament vigents per descriure situacions que es viuen en
les nostres administracions públiques.
No pretenem fer una crítica a tota E’administraci6 --seria injustificada- ni ens atrevim a excloure’ns del cercle de centres
pfiblics als quals es poden imputar aquestes mancances.
No podem dir que els redactors de la llei es moguessin en E
a
sola esfera dels conceptes juridics i que ignoressin que l’eficb
cia no s’obtk per muldat del butlleti oficial. L’expasició de motius continua dient:
<<Forad’aixb, les alludides directrius es conceben com a
simples enunciats programhtics, sinó com a veritables nomes
jurídiques, en habilitar l’Administraci6 d’un cop per sempre per
adoptar totes les mesures que repercuteixin en l’economia, Ea
celeritat i l’eficikia dels serveis: a aquests fins responen ells preceptes relatius a la normalitzaci6 de documents; rrrciandització,
mecanització i autornaci6 de treballs a les oficines plibliques;
creacid d’Oficines cl’hformaci6 i de Reclamacions i fixaci6
d’horaris adequats per al millor servei dels administrats.>>
Hem volgut recordar aqucsts mots de la Llei de Procediment
Administratiu corn a referhcia a les esperances que es poden
dipositar en la capacitat de les normes jurídiques per modificar
el grau d’efieAcia de E’organitzaci6 ahinisirativa, niveil d’efichcia en qu&-cal no oblidar-he rau, junt amb la seva vinculaci6 teleolbgica a l s interessos generals, la legitimci6 de h
prbpia organització (art. 103.3 Constitució).
La capacitat de la sola nonnajunldica per modificar el grau
d’efichcia de l’actuaci6 administmtiva és limitada; la n o m
permet l’adopci6 de mesures amb vista a assolir l’ebjectiu pretes; perb la seva sola aprovació no 6s suficient per aconseguir10.
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Saludem amb esperanp que la Llei d’Organitzaci6, Procediment i Rkgim Jurídic de l’Administraci6 de la Generabt de
Catalunya aprovada e€ 29 de novembre passat pel Parlament
prevegi la realització d’auditosies per comprovar el nivell d’efi&cia de l’actuaci6 administrativa en relaci6 amb les previsions,
COM també la utilitzaci6 de thcniques per verificar l’eficiicia de
les normes.
Pels motius abans esmentats, aquesta esperanqa ens ablliga a
insistir que sols un11acció decida del Govern pot convertir en
realitat el desig que comparteix tota la societat, d’una administraci6 més eficaE
Cal incrementar la formació del personal en tkniques de
gesti6 ens podem preguntar si els temaris de Ies oposicions i
els cursos de formaci6 hi dediquen prou atenció; cal it.lusionar
el personal en la realitzaci6 d’aquesta tasca cdlectiva d’hcrementar l’eficllcia, que, sense el seu concurs mimbs, esta condemnada al fracas; cal dotar-la de mitjans i, sobretot, cal no
tenir por de reconhixxer allb que no funciona bP, i no esrnerpr ni
el mds petit esfor$ a justificar-ho.
Creiem que no és aquest el cami empres si es pretkn justificar
i’incompliment del termini per notificar uiia resoluci6 als interessats en eI procediment, invocant que l’brgan que resol i el
que notifica. estan situats en edificis diferents, quan la llei impe
sa la cornunicaci6 directa entre l’brgan que dicta l’aacte i l’adininistrat (,ait.7&.2 de la Llei de Procediment).
Tampoc no ens permetrh avmgar per assolir la fita pretesa de
major efichcia dir que I’article 94.3 de la Llei de Procediment
imposa a l’ndministraci6 el deure de dictar una rcsoluci6 expressa, sense, perb, restar vinculada a cap termini concret, ates
que d.lixbequival a deixar a l’arbitri de l’adrninistraci6 el compliment d’una norma juridca que, per definici6, 6s de compliment Obligatori.
Doncs E,lamentabkment, durant aquest darrer exercici hem
vist en expedients tramitats pel Síndic aquestes afirmacions.
Hem de rebutjar amb fermesa el discurs intel-lechral subjacent en manifestacions com les anteriors. No es tracta pas en
aquest cas de discutir la convenihncia d’htroduir determinades
tkniqques de gesti6 o si 6s necessari dotar-se d’un aparell informhtic més o menys a v q a t : estem davant d’una radicat ign+
rhncia -i com a tal inexcusable- d’allb que disposa la llei o
be, i encara sesla pitjor, d’un malbaratament d’esforps intel.lectuls amb vista a fer combregar amb rodes de moli.
En les queixes que hem seleccionat per ilhstrar aquest tema
farem referhcia a la lentitud en la tmnitacili dels expedients
administratius, com un supbsit de funcionament dels serveis ptíblics que pot determinar la rcsponsabilitat patrimonial de l’administració (272/89); a un cas en que la verificaci6 a priori de
l’efichcia de les normes és absent (1030/89); i finalment, a la
modula& pxhctica del dret a la informació i a la dotació de
mitjans per al compliment de la tasca dels regidors de grups de
l’oposició 357/89).
En relaci6 a m b aquest últim assumpte, volem insistir que la
configuraci6 legal d’aquest dret i les solucions concretes que
per possibilitar cl seu exercici adoptin els governs locals en
exercici de la seva potestat d’autwrganitwció s6n fets tributaris del dret fonamental a accedir en condicions d’iguaitat a les
funcions i als ckrecs públics, consagrat a l’article 24.2 de la
Constitució.
Com ha dit el Tribunal Constitucional en la sentbncia
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181/1989, de 3 de novembre, pronunciada en el recurs d’emparit 531/1987 (publicada al suplement del BOE n h . 290, de 4
de desembre), l’esmentat article perdria tota efickia si respectant i*accés en condicions d’igudtat al c h e c públic, el seu
exercici resultés mediatitzat o impedit sense remei juriáic.

Queixa 272189
Les dilacions indegudes generen responsabilitat patri-

monial de [’administraciti
El senyor J.M. presenta queixa contra al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per la manca de resposta a
una reclamaci6 de reconeixement d’indemnitzacid a favor seu
per import de 37.618 pessetes, m6s interessos legals, pels danys
i perjudicis ocasionats per la tardanGa en la resoluci6 #un recurs d’alqada.
L’interessat havia interposat un recurs d’alpda I4.8.87) contra l’acord de la Comissi6 d’Urbanisrne de Barcelona (9.7.87)
pel qual s’havia aprovat defmitivament el Pia General de Vdlir4ma,que modificava, indegudament al seu entendre i contra Ies
seves alkgacions, la qualificaei6 d’una part d’una finca de la
seva propietat.
No havent obtingut resposta, el penúltim dia del termini de
quinze mesos des de la hterposicid del recurs d’aiqada
(3.11.88) va plantejar recurs contenciós administratiu per tal
que els seus drets no decaiguessin. Dinou dies després va rebre
la notificaci6de Ia resoluci6 del recurs d’alpda, que s’estimava
integrLunent,cosa que va comutlicar al Tribunal Contencilis, el
qual va donar per acabat el procediment (24.1.89).
La indemnització que es reclama consisteix en els honoraris
notarials per I’atorgarnent de poders per pledejar i els honoraris
de procurador,
El S h d k va considerar que, com sostenia el reclamant, s’havien vulnerat els terminis legals de tres mesos per resoldre d
recurs d’dqada (.art. 125.1 de la Llei de Procediment Adminis-

tratiu (LPA-); de sis mesos per resoldre qualsevol expedient
(art.61.1 LPA),i de deu dies per notificar la resoluci6 del recurs
(art.79.2 LPA). Aixb havia comportat, en opini6 del Síndic,
que, per no veure decaure els seus drets el senyor J,M hagués
hagut d’interposarel recurs contencids administratiu,
El Síndic va entendre que existia nexe de causalitat entre la
mora de l’administraciii i les despeses reclamades pel particuIu i que aquestes constitu’ien un perjudici patrimonial actual
que el reclament no tenia el deure de suportar.
Per tot aixa, vam recomanar al conseller de Politica Ter&orial que resoigu6s expressament i en sentit favorable la petici6
d’indemnització formulada pel promotor de la queixa.
A hores d’am estem pendents de rebre resposta a la recomnaci6.

Queixa 3571x9
La informació i els mitjans que cal facilitar als regidors
de l’oposici6
Va comparlixer davant d’aquesta Instituci6 d regidor portaveu d’un grup de l’oposici6 de i’Ajuntammt de la Llagosta,
d’acord amb la legitimaci6 que confereix a aquests repre-
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sentants I’article 12.2 de la Llei del Síndic de Greuges.
L’esmentat regidor va invocar la vulneraci6 d’allb que disposen els articles 149.1 i 3 i 155 de la Llei de Catalunya 8/1987,
de 3 5 d’abril, Municipal i de R & g hLord de Catalunya.
Els esmentats preceptes reconeixen el dret dels regidors a rebre infumiaci6 i disposar dels mitjans de suport necessaris per
exercir la seva funci6.
Les peticions del regidor que invocava el dret d’infonnaci6
avienestat formulades pequi3 se li facilitessin mensualment els
assentaments efectuats en eis llibres de comptes corporatius i
per verificar el moviment experimentat pels saldos bancaris del
municipi; en cas contrari, demanava de ser autoritzat a consultar directament i personal aquestes dades.
També va demanar que se li don?%accés a la clocumenbci6
que li permet& conkixer el nom dels industrials que havien
contractat amb I’Ajuntarnent els tres anys anteriors a la constitwi6 del consistori.
Les peticions formulades emparant-se en el dret a obtenir els
mitjans de suport necessaris incldien la peti& que se li faciIit&s
un despatx dins les installacions municipals, on efectuar les tasques prbpies del &rec, com guardar documents, elaborar-ne i
si calia, poder atendre els velns que sol-licitessinels serveis del
seu grup, a part del concurs d’rm auxiliar administratiiu,
A I’infome lliurat per X’aEcaIde, a peti& del Síndic, s’assenyaha que el &et d’lnforrnaci6 dels regidors no pot donar IIoc
que un regidor o grup politic suplanti un drgan municipal, en
aquest cas, la Comissió Especial de Comptes.
En relació amb les peticions de mitjans, I’informc indica que
l’assignació d’un auxiliar administratiu esta fora de les possibilitats de l’Ajuntament, m6 per la qual cap grup municipal. no en
disposa; respecte al despatx, I’Alcaldia vol donar-hi solució tan
aviat ho permeti la disponibilitat d’espai. No obstant aixb i fins
que sigui possible disposx d’un despatx exclusiu per a l’esmentat grup polltic, se li continuar&€acilitant el IIw mds adequat quan ho necessiti.
At&sque no s’havia donat resposta a les peticions adregades
pel regidor, el Sindic va recordar l’obligació de donar-li una
resposta expressa, amb jndependkncia que fos estimatbirr o no,
i va fer avinents uns criteris en relació amb la decisió a adaptar,
que tot seguit resumim.
Tot i admetre que un regidor no ha de suplantar els brgms
que tenen encornanada la fiscalitzaci6 de la gesti6 econbmica
municipal i que la Comissi6 Especial de Comptes garanteix la
tmnspa&ncia d’aquest pmés de control, es va palesar que els
regidors o els grups polItics tenen dret a rebre infomaci6 particularitzada sobre l’acttvibt econbmica municipal.
En aquest sentit es va indicar que calia discernir cn quina
mesura els brgans creats en Ia normativa local amb cmrrhcter
obligatori supleixen I’activitat prbpia de cada regidor com a
destinatari i dipositari d’un mandat de I’electorat.
Es va assenyalar que els regidors, com a membres del Plenari
d’una banda, i la Comissió Gpecial de Comptes, de l’dtra, tenen missions diferents, per be que la seva activitat es projecti
sobre una mateixa realitat; en conseqü&ncia, 6s possible que
una piut de la informaci6 que conegui la Comissió Especial de
Comptes també hagi d’estac a l’abast d’un regidor,
Atks que el Plenari és titular d’un seguit de comyetkncies, algunes & les quals exigeixen que els seus membres tinguin un
cert coneixement de b marxa de l’economia municipi, aquest
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coneixement no es pot obviar invocant la tasca de la Comissi6
Especial de Comptes.
E1 Síndic va considerar que, si bé no hi ha cap precepte que
prohibeixi de donar la infomaci6 exhaustiva que el regidor pretenia en relaci6 amb els assentaments comptables 1 els saldos
bancaris, aixb tampoc no seria exigible com a dret en la mesura
que ultrapassés el mbdul precitat de coneixement de I’activitat
econbmica municipal necessari per a l’exercici de les competemies del Ple, per inserir-se en el de control econbmicocomptable, que té unes coordenades temporals i procedimentals
predeterminades en la llei.
Quant a la dotació de mitjans materials, es va admetre que
les possibilitats municipals eren un dels mbdds a utilitzar a
l’hora de valorar el compliment del mandat de fornir mitjans als
regidors, tot i que la falta de possibilitats no havia de servir per
deixar buit de contingut el dret.
El Sindic va considem que no li pertocava substituir l’Ajuntament en la valoració de la resposta que calia dunar al regidor,
que tanmateix havia de ser expressa i motivada tenint presents
elis criteris que s’havien assenyalat.

Queixa 1030/89

El tancamcnt dels pescadors d’arrossegament
El dia 18 de setembre de 1989, es va rebre a la Instituci6 una
trucada telefbnica dels pescadors d’arrossegament d’embarca-

cims petites que es trobaven tancats a la Confraria de Pescadors de Barcelona en protesta per determinades actuacions
administrat ives.
Un cop visitats i coneguts els seus problemes es va obrir
l’expedient núm. 1030/89, que va donar llac a l’iinforme que es
transcriu seguidament, tram& al Defensor del Poble per a la
tramitació oportuna:
<<Elspescadors tancats s6n vint-i-quatre; tots patrons i miuinen de les deu embarcacions d’eslora inferior a 12 m --.entre 9
i 1I I~Ei potkncies entre 50 i 100 CV., que componen la flota
de pesca d’arrossegament de fons d’aquestes caracteristiques de
R arcelona,
>>Ambel seu tancament pretenen pressionar les autoritats
pesqueres a fi d’obrir un procts negmiador per tractar, en esskncia, de les dimensions mínimes de les malles. Entenen els
afectats que l’actual regulació (R.D. 619/1988, de 25 de juny),
que xifra transitbfiament aquestes dimensions en 36 mm els
aboca a la desaparició C Q a~ pescadors, amb les tknigues i
mitjans que actualment utilitzen.
nS’ent6n que com més petita sigui la dirnensi6 de la malla,
més alt ser&el nombre de peixos petits que es pesquin. D’aquf
ve que el R.D. 679/1988 (citat) estableixi al seu art. 5 -seguint
suggeriments de la FAO- unes dimensions minimes de 40 mm
(encara que transitbriament autoritzi la malla de 36 mm). Sense
oposarse a aquest simple raonament, els afectats dleguen que
la incidhcia de la seva activitat sobre els mcwsos pesquers Cs
infima, per no dir nulla, si es compara amb la d’embarcacions
m6s grusses. Segons elis, una embarcaci6 de gran pathcia, en
X’umssegament a fons, “llaur2~”literalment el fons mari i produeix el trencament de la malla per la combinacid de la @acci6i
del gran pes de les portes i altres elements de l’art.
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>>Elresultat 6s la captura d’un gran nombre de peixos petits
que, pel fregament continu amb el fang i sorra arrossegats, pugen al vaixell ja morts i són tornats al mar, essent així que no
s6n objecte de I’activitat extractiva d’aquestes embarcacions.
>>Aixi,amb I’establiment d’una dirnensi6 mínima de 3 6 4
mrn de la malla, amb ]’objecte de protegir els recursos pesquers, es col-loca les embarcacions petites (les que fan aquesta
tasca des de temps immemorial sense plantejar majors probIe
mes a la riquesa del mar, donat el limitat de les seves captures)
al caire de la desapwició, mentre que, per un altre costat, no es

resol en absolut la qüestió de la protecci6 dels recursos.
)>Dit&una altra manera: l’establiment de la malla de 36-40
mm,sense correhcionar tal &ensi6 amb la pothncia de l’embarcaci6, no pot ser entesa, a la vista dels resultats, com una
mesura de protecció de recursos pesquers, sin6 com un pas cap
a la desaparici6 de les embarcacions petites. La mobilització
dels pescadors afectats ha &entendre’s així com un acte obligat
en defensa del seu mitja de vida.
>>Actualmenthi ha a Catalunya unes 132 embarcacions amb
eslora inferior a 12 rn ipotbncies entre 50 i I00 CV.En canvi,
s6n nomes els pescadors de Barcelona els qui porten a fi les
mesures de premi6 i defensen les reinvindicacions que aqui cs
tracten,
>>L’explicació
d’aquest fet és simple: la Comandhcia de Marina de Barcelona és, amb tota probabilitat, l’hicst en el iítorill
mediterrani que fa complir estrictament la normativa vigent en
mathia de dimensió de malles.
vEn el procds d’investigaci6 seguit s ’ h a obtingut informacions de fonts solvents (alienes als interessos dels pescadors),
segons les quals a Castell6, Ahcant, Valhnia etc., es continuen
fent sewir sense problemes malles de 26 mm. Aixf mateix, a
Tarragona i Girona es pesca orclinhiament amb malilles de 30
mm,>>
AcS’entén que la integritat a tot el litoral mediterrani, es m e
biIitzaria immediatamet la totalitat de la flota de les caracteristiques descrites, per defensar els mateixos plantejaments que
sustenten els pescadors de Rarcelona.
>,Les investigacions seguides per al millor coneixement de la
qüestió que es tracta s ’hanorientat en les línies segiients:
)
+
Converses amb els afectats.
WInspecci6 in situ de Ies barques d’arrossegament, val*
rant-ne dimensions i pothies.
12- Estudi del sistema de pesca, analitzant en Ia prhctica les
diferents dimensions de les mailes i de les seves portes ipesos,
segons pothncia de les embarcacions.
>+
Converses amb el director general de Pesca Mdtirna de
la Generalitat i amb el cap del seu Gabinet Juridic.
DConverses amb persona altament qualificada de la Ce
rnandhcia de Marina.
>F-hspecci6 del peix entrat a la Llotja de Barcelona.
P- Anhhi de les resolucions i dictAmens de les Comunitats
Europees sobre la pesca a la Meditarrhnia.
-Anhlisi de la normativa e~patly~líi
sobre aquesta m a t h .
Fruit d’aquesta investigaci6 són les següents consideracions:
Primem: No 6s aplicable a la zona meclitedia la reglarnentaci6 comunit&ia en materia de pesca, si bé, de cara a una futura homologació, han de tenir-se presents en les nomes
espanyoles les resolucions de les Comunitats. No existeix en
canvi cap directriu que: constrenyi el Govern de 1’Estat a dictar

--
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una determinada normativa, i per tant 6s bastant: ampli el marc
negociador que eventualment s’abri entre l’administraci6 i els
pescadors afectats
Segona: Semblen de tot punt raonables les consideracions
dels afectats sobre la necessitat de Eixar les dimensions m’nhes
de les malles en funció de la pothcia de les embarcacions. En
tot cas, la singularitat de I’embarcaci6 d’arrossegament petita
hauria de ser tinguda en compte.
A aquest respecte cal tenir en compte la resolució A2-209/86
sobre l’avaluaci6 i la gestid dels recursos pesquers (Diari 0%
cial de les Comunitats Europees -DOCE- núm. C 761174, de
23 de marq de 1987), on, en els plints 16,19 i 20 “es demana
que es classifiquin les embarcacions de menys de 9 metres en la
categoria de ‘’pesca menor artesanal” i que siguin objecte, d’aquesta manera, d’un tracte especial, alhora que “es considera
necessari reservar zones a aquest tipus de pesca a fi que no es
vegi expulsada per unitats més grans i eficaces”, i es “proposa
en paticular als Estats que garanteixin la supervivhcia
d’aquesta flou pesquera menor artesanal dins de les seves aigües territorials”.
En la mateixa linia, la resaluci6 A 2-271/88, sobre Ia pesca
artesanal (DOCE núm. C 47/173, de 27 de febrer de 1989) considera, entre altres importants aspectes, que aquesta “exigeix
una acci6 priorithia d’abast comunitari que gamteixi un nivell
de vida equitatiu i millors possibilitats de futur als pescadors
del sector,mantenint I’activht econbmica i el llm de trebalt”.
Igual que en la pesca menor artesanal, considerem que hi ha
elements suficients en la pesca d’arrossegament que es tracta
(potencia minima de les embarcacions, eslores inferiors a 12 m,
lisos i costums, etc) que la fan creditora d’un tractament individualitzat, perqub aixb s’estableixi d’acord amb la relació p o t b
cia de l’ernbarcaci6-dimensi6 de la malla (com proposen els
afectats), o bé segons dees nomes m6s ben fonamen- tades.
Tercera: L’inexisthcia d’estadístiques fidedignes per valorar
Ia capacitat de captura de la flota a qu6 ens referim impedeix
conbixer la lncidhcia de Ia seva activitat en els recursos pesquers, En tot cas, cal tenir en compte les fonamentades consideracions dels interessats pel que fa a la comparaci6 amb la
capacitat extractiva de peix petit per part d’embarcacians de
rn6s potencia.
Es considera procedent així mateix -n
la línia seguida per
les Comunitats Europees respecte a la pesca menor artesanalgarantir la swpervivbcia d’aquesta flota i de les famflies que en
viuen; supervivkncia seriosament amenagada amb I’imposici6
de malles de 36-40 mm.
Quarta: La dishcia que hi sol haver entre la norma i la reaiitat a l’ordenaci6 de la qual es dirigeix arriba a veritables extrems en la qüesti6 pesquera. Akf, el R.D. 679/1988,
repetidament citat, és aplicat a la prhctica, solament a Barcelona (suposadament perque les comandhncies de Marina d’dtres
zones entenen que l’exighcia del precepte representaria una
vertadera revolució en el sector, com és el cas que ens ocupa).
Ei cert és que quan la n o m s’ailunya de la realitat que ha de
regular es converteix en mera forma i, d’altra banda, trasllada a
l’executor la responsabilitat d’aplicar uns preceptes no sempre
aplicables, S’obre aixi una obligada via de permissivitat que, si
bé es justifica en defectes essencials de la prbpia n o m , a b c a
a la discrecienaiitat i fins a l’arbitrarietat, i amb tot plegat es
conculquen principis bhsics de seguretat juridica.
a
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<<Cornque la qüestió objecte d’aquest informc fa referenia a
cornpetkncies de l’adrninistració de I’Estat, correspon al Defensor del Poble #estudiar-la i resoldre-la. Per aixb, en el marc de
col.laboraci6 entre aquella Institucid i el Sfndic de Greuges, se
sollicita la seva mecsiaci6 davant la Direcci6 General de Pesca
Marítima del Govern de I’Estat, amb l’objectc d’obrir un clihleg

amb els interessats i procurar un soluci6 definitiva al conflicte,
en termes possibilistes.))
A final de setembre els pescadors abandonaven el tancament
sense que les qiiestions Re fons que l’havien provocat s’haguessin resolt. Les qüestions apuntades a l’hforme continuen pendents.
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SECCI6 2: ORDENACIO DEL TERRITORI

Sota l’epigra€ <<Ordena& del Territorb presentem com a
idea global la relaci6 dels individus amb el medi, fural o urbil.

En el medi urb8, les qüestions que se susciten amb més h
qühcia són les derivades de1 dret a un habitatge digne i del dret
a gaudir-ne p x f f i m e n t , entenent aquest terme en sentit no jurídic sind literal; no es tracta, doncs, que els titulars d’habitatges siguin pertorbats per accions legals davant dels tribunals de
justícia, sin6 que siguin destorbats quotidianament per sorolls i
fums que ultrapassen els nivells admesos per les ordenances
municipals.
Durant i’any 1989 hem rebut 51 queixes relacionades amb
les dificuitats dels ciutadans a fer efectiu el dret a l’habitatge.
Si l’any anterior ens referkm a factors conjuntmls corn l’escassesa de sbl edificable, I’afioramet de capitals ocults, les expectatives d’una forta demanda d’habitatges, la incorporaci6
generalitzada en els contractes de lloguer de la clAusuh d’estabilitzaci6 de la renda, les sevisions cadastrals, l’augment dels tipus impositius, la desaparicí6 e la prbrroga foqosa, etc., com a
factors negatius per a I’obtenci6 e k t i v a del dret a un habitatge,
enguany per les queixes que hem rebut, hem de referir-nos als
següents:
En primer líoc a la gestib de l’habitatge ptíblic, tant l’heretat
i tranferit per entitats estatals a la Generalitat (antics Instituto
Nacional de la Vivienda, Obra Sindical del Bogar i Administraci6n del Patrimoni0 Social Urbano) com del nou que ha pronnogut i constru’itI’hstitut Catal&del ShL
Els problemes en l’adjudicació, l’ndministraci6 i conservaci6
d’aquests habitatges han estat protagonistes d’algunes de les
queixes rebudes. Exemples: els conflictes entre ajuntaments i
l’empresa piiblica ADTGSA (Administracid romoció i Gesti6,
SA.) pels impostos municipais que graven la propietat
d’aquells immobIes, les deficiencies estructurals i funcionals
dels habitatges públics, les ocupacions illegals i les dificultats
de censikr la població estable de polígons de cases socials, les
dificultats per demostrar el compliment de requisits per accedir
a un habitatge ptíbk en rkgim de lloguer i la discrecionalitat a
valorar els requisits per ser adjudicatari d’un habitatge públic.
En segon lloc, pel que fa alls habitatges de pmtecci6 oficial
de pamoci6 privada, s’han denunciat I’exighcia pel promotor
d’un preu superior al legalment establert; les lentituds en I ’ a b
narnent de subvencions concedides; les dificultats a obtenir
ajuts financers per a la promoci6 contrucci6 d’un habitatge per
a tis prbpi, i els retards exasperants en la resolució d’expedients
sancionadors.
Finalment se*~isha exposat la situacid, de vegades dramhtica,
de famflies que s6n expropiades del seus drets de propietat o de
lloguer i de la seva incapacitat econbmicn per obtenir un dret
equivalent a m b el producte de l’expropiació,
EI greuge més f-rqiient ha estat, perh, la necessitat d’habitatge ila incapacitat de les administracions per satisfer-la.
Les queixes classificades dins d d sector d’urbmisme den*
ten que el ciutadh se sent destorbat pels canvis que compom el

planejament Q la gestió urbanistica i que ignora els moments
processals adequats per efectuar allegacions per salvaguardar
els seus drets,
Pe1 que fa aI medi rural, les queixes rebudes s’orienten a la
defensa del medi ambient i solen ser presentades pet cullatius.
La peculiaritat que presenta aquest Informe respecte al de
i’any 1988 6s que les queixes m6s significatives es troben agrupades en temes que entenem que tenen una especial relleviincia.

11, TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

HABITATGE

BITERWNCI6 DE
L‘ADMJNTSTRACI~

-Promoci6 d’habitatgespúblics
-Consimai6
-Ge~ti6

-Promoció d’habitatgesprivats
-Dificultat per obtenir

subvencions
- Retard en i’abonament
d’ajuts

TüTELAADMMSTRATIVA -LentitudsenlatramitacM
d’expedients sancionrtrlors.
-L’habitatge i els drets del
consumidor
~~

UR H A N E SMR

-Classificaci6 del sbl

PLANEJAMENT

-Qudificació del sbl
-Ordenació de volums i
aiineacionc

-Creació de sbl

GESTI~

-Projectes d’urbanització
-Projectes d’obres públiques i
d’instal.laci6 de serveis
-Pinanqament d’obres d’wba-

I.

nitzacib i conservacib
-Denega,& de ilichcies
-Entitats urbanlstiques colIaboradores amb l’Administraci6
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social 6s tan categbric, que es configura com un d’aquelts drets
sblids i tangibles, de contingut econbmic, l’obtenci6 els quals
-Uichcies urbanlstiques contra
constitueh un requisit previ perque el ciutadA estigui en dispoDISCIPLINA
ordenament
sició de fruir veritablement dels drets fonamentals clhsics.
-13s dei SM sense iiidncia
Efectivament, la nostra Constituci6 obliga els poders públics
a despIegar els principis establerts al capitol tercer del Titol primer de la Constitució (dedicat als principis rectors de la politica
social i econbmica, enim els quals hi ha el dret a un habitatge
MEDE AMBIENT i QUAIJTAT DE VIDA
digne i adequat), de tal manera que l’incompliment d’aquesta
obligaci6, per omissió, s’ha de considerar incmstituciona2.
L’article 53-3 de la Constituci6 ordena al legislador, als tri-Forqa major amb impacte arnhienMEDI AMBIENT
bunals i a l’administració que la seva actuació sigui presidida i
tal
informada pel reconeixement, el respecte i la protecci6
-Activitats cimificades
d’aquells principis rectors i, en canseqtihcia, exigeix un deter(Decret 241411961.,de 30-1 1)
minat capteniment dels poders públics quan aquests principis
-Jnframuctuws i serveis amb
són amenaqats, no sols des de l’administrxió, sin6 també des
impacte ambientai regulat (carde la societat.
reteres, embassaments, etc.)
Malgrat tot aixb, el dret a un habitatge digne i adequat no 6s
-Transport de mercaderies perireconegut en la nostra Constitució com un dret públic subjectiu,
lloses p r cascetera
exigible Individualment. El mateix article 53.3 de la Constituci6 espanyola estableix que aquests principis, rectors de la polltica social i ecotrbmjca, entre els quals hi ha el dret a
-Subministramentde serveis a
QUATXrAT DE VIDA
l’habitatge, només podran ser allegats davant la jurisdicci6 or1’habitatge
dinhria d’acord amb allb que disposin les lleis que els desenvo-Seveis pdMics de comunicacions
lupin.
i transport.
fis cert, doncs, que encara hi ha un llarg cami a recdrrer fins
Activitat$ privades reguides
a arribar a la conformació del dret a l’habitatge corn un dret soper ordenances municipals.
cial de prestaci6 obligatbria i exigible individualment, per& no
és menys cert que una actitud ornissiva dels poders píblics davant el mandat constitucional podria ser denunciada i enjudiciada pel Tribunal Constitucional.
En l’hbit de l’Estat, el Reial Decret 224/1989, de 3 de
mar$, sobre mesures de finanqament d’actuacions protegibles
en materia d’habitatge (BOE del 8 de mag) intenta donar resposta al dbficit de cases socials, detectat, solmtot, a les grans
ciutats, intensificant i ampliant les ajudes financeres a la cons1. La intervencib de t’adrninistració: Única garantia per a
truc& de nous habitatges i Ia rehabilitació i adquisició de cases
la consecucib del dret constitucional a M ~ Ihabitatge digne i
ustdcs,
destinades a satisfer les necessitats dels sectors de la
adcquaE
pobhci6 m6s deprimits.
Aquest nou marc legal, que indubtabIement regula amb mCs
amplitud i realisme el sector de l’habitatge protegit, tamM porLa. proteccih dels drets fonanientals de Ia persona garantits
ta a evitar les disfuncions que s’han pradu’it en aplicaci6 de la
per la Constituci6 porta necessKament implícita la pussibiliht
kgishció anterior entre I’adrninistració de 1’Estat i els governs
de reaiilitzaci6 efectiva, per part de tots els ciutadans, dels drets
autonbmics, i per pd4ar-les dedica un capítol a les relacions inplitics, socials i econ6mics que aquesta norma estableix.
teradministratives i a les relacions entre I*administraci6i les enEls drets fonamentals a la vida, la llibertat, la dignitat de la
titats de crkdit.
persona o la igudtat esdevenen meres declaracions formals si
També s’ha intentat fer un pas endavant en la protecci6 i tueis qui en són titulars no poden accedir al gaudi d’altres drets
tela dels drets del cbbd8 com a consumidor (usuari o adquimds prbxims i quotidians corn el de la salut, l’ducaci6, el trerent) d’habitatge mitjanpnt l’aprovació del Reial Decret
ball o l’habitatge,
515/1989,de 21 d’abril (BOE 17 de mig) i, en aquesta mateixa
La satisfaccid d’aquests drets socials o de prestació, xeconeguts als articles 39 a 52 de la Constituci6, obliga els poders p ~ - iinia, s’ha ampliat el concepte dimensional de les exighcies
d’accessibilitat als edificis per part de persones amb disminublics a garantir-ne la normal realitzaci6 i aquesta obligaci6
cions físiques o mobilitat redu’ida.
només pot ser condicionada, quant als Itfnitts, pel gmu de desenEn canvi, a l’hora de comprometre i dedicar-hi recursos, les
vollupament econbmic de i’mtat.
La nostra Constituci6 proclama el dret de tots els espanyols a administracions s’han mostrat més parques.
La signatura d’un conveni, el mes d’abril de 1989, entre el
un habitatge digne i adequat (ut.
47.1) i concreta qiiina 6s la
Govern de 1’Estat i la Generalitat que ha de permetre la promovinculació i quin ha de ser ei capteniment dels poders piiblics
ci6 de 4.585 habitatges a Catalunya comporta un descens notaperqu&quest dret sigui efectiu (art. 47.2).
ble respecte a les actuacions d’anys anteriors.
Ei reconeixement constituciond d*iaquest dret fonarncntal i
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En I’hforme dei Síndic de Greuges de l’any passat i en relaci6 amb una queixa formulada per una associació de llogaters
d’habitatges, deixhem consthncia de la necessitat imperiosa
que <<elspoders pcíblics intervinguin amb carhcter intensiu i urgent en el sector del mercat immobiliari fins que es comprovi
que aquesta intervenció és realment eficaq, de manera que la
promoció pública d’habitatges signifiqui una aportaci6 tan
substancial al mercat, que incideixi directament en el preu de
les cases)).
EI repte, doncs, i el mandat constitucional, de promoure les
condicions necesshies per fer efectiu el dret a l’habitatge encara són ben Uuny de ser aconseguits. Per contra, l’exighncia de
donar-hi satisfacció, 6s invocada amb un creixent fonament pels
ciutadans que encara no han tingut accds al gaudí d’aquest dret
o per aquells altres que, havent-ne estat privats per l’administraci6, no han rebut un rescabalament públic equivalent ai seu
sacrifici.
La Constitució indica als poders públics quin ha de ser I’instrument p r realitzar e1 dret a I’habitatge digne i adequat: la utilitzaci6 del sbl conforme a l’interks generaI, i assenyala
clarament l’objectiu: impedir-ne l’espaculaci6,
$s necessari, doncs, que la Generalitat i d s ajuntaments facin
servir intensivament la tknica jurídica prevista a la Llei del Sbl
per crear sbl urbanitzat que pugui ser utilitzat directament d
ofert: a preus no especulatius, amb la finalitat de disminuir el
preu dels solars, de construir habitatges i d’atribuh les plus-YB
lues 5t la comunitat.
Cal que eIs ajuntaments tinguin present que la constituci6 del
patrimoni municipd és obligatbria (per a les capitals de província i poblacions de més de 50.000 habitants) des de I’entrada en
vigor de la Llei del Si31 (la de 12 de maig de 1956) i que la
manca d’una poiitica planificada d’adquisici6 de sbl ha estat,
sense cap mena de dubte, UB dels factors que Iian incidit mks
negativament en la capacitat de l’administmci6 per donar satisfacci6, durant aquests anys darrers, a la demanda persistent i
legítima d’habitatges públics.

Queixa í362189

Un informe confidcncial causa indefensió a un ciutadh
A fmal de 1988 el senyor S.D. va sol*licitarun habitatge de
promoció pública d’un grup contru’it per 1’Jncasol a Matadepera, En ka sollicitud justificava el fet de viure iestar empadronat
en aquell municipi i de disposar del nivell d’ingressos requerit
segons els barems establerts.
La seva sol.licitud va ser admessa i va ser inclbs amb molt
bona puntuació en la primera llista provisional d’adjudicathtis;
pe&, desprbs de sis mesos, es confeccionh na altra llista provisional, de la qual rest&excIbs.
En demmar per escrit els motius pels quals la Comissi6
d’Adjudieaci6 havia modificat el seu criteri de selecci6 fou informat verbalment que la causa havia estat la niirnero I0 (de les
tipificades a les bases COM a causes d’exclusió), que significava
que d’Ajuntment de Matadeperd havia plantejat una reclamac i b . L’lnteressat va demanar per escrit que li fos donada vista
d’aaquest <&forme conñdencial~~
O que se E’assabentbs del seu
contingut.
Totes dues possibilitats li van ser denegades, per ra6 de la
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confidencialitat de les dades i, en cunseqühcia va acudir al
Síndic. Admesa la queixa i demanada la informació ecesshía al
Patronat Municipal de 1’Habitatge de Matadepera, se’ns confirmA que, efectivament, tot i que el senyor S.D. havia acreditat la
residbncia al municipi mitjanpnt I’aportaci6 del certificat
d’empadronment, hi havia un <<informeconfidencial#, encarregat per I’Ajuntament, que revelava la manca de residkncia
efectiva del senyor S.D.a Matadepera, i que em e1 contingut
d’aqueil informe el motiu pel qual havia estat exclbs de la segona llista provisional.
Vam entendre que si havien estat aquestes dades o proves
noves, contingudes a l’hforme confidencial, e1 que havia determinat el canvi de criteri de í’adrninismci6, era necessari que
les conegués l’inkressat en l’expedient per poder-les rebatre o
contradir amb altres dades O proves de signe contrari, per evitar
que es produís una situació d’indefensi6 dels seus drets.
Vam recomanar al Patronat Municipal de l’Habitatge de Matadepera que resolgués de forma expressa i motivada la petici6
del senyor S.D.i que aquella resoluci6 ii fos notificada en forma a fi que pagues defensar els seus interessos legítims, mitjang a t els arguments o ies proves que estimés opartunes.
La recomanació del Sindic va ser immediatament atesa pel
Patronat Municipal de l’mbitatge de Matadepera.

Queixa 450189
La dilig&nciadcl ciutadh mereix una actuacih rapida de
E’adm inistraci6
En un expedient sancionador, incoat l’any 1983, per deniincia de la senyora P.C. contra el promotor de la casa on viu,
per deficikncies de cunstrucci6 diverses, no va recaure resoluci6 de la Direcció General d’kquitectura i Habitatge fins el 9
de setembre de 1988.
Aquella resolució va ser impugnada en alpda i va ser resolta
pel conseller de Politica Territorial i Obres Plibliques, que la
desestima el 8 de marq de 1989. El promotor va acudir a la via
contenciosa administrativa tot invocant la seva situació d’insolvhcia econbmica que l’impedia de complir les obligacions fixades per resolució administrativa.
Aquesta tramitaci6, i sobretot el resultat aconseguit pel ciutad$ posen en qüestió la idoneitat dels mitjans emprats per I’administraci6 en la investigació, aclariment i resolució de
determinaúes conductes dels promotors. En tot cas, es fa pales
el risc excessiu que compom una resolució massa endarrerida:
que esdevingui iriiítil.
L’actitud diligent de Ia senyora P.C. d’acudir a l’administració en demanda de protecció i tutela dels seus drets legitims no s’adiu amb l’actuació parsimoniosa de l’administraci6.
A la vegada que es va demana informe a la Direcció General d’hquitechra i Habitatge, es van fer les següents recomanacions, que no ens consta de forma expresa que hagin estat
acollides.
<<Aixímateix i havent observat les dates en que es van produir les primeres denúncies, deddm que deu estar prbxim el
termini en qu&prescriu& l’acci6 civil que tenen els compradors
contra el promotor, constructor o venedor dels habitatges en demanda de responsabilitat per defectes de constnrcci6 de la finca, rad per la qual, i arnb independbncia de les actuacions

administnitives qrrc s’estiguin portant ii terme (ics tl’aqwix Department, us rccmiino que informeu Ampliment i ríetallada
els interessats sobre les acccions civils i/o penals que puguin
exercir contra els responsabíes de la construcci6 de la €inca.
>>Aquesta
rwarnanaci6 la faig extensiva a tots i cadascun dels
expedients sancionadors que s’iniciln o estiguin en tshmit, ja
que el ciutadA afectat per aquesta mena d’irregularitats espera i
confia que l’administració resol&&de forma efectiva els vicis i
defectes de I’habitatge que ha adquirit, ja sigui obligant el constnictor a reparar els defectes, ja sigui imposant al promotor
multes coercitives i reiterades (rirú. 107 LPA), ja sigui ordenant
l’execuci6 subsidibia de ies obres a costa de l’obligat (art. 106
LPA).
dJna informaci6 rhpida i acurada de l’aclministració permetria a l’interessat optar, amb més elements de judici, sobre
¡’oportunitat a conveniencia d’acudir als tribunals de justícia en
demanda de proteccid dels seus drets, quan encara el constructor no ha c&saparegut>> del mercat immobiliari o la seva solvhcia encara permet d’intentar alguna mesura cautdar sobre el
seu patrimoni.

2. I3els retards generalitzats CII I’almnament de subvcncions i ajirts concedits als adquirents d’habitatgclr;.
A l’informe de 1988 recolliem, dintre d’aquesta mateixa secció i sota el titol asi no teniu diners aneu-los a manllevar>>,un
grup de queixes presentades pels ciutadans agreujats pels retards extraordinaris que es produien en l’abnament de subvencions iajuts als adquirents d’habitatges.
També deixavern consthcia que el 13cfensar del Poble havia
obert una investigaci6 general, per averiguar quius havien estat
els motius pels quals s’estaven produint aquells retards en
l’abonament efectiu dels ajuts previstos en els Reials Decrets
3280/1983 i 1494/1987.
Ja hem dit cn un altre punt d’aquesta secció qiie el Reial Decret 224/1989, de 3 de mart;, ha intentat resoldre, entre d’alires
aspectes, les disfuncions detectades en mathria de subvencions i
ajuts financers, per rad dels conflictes sorgits entre el Ministefi
d’Obres Nibliques i Urbanisme i els Governs autonbmics.
Tanmateix i tenint en compte: que les situacions creades com
a conseqii5ncia dels retards en l’abonament d’ajuts concedits
abans de I’li de gener de 2988 (que s6n precisament els casos
que s’havien p1mtejat al Sindic) ímien de resoldre’s i satisferse amb &rec als pressupostos del Ministeri d’Obres Pfibliques,
en la quantia reconeguda, es considerava convenient que es
continu& la jnvestigaci6 generai iniciada pel Defensor del Poble, fins que quedessin resoltes la totalitat o la rna,jor part de les
queixes rcbudes.
El resultat de la investigaci6 esmentada va ser la comprovaci6 que els retards cn i’abmament de subvencions i ajuts als a&

quirents d’habitatges s’havien produT’t gaireb6 a totes Ies
Comunitats Autbnonies de I’Estat, llevat de In DipiitaciCi Regional dc Canthbria i de la Comunitat hutiinoma de Madiiti, que
no havien detectat disfuncions en l’abonme-nt de subvencions,
i de la Comunitat Autbnoma de Valkncia que no feia cap judici
critic sobre l’actuaci6 del M.Q.F.U. Totes les altres comunitats
atribuien aquests retards al fet que les tsansfer&nciesque els enviava el M.Q.P.U. eren semprc inferiors a la demanda de sub-

vencions.
El M.O.P.U., per la seva banda va adduir com a motivacid
dels retards les dificultats procedimentals que es prodirehen entre el reconeixement de la subvemci6 (que nom6srquereix una
anHisi de la dwumentació aportada pel sollicitant) i el seu abonament que comporta líí tramitació dyunexpedient de despesa i
pagament, la complexitat del qual 6s la prbpia dels moviments
de fons de 1’Administraci6 fiblica.
Aquesta complexitat - segons el propi M.0.P.U.- es veu
incrementada per factors tals com l’exhausiment usual del crkdit pressupostari corresponent, la necessitat de procedir a Ia seva ampliació i,en ocasions, a la insuficient i tardívola
justificació per les Comunitats Autbnomes de les remeses que,
destinades al pagament de subvencions, els transfereix el
M.O.P.U.
Finalment afegia com a causa important l*eescassesade disponibilitats pressupostAries des de mitjans de 1938.
El Defensor de1 Poble va donar compte a les Corts Generals
del resultat d’aquesta investigaci6 que va donar per conclosa.
Pel que fa a les queixes concretes que havíem rebut, durant
l’any 1988 dels adquirents d’habitatges, que bavien estat demandats judicialment pels promotors a causa del retard en
l’abonament de subvencions, la Direcci6 General. d’Arquitectura i Habitatge va donar soluci6, durant el mes de maig, a les
més urgents, posant-se en contacte amb els promotors perqub
suspenguessin les actuacions judicials a canvi de reintegrar-las
les quantitats que acreditaven els compradors.

3. Urbanitzacions ikiegals
Els propietaris cle parcel-les o de construccions situades a urbanitzacions entenen que, pel fet d’haver fet efectiu el preu que
eis promotors de les urbanitzacions els demanaven, tenen dret
automhticament a tots els serveis b%cs,és a dir, asfaltatyenllumenat de carrers, clavegueram, aigua potable i electricitat. Habitualment es tracta de segones residencies i, per tant, aquests
pi qietaris no estan censats en aquell terme municipal.
Els ajuntaments, per la seva banda, venen obligats, per Xa
Llei 7/198S, reguladora de les Bases de2 Rkgim Local, així com
per la Llei 8/1987, Municipal i del Rhgirn Local de Catalunya,
a la prestació d’uns serveis mínims dins del seu terme rnunicCipal. Com 6s de veure pels articles de la Llei 8/1987 que r e p duim a continuaci6, d s serveis mhims s6n considerables.
Article 64
&ls municipis, independentment o associats, han dc prestar,
com a mínim, els serveis següents:
a) En tots els municipis:
Enllumenat piiblic, cementiri, recollida de residus, neteja via-

ria, abastament domiciliari d’aigua putable, clavegueres, accds
als nuclis de poblaci6, pavimenta& i conservació de les vies
pfibliques i control d’alimentaci6 i begudes.
b) En els municipis amb una població superior als cinc mil
habitants, a mks:
Parc públic, biblioteca piblica, mercat i tractament dc residus.
c ) En els municipis dc població superior a vint mil habitants,
a més:
Protecci6 civil, prestació de serveis socials, prevenci6 i
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tinci6 d’incendis, hstak1acions esportives d’ús públic i escomi-

dor.
d) En els municipis de poblaci6 superior a cinquanta mil habitants, a més:
Transport colkctiu urbh de viatgers i protecció del medi.))
Article 65,
<<l.
Si l’eestablirnent o h prestació dels serveis a ¶u&es refe
reix i’article 64 resulh impossible o de molt díficiI compliment,
els municipis poden sollicitar al Govern de la Generalitat la úispensa de l’obligació de prestar-los.>>
2. <<En
aquest cas, correspon a la comarca de prestar els serveis municipals obligatoris, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.>>
3. ctLa intewenci6 supletbria a quk es refereix l’apiuzat 2 no
6s necessbia quan la dispensa es justifica en la innecessarietat
de la prestació del servei, d’acord amb les característiques particulars del municipi. En aquest MS, a la sollicitud de dispensa
s’ha d’adjuntar el resultat de la informaci6 pública que ha de
donar prhviarnent el municipi.>>
4. <<La
sol4ícitud de dispensa ha &ésser objecte d’informe del
consell comarcal i de la diputaci6 provincial corresponents.>)
5. < c h la instrucci6 de l’expedient de dispensa s’han de d e
manar eIs infames necessaris per a determinar les característiques econbmiques i hanceres del servei i les característiques
thniques per a prestar-b adequadament.>>
6. (<Laresolució del Govern de la Generalitat ha de determina.r necessbiament:
a> L’administraci6 que ha d’asumir el servei.
b) Les aportacions econbmiques municipaIs per a cobrir la
totalitat del cost del servei, quan la dispensa és deguda a causes
tkniques, o per cabrir-ne parcialment el cost, quan és per raons
de naturalesa econbrnica.>>
Aquesta situaci6 rebrica no casa amb la realitat ates que existeixen moltes urbanitzacions que no compten a m b les obres
d’infrastructura necessbies per a Ia prestació dels seweis i, a
m6s, llurs promotors es troben en parador desconegut o s6n societats que s’han dissolt.
Les Corporacions Locals es troben, davant d’una realitat: la
manca d’obres d’infrastructura que fa molt difícil o impossible
Sa prestació dels serveis obligatoris a partir del seu pressupost
;ulUd.

Queixa 223189
Manca de serveis

El senyor M.M. presenta queixa contra 1’Ajuntamentde Sant
Pol de Mar per la manca dels serveis de subministrament d’aigua, enliumenat pfiblic i manteniment dels carrers de la urbanització Urbapl.
La tesi sostinguda peI farmulant de la queixa és que la urbanització de referkncia té la classificació de shl urbk
La queixa s’admet a tramit i se saklicita informe tknic a
1’Ajuntament de Sant Pol de Mar,el qual manifesta el seaent:
<<EIvigent Pla General d’Ordenaci6 MetJopoiiitana, aprovat definitivament per la Comissi6 d’urbanisrne de Barcelona el dia
27 de gener de 1978, atribueix la classificació d’urbans als te
menys que, inclosos en hees consolidades per I’edificaci6 almenys en els 2/3 de 121 seva superficie, o que comptant amb
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acc6s rodat,proveiinent d’aigua, evacuaci6 d’aigiies residuals i
subministrament d’energia elktrica, presentin un alt grau de
consolidaci6 en atenci6 ai seu actual aprofitament i al. del sector
en qu$ s’ubiquen, així com al previst en aquest Plaw (art. 23,l
de les Nomes Urbanístiques). Entre ells s’hclou la totalitat
dels terrenys de la urbanitzaci6 Urbapol a fi de resoldre una situaci6 “de facto” preexistent -atesa la inexisthncia de planejament parcial convalidador- en consonhcia amb el que
disposa l’art. 78 del Text Refbs de la LLei del Sb1de 1976.~
<<L’incomplimentde la promotora de Ies seves obligacions
urbanitzadores --malgrat els reiterats requeriments i gestions
municipals, aixi corn les dels diversos propietaris afectats- ha
esdevingut crbnic i irreversible, atesa l’ab&ncia úc garanties i
la manifesta insolvhcia de la promotom; circumstancia que ha
derivat inevitablement en la impossibilitat per part de 1’Ajuntament de rebre les obres i serveis i n s d h t s mentre no resultin
completats en forma adequada.>>
<<Descastadestant la desclassificació del sbl corn l’execució
subsidibia per 1’Ajuntament de les obres d’urbanitzaci6 pnáents --mesures aquestes desproporcionada i greument perjudicial als interessos dels propietaris actuds, la primera; i
impracticable per raons bbviees, Ia segon+- tarnateix, 1’Administraci6 Municipal esta prccedint -certament amb Sentitud- a intentar unir les voluntats dels afectats, per sectors,
utiltzant el procediment de delimitar “unitats d’actuacib urbanística”. En aquest pmis moment en tenim una en -aamb la finalitat de donar una solució pdctica i definitiva ai problema plantejat, la qual ha de passar per remowre l’imprtant
escull que suposa el repartiment del cost de les obres entre els
propietaris, en proporci6 a la valoració dels seus h t s . Cal afegir que ¡’Ajuntament ha optat per aquesta via amb preferkncia a
l’aplicaci6 de “contribucions especials” en tractar-se -corn
s’ha indicat- d’una urbanització privada (en la seva promoci6) i
no estar els vials cedits al Municipi)).
La resposta dei Síndic de Greuges va ser Ja següent:
i. J
h urbanitzaci6 Urbapl no ha estat rebuda per 1’AjHntament, ja que no s6n fetes totes les obres d’infrastxuctura necesshries i les que calgui fer hauran de ser sufragades pels
propietaris afectats, segons les unitats d’actuació que es defineixin per zones.
2. Ljaassociació de miris i propietaris actualment existent 6s
l’interlocutor de 1’Ajuntament per resoldre els problemes p l a tejats. Caldria conkixer l’opini6 d’aquesta entitat, que, si es troba legalment constir~icIíi,ha de ser la que tingui la representació
dels propietaris de tota la urbanització.
3. En el cas que I’associaci6 accepti ia nostra intervenció,s’o€ereix l’acci6 medial entre I’entitat i i‘ Ajuntament de
sant Pol,
Restem pendents de la resposta del senyor M.M.
Queixa 25 2/89
Serveis inexistcnts
Aquesta queixa la presenta l’Aswciaci6 de Ve‘insi hopietaris de Can Ríiirni, d’kgentma. L’objecte 6s bhsicament el mateix que el de l’anterior, és a dir, la manca de serveis.
La tramiiaci6 de la queixa va comportar la solllicitud d’informe a I’Ajuntament d’hgentona, que va respondre en els termes
següents: <<L’Ajuntamentestil iniciant el procediment per a la
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constitució de la corresponent entitat urbanfstica col4aboradora
que afronti i salventi els problemes d’urbanitzaci6 de Can Raimi. >>
w b a bé, la soluci6 a aquest problema no és senzilla, i la responsabilitat municipal, limitada, ja que tota la problemilticica es
deriva de l’abandonament per part dels promotors de la urbanitmció de aCan Raimí<<,
sense que haguessin fet la preceptiva
entrega a I’Ajuntament del conjunt urbanitzat, no podent resoldre la instituci6 municipal la problemittica que es deriva de les
urban h a cions ilkgals<<.
La resposta de la hstituci6 incloya una recornanaciii per tal
que s’agilitessin els trhits de constituci6 de l’entitat urbanística col-laboradorai que se’ns informés de les gestions concretes
que es durien a efecte.
Esperem la resposta municipal des del mes de setembre de
1989.

Queixa 876/88
Problemes amb el subministrament d’aigua

Encara que entsada a finals de l’any 1988, la resposta municipal 6s del mes de juliol d’enguany.
El seu objecte 6s idhtic al de les anteriors i ka resposta de
l’Ajuntmnent, en aquest cas Monistrol de Calders, molt semblant; la reproduilm a cmtinuaci6:
i<
1cr.- Aquest Ajuntament COM a conseqiibncia de la revisi6
del Pla General d’Qrdenaci6, va qualificar el que fou Urbanitmci6 Masia del SoIB com a sbI urhi, a insinuació de la Comissi6 d’urbmisrne, tot i tenir clar els grans problemes qiie
comportaria a l’lijuntment aquesta decisi6, atesa la manca gaireM total d’infrastnrctures de serveis de i’esmenhda Urbanització, i que fou adopta& per poder-se realitzar de forma
escalonada. Avui, per& encara no se n’ha fet chmec aquesta
Corporaci6 al no haver-se pubiicat al I3,Q.G. I’aprovació de
modificaci6 del Pla Generar. Tot i aixb, wí s’estan duent iz terme els treballs de portada d’aigua del senrei municipal.
~20n.- El Sr. E.B.F., de forma direeeia o a traves de la Unió
de Consumidors, ha presentat un sens fi de reclamacions, inclbs
dei Jutjat núm. 1 de Manresa, reclamacions totes degudament
contestades, sense que s’hagi exigit cap classe de responsabilitats a aquesta Corp~mci6Municipal.>)
El Síndic de Greuges va demanar a I’Ajuntament afectat qw
el manthgu6s al corrent dels procediments que se seguissin fins
a la plena realització dels serveis.
4. Discrephncies amb el ptanejament urbanistic

L’decci6 d’aquest tema com a qiiesti6 preocupant per a les
administracions piibliques respon tant a un criteri qualitatiu
corn quantitatiu. En efecte, l’any 1989 han estat presentades
una seixantena de queixes amb aquest objecte.
Els particulars se senten enormement vulnerables davant
l’actuaci6 urbanlstica en l’aprovaci6 d’insmments de planejament que afecten llurs propietats.
Aquesta hstitució no t6 assignada legalment la fanció de dictar directrius en milteria de planejament i per tant no pot entrar
a dirimir les discrephcies entre els particulars afectats i els criteris municipals d’ordenaci6 el territori, Unicament ha de vet-

llar perque 1 procediment de tramitació dels plans sigui respectat i els ciutadans no quedin indefensos,

No obstant aixb, la gran quantitat de queixes rebudes en
aquest sentit fa palbs que un notori percentatge de: la població
ignora totalment el procediment d’apravaci6 dels intrurnents de
planejament i, en consqühcia, no exerceix les accions a que té
dret en el moment processal oportL Les reclamacions es fan
verbaiment a l’ajuntament i, a continuaci6, informats que ha
passat el termini i que és preclusiu, presenten queixa al Síndic
de Greuges demanant que resolgui la seva allegació o recurs i
que entrem en el fons de la qiiesti6 que plantegen.
Algunes queixes que incloem en aquest apartat denoten la
confusi6 que causa a l s administrats la moclificaci6 dels intruments de planejament. Els canvis de qualificitcid de sblefectuats
mitjmgant la revisió de plans comporten una total desorientació
als particulars, que veuen transformades les seves expectatives
O que assisteixen a l‘espectacle de la legalització d’infmccions
urbanístiques (de vegades denunciades reiteradament per ells
mateixos) rnitjanpnt una modificaci6 del planejament.
En el cas que els terminis per presentar allegacions o recursos eren ultrapassats hem hagut d’inadrnetre les queixes. En
canvi, hem intervingut en els supbsits en quk la queixa es basava en l’incompliment del procediment.
Queixa 28/85
No sempre t@la raó el ciutadh
El senyor G.L presenta queixa invucant indefensid per manca
de notificaci6 i per resposta sense fonamentar a les alkgacions
presentades contra el Pla General d’Osdenaci6 de Reus,
L’Ajuntament d’aquella ciutat ens fa arribar la informació
segitent:
1) Les aklegacions contestades succintament reproduien les
presentades i contestades fonamentadament contra el Pla Parcial cM.b.
2) La notificació hdiviclual de l’aprovaci6 del PJa Parcial
a 3 . M . 1 ~no era preceptiva, per tal com es tractava d’un pla
obstant, s’acredita dwumentdd’iqiciativa priblicca; ajxb
ment la notificaci6 efectuada tot i no ser necessbia.
El Sindic de Greuges va comunicar a I’Ajuntament que no hi
havia hagut actuaci6 irregular.

Queixa 1073/89
Modificacions del planejament
Aquesta queixa contra L’Ajuntament de Sabadell va ser inadmesa, ja que les qiiestions que plantejava no podien tenir h
consideraci6 de greuges, atpls que se’ns sotmetien els següents
problemes:
1. Modificacions i variacions constants en el projecte de
1’EixMacih.
2. Expropiaci6 d’habitatges per edifmr-n’hi d’dtres.
3. Creació d’una nova qdficació del sbl urbit, no existent
en el P h Comarcal.
4. Permutes per a habitatges situats en altres indrets de la ciutat i no en el mateix lloc o ve’inat.
5 . Preus d’expropiaci6 amb taxes molt baixes pel sector on
són.
JA resposta del Síndic de Greuges va ser netament informati-
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va: d’una bmda, aclaríem que I’aprovacib deJs instruments de
planejament és un procediment reglat que pemet als intereesats
efectuar allegacions en les fases previstes a aquest efecte i que,
essent de competencia municipal, tB la supervisió i la tutela de
les comissions dkbanisme. D’altra banda, el problema det
preu d’expropiació s’havia de dirimir amb la intervenci6 del Jurat d’kpropbci6.
Queixa 68 8/89

Informació a Vabast del ciutadh
Igualment inadmks, aquest expedient va comportar, tanmateix, una recomanaci6 cl I’Ajuntament de Vilanova i la Geltnj, que transcrivim en part perque entenem reflecteix el
problema:
<<Hatingut entrada en aquesta lnstitucici un escrit de queixa
de la senyora M.1 relativa a les diverses vicissituds que ha sofert la qualificació urbanística d’uns terrenys de la seva propie
tat al carrer Sta.Anna n-iíms4 i 6 ,
jpL’eescrit de queixa reflecteix una gran confusió. Semblaria
que alIb que preocupa la senyora MJ. és que els terrenys han
passat de la qualificació d’edificables per habitatges de pianta i
pis a la d’equipaments collectius. Així mateix, la formulant de
la quebca exposa que els possibles compradors dels terrenys no
accepten la cmdicid de cessi6 a 1’Ajuntament a 60 anys.
>>Entenemque seria desitjable que el ciutadh re& una inforrnaci6 comprensible sobre els seus drets i obligacions, per la
quai cosa us agrairia que citessiu la senyora M.I. per ii una entrevista personal a m b ult thcnic municipal que pogués facilitarli aquesta informacid, així com la deis possibles beneficis
ecanbmics que dia pugués obtenir, de forma entenedora.>>
Queixa 480/89
Exccucib dels plans. Tcrrninis
En aquest cas la infomci6 que vam haver de subministrar
es referia al procediment establert per l’article 69 de la Llei del
Sbl per tal que els propietaris de terrenys no edificables,
d’acord amb la qualificació urbanística i que no s6n de cessi6
obligatbria, puguin impulsar el procediment expropiatori.
La queixa, formulada per la senyora A.G contra 1’Ajuntament de Tortosa, no podia ser admesa perque no havien transcorregut els cinc anys preceptuats per la nomativa urbanística
per legitimar els particulars a requerir l’adrninistracib actuant
per la seva passivitat.
En aquest cas, doncs, tampoc no es va poder apreciar irregularitat en l’actuacló administrativa. No obstant d x b a queixa va
compom una eamitaci6 que es podia haver estalviat si el ciutacla tingués la informació adient.

5. 13isciplina ur banistica: prescripci6 de Ics infraccions

La major part dels expedients, molt nombrosos, que es tramiten sota aquest epígraf responen a l’exercici de l’acci6 pública
consagada a la Llei del Sbl i a h presumpta inactivitat municipal per restaurar l’ordre juridic pertorbat.
En atenci6 al seu nombre, hi dediquem un espai en aquest
apartat.
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Habitualment questes queixes són admeses a tdrnit si compleixen e1 requisit, naturalment, d’acreditar que b manca d’actuació administrativa subsisteix desprks de la presentaci6 de la
denlincia per escrit davant I’autoritat competent,
També és habitual que es resolguin amb l’acceptaci6, per
part de l’admlnistració afectada, de la recomanaci6 de fer complir la nomativa urbanistica; d’ajustar al planejament les &ficacions forn d’ordenació; de requerir els titulars de Ilichncbs a
adaptar-s’hi pel que fa a les condicions estipulades i, en definitiva, de vetllar pel respecte de la legalitat.
Aiguna queixa ens ha plantejat un problema diferent dins de
la subsecci6 de disciplina urbanistica. Es tracta de l’aplicaci6
de la prescripció a les infraccions urbanistiques comeses fa mks
de quatre anys. El cbmput del temps transcorregut hauria de comenqar en el moment de cometre la infracció E, si no era conegut, quan apareguin signes externs, d’acord amb el Reglament
de Disciplina Urbanística,
En el cas d’hfraccions que es poden percebre des de l’exterior, entenem que el termini ha de comenqar a c&rrerdes dei
moment que la infracció és visible,
Els ajuntaments, al contrari, demanen proves fefaents del
moment de la comissi6 de la infracció i, al nostre entendre, amb
aixb desvirtuen la institució de la prescripció, ja que fan prhcticament impossible la prova.

Queixa 1398/89
Fets declarats provats per senthcia: valar provatari

El senyor I.H., vei de Barcelona, procedeix al tancament exterior d’una terrassa,sense liichcia, i les obres no shlegalitzndes.
Transcomgut el termini de prescripció, I’Ajuntament de
Barcelona li notifica la incoaci6 d’un expedient sancionador
per la infracció urbanística, L’expedient es trnmita i dóna lloc a
la impasici6 R’una sanci6, que és impugnada pe1 ciutadh, El recurs es desestima per manca de prova fefaent del moment de
comissió de la infiacció.
La queixa d’aquest ciutadh té per objecte la indefensió que li
produeix l’actitud municipal, que no li admet com a prova concluent els documents següents: factures del constructor, acta de
la comunitat de propietaris autoritzant les obres i senhcia del
Jutjat de Disbicte nlimera tres de Barcelona declarant provada
la data de finalització dels treballs.
Restem pendents de l’informe municipal corresponent.
Queixa 774103

Ins pcccions MIpesficials
Aquesta queixa presenta l’aspecte contrari, ja que 1’Ajuntament de Pineda de Mar respon a la nostra sollicitud d’informe
invocant la prescripció d’una infmcció urbanistica denunciada
no fa gaire pel senyor C.V.
El Síndic de Greuges r e c o m a a I’Ajuntament una inspecció
més acurada, atbs que Ia infraccid que s’entéii prescrita, i que
realment ho esd, no 6s la mateixa que assenyala el reclamant.
La resposta municipal denota que la segona inspecció ha donat
el resultat adequat i que efectivament es van fer unes obres sense llichcia fa rnenys d’un any, per la qual cosa se’ns informa
que han incoat expedient sancionador contra l’lnfractor.
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6. Pertorbació continuada dels ciutadans pel funcionament
d’activitats classificades

La problemlica que presenta aquest epigraf es repeteix
anualment; l’abjecte de les queixes rarament presenta novetats
i, si ens hem decidit a dedicar-hi un U o c especiai i a seleccionar-ho com a terna a remarcar, és per la gran quantitat de queixes rebudes, més d’un centenar, i justament perqu&6s un terna
recurrent. El fet que un coklectiu important de persones hagin
d’acudir, un any darrere I’altre, al Sinndic de Greuges per queixar-se de la manca de qualitat de vida, pertorbada per sorolls,
fums i pudors, hauria de servir perquh les administracions reflexionessin sobre la qüestió. Generalment les queixes que rebem
es basen en la manca d’actuaci6 municipd davant les denúncies
reiterades dels que s6n pertorbats.
No 6s cap novetat que la regdaci6 normativa d’aquestes activitats ha quedat obsoleta: el Reglament d’Activitats Classificades del 1961 no resulta una eina &car; per a l’adrninistració
local per evitar les molhsties als ciutadans. Volem subratllar la
necessitat i la urgencia de l’aprovació d’una llei d’Activitats
Classificades pel Parlament de Cataiunya.
A Barcelona, el problema principal, segons les queixes rebudes, l’ocasionen els bars, bars-musicals i discoteques, Fora dels
grans nuclis de població, sovintegen les queixes per molhies
generades pel funcionament á’inddstries i tallers.
Cal remarcar que per tot Cataiunya hi ha un gran nombre
d’eshbliments dedicats a activitats incloses en la qualificaci6
de <<classificades>>
que no han obtingut la preceptiva ilickncia
municipal. En aquests casos, els ajuntaments, quan intervenen,
alhrguen molt sovint innecessbiament els t r h i t s del procecliment i poques vegades acaben amb la clausura preceptiva de
l’activitat mdesta sense llicbncia. Els motius d’aquesta actitut
són ben diversos: des de la falta de mitjans thcnics fins al temor
de veure desaparkixer o disminuir els llocs de treball en una determinada pobEaci6. Tamb6 s’ha de dir que no volem abonar les
vies de fet, sinó que preconitzem l’actuaci6 administrativa duta
a terme amb h diligkncia deguda, perd donant compliment el
procediment establert.
Caldria, doncs, que tothom se sensibilitzés per a 1zi consecuci6 d’una m i l h a de la qualitat de vida que, en cas contrari i
sense exageracions, ens portaria a una degradaci6 del medi xural i urbb que pot abocar en una totai deshumanització de la sucietat. Caldria, igualment, sensibilitzar a prendre en
consideració COM una despesa més d’installaci6 quan es projecta I’okrtum d’un local públic el cost de l’adopci6 de les mesu-

res correctores nexessAries per evitar els sorolls i els fums.
D’altra banda, les inspeccions continuades de les activitats
emparades en Ilickncia no se efectuen, en generai, si no és a
insthncia dels particulars destorbats, de la Comissi6 d’Activitats
Classificades o d’aquesta Institució,.

Un collwtiu de vehs S’Amposta presenta queixa contra la
manca d’actuaci6 municipal davant les molhsties que els ocasiona el fmcionament d’una indústria de moldre pedra, emparada amb llicencia,
L’actuaci6 del Sfndic de Greuges ha servit per impulsar una
inspecci6 de la indiistria i per al requeriment al seu titular
d’adopció de mesures correctores.

Queixa 359189

Inspecci6 i mesures correctores
De contingut identic a I’anterior, aquesta queixa contra
1’Ajuntament de Premi&de Mar ens va obligar a intervenir per
demanar l’actuaci6 municipal, que es va portar a terme mitjan$ant requeriment al titular de l’activitat, en aquest cas un forn
de pa, per tal que adoptessin determinades mesures que redui’ssin els sorolls i mitiguessin l’escalfor que prodda i que patien
els veins de l’edifici.

Queixa 483189

Abocaments contaminants
El senyor J.M. va demmar la nostra intervenció per solucionar el problema d’abocament de residus contaminants d’una
empresa a la I l m del torrent Tumll, al terme municipal de
Sen menat.
La recomanació del Síndic de Greuges, combinada amb la de
la Comissió d’Activitats Classificades, va donar lloc a la presa
de I’acord de la Comissió de Govern de I’Ajuntament de Sentmenat en el sentit &imposar determinades mesures conectores
i al requeriment al titular de l’empresa per tal que executbs
l’acord. Aquest extrem ha estat certificat per l’enginyer municipal i pel mateix formulant de la queixa.
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SECCIO 3: TRIBUTARIA
I, INTRODUCCIO
TRIBUTS LOCALS

En aquesta secció abordem e1 tractament de les queixes de
contingut tributari rebudes i tramitades l’any 1989.
Cal deixar conshcia que tant e1 nombre de queixes com la
gravetat dels greuges exposats pels ciutadans s’han reduYt enguany en reiaci6 amb exercicis anteriors i que, en termes gens
rals, s’ha repradult el contingut substancial dels problemes ja
suscitats entre con~buentsi administracid
S’han reiterat, durant l’any 1989, les queixes per increment
dels valors cadastrals i la seva incidkncia en sectors de la pobla-

ci6 d’economies modestes; s’han denunciat els errors en els padrons de la Contribuci6 Territorial Urbana ila fdta de resposta
a les reclamacions dels ciutadans sobre rectificacions d’errors,
S’hhan reproduit problemes idhtics a l s deIs anys anteriors:
per la no aplicació de la prescripció tributkia; per la vulneracib
de garanties del procediment; per falta de la notificaci6 obligatbria de liquidacions tributhies; per lentituts en Pa devoluci6
d’ingressos indeguts; per discrephcies en liquidacions de contribucions especiais; per disconformitat amb sancions tribut&
ries, i per demores en l’execuci6 de resolucions del Tribunal
Fikonbmice-Administratiu.
D’altra banda, s’han formulat queixes per situacions de doble
imposici6 tributhia i pels perjudicis causats a conseqiihcia
d’un error de 1’administració.
TamM s’han prodriit consultes sobre la legitimitat de determinades taxes per serveis, sobre l’obligatorietat de pagar la
quota de les cambres oficials de la Propietat Urbana i sobre Ia
licitud de la imputa& d’un pagament a deutes tributaris més
antics.
( 2 1 remarcar I’alt grau de col*Iaboraci6que, en general, hem
trobat en els ajuntaments als quals ens hem dirigit i la facilitat
amb que hem pogut resoldre els assumptes senzills o de poca
entitat. No ha estat aixi en els casos en que els que, per ra6 del
confiicte suscitat, la recomanaci6 del Síndic comportava una
modificaci6 subtancial dels criteris municipals.
11. TEBOLOGIA I1E LES QUEIXI?,S

TRmUTS

TRIBUTS ESTATAU

-Impost sobre la renda de les persa-

nes físiques

TRIBUTS AUTONbMICS

-Tributs cedits:
-Impost

sobre la trmnsmissi6

patl-h0?lial
-h p s t general de successions
-Taxes

-hpastos
-Taxes
-canb.ibucions especials

G E S T I ~TRIBUTARIA

-Organització
Descoordhaci6 entre administracions
Duplicitats en padrons
Errors
-Liquidació:
Devoluci6 d‘ingressos
Inaplicaci6 de bnifícacions
Ynobsenranqade pwscripci6
Manca de notificaci6
-Recaptaci6:
Costes de protocediment
-Inspecci6:
-Lentituds en ei s h i t d’expedients
-Utilitzaci6 de criteris distintsen
en la valora& de Mn.9 immobles

m.

TEMES SELECCIONATS I QUEIXES X ~ L U S T R A TIVES
1. Els principis d’efichcia i coordinaci6 en I’adrninistraci6
trihuaria

La constataci6, en la tramitacia ordinbim de les queixes, dels
perjudicis que irroga aI ciutadA una actuació administrativa
errbnia, incoherent, lenta o descoordinada ens ha obligat a formular suggeriments i recomanacions a l’administració, a m6s
de recordatoris dels preceptes legals aplicables en cada cas.
Hem invocat de forma especia1 l’article 103.1 de la Constitució espanyola, segons el qual:
aL’administraci6 serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eefickia, jerarquia,
descentralitzaci6, desconcentraci6 i coardinaci6 rnb submissió
plena a la llei i a l dretB,.
Les dificultats que troba un ciutadh. per aconseguir una rectificació d’un error material que l’obliga a ell a iniciar un pracediment econbmico-administratiu (amb les consegüents molesties i despeses), i a l’administraci6 a posar en marxa la feixuga
mhquinkia administsativa (per revisar, amb tota la solemnitat
que aixb comporta, un acte que se sap erroni) evidencien que
l’actuaci6 administrativa no ha emprat els instruments necessaris per servir amb objectivitat els interessosgenerals.
La lentitud exasperant amb quk actua l’administraci6 tribut&ria quan ha de retornar a l contribuent quantitats pagades indegudament i la inexisthncia d’un procediment agil i senzill per
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regular la tramitaci6 de les devolucions tributhies (previst ja a
l’apartat Z dc l’article 155 de Xa Llei General Tributhria i pendent encwit de desenvolupamcnt reglamentari), palesa igualment una actitut omissiva deis poders públics davant el mandat
constitucional d’actuació eficq.
L’observaci6 dels conflictes que es produeixen a conseqiiencia. de la manca de coordinacid administrativa entre els municipis i la Generalitat, que genera situacims de doble imposició,
ens obliga a demanar que s’obri una reflexi6 sobre fdrmdes per
coordinar l’exercici de les potestats tributiries dels diversas ens
que gestionen una pluralitat d’interessos públics territorials.
Hem comprovat que el judici o la mera percepci6 que el ciutadh t6 del grau d’efichcia amb qu&actua l’administraci6 solen
estar referits sempre al bon o mal funcionament dels serveis públics, i en aquest sentit el contribuent demana que els mitjans
que empra l’aadrninistració siguin adequats i proporcionats a Ea
prestaci6 que ell rep.
1 hem mt&s que, efectivament, 6s la col4ectivitat carn a destinaaria dels serveis i COM a contribu’ldora del cost de les prestacions p~bliques,que est31 realment legitimada peu valorar el
grati de bondat i l’oportunitat dels serveis que l’adrnirk4ració
presta.
Cal recordar utla vegada mks que els privilegis de l’administraci6 i les seves potestats exorbitants nom& es justifiquen
quan s6n instruments servicials de l’interks general, quan scin
atribut i &rega de la seva condici6 de poder pdblic dotat
d’<<itnperium>>
en les seves relacions amb el ciutadii,
Com a tal instrument, l’efichcia no es pot concebre com a
mera actuació positiva de E’administraci6, perquk des de la percepcici del ciutaclh (6nica vhiida com ja hem dit més amunt),
tina actuaci6 eficq comporta ja en si mateixa una gesti6 h i t ,
cconbmica i bona per a la col-lectivitat o, el que 6s el mateix,
per a l’interh general.

Queixa 730189
I’rescripci6 tributhia: ni s’aplica ni s’estiina
L’aclvocat senyor J.S. fornula queka al Síndic de Greuges
per l’actitud sistematica de I’Ajuntament de Molins de Rei de
no apIicar d’ofici la prescripci6 tributhia ni estimar-la quan és
dlegada i provada pel contribuent.
El Sindic va examinar dues resolucions municipals, de contingut idhtic, per les quals es desestimaven sengles peticions
d’aplicació de la prescripci6 tsibuthia en expedients de iiquidaci6 de plus-vAlua.
Admesa a t r h i t la queixa, el Sindic va Eer a l’hjrmntament,
ent.ued’altres, les observacions següents:
&a desestima& municipal es fonamenta en el sol argument
que la declaració del subjecte passiu és l’acte que inicia el procediment de gestid tributhiíi, aplicant d’aquesta manera el criteri del “coneixement”, absolutament superat pcr la doctrina i la
jurisprudhncia actual i substittu’it pe1 criteri “d’automatisrnc” incorporat a la Llei General Tributhria.
La tesi municipal, que es recolza en el criteri del “coneixement”, 1 esth inspirada en una sentencia ocasional de l’hdihncia de Barcelona de 15.5.73,és actualment insostenible en el
~ Q S Wdret positiri tributari, ja que I’obligació de contribuir neix
com a “obligatio cx lege” quan es prdueix el fet imposable
(íxansmissi6), ates que la liquidació té carhcter merament decla-

ratiu i 110 constitutiu.
La nostra Institució ha denunciat al Parhnent de Catalunya,
rnitjanpnt els informes anuals que elabora el Sinic de Greueges, que aquesta prhctica de liquidar dbbits prescrits, és utiIitzada amb certa fiqifkncia pels ajuntaments, invocant una
jurisprudkncia que esa ja totalment superada per altres pronunciaments posteriors, molt més nombrosos i de signe contrari,
la interpretació que fa 1’Ajuntament de Molins de Rei, en les
resolucions esmentades, topa a m b importants principis que no
es poden desconeixer i que van fer que el legislador, el 1963, es
decidis per un sistema de prescripció automhtica, pel mer transcim del temps.
Aquests principis enunciats per la doctrina cientfficn i per
una aclaparadora jurisprudencia del Tribunat Suprem, proclamen, fonamentahent, la seguretat jurídica i la certesa respecte
al resultat d’una norma de dret positiu.
Si es fa un repas doctrinal del problema de la prescripció, es
detecta immediatament la cansciencia que cl legislador tenia
quant a les limitacions que imposava a l’administraci6 a l’hora
de liquidar els diferents tributs. Fins i tot l’exposici6 de motius
de l’esrnentada llei tributhria (punt 7) la considera com una
més, entre les normes que faciliten i redueixen les obligacions a
ehrrec: dels subjectes passius respecte a la situació legal anterior:
.,.MI)
La unificacih de 10s vigentes plazos de prescripcidn
de las acciones administrathas de liquidar y recaudar las deudas tributarias con arreglo al m8s reducido de 10s que actualmente rigen: cinco a ñ o s . ~
Considerem, doncs, que la voluntat municipal d’impedir el
possible frau derivat de la no declaració de la transmissió t6
com a l h i t infranquejable el principi de seguretat jurídica i
d’efectivitat del mecanisme de la prescripció pel mer transcurs
de cinc anys, sempre que la prescripci6 no s’hagi interromput
pels mitjans previstos a l’article 66 de la Llei General Tribrrtib

ria.
D’altra banda, el paper de la jurisprudbncia en el procés
d’aplicació i interpretaci6 de les normes positives és clarament
estaulert a l’artick 1.6 del Codi Civil, que fa referhda al seu
carhcter Complementari i a l’exigkncia que els pronunciaments
siguin del Tribunal Suprem, i reiterats>>.
La resposta d’aqucst Ajuntament de M o h s de Rei al Sindic
de Greuges va ser, en síntesi, que la Comissi6 de Govern acordA per unanimitat, -malgrat 1’inEarme de la Intervenció unicipal, que coincidia amb els criteris del Shdic- que no esqueia
assumir l’exposkió formula& pel Sindic de Greuges.
L*informemunicipal acabava dient que l’njuntament estava
disposat a reconsiderar la interpretació que havia mantingut sobre el cbmput inicial de Ea prescipció tributim, si els pronunciaments dc la Sala del Contenci6s eren desfavorables als seus
criteris,
En la mateixa linia d’actuaci6 va la recomanacili formulada
pel Shdic en la queixa n h . 894/89, tramitada per una actuació
idhntica de I’Ajuntament de Sant Adri&del Resbs que no ha obtingut ni tan sols una resposta congruent.
La resposta de Z’Ajuntament al Sindic s’ha limitat a trametre
una &pia de l’infome que, oportunament, va emetre el tknic
de Rendes i fiaccioiis municipals i que va servir de suport thnico-juríáíc per desestimar el reecurs del contribuent, interposat
coma la liquidació tl’un deute tributari prescrit.
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Queixa 1 176/09
Un error materiai cuntra el principi d’efichcia

Per un error cornes en un expedient administratiu de la Direcci6 General d’kquitectura i Habitatge, en la cedula de qualifaci6 definitiva d’un habitatge de protecci6 oficial de
promoc% privada es va consignar corn a promotor una persona
diferent de la que ho havia estat en seditat.
El resultat d’aquest error va compurtar que la Delegaci6 Te
rritorial de Barcelona del Departament d’FAonomía i Finances
estengués contra el comprador de l’habitatge una liquidaei6 de
I’Ernpost de Transmissions Patrimonials per un import total de
512.405 pessetes, quan, en realitat, tractant-se com es tractava
de h primera trmsmissi6 d’un habitatge de protecció oficid,
l’operaci6estava exempta de l’csmentat impost (article 37 de la
Llei 3211980 de 22 de juny, de I’Tmpost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Juridics Documentats).
EI senyor A.M, va fornular queixa al Síndic pels perjudicis
que li causava aquell error, que l’havia obligat a constituir un
aval bancari i a recórrer davant e1 Tribunal Econbmico-Adminisúatiu pes impugnar una liquidaci6 tributiria clarament improcedent i que l’administració podia esmenar rectificxmt i’error
mdterial invocat pel senyor A.M.
Desprks de formular I’esmentada reclamaci6 econhmico-administrativa, l’hteressat havia pogut obtenir cbpia del document en qu&es reflectia l’error material denunciat.
Amb aquesta documentacib, cl 24 d’mtubre 1989 es va tornar a dixigir per escrit ai Departament d’F.conornia i Finances,
al qual demana la rectifica& de l’emr material i conseqüentment l’anuHaci6 de la liquidaci6 tribuWa,
Formulada la queixa i admesa a t A n i t pel Síndic, el Departament d’Ecanomia i Finances va justificar la seva actuaci6 pel
fet que l’evidhcia de l’emor material dlegant pel senyor M , h .
es va obtenir quan la liquidació tributhh ja havia estat estesa i
a més impugnada davant el Tribuna1 Econbmico-Administmtiu,
rat5 per la qual j a no li era possible d’actuar sobre un expedient
posat sota la competncia d’una altra administmci6.
Aixb no obstant, el Depaament d’Fmnornia i Finances continuava informant: c<L’escritdel contribuent de data 24-10-89
ha estat tram& al Tribunal Econbmico-Admhis- tratiu per a la
seva incorporaci6 a 1’expedientN.
El Sllndic va entendre que aquesta darrera actuaci6 de I’adrninistració, limitada a trametre al Tribunal una cbpia de l’escrit
del senyor M.A. ‘<pera la seva incorpomci6 a I’expedienb,gense cap pronunciament propi sobre l’existhcia i comproraci6
d’un error material que, en ser apreciat havia de comportar la
modificació de la liquidació tributasia, era insuficient i contrbia
al principi d’efichcia previst a l’article 103.1 de la Constitució
espanyola
Precisament, l’article 111 de la Llei de Procediment Administratiu estableix la fómuia per evitar la persistbncia d’errors
materials corn el que s’havia prdluit i que, per tant, produissin
més efectes innecessaris posant en funcionament la maquina
administrativa per revisar, amb tota demnitat, un acte que la
mateixa administrad reconeix que hauria pogut mullar, un
cop detectat l’enor.
El Shdic vit recomanar al Departament d’Economia i Finances que, fetes les comprovacions prbvies d’autenticitat que calguessin per constatar L’existhncia de l’error material sofert per

la Direcció General d’hquitectura i Habitatge en la qualificació de la trammissi6 de l’habitatge & pmtwció oficial que va
adquirir el senyor M.A., fos rectificat l’acte de liquida& tribut a conseqiient, i que es notifiqués la rectificaci6 al Tribunal
Econbmico-Administratiu i a l’interessat a fi que aquest Últim
decidis sobre el manteniment o el desistiment de Ia seva reclama& econbmica-administrativa
La xecomaci6 del Sfndic va ser atesa mitjanpnt comunicaci6 entre el Departament d’Econornia i Finances i el Tribunal
Econbmico-Administratiu.

Queixes 1129189 i 104.9/89
Un contribuent mal informat 6s un ciutadh desconfiat
Cada any i amb independhcia de la mtkria que es tracti, el

Síndic insisteix en la necessitat qu&el c i u W sigui ben informat tant de les seves obligacions com dels seus drets.
En rnatkria tribuiAria, aquest principi genexal te una imprthncia cabdal si es vol assolir un clima de confiarya recíproc
entre administraci6 i contribuent.
El senyor W.R. va considem inconstitucional i’actuació de
I’Ajuntament de Barcelona pel fet que quan va anar a pagar
I’iimpost de circdaci6 de l’any corrent (ja en via executiva), li
va ser exigit el pagament previ d’altres deutes tributaris també
sotmesos a via de constrenyiment.
El greuge contenia dos aspectes: el primer, la manca de recepció de l’avis de pagament del rebut de circulació, circumsh c i a que s’adduia com a justifica& del retard en el pagament
del trilmt; l’dtre aspecte era l’eventual coacci6 que comportava
e1 fet d’obligar-lo a pagar un deute m6s antic, a m b el qual estava en desacord.
S’imposava doncs, informar el ciutndh dels seus drets i obrigacions, i dels drets i obligacions de l’administració respecte a
aquestes qüestions.
V m informar,en primer lloc, el promotor de la queixa dcl
contingut de l’mticle 1% de la Llei General Tributfia, que eximeix a l’administració de notificar cada any individualment la
liquidaci6 dels tributs de cobrament peribdic per rebut, (com
cra el cas de l’impost de circulaci6$,si no es tracta de la primera liquidació, per donar d’aita en el pdró fiscal.
En segon lloc van informar-10 del contingut de I’article 49
del Reglament General de Recaptaci6 que regula la imputaci6
de pagaments i que en síntesi diu:
Els deutes tributaris es presumeixen autbnoms. L’afectat per
deutes tributaris diversos pot imputar el pagament al deute o
deutes que lliurement determini, sempre que els deutes estiguin
en període de pagament voluntari.
Si, en canvi, els deutes han venpt i estan en situació d’execució forqosa, el pagament que faci el deutor, l’adminisúaci6
haur&d’apIicar-2o a l més antic.
En definitiva, vam concloure que l’admhismci6 havia actuat correctament i no havia fet més que exercir els seus drets i
complir les seves obligacions.
TamM la queixa 104.9189 va requerir un nostre achiment
per intentar reconstruir el clima de confianqa entre el contribuent i I’Ajuntament de Barcelona.
EI promotor de la q u e h denunciava que se li pretenia cobrar
-segons interpretaci6 seva- un rechrec superior al previst legalment, j a que es liquidava la quota d’una alta pruriatlual de la
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taxa d’escombrxks, m h un 50 % de rechrec.

En realitat aquest 50% no era un rechnec, sinó una sami6
per incompliment de I’obIigaci6 del contribuent de declarar les
sevcs activitats de naturalesa jurídica-tributhria.

Queixa 602188

Un ajuntament agreujat
L’Ajuntíunent d’Artesa de Lleida formula queixa al Síndic
perquh I’empresa pública ADIGSA, administradora de les cases
del grup Germans Pujol Reñe, de les quals és propietari X’Xnstitut Catal&del Sbl (INCASOL), {carn a hereu del patrimoni de
l’Obra Sindird del HQ~u),no li pagava els rebuts de la Contribució TewitoriaE Urbana corresponents als habitatges piiblics
tranferits d’quell municipi.
Examinat , p l Sindic el ciausulat deis contractes d’adjudicaci6 d’aquells habitatges subscrits entre 1’Obra Sindical del
H o g x i els beneficiaris, es comprovh que contenien un pacte en
virtut del qual les quotes mensuals que abonaven eIs kneficjhris (ocupants a titol d’adjudicataris) comprenien, entre altres
conceptes, el pagament de les contribucions i arbilris corrcsponents a l’habitatge.
D ’altra banda, els rebuts de la Conttribuci6 Territorial Urbana
consignaven corn a propietbia la ccAdministraci6n del Patrimonio Social Urbitno>>.
Aquest problema comenqava a afectar els pressupostos tnunicipds d ’ h t e s n de Lleida i d’altres municipis d’enqh que els
ajuntaments havien assumit el c~bmmeiitdels tributs locals de

carkter real, I’any 1986.
Admesa a t r h i t la queixa, fou sollicitat informe a l’empresa
p6blica ADIGSA. De la informaci6 ficilitada es desprenia que,
per ADIGSA, les quotes abonades pels adjudicataris cl’aquests
habitatges eren quotes per serveis, perb X ~ Qcomprenien la Contribució TerritorialUrbana
Aixi mateix informava que aquesta problemhtica, que afectava tots els ajuntaments que tenien dins del seu terme municipal habitatges de I’TNCASOL, seria abordada, des d’un
plantejament legal, polític i social de €orna conjunta amb tats
els iijuntaments afectats.
A la vegada, ADIGSA adjuntava la cbpia d’iw escrit que
1’INCASOL havia trami% a 1’Ajjuntament d’Artesa dc Lleida, el
novembre de 1987, en el qual es comunicava la regularitzició
de les quotes per serveis d’quests habitatges i se sostenia la tesi que les co~itribucionsi taxes que graven l’habitdtge han de
ser satisfetes pel qui gaudeix d’un &et real, en aquest cas, els
adjudicataris.
L’abril de 1989, el Síndic va demanar a ADlGSh informació
m b concreta sobre la situacid en que es trobava aquest procés
de xegularitzaci6 de quotes i va recordar-li que, segons la legislaci6 reguladora dels habihtges de protecció oficial, concretament l’artkle 132 del Reglament de 24 de juliol de 1986,
l’abonament de la Contribucib Territorial Urbana correspon al
cedent, en aquest cas l’antiga Obra Sindical del Hogar i per
sulxogaci6 1VNCASOL.
El Síndic també va recomanar a AUIGSA l’adopció d’una
resoluci6 rhpida d’aqucsta situaci6, que ja perjudicava greument l’ajuntament promotor de la queixa.
El mes de desembre següent, pendent encara de rebre la informaci6 sollicitada, el Síndic va saber, mitjanqant la publica-

ci6 “Catalunya Minicipal”, que aquesta probledtica, sorgida
entre AaIGSA i tots els ajuntaments afectats per aquest mateh
problema de la Contribució Territorial Urbana impagada, s’estava tractant de resoldre rnitjanpnt la signatura d’un conveni
entre les parts afectades,
Recentment s’ha rebut la in€omaci6 soNicitada a ADIGSA,
entre la qual figuren dos informes jurídics, un del Ministeri
d’lkunomia i Hisenda i un altre del Departament de Governaci6 de la Generalitat, dels quals es desprh que l’obligació del
pagament de la Contribució Territorial Urbana correspon al Eitular del domini, en aquest cas I’INCASOL, sens perjudici dels
pactes a quE es pugui arribar entre les parts afectades pel que fa
als deutes venguts.
Queixa 225/89
Un siiphsit de doble impasici6
El senyor J.P. de Portbou es queixa per la situaci6 c b doble
imposició que pateixen els comerciants que exerceixen una activitat al passeig de Sardana, a la zona de servei del port de
Portbou.
Efectivament, per obtenir autositZaci6 per a la installaci6
’unexpositor de 37 m2.a la zona de servei del port de Portbou,
els comerciants han de sol-licim-ho i pagar la taxa corresp
nent, en Smció de la superfície ocupada i de la durada de l’ocupacib.
El mes de maig de 1983 la Comissi6 de Ports de Catalunya
va autoritzar la petici6 formulada pel senyor J.P., i el juny següent l’interessat vil pagar la taxa corresponent per un import
de 17,902 pessetes.
El mes de juliol següent, ]’Ajuntament notific&al senyor I.P.
que l’havia autoritzat per exposar productes d‘dirnentació en
una superficie de 37 m2. al passeig de la Sardana, amb l’obligaci6 de satisfer una taxa per import de 76.590 pssetes.
Després d’un seguit de recursos i reclamacions contra I’acord
municipal, al llarg de la tramitació dels quals 1’Ajuntament havia mat variant el seu criteri sobre quin era el fet imposable de
la 1 wa municipal i de la taxi autonbmica, e1 senyor S.P. va formular queixa al Sindic de Greuges.
De l’examen de la documentacin aportada i vist el contingut
dels acords adoptats per X’Ajuntament de Portbou en d a c i 6
amb aquesta taxa, l’ochrbre de 1989 li vam fer les consideracions següents:
uEn una primera reflexió sobre el greuge que planteja el senyor J.P. i a la vista de la documentació que ens ha facilitat, entenem que, si bé I’Ajuntament esta legitimat per establir taxes
per aprofitaments especials, quan la utilització privativa o
l’aprofitament especial es produ- eixen sobre Mus o instakltacions d’ds públic municipal (art. 208.12 de R.D.L. 781/1986),
no ho pot estar, sensu contrario, qu4ml’aprofitament afecta sobre b6ns o instaHacions 1’6s dels quals estA cedit a una altra administraciú, com és ara ia Comissi6 de Ports de Gataiunya, que
tb cedida (per la Llei 411982 del Parlament de Catalunya), entre
altres, Li gestió del port de Portbou.
Entenem, doncs, que és una sola administració, que, en ús de
les facultats que tingui atribuydes, pot establir tributs per la “utilització privativa” d’uns bdns o instaklacions, ja que aquests
b h s o installacions han d’estar adscrits a un sol 6s públic: el
municipal o el portuari.
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fis evident, d’altra banda, que l’existencia d’aquest tribut no
exclou la possibilitat d’establir-ne d’altres que hagi de suport^
el mateix contribuent i per raó de la mateixa activitat comercial,
perd entenem que en cap cas no poden gravar un mateix fet impossable, enth com I’element: material que d6na suport ai naixement d’una obligaci6 tributhria.})
Pendents encara de rebre l’informe escrit de I’Ajuntament de
Portbou, se’ns ha informat telefbnicment que la Comissi6 de
Govern ha resolt de forma expresa el darrer recurs formulat pel
senyor J.P. i que la resolució li ha estat notificada.
Pel que fa a la probIem&ticaplantejada amb carhcter general
per raó de la doble imposici6 denunciada, se’ns ha informat que
les ordenances fiscals de 1’Ajuntament de Portbu per a I’exercici 1990 han resolt aquesta situaci6 mitjanpnt l’ordenaqa fiscal número 12, que regula els preus p6blics per aprofitament de
la via pGblica i terrenys d’6s p~blic.
Aquesta ordenanga, en e1 seu article tercer (que regula les tarifes aplicables), té un incís en que, corn a concepte tributari,
inclou: <<Perl’apofitament especial no privatiu dels serveis municipals, en concessions administratives del domini piíbiic de
pendent de les administracions de Posts i Costes, s’aplicamn els
mateixos imports esmentats>).
Queixa 327189
La qualificació urhanistica d’un terreny, el valor cadastral i el preu just d’una expropiaci6 tenen relaci6, per&
s6n diferents

EI senyor J.F. va cornparhixer davant el Shdic per denunciar
que 1’Ajuntament de Vilanova i la Geltni, en el planejament urbanistic, havia afectat a equipaments wn terreny de propietat seva, la qual cosa implicava que més endavant aquesta terra seria
expropiada, i que se n’havia rebahat el valor cadastral amb la
fiualitat de pagar4 una indernnhci6 menor.
Un cop comprovada Ia documentació facilitada per l’interessat, es va observar que aquesta rehixa no es produya. El. Síndic,
en ei moment d’inform-lo d’aquest fet, li va indicar que és rigorosament correcte de reduir el valor cadastral d ’ m terreny
que ha estat qualificat de zona verda.
Gixi, doncs, infonnhrem I’interessat que les Operacions de
gesti6 tributhia que es fan amb vista a adequar la base imposable d’un impost a la realitat econbmica que grava (no t& el mateix rendiment una zona verda que un terreny edificable) no
impliquen que, a l’hom de valorar el seu terreny per realitzar
I’actuaci6 urbanistica, I’haguEs d’aportar sense contraprestació.
El Sindic va informar I’interessat dels criteris de valoracih
previstos a la normativa de regim del sbl (art. 103 i 105,1 de la
Llei del Sbl i 146 del Reglament de Gesti6 Urbanistica aprovat
pel Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost) amb les precisions
que es diran.
El valor urbanistic s’ha de determinar en fumi6 de l’aproñtament que correspon als terrenys segons la seva situació i
d’acord amb el rendiment que s’ittribueix al dit aprofitament a
efectes fiscals en iniciar l’expedient de valoraci6.
En el cas de terrenys afectats a algun dels sistemes generals,
que tenen un aprofitament zero, si el valor cadastral ha estat corregit en funcih de la qualificiicid urbanistica, cal atenir-se al
valor bhic de repercussi6 de la contribuci6 urbana posat en relació amb un aprofitament a determinar d’acord amb una base
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d’eequitat per uns propietaris respecte a l s altres, tal com disposa
l’article 16 de la Llei de Catalunya 3/1984, de 9 de gener, de
Mesures d’Adequaci6 de I’Ordenament Urbanistic de Catalunya*

Amb aquestes orientacions, la queixa no va ser admesa.
2. Recomanacions del Sindic sobre les ordenances fiscals de
1’ Ajuntament de Barcclona

En rebre la invitaci6 del regidor d’Hisenda i Promoció Financera de I’Ajuntament de Barcelona per participar en l’audihncia
pública de Ciutat en relació a m b Ies Ordenances FiscaIs per al
1989, vam recordar les observacions que havíem formulat l’any
1987 en relació amb els articles 23 i 25 de 1’Ordenaqa Fiscal.
núm.17, de I’impost sobre I’hcrement de Valor dels Terrenys,
en el sentit que els preceptes que tot seguit comentem eren lesius per al contribuent:
h . 2 3 . 2 (in fine). Estableix el decaiment dels drets a les bonificacions i exempcions en el cas que els justificants no s’adjuntin a la declaració o autoliquidaci6.
Art. 25. i, Utilitza inicament e1 teme montibuentn.
El Síndic va considerar, que d’acord a m b els astides 7 i 8 de
l’ordenanga en qüestió i d’una reiterada jurispnrd&ncia,s’havia
d’entendre per contribuent, a efectes de nutificaci6, en les transmissions oneroses, tant el transmitent com l’adquknt (substitut
del contribuent) i,en conseqühcia, s’havia de resoldre el problema de la notifica& a l’un i a l’altre, en cas d’autoliquidacii,
presentada per 1’adquirent.
Art. 25.2. Preveia que la liquidació podria ser notificada a
mA, amb plens efectes, al mandatari portador de la declaraci6,
Vam considerar que d’acord amb allb que disposen els a&
des 124 de la Llei General Tributhia, 78 i 79 de la Llei de Procediment Administratiu, 1’Ajunmnent havia de notificar la
liquidació directament als contribuents i de forma expressa,
sense que es pogués presumir la representació del mandatari,
ates que la liquidaci6 no 6s un acte de trilmit.
Art.25.3. Establia que tota natifjcaci6 4ntentadan en el domicili últim declarat pel contribuent,mentre no s’hagués comwnicat el canvi, seria eficag en dret a tots els efectes.
Vam recordar que la notificació <intentada%no té mai efecte
administratiu si a continuaci6 no es publica pe,r edictes, d’acord
amb allb que preveu l’article 80.3 de la Llei de Procediment
Administratiu.
Art.25.4. Preveia la responsabilitat soliditria qtran fossin diverses les persones obligades al pagament,
El Sindic va fer pal& que aquesta responsabilitat solidkia no
es pot establir amb cadcter general com feia el precepte considerat i que, si eren diversos els obligats al pagament i qualsevol
d’ells facilitava a I’Ajuntament elements suficients per practicar
les diverses liquidacions, no es podia parlar, en absolut, de responsabilitat d i d h i a .
Aprofitant aquesta avinentesa de l’audihncia p-iiblicade Ciutat, tambk varn significar que Ja fornulaci6 del fet imposable de
la taxa per ordenació de la ciutat de la llicenia &obertura d’establiment -art.2. de l’arclenanga fiscal niim.11- com a fet
desvhculat de l’activitat municipal dirigida a la concessió o denegaci6 de la liicbncia, generava, segons havíem constatat, un

l3UTLLET.f OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / NGm. 249 / 29 de mar$ de 1990

9530
-.

I
^
_
I
I
_
-

-I

cert grau de confirsid en els ciutadans i en algmis serveis municipals, que creien trobar-se davant d’un impost en comptes
d’una taxa per prestació de serveis.
Si 1’ Ajuntament considerava que la naturalesa d’aquesta figura tributhria havia canviat per aplicaci6 d’allb que disposa el
reglament d’Hisenda de Barcelona a l’article 5. paragraf I, el
Sindic li havia de suggerir que s’estudiks la possibilitat de canviar la collocaci6 sistematica d’aquesta exacci6, anullmt-la
corn a taxa per ordenació de la ciutat i afegint-la a l’ordeiianga
d’arbitris i impostos municipals.
Les ordenances per a 1990 han acollit algunes d’aquestes abscrvacions.

S’ha suprimit la previsi6 del decai’ment dels drets a les bonificacions i exempcions en el cas que els justificants no s’acljuntin a la declaraci6 o autoliquidació (cfr. antic art. 23,l amb art,
12.3).
La referkncia a la responsabilitat solidhia de les diverses
persones obligades al pagament s’ha suprimit.
Finalment, tambd s’ha acailit la recomanació formulada en
relació amb el fet imposable de la llicbncia #obertura (cfr. antic art. 2 ordenanp fiscal núm. 11 amb art.2. c) de l’urdcnanqa
fiscal núm. 3.4.).
Per tot aixb, podem dir que hi ha hagut una acceptació parcial de les recomanacions formulades oportunament.
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SECCId 4: SANITAT I CONSUM
I. INTRODUCCI~
En aquesta secci6 s’inclouen els expedients de queixa que
fan referkncia als conflictes en qu&es troben els ciutadans afectats pel funcionament del sistema ptíblic de la salut,
El dret afectat és el que reconeix l’article 43 de la Constituci6, de protecció a la salut.
TamM hi tractem els expedients de queixa referents a la seguretat, la salut i els legítims interessos econbmics dels consumidors i deis usuaris. Els poders pllrblics estan obligats a
garantir la defensa dels consumidors i usuaris, d’acord a m b
l’article 5 1de la Constituci6.
En sanitat, com cada any, cohcidjm en que no és gens faci1
crear una consci&nciasociai solidbia, entre ciutadh administració sanitbia, perb hem d’insistir en la consecució de l’esmentada consciencia, si es vol obtenir l’efectiu benestar de la societat,
pel carni de l’exercici dels drets del ciutaa.
Corn sabem, el dret ha anat sempre al darrera de la prblixa
casuistica i de les necessitats dels pobles. No ha estat pas una
excepció l’atenció als problemes de salut. Efectivament, les estructures saniWies piíbliques creades per l’administraci6 s e
gueixen inadaptades a les necessitats del nostre temps. Alhora
que es modifiquen i es creen n w e ~
estsuctures, segueixen naixent noves funcions i necessitats que Ia colkctivitat imposa.
La manca de racionalitzaci6 i coordhaci6 de les administracions impedeix, perb, de vegades, el creixement d’aquestes noves hncions, aixi com els mitjans i actuacions d’aquelles no
van sempre orientats a la prmnoci6 e la salut, ni en el seu inte

XI, TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

SANITAT I CONSUM

-Gestió de l’administracih

-Inspecci6
-Amaci6 m2dico-professional
-NegligPncies m&diques

-Responsabilitat professional
DEHCIbNCXlG S A M T k I E S

-Prestacions

-Obligacions del beneficiari
-Hospitals
-Prestacions extrahospitalhies

PERSONAL SANITART

Persisteix el cúmul de llistes d’espera per a l’assisthncia hospitalhia, i l’atenció en les urghcies.
En moltes de les queixes s’hi segueix advertint l’incompliment dels serveis sanitibis en adequar la seva organització i
funcionament als principis d’efidcia, economia, celeritat i flexibilitat,
Pel que fa als consumidors i usuaris de procluctes, béns o serveis, dominen els expedients de queixa contra les grans COMpanyies de serveis que, a l’ostentar el monopoli, provoquen la
indefensi6 del ciutadh, malgrat el cada dia mésacusat control
administratiu, i citem a l’efecte,la recent Llei 1/1990, de 8 de
gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.

-Relacions de treball
-Condicions
-RPgim jurídic
-Personal
-Metges

CONSUM

res,
L’elevat nombre de queixes que hem rebut fan referhcia a la
deficient gestió de l’administraci6 pe1 que fa a la salut piiblica,
S’hi reflexa tamb6 que I’actuaci6 de la inspecci6 segueix sent
escasa i poc operativa davant les irregularitats mkdico-professionats. Les deficiencies en l’estnrcturaci6 mWca de l’atenció
primkia són una constant invarjable en el nostse sistema sanitari.

-Assisthcia primbia

-Informació ai ciutadh
-Drets del cilltadh
-Condicions dels productes
-Garanties

-Organitzacionsde consumidors

111. TEMES SELECCIONATS X QUEIXES ILLUSTRA-

TIVES

1. L’assisthcia sanithria
En els nostres darrers Infames al Parlament de Catalunya el
Shdic ha incidit en el fet que la consolidació d’un Estat social i
democrhtic de dret no pot ser efectiva sense fer realitat el dret
de tots els ciutadans a la protecció de la salut.
Aquest dret individual, en condicions d’iguaitat efwctiva, és
caracteritzatcorn a principi per la Constituci6 i materialitzat per
la Llei General de Sanitat i ai& legislaci6, i comespon a la Generalitat de Catalunya de desenvolupar-lo i executar-ne la legislació basica de YEstat en mtkria de sanitat interior.
Una notícia apareguda en els mitjans de comunicació nacional durant la primavera de l’any 1888, vuit anys després de la
publicació de la Constituci6, estimulava el desplegament del
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principi de la defensa de la salut p~iblica,la protecci6 de la qual.
és reconeguda com un dret a l’art. 43 de la ConstituciB.
Efectivament, a la Comunitat Autbnoma Basca tots els c h dms empadronats que no tinguin recursos econbmics suficients
ni la pratecci6 de la Seguretat Social poden &au& d’assistkncia
saniaria. Aquests ciutadans, doncs, es p l e n beneficiar dels
mateixos nivells de prestació sanithria que la resta dels usuark
de la Seguretat Social, d’acord amb el compromis assumit pel
Servei Basc de Salut-Osakidetza.
Del catlectiu beneficiari d’aquesia mesura capdavantera, més
de la meitat acreditaven ingressos inferiors al salari rninim i la
resta estaven acollits a la beneficibneiít, encarregada aleshores
d s ajuntaments i diputacions.
M6s tímidament, a primers de gener de 1989, el Govern de la
Generalitat de Catalunya publica un Decret d’ampliacib de la
protecció sanithria als pensionistes assistencials de la Generalitat, i els reconeixia la condici6 de subjecte protegit d’acord amb
el grau de necessitat del beneficiari de la pensió assistencial.
Finalment, d’acord amb les Lleis General de Sanitat i de
Pressupostos Generals de X’Estatper a I’any 1989, el Govern de
Madrid dictA e1 Reial Decret 1088/1989, de 8 de setembre, desplegat per I’Ordre de 13 de novembre segiient, estenent la prestaci6 de l’assisthcia sanitbia de la Seguretat Social a totes les
persones sense recursos econbmics suficients.
Analitzant la intensitat de la universaiitzaci6 de l’assisthcia
sanitkia ens adonem de les mancances que patien molts ciutadans de l*Estatespanyol i, d’alaltra banda, del fet que, malgrat la
voluntat a c t i d dels legisiaúors, encara no podem conceptuar-la
d’universaIitzaci6 efectiva d’aqriest dret.
Continuem rebent queixes d’dcakdes de poblacions de Cablunya que no saben COM atendre sanitbriament els estrangers,
generalment marroquins O algerians.
Els qui per motius fisics o econbmics s’han vist obligats a
donar-se de baixa de la Semretat Social i hi han hagut de subscriure un conveni especial de previsi6 de les prestacions de jubilacid o viduYtat, entre d’altres, 110 tenen tampoc la possibilitat
de cotitzar per I’assisthncia sanithria, ni beneficiar-se’n.
No s*hadesplegat ni aths allb que el legislador exposa en el
prdmbal de la Llei General de Sanitat, pel que fa a l’hamonitzaci6 de la reforma sanithria, un cop assumides les responsabilitats per les comunitats autbnorncs, ni tampoc s’ha re€& la
dispersa i abundant legisbci6 sanithia vigent.
b o v a del que diem són les queixes que continua rebent la
nostra Institirci6.
Queixa 2278189

Els a,inntaments i I’assisthcia sanithria
Amb motiu d’una queixa presentada pel president cle la Fede-

raci6 de Municipis de Catalunya, sobre l’assistkncia sanitkia
IxnEfica, a ckrec dels ajuntaments mitj‘qant el padr6 municipal de beneficihcia, ha tomat a sorgir la problemhttica suscitada l’any 1987 referent a si la benefickhicki dels col.lectius
ciesvalguts 6s de compethcia municipal.
L’any 1987 el Sindic féu una recomanaci6 al conseller de Sanitat, senyor Josep Laporte, perquh s’iniciessin urgentment les
actuacions oportunes, a fi que J’adrninistracib sanitiuia de Catalunya prestés assist&nciamedica i farmachltica a una ciutadana.
Es resolgué el problema de la interessada, perb no s’aclarí si en

-

aquesta mattxia la campethcia corresponia a l’administracid
1-1 o a l’autonbmica .
De l’infome rebut en aquella ocasi6 dei conseller de Sanitat
es desprenia l’obligació dels ajuntaments de prestar l’assistkncia medico-farmackutica a les persones que no tenen dret a &audir-ne per qualsevol altre sistema, adduint que no s’havia
produit l’assisthncia total de la poblaci6, consignada en Ja Llei
General de Sanitat, ni s’havia regulat el. buit creat amb l’aprovaci6 de la Llei General de Sanitat i amb la no atribució a l s municipis de compet&ncies en m k r i a d’assisthcia S a n i W ,
d’acord amb allb que preveu la nova Llei Reguladora de les Bases del R+girn l[iocal.
La no accepta& d’aqueiia recomanaci6 rnotivh que el Síndic
inici& una actuació d’ofici, atesa la dissensió entre els criteris
de la Conselleria de Sanitat, que considerava vigent l’obiigació
dels ajuntaments de prestar l’assisthcia saniwia a desvalguts
(obligaci6 recollida en Ja derogada Ley de Bases de Rkgim bcal, de 24 de juny de 1955 i en el no derogat Decret de 27 de
novembre de 2953, del R&gimde Funcionaris Sanitaris Locals),
i d’dtra banda, el parer dels ajuntaments, que la consideraven
derogada.
En el marc de l’esmentadaactuació d’ofici es demanh un nou
informe al Departament de Governaci6, en relaci6 amb l’obligació dels ajuntaments de prestar l’esmentada assistenia. La Direcció General d’Addnistraci6 Local va assenydar que no es
poclia afirmar que la competencia municipal d*aassist&nchmedico-farmachutica a famflies necessitades haguds estat derogada,
Cal indicar que, amb posterioritat, es publicaren el Decret
10/1989, de 9 de gener, i i’ordre de 10 de febrer del mateix
any, de Protecció sanitArii als pensionistes assistencials de la
Geneditat de Catalunya, complementbria de la que prestaven
els ens locals. És a dir, la Generalitat persistia a atribuir als MUnicipis les competkncies de referhcia.
Aixb no obstant, i at&sque el president de la Federació de
Municipis de CataIunya presentA la queixa, un cop publicat el
Reial Decret 1088/1989, de 8 de setembre, pcl qual s’esth
1’atent;ió de l’assisthcia sanitiiria de la Seguretat Social a les
per m e s sense recursos econbmics suficients, desplegat per
l’Ordre de 13 de novembre del mateix any, el Sindic admet6 la
queixa a trhmit. Un cop estudiats els esmentats reglaments,
s’adrqh al conseller de Sanitat i Segwctat Social en els següents termes: ...d a Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, contempla I’adopció de mesures idbnies per a fer efectiva
i satisfer al. ciutadh el dret a la protecció de la salut, avui generalitzat a tats els ciutadans sense recursos econbmcs a gaudir de
les prestacions sanitkiees.
>)Aquesta generaiitzaci6 de l’assistkncia sanithria implica
materialment una harmonització de I’assisthwia sanithria general i de la benhfica.
>>LaLlei General de Sanitat 14/1986, de 25 d’abril, preveu
aquesta harmonitzaci6 i refosa, així com la creació del sistema
=mional de salut, integrat per tots els serveis dc saiut de les CQmunitats autbnomes, El pr&mbul de la prbpa Llei General de
Sanitat justifica la integra& dels senreis sanitaris en les comunitats autbnomes indicant: “que sustituyen a bs Corpomcimes
Locaies en aigunas de sus responsahilidades tradicionales, precisarnente ert aquelhs que h expexiencia ha probado que el nivel municipal, en generd, no es el rn5s adecuado pam s~
gestih..” i aquella gestió que dels centres sanimis locals ve-
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nien fent fms ara les copracions locals, traspttssada a les comunitats autbnomes, s’ha compensat a aquelks, segons el propi
pxehbul de la Llei, amb el dret a participar en el control i gesti6 de les bees de Salut, concretament a tenir representants en
els seus brgms col.legiats.
>>Aixbna obstant, amb I’entrada en vigor del R.D.
1088/2989, de 8 de setembre, que fa extensiva la cobertura de
E’assistench sanit&riaa les persones sense recursos econbmics
suficients, s’ha dirigit a la nostra Institució el president de la
Federacib de Municipis de Catalunya, el qual t m M ho ha fet al
vostre Departament, en solrlicitudque s’adoptin Ses mesures que
facin efectiu el compliment d’altb que disposa l’esmentat R.D.
2088/1989, de 8 de setembre, en la seva Disposició Trmsitbria,
>>Vistosaquests antecedents i aths allb que disposa la D i s p
sici6 Transitbria del RD 10881i989, de 8 de setembre, sobre la
integraci6 d’ofici, mitjanpnt conveni, de les persones compreses actualment en I’aassisthcia saniaria ben5fica;
*Ates que les persones incloses en I’assisthncin saniaria be
nhhca, d’aqudles corporacions locals que hagin establert: conveni d’integraci6, no hauran de soHicitar el reconeixement del
dret a l’assisthcia saniaria, d’acord amb all6 que disposa I’art.
3er., punt 2 in fine, entenem que s’hauria de procedir per part
del vostre Departament a negociar els esmentats convenis d’integració, a fi d’estendre, un cop reconegut el dret, el document
acreditatiu d’msishcia sanithria amb validesa a tot 1’Estat.
>>Peraixb i en mhit d’dllb que preveu l’article 19 de la Llei
14/1984, de 20 de mar$, per la qual ens regim, us prego que d e
neu les ordres oportunes pes tal que en el termini de temps mks
breu possible se’ns trameti un informe sobre el capteniment i
previsions del vostre Departament respecte a la integmi6 de
les persones incloses en l’assisthcia sanithia benbfica i del
Conveni a subscriure entre corporacions locals i el vostre Department. )>
EI present suggeriment i alhora sollicitud d’informe resten
pendents d ’acollimenti recepció, respectivament,
Altrament, s’entreveu que es dilati el periode per subscriure
els convenis entre les corporacions locals i la Consdlleria de Sanitat, per tal com resten pendents la Etei d’ooxclenaci6 smit?tria a
Catalunya (actualment en tramitació al Parhnent de Catalunya) i la creació del Servei Catal&de la Salut, configurat per tots
els centres i serveis sanitaris.
Queixa 729189
L’assisthcia mhdica domiciliaria
El mes de juny de l’any 1989 s’aceeptava i es resolia positivament la recomanació feta pel Sindic a la Conselleria de Sanitat sobre la problemhtica plantejada pel senyor C.M., que
afectava tots els malalts que necessitaven assisthncia mWca en
e1 seu domicili.
Amb motiu del criteri sustentat amb anterioritat per la Conselleria de Sanitat en el sentit que els facultatius no estenguessin

les baixes laborals en el mateix domicili del malalt, el Shdic
formrrl8, el 22 de marg de 1989, una recomanació al conseller
de Sanitat i Seguretat Social en el sentit següent:
d3el vostre informe se’n desprh que, d’acord amb Ia normativa vigent de la Seguretat Social, la baixa podra ser lliurada
ei mateix dia en quP; se sol-kiti i es presti l’assisthcia mkdica,
sense concretar el lloc dei lliurament.
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>>AI
nostre entendre, l’assistkncia m&dicadomicilibia, com a
dret de tots els beneficiaris de l’assistkncia sanith, es presta
quan el titular o beneficiari no pot, per motius de la mateixa
malaltia, desplqar-se a I’ambulatori. Així ho reglamenta el Decret 276611967, de 16 de novembre, d’assistEncia smitArh.
>>Pelque fa a la normativa vigent de la Seguretat Social he
d’esmenar el que reflecteix el vostre Informe, per no ésser del
tot correcte, ja que, d’acord amb l’ordre Ministerial de
13.10,67, que regula h prestació per incapacitat laboral tramitbria, el metge que assisteix el malalt ha &estendre la baixa
obligatbriment i no potestativament; i ho ha de fer immediatament despds de realitzar-se el reconeixement (art. 17.1 de
J’0.M. 13.10.67).
~L’art.17.2 de i’esmentada Ordre Ministerial estableix també “El parte rnuico de baja serA extendido y fechado p r el Facultativa el mismo dia en que se soíicite y preste su asistencia”,
eníre d’altres obligacions que s’imposen al metge, abd corn les
sancions per i’incompliment d’aquestes obligacions, d’acord
amb aIlb que disposen els articles 66 i 67 de 1’Estatut Juridic
del Personal M&dicde la Seguretat Social.
)>Atesel que s’ha indicat i sens perjudici que s’adqüin l’organitzacid i funcionament dels serveis sanitaris i administratius
als principis de celeritat, efichcia, economia i flexibilitat, he de
suggerir-vas que, a fi que l’interessat-beneficiaripugui exercir
els seus drets i complir els deures i obligacions que l’ordenament jurídic social i sanitari li imposen, cal que s’utMzin les
mesures que menys perjudiquin els &ets dels malalts afectats,
sens perjudici de la incidhnch en la correccM de qualsevol infracci6 sanithria dels metges que no compleixin les obligacions
estatudries.
)>Nodubtem que els criteris professionals dels metges i de les
inspeccions dels serveis sanitaris garanteixin la correcta dispensaci6 dels comunicats de baixa laboral, la qual cosa, perb, RO
els eximeix del principi de legalitat al qual resten subjectes,
,)Per aixb, caldria que dondssiu les orrires oportuncs a fi que,
els facultatius que presten l’assisthncia smithria en el domicili
del malalt estenguin la baixa o l’dta, immediatament despres
d’haver-se efectuat el reconeixement mhdic. D’aquesta manera,
s*unificzirienels criterls dels serveis sanitaris i es garantjrien els
drets del malalt, no PerJ’udicant-lo,alhora que se’l responsabilitzaria de I’ús adequat d’aquella baixa.n
Com s’ha dit a l’inici del comentari d’aquesta actuació, el
coxlseiler de Sanitat acceptava, finalment, que la baixa laboral
fas estesa i datada pel metge, el mateix dia i lloc de sollicitar i
prestar l’assist&ncia.D’aitra banda, es posava en coneixement
nostre que L’ICS havia adoptat les mesures cornplementhies,
com l’elabració d’un informe tknico-jurídic en quest respecte, així com la tramesa d’ma &pia d’aquest als gerents de les
kees de gesti6, perquh s’hi donés la mhima difusi6, a través
de les seves inspeccions, als metges que @en quedar afectats
per aquest procediment.
Ara, nomb c d que es continu1 aplicant aquell reglament i
que la inspecci6 s a n i W vetlli perquk es compleixi.
2. Centres Lsanitarisi prestacions

La mediatització de l’assistkncia primhria per la hospitaihra
ha estat un dels defectes que s’hm heretat de l’estructura sani-

thria anterior, malgrat el positiu reconeixement que han tingut

els cmtres hospitalaris a tot 1’Estat.
L’organització hospitalkia de la Seguretat Social ha incidit
en tot el sistema sanitari i no es pot negar que el desenvolupament dels seus serveis, la carnpethcia del personal sanitari i el
grau d’efickia assistencial assolit sún fets positius i eloqüents.
D’aquf ve, doncs, que els hospitals s’hagin convertit en I’cix de
tota l’assistbncia i centre de gravetat del sistema sanitari assistencid. Aixb, perb, ha posat en perill la mateixa efichcia hospitalhia, la qual ha m a t minvant. Cal, doncs, que l’administraci6
sanitiirh autonbmica i els altres poders pfiblics competents la
vagin redrqant cap al seu lloc. L’assistEncia medica no pot ni
ha d’ésser,exclusivament hospitalhrka, sin6 primariament familiar i mbulatbria, i cal coordinar-les X’una amb i’altra.
No es pot continuar preservant el protagonisnie de I’hospital,
sin6 que cal traspassar-lo cap a l’assistkncia primhria.
Adequar-ne l’organització i el funcionatnent als principis
d’efichcia, celeritat i economia és un objectiu que continua pendent d’assolir-se; les llistes d’espera i els col4apses es continuen
produint, si bé han millorat els serveis d’urghcies dels grans
hospitals, pel que fa la creaci6 de nous serveis necessaris i immediats.
Sabem que el problema de les urghcies deriva de l’acumulaci6 i retard en les intervencions programades, com tarnb6 la
miinca d’atenci6 del nivell primari ha creat la cultura hospitab
ria, inflant en més de la meitat el que serien vertaderes u r g b
cies. Tot aix6, doncs, cicrnostm la necessitat de crear centres
rl’urg2ncia no hospitalaris I m& prbxhs a l’assisthcia primhria.
S’han assolit, en part, els objectius d’ordenaci6 sectorial i territorial, als quals s’atribueixen, en centres concrets, deteminades especialitats i serveis, i s’ajuda, encara que no com caldria,
els hospitals CoIxnrcaIs, respectivament.
Tot i que l’assisthcia es va acostant als beneficiaris, 6s diffcil de fer-ho en harmonia amb el manteniment de tots els centres i els serveis, a fí de no crear duplicitats. Aixb ha comportat
problemes com els que succeiren a la comarca d’Anoia. ZRs diverses vicissituds entre la Federació Assistencial d’Anoia i
I’Hospital Comarcal d’1gudada constitueixen un cas pmdigmhttic en l’intent de racionalitzar I’oferta sanithia. Ha estat dific1 de complementar tots dos hospitals i evitar duplicitats sense
minvar la qualitat de l’assistkncia. NQsempre és ficfi racionalitzar l’oferta sanithia i fer que es complementin eh serveis per
a una millor quafitat assistencial.
Pel que fa al desplegament dels programes sectorials referents als malalts d’iinsuficihcies renals, malalts crbnics i transport d’emerghcies mhdiques, hem d’indicar que les queixes
denuticien mds els casos de deficibcies materials que no pas
sanithrks o estructurds. Els malalts renals que lm de rebre una
terhpia substitutiva per sobreviure voldrien més centres i menys
trasliats. Per a aixb caldria una millor coordinaci6 dels centres
de nefrologia, promoure eis trasplantaments i la dihlisi domicilibh, entre d’altres propostes que plantegen els ciutadans malalts d’acord amb les seves necessitats.
Entenem que l’atenci6 als malalts crbnics 6s un dels grans
compromisos de la societat actual. Els poders phblics sanitaris
coneixen les dades d’envelliment de la nostra població; cada
vegada hi ha més gent gran i amb malalties crbniques que necessiten assistbicia. Es continua patint greus insuficihcies hos-

pitabries i econ6miques en aquest Arnbit; alhora, la retenció
d’aquests malalts en hospitals per a aguts prdueix la saturació
dels cenbcs i la desatenció de les persones que hi han de rec&
mer. Sabem que la demanda assistencial continua crekent i que,
com que l’enveíliment progressiu l’encadx, aixb obliga a replantejar els sistemes de f h a n p n e n t del Principat, com també
el procediment de transferhcies de 1’Estat a Catalunya, en ei
qual aspecte s * hde formular alternatives que resolguin la situaci6.
Així, tal com se segueix d’un informe emes pels assistents
socials d’hospitals de Tarragona sobre la pmblemhtica del malalt crbnic, cal que l’administmció sanitbia adopti les mesures
oportunes per a la creacib i potenciació dels hospitals de crbnics, centres de dia i serveis d’ajuda a domicili, la qual cosa
ajudaria a reduir els costos econbrnics de les places hospitalhries, ñns ara escasses i cares.
Sens perjudici de les prestacions m5diques que reben els ciutadans, enguany s’han plantejat queixes referents, no directament a les prestacions farmac&utiques,perb si relacionades amb
les oficines de farmZlcia i els torns de gukdia aprovats pel
Collegi de Fmackutics, en diverses poblacions on aquest servei no es gamteix com cal durant les nits, en perjudici dels
usuds.
S’han continuat rebent diverses queixes, de les quals ja f6rm
esment en informes anteriors, sobre problemes que pateixen els
ciutadans quan solkiten de l’administraci6 sanitAria el rescabalament de despeses, produYdcs per intervencions quirúrgiques,
de serveis externs a la Seguretat Social, Per tant, no podem deixar de reiterar el contingut dels nostres darrers infames en
aquesta mathria. No cal indicar que les prestacions
extrahospitalhies segueixen necessitant crosses, malgrat que
s’ha r d u l t el nombre de queixes en aquest aspecte.
Enguany s’han rebut diverses queixes a causa del retard de
ITCS a concedir determinades prestacions, la qual cosa motiva
el Síndic a iniciar una actuaci6 d’ofici i a recomanar al conseller de Sanitat que actués d’acord amb allb que disposa l’article
25 de Ia Llei de Finances Kbliques de Catalunya, en relació
amb l’article 45 de la Llei General Pressuposh~a.Efectivament, l’esmentada normativa preveu que l’actuació de l’administraci6 respecte als drets i obligacions de naturalesa
econbmica comporta l’abonament d’interessos sobre la quantitat deguda, des del moment que el creditor reclami, per escrit,
el compliment de 1’0bligaci6. El conseller de Sanitat acceptA la
recomanacilj i, mitjangant E’actuaci6 inicciada d’ofici, v a m suggerir al Defensor dei Poble que recomanés el mateix als brgans
de l’adrninkWdci6 de l’Estat, ateses d’altres queixes rebudes en
el mateix sentit, d’brgans de l’administraci6 pearica de 1’Estat it Catalunya.
A continuació expliquem aquesta problemhtica i també la del

centre sanitari esmentat.
Queixa 257189 i Actuaci6 d’ofici 114-4/89
Interhs de demora
S6n diverses les queixes que hem rebut per la lentitud dels
brgans de l’adrninistraci¿5,autonbmica o estatal, a concedir determinades prestacions econbmiques. “em de reiterar que continua vigent la thpica iocuciú de diutadh, pagador diligent; i
ciutadh, cobrador pacient>>.La diferkncia dc tracte que dispensa
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I’administració al ciutadh que 6s creditor de l’administracid és
eloqüent en el cas que tot seguit relatem.
Va campar5ixer a la nostra InstituciB el senyar Lt,S, per exposar que l’any 1986 havia fet una sollicitud de prestació sanit s a , de les previstes en l’art. 108 de la Llei General de la
Seguretat Social, la qual li fou concedida en la quantitat de X
pts. A causa d’wd errada de la Inspecci6, que motiva el retorn
de la carta de pagament, aquest import no li fou satisfet fins ai
cap de 13 mesos des de la resolució que li concedia, i fins ai
cap de tres anys de la sollicitud inicial.
En e1 moment de formular Ia queixa i ja havent percebut l’esmentacia quantitat (4 juliol i989), s’havia adreGat al Departament de Sanitat dues vegades, demmant si quan l’administcaci6
s’endarrereixen el pagament no es té dret a interessos de d e m e
ra, vist que, si b6 l’expedient havia quedat resolt, la seva queixa
persistia.
La nostra Institució va acceptar la queixa a trhrnit i va respondre a Z’interessat, orientant& en els seus drets il’infoma
dels principis generals de cdcter permanent referents a l’actuació de l’adrninistraci6,respecte als drets i obligacions de naturalesa econbmica de I’Estat.
Tot seguit soHicithem l’informe preceptiu de la Conselleria,
bo i recorbt que s’atengules el dret de l’interessat, a fi d’obte
nir el reconeixement dels interessos de demora en el pagament
de la prestficid sanithria. Es feu també el corresponent recordatori de deures legals, d’acord amb allb que disposa 1’~a-L27 de
la Llei 1411934, de 20 de mq,
del Sindic de Greuges, indicant
que l’actual Text Refós de la Llei 1111977, de 4 de gener, Ge
neral Pressuposthia, aprovat pel Reial Decret kgislatiu
1091/19&8,de 23 de setembre, igual. que la Llei 1011982, de 12
de juliol, de Finances Pribliquas de Catalunya, preveuen en els
arts. 45 i 25, respectivament, l’abonament d’hteressos sobre la
quantitat deguda, d’enl.8 que el creditor recIama per escrit el
compliment de l’obligaci6, un cop hagin passat tres mesos del
reconeixement de l’obligaci6 a pagar.
Aixi mateix, l’art. 36.2 de l’esmentada Llei pressuposthia fix&l’interes de demora, que era de 1’1 l ,50% i 1’1 l%,respectivament, determinat aquests clos darrers anys per la disposicid
addicional 4a. de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, i la d i s p
si& addicional Ja. de la Llei 37/1988, de 24 de desembre.
Acabhvem recomanant que 1’esmentat Departament tingués
present aquest recordatori de deures legals, a fi de millorar i garantir els drets de tots ciutadans, creditors S’obligacions de la
Generilitat amb dret al cobrament d’hteressos.
El conseller de Sanitat confirmA la recepcib del nostre escrit
informant-nos que, a la vista de I’expedient de l’interessat, es
recodaria a les diferents unitats que actuen en aquest hmbit les
obligacions legals previstes per I’ordenametjuridic vigent.
Més endavant, vam rebre un nou informe signi€icant-nosque
aquesta demora havia estat motivada pel retard amb que es reben les transferhncies de fons de la Tresoreria General de la S e
guretat Social (Ministeri de Treball i Seguretat Social),
organisme al qual correspon d’ordenaci6 dels pagaments de les
obligacions de la Seguretat Social i la distribuci6 en el temps i
en tot el territori de 1’Estat de les disponibilitats dinerhies p
r
satisfer puntualment aquestes ubiigacionsB, segons el que p r e
veli l’article 1.1 del Reiai Decret 1314/1984, de 20 de juny, ratificat darrerament pel Tribunal Constitucional en la Senthcia
124/1989, de 7 de juliol.

Per aquest motiu, el 3 de novembre 1989,el conseller es dkigl una vegada mes al ministre de Treball i Seguretat Social, demanant que s’adoptessin les mesures escaients a fi d’assegurar
que aquests retards, constants en les tranferhncies de fons de la
Tresoreria General de la Seguretat Social i que lesionen tant els
interessos dels ciutadans de Catalunya i la imatge mateixa de
l’administració de la Generalitat, no es tomessin a produir; també I’advertia que altrament s’exerckien les accions oportunes
per@ els brgans competents responguin oportunament de les
referides demores.
Tot aixb, sens perjudici del dret dels interessats a r e c b a r
els interessos de demara que corresponguin, d’acord amb el que
estableixen els articles 3 6 2 i 45 del text refds de la Llei General Pressuposthria i 25 de la Llei de Finances Wbliques de Catalunya, i en el percentatge que determina la disposici6
addicional tercera la. de la Llei de Pressupostos Generals de
1’Estatper ai 1989.
Ates que la Conselleria havia acollit la nostra recornanaci6,
perb C Q que,
~
d’altra banda, haviem rebut altres queixes en el
mateix sentit, d’brgans de l’adrninistració periferica de 1’Estat a
Catalunya, en compliment d’allb que disposen els atticks 1.1 i
4. I de la Llei de Catalunya 1411984, de 20 de maq,ens a&@rem ai Defensor del Poble per advertir-io d’aquestes irreguiaritats, per si creia convenient de fer als hrgans de
1 ’admhistració competent de I’Estat l’esmentat recordatori de
deures legals.
Queixes 372/89 i 279189

L’actuacM administrativa i els centres sanitaris
La incidkncia de l’administració sanithria en la plmificacicj,
gesti6 i ordenació de la sanitat perseguint la protecci6 de la salut, comporta I’exigPncia de facifitar la infomci6 i motivacid
suficient al ciutad8 i als professionals.
Interessos diversos, privats o professionals, qüestionen la legítima intervenció i funci6 tultiva de l’administmci6. Doscasos
diferents, el quals van motivar l’actuació del Sindic, s6n e x p sats a continuació,

Eis treballadors de 1’Hospitai Comarcal d’Igiralada s’adqaren al Slndic per exposar la seva dissensió a m b ‘‘l’acord de
Coordinació S a n i W de i’Anoia”, signat entre representants de
l’lnstitut Catalh de la Salut (ICS), de la Direcció General d’Ordena& i Planificació Saniehria (DGOPS) de la Fundació Assistencial de 1’Anoia (FADA) i de 1’Hospital Comarcal
d’Igualada, a causa de h varia& efectuada sobre una proposta
anterior que preveia la fusi6 entre els dos centres sanitaris
d’Igualada,I’Hospital Comacal i la FADA.
L’acord signat significava, segons exposaren els treballadors,
la supressió de molts serveis de I’Hospital Comarcal i, per tant,
la inviabilitat econbmicit i la inactivitat del centre, com tambk
la precnrietat dels JIms de treball. Manifestaven, doncs, la total
oposici6 a l’informe sobre l’assisthcia hospitabia de l’hoia,
elaborat per la DGOPS, la qual cosa encetava un confiicte
d’ampli ress6 a tot Catalunya.
Desprks de diverses reunions amb el Carnite d’Empmsa de
I’Hospital i amb l’alcalde d’lgualada, els quals van aportar sengles informes i documents sobre la situaci6 sanit&riaa Ipaiada,
sense poder arribar a cap acord consensuat, decidirem sollicitar
en aquest respecte la inforrnaci6 i intervenció del Conseller de
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Sanitat, en aquest sentit:
<<Elsinteressats, treballadors de X’Hospital comarcal d ’Igualada, varen captenir-se contraris a les mesures de reordenació i
racionalitxaci6 smithria acordades arran de l’acord sobre l’assistkncia hospitdhria de l’hoia, signat el proppassat dia 16 de
febrer d’enguany, entre els Directors Generals de l’ICS, de la
DGOPS, el president del Patronat de I’Huspital d’Ipialada i el
president de la FADA.
>>Ensíntesi, la dissensió amb l’esmentat acord, per part de
tots els treballadors, provenh d’una proposta feta per la
DGOPS a finals de l’my 1988, on després d’haver-se escoltat
les dues institucions hospitdhries d’1gualada (I’Hospital Comarcai d’lguatada i la FADA, Mútua Iguaiadina) es consided
convenient la unificació de la gestió i direccib d’ambdós centres sanitaris.
>>Noobstant aixb, aquesta proposta de fusió es pardit& i
dos mesos més tard se signa I’acord de data 16 de febrer de
1989, en el qual s’estipuh la desaparició de serveis d’un cen#re
a I’altra, sense garantir la plena activitat dels dos, ili els llocs de
treball de 1’Hospital Comarcal.
>>Elsinteressats creuen perjudicial l’esmentítt acord, en haver-se subscrit sense uns estudis previs, ni haver-se fet una cimsdta prkvia al Consell Comarcal, entre d’altres motius.
>),7’arnb&creuen que s’ha abandonat la sanitat plihlica a una
entitat privada com és la FADA -Mútua Igualadina-, degríidant, al mateix temps, l’assisthcia smithia a la comarca de
Z’Anoia.
)La riastra Jnstituci6, despr6s d’haver ofert fa nostra acció
medial, no ha pogut ajustar l’avlnenp d’arnbdtics parts en una
millor fiwionalització i distribuci6 de recursos i serveis hospitalaris, en bencfici d’una més eficaq qualitat assistemial i protecci6 de la rdztie deis ciutadaris de 1’Anoia.
>>Vistesles propstcs fetes per la DGOPS el desembre de
l’any 1988 i la q w definitivament condueix a l’acord signat el
dia 16 de febrer de 1989, se’n dwprkn un canvi substancial que
modifica els interessos dels treballadors de 1’HospitalComarcal
d’Igualada i, rl llarg termini, dificulta el manteniment de l’activitat d’aquest centre hospitalari,
>>Peraixb, molt U B agrairia que donessiu les ordres oportunes
a fi que se’ns informi sobre el futur capteniment del vostre departament quant a I’esmentat acord, subscrit el proppassat &a
16 de febrer d’enguany, i si la motivació que condui a realitza
el tIasbals de serveis d’un centre a l’altre, sense contemplar-se
I’esmentada unificació, pot comportar perjudicis als treballadors de l’Hospita1 Comarcal d’Igualada i anar en dernkrit dels
principis informadors del sistema sanitari O del drct de protecci6 de la salut del ciutadh.>>
Dels informes que vam rebre de: la Conselleria, se’n desprenin en sfntesi que:
al31 procés d’orrlenació de l’assisthcia hospitalhria a la comarca de 1’Anoia s’orienta cap a Xa necessitat de mcionalitzar
una oferta sanithia de llits i unes especialitats que, en molts casos, no justificaven en absolut h seva duplicaci6. Al mateix
temps, aquesta duplicació encareix de forma notable les despeses normals del compte d’explotació de cada centre,
>)Enel seu moment, el Departament de Sanitat i Seguretat
Social, mitjampnt la Direcció General d’Ordcnaci6 i Planificació Sanithria i els seus b r g m t h i c s , va endegar un estudi en
profunditat R la comarca de 1’Anoia en el qual, COM a trets més

destacables, es relacionaven els índexs de poblaci6 a atendre,
així com tamb6 les prevalences en les diverses patologies que
es podien presentar. Fruit d’aixb va ser l’elaboraci6 d’un informe en el qual es recomanava tot un seguit de mesures per tal de
gamtir un correcte nivell d’assisthncia hospitaI&ria
>>L’acordsubscrit el passat mes de febrer entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1TJospitai Comarcal d’Igualada i la FADA preveu l’estabhent d’una ordenació
hospitaihh que racionalitzi I’oferta sanitA~ai complementi
ambdues institucions.
banda, i dins l’acord subscrit, es contempla la cons>>D’altra
tituci6 ci’un Cornit&‘Rcnic al front del qual s’ha nomenat un
Director, perque en el seu sí es realitzin totes les tasques de
coordinwió de l’assisthcia hospitalha de L’Anoia i pugui scr
garantit l’adequat compriment de I’acord esmentat.
)>Elscfiteris assistencials sota els quals s’han repartit les especialitats rnbdico-quiriirgiques s’han basat en els indicadors de
I’activitat sanithria que els dos centres hospitalaris venien efatuant d’una determinada especialitat. Així mateix, s’hm tingut
en compte els recursos tant humans corn tecnolbgics existents
en ambd6s centres,
>>Pertiint, 110 es pot considerar que s’hagi variat la posició
respecte a 1’Hospitai Comarcal, j a que els canvis en la coordinaci6 assistencial que es puguin produir en el futur no pressuposen arnenap per al desenvolupament d’aquest centre. Tant
aquest hospital corn el de la FADA estan obligats a complementar-se, evitant dapiicacions heceshies que encxeixen
l’assisthcia i no niilioren la seva qualitat,
i E n canseqiihncia, tots els esforgos i gestions fetes fins ara
han estat encaminades a. esbblir mecanismes de coordinaci6
que permetin una millor adequació de les prestacions assistencids.>>
Estudiats els esmentats infames i contrastats amb les parts
en conflicte, mentre s’havia consolidat el propbsit de mantenir
l’activitat i els llocs de treball de l’esmentat centre; vist el contingut i els compromisos d’aguells informes, dels quals es desprenia una actuaci6 racional sobre els recursos i serveis
hosl italaris, en benefici d’una m6s eficaq qualitat assistelicial i
d’una millor proteccid de la salut dels ciutadans de l’Amia,
sens perjudici dels evidents canvis de serveis i personal que aixb podia suposar; i at&sque en l’actuació de la politca sanithria
esmentada no s’observh cap acció que an6s en dembrit dels
principis hfomxlors que han de regir el sistema sanitari ni del
dret de protecci6 de la salut, i no observant, d’altm banda, una
itctuaci6 il.legitirna de l’administració que p g u & lesionar algun dret o ilibertat fonamental, el Síndic resol@ donar per fiiiaützades les actuacions, sens perjudici de qualsevol nova ra6
que comport6s disconformitat amb els criteris d’organitxacili i
direcció dels serveis ptíhlics, que per si sola no podia.m ~ tla i ~ ~
nostra actuacia.
Ben diferent fou el cas exposat pel senyor R.M.C, en relaci6
amb l’obertura i funcionament d’un centre de medicina tradicional xinesa al inunlcipi d’Amposta. ];’interessat denunciava
l’achiació irregular de la DGOPS i la del mateix ICS, que contrivenien els interessos legltims de la clínica, dirigida per cll,
fent:aMusi6 a possibles drets i llibertats transgredits.
El Sitidic sol%cit&infomes al conseller de Sanitat i ai de@
del Collegi Oficial de Metges de Tarmgona, el qual s’havia
querellat contra els metges de I’esmcntada clinca, a fi de com-
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provar si l’actuacid d’aquests organismes s’atenia a la legalitat
vigent.
S ’indicaven en les esmentades sollicituds d’infarme les a b
gacions formulades per l’interessat, en el sentit que els actes
que practicaven els especialistes de medicina tradicional xinesa
de l’esmentada clinica no podien qualificar-se d’actes propis de
la professi6 m e c a a Espanya, perqub corresponien a una ciencia, evidentment mtdica, de m6s de quatre mil anys d’mtiguitat, desconeguda i no reconeguda com a especialitat mhdica. Se
sol*iicitAtambé a la Conselleria si s’havia autoritzat l’esmentat
centre m a c , d’acord amb allb que preveu el Decret 183/1981,
de 2 de juliol, en relació amb la Llei General de Sanitat i altres
reglaments.
Admesa doncs Ia queixa, sense que aixb pmsupos6s l’existb
nia cl’actuacions deficients, s’indicc3 a I’interessat que el Shdk
no hi observava cap actuació que hpliqu6 una actuació il-legitima que hagués impedit I’exercici dels seus drets; al contrari,
se’n desprenien, al nostre entendre, dues qüestions fonamentals,
una de Eons i l’dtra de €oma.Pel que fa a la primera, no dubt2vern de la bona fe amb la qual es pretenia actuar, i menys que
l’actuaci6 mMica que es pogu6s fer it la clinica de medicina
tradicional xinesa €os inestimable o inadequada. Ai contrari,
compartiem ei seu anhel, que l’actuaci6 amb tikniques xineses
ofereix als ciutadans, més possibilitats per millorar l’attenci6 saniaria i més opcions, davant el ventall de tecniques d’assistkncia sanithifi al nostre pals.
Ara be, tant el dret fonamental a la vida i a la integritat física
corn el principi general del dret a la protecció de la salut, proclamat a la Constituci6, necessiten de l’activitat mkdica ,encaminada al benestar social i a preservar la salut de tots els 6ssers
humans.
La complexitat de la materia m&díco-legal,l’escmsa regulaci6 de les responsabilitats m2dico-sanitAries i la recent funció
tuytiva de l’administració, imposada per la Llei General de Snnitat, responsabilitzant tots eIs poders pliblics d’organiizar un
authtic <<serveipriblic>>de protecció de la salut, fa que hi hagi
d’haver una organitzaci6 i estsuctuxa administrativa que emmarquin les relacions entre els malalts, els metges i les administracions. Aixb ens porta a la segona qüesti6, que 6s la fornal.
Coneixem la dificultat de regular la relaci6 entre metge i pa
cient, igual com els drets i deures que se’n deriven, i que en casos extrems cal recórrer d s tribunals de Justícia a fi que el
ciutadh, quan veu vulnerat un dret, pugui obtenir utla satisfacci6
efectiva. Per aixb comprenem que l’adrninistmció hagi de vetllar per una regulació i control de I’activitat mbdica.
Des de I’bptica de la salut pfiblica, 6s la mateixa ConstitLrci6
que reconeix el dret a la proteccid de la salut i que obliga eIs
poders públics a l’organitzaci6 i tutela d’aquest dret. f i s una
obligaci6 de l’administració, doncs, de vetllar per aquests drets
i deures dels ciutadans, i la Llei General de Sanitat n’és un exponent.
Per aixb, tant l’administraci6 corn els centres sanitaris, piblies o privats, en aquest cas, estan subjectes a La liei i a I’crrdenament jurídic.
A l’adrninistració, se li imposa ei deure de vetllar i controlar
tot alib que pugui afectar la salut pública; al particular, se li imposa restar subjecte als deures i obligacions prescrites en les
lleis i reglaments.
D’altra banda, I’exercici de la professi6 és regulat per la le
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gislació i l’adrninistsacid, que en el cas que ens ocupa, a m6s a
més, és regulat per cercles mds immediats a la professi& corn
poden ser en el nostre pais les corporacions de dret pdblic, c, sia
els coilegis professionals.
Els col-kgishan de vetllar pels drets del ciutadh aplicant correctament els seus estatuts, reglaments i d’altres normes de
deontologia, amb l’obligacib dc complir la seva funció, que 6s
vetllar per l’ética de l’exercici professional en benefici de la societat, atenent i protegint aixi i’assisthcia al ciutadk
Si eIs coIlegis no actuessin seguint aquests principis, els ciutadans es trobarien inermes davant les accions o omissions discrecionals de quaisevol professional, i no serviria de res el
reconeixement constitucional que se’ls fa,
Per tot aixb, i no volent justificar l’exist&nciadels collegis
professionds ni les prerrogatives de les administtacions, uns i
altres subjectes al principi de legalitat, un cop es reberen els informes de la Cunselleria de Sanitat i Seguretat Social i del
Coklegi de Metges de Tarragona és compmv8 que I’actuaci6
del Collegi de Metges havia estat totalment legitima, tant en el
procediment intern corn en l’administratiu i posterior exercici
cl’accions judicials.
Pel que fa a I’actuaci6 del Departament de Sanitat haguérem
de contestar i recomanar al conseller, e1 següent:
<<Delcontingut del vostre informe, se’n desprh que I’esmentat centre inicih les seves activitats el dia 10 de gener d’mguany, sense haver obtingut la prPvia aubritzaci6
administrativa.
nParadoxaiment, tambk li fou concedida l’autoritzaci6 aciministrativa per it la seva creació al cap de tres mesos d’haver-se
iniciat les seves activitats, sense haver-se certificat encara, mitjmqant la corresponent acta &inspecció, l’acomplirnent de les
condicions i requisits establerts reglamenthiament.H
<<Conseqüentmenti com sia que el Deparhment de Sanitat ha
de conírolar, inspeccionar i vetllar perqub tot centre compleixi
els requisits que imposa la normativa vigent aplicable at cas,
hem de soggerir-vos que s’adoptin les mesures oportunes, a fi
de concedir o denegar el pemis definitiu d’obrtura i funcionament del centre, i que s’acordi la suspensi6 provisional o la
clausura, si fos d cas.,,
<<D’altm
banda, cal que s’imposin les sancions que es puguin
derivar de la incoaci6 de l’expedient smcianador, actualment
en curs.
>>CaltamM que es prenguin les mesures convenients i necesshies per nl degut compliment i control de la normativa San&
ria vigent, en defensa del dret a la protecci6 de la salut de tots
els ciutadans. Suggeriments que us fem en virtut d’allb que disposa l’article 7& de la Llei General de Sanitat, a fi d’adequar
l’orgmitzacid ifuncionament dels serveis sanitaris i administratius als principis d’efichcin, celeritat, economia i flexibilitat, en
relaci6 amb l’article 27 de la llei que regula la nostra InstituCi6.D

En aquest cas, doncs, s’hagub de RCOIIXUEW al Departament
de Sanitat que actués d’acord amb la nomtiva vigent, vist que
la negativa O desidia a fer-ho implicava la vulneració dels drets
de tots els ciutadans a la protecci6 de la d u t , i no pas eis de
l’interessat que s’adrqh ai Síndic.
Amb posterioritat es concedia a l’esrnentadaclinica l’autofitzaci6 sanitkia corresponent i es normalitzaren b s relacions
amb el Collegi de Metges.
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3. Actuacions rnhlico-sanithries i drets del ciutsldh

€21 cornpromis i el deure de compaginar la cikncia mkdica
amb els drets del malalt s’ha d’afrontas des de la prespectha de
les liibertats individuals de la persona, que ha de ser considerda, no pas corn a objecte, sin6 corn a subjecte de drets.
Defensar la salut piiblica és recon&keri garantir la seva protecci6. La Dechracid Universal dels Drets de I ’ H O ~ Cdeclara el
dret dc tota persona a un nivell de vida que asseguri la seva salut i el seu benestar, En quest sentit s’ha anat avmpnt i iiconseguint que Europa s’hagi pronunciat en diversos instruments
que protegeixen la salut.
La Carta Social Europea, equivalent al Conveni dels Drets de
1’Home pel que fa als drets econbrnics i socials, garanteix eI
dret a la protecció de la salut.
Cal, perb, distingir entre els drets civils i politics, respecte als
econbmics i socials, vist que s6n de diferent naturalesa i de desigual control internacional. Mentre els civils i politics estan
sotmesos a control judicial, no passa el mateix amb els de carActer sociai, la qual cosa no significa un detriment d’aquests,
perque el resultat en l’efectiva elevaci6 del nivell de protecci6
social que han tingut Eumpa i Espanya aquests darrers anys,
encara que 110 sigui el. que tothom desitjarfa, no permet fer un
diagnbstic que menystingui la seva efichcia.
Fa pocs anys que en el nostre dret positiu es disposa d’nn
compendi de drets i deures subjectius sobre la protecció de la
salut, com els que l’article 10 de la Llei Genem1 de Sanitat emmera.
Les elogiables previsions dels drets esmetitats contrasten
amb la inconsisthncia dels mitjans que n’haurien de garantir la
ptccció i amb les dificultats per fiscnlitrar judicialment les accions que els poders públics ofereixen, de manera que, en conclusió, s’accentua la inseguretat jurídica. No s’ha completat ni
desplegat Xa regulació d’aquestes accions i drets, c a n és la normativa per evitar la mda prhctica professional, punt clau de
desplegament immediat, al nostre entendre.
Com cada any, hem continuat rebent queixes que denuncien
Ia mala acturaci6 professional, amb conseqiikncies de vegades
irreversibles per a la vida humana.
Ei ciutadh denunciant esgota totes les vies per cercar unit soiuci6, que rarament el satisfwii: des de la denfuicia contra Ea
inspecci6 sanidria i la comissió de deontologia del respectiu
collegi de metges fins a la h t q o s k i h de les accions judicials,
penals i civils, s6n nombrosos i llargs els camins que recorren
els ciutaddursper satisfer el buit d’aigun 6sscr volgut.
Faixb són casos extrems, de vegades hevitabres i irnprevisiMes, perb Ixi ha drets que el ciutadh i el malalt denuucim quan
els veuen vulnerats, per la mateixa manca de garanties en la regulaci6 corresponent.
La prechrh atencili i informació al malalt sobre els drets que
el protegeixen, i de les accions que en aquests casos es poden
emprendre hm motivat el Shdic en divewes ocasions a recom a m ai conseller de Sanitat la potenciaci6 millora de la inspecci6 sanihia, perqui? sigui dotada de mitjans materials i
lwmzuls que pennetin desplegar adequadament les seves €uncions, i cl’dtra banda, perqué s’adoptin les mesures necesshríes
a fi d’ampliar i miilorar els serveis d’atenci6 al pacient.
Problemes de ciutadans involucrats en suposats assaigs dí-

nics, en l’extraccid i transplantammts d’bxgans o en conflictes
de drets, ens han portat enguany a analitzar l’actuaci6 de l’administració smithria, amb l’objectiu d’insistir en el deure de garantir el respecte a ia dignitat, la llibertat i la lliirre determinaci6
dels ciutadans respecte a uns problemes que concerneixen la seva salut.
Queixa 597/89
Conflicte dc drets. Testimonis de Jcfiovh

El senyor J.L,, interessat en aquest afer, es& ~I-nculatamb les
creences religioses dels Testimonis de JehovA. J3ns comenta el
problema que se li suscith havent de ser intervingut quiriirgicament i no donar el seu consentiment que es fes arnb una transfusi6 sangufnia. L’interessat trobh n cirurgih que respctava la
seva conscihcia, el. gual no utilitzava sang en la intervenció.
Quan tot va estar preparat, la intervenci6 no es pogut5 fer, perque llavors era I’mestessista que es negava a intervenir en Ses
esmentades condicions.
La nostra hstituci6 ha discrepat sempre de les obligacions
previstes en l’article 102 de la Llei General de la Seguretat Social, pel que fa a seguir un determinat tractament muic i sotmetre’s a Ies prescripcions dels facultatius, perquE un cop
publicada la Constituci6, l’,my 1978, l’obligació determinada
en X’esmentat article, i p a l com el tractament coactiu que s’hhi
fa, s6n contraris als drets fanamentais previstos als articles 10,
16 i i 8 de la Constitució, i per tant s’han d’intcrpretx i aplicar
d’acord amb aquests preceptes constitucionals.
Resulta paradoxal, doncs, en el marc constitucional de protecci6 de les llibertats individuals, entre les quals hi ha la de

disposa del propi cos, X’obligaci6 legal de sotmetre’s a un determinat tractament mMic, La posterior Llei de Sanitat 1 0 confirma en el seu articie 10, que enumera els drets dels ciutadans
davant qualsevol adrninistraci6 giiblica sanithria.
En el cas del nostre comunicant, s’havia respectat la sevii voluntat de no ser intervingut amb transfusi6 de sang, per raons de
llibertat religiosa, per6 el mateix interessat es veia desilsistit
mMlcament perqub no trobava en els serveis sanitaris del pais
la solució al seu problema.
El Sindic s’ha adreGat als interessats que han acudit a la nostra Tnstituci6 itamM al conseller de Sanitat, a tots els quals ha
indicat que l’obligaciú del ciutadh de seguir un determinat tractament mMic nom& es pot justificar arnb l’objecte de protegir
la salut pública i per motius sanitaris d’wg&nciaO necessitat
(Llei Orghica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials cn
materia de Salut 13íblica). Ara bé, l’obiigatorietat que imposava
la LUSS tenia una base d’interks econbmic, i aixb no pot prevaler per damunt una llibertat individual, la qual ha d’ésser protegida en primer lloc.
Akb no obstant, s’advertí als interessats que 110 voliem concloure que el bé jurídic protegit de la llibertat individual fos
absolut davant del de menor mng, d’inter5s econbmic; perb aixb no priva que l’aciministracib withia, corn tamb6 l’interessat, estan obligats a trobar l’equilibri entre tots dos Mns
protegits legítimament, i que ds aquest equilibri el phmetre
pe1 qual l’interessat pot justificar la no acceptaci6 dels serveis
sanitaris establerts, amb l’obligació de l’administraci6 de respectar-li el dret a refusar la transfusi6 i, alhora, cercar noves
alternatives, si fossin possibles, d’acord amb l’art. 10 de la Llei

BUTLLETf OFICIAL DEL P A ” T

DE CATALUNYA / N h ,149 / 29 de ~ a f de
s 1990

General de Sanitat.
D’altra banda, perb, a conseqiihncia del que s’ha dit, no tr&
bant altres serveis i alternatives a l tractament, l’interessat,
veient-se desemparat en el dret a I’assisthcia sanitkia, busca
fora les nostres fronteres un servei medic adequat a les seves
necessitats que respectés la seva consciencia. En multes ocasions l’iinteressat el troba i despres reclama el reintegrament de
despeses a I’ICS en ocasió d’aquelIa intervenci6. Coneixem la
més recent jurisprudhcia i sabem que si el reintegrament es
produís, no hi hauria prou mitjans ni fons econbmics per satisfer les despeses que produiria la protecci6 dels Mns jurÍdics
pioritaris, malgrat sostenir el criteri j a exposat en els nostres
darrers informes al Parlament pe1 que En al rescabalament de
despeses amb motiu d’utilitzar serveis aliens als de la Seguritat
Social.
Per tant, cal que l’administraci6 s a n i t k h s’esforcia respectar
la conscihcia del ciuta&-mdalt, que li doni tota mena d’hformac% i cerqui alternatives eficaces al tractament a m b transfussi6 sangufninia, dintre les possibilitats dels serveis sanitaris de
1‘Estat,
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€ornada debidamente,
nPor todo elb le ruego hagn las gestiones oprtunas, y por
favor, tenga la bondad de informarme al respecto,
>zTengaVd. la absoluta confiama que mi Única htenci6n es
evitar que las personas seamos utilizadas indiscriminadamente
como si fueramos cobayas.>>
El Síndic estudia la queixa i, ates el problema de la interessada, sol-licitAdel conseller de Sanitat i Seguretat Social un informe sobre l’actuaci6 m&dicapracticada a la interessada, per si la
terhpia esmentada s’hagués fet contravenint els drets forurnentals de la persona i en contra de les normes &iques deIs d c s
deontolbgics mWcs.
Aixi mateix, s’ha d’advertir que tot assaig clhic de productes
farmachutics 6s regulat reglamentAriament @ecret 944/197 8,
14 d’abd, entre altra normativa) sens perjudici dels drets del
malalt i de tots eIs postulats étics dels professionals. Per aixb,
vam sol-licitarde I’TCS les actuacions que, en tot cas, s’haguessin iniciat en aquest respecte, mentre informAvem la interessada
dels seus drets.
En aquests moments resta pendent de recepció I’esmentat informe.

Queixa 798/89

Assaig clinic
4. Drogaaddiccih i SIDA

La interessada, C.P., presend escrit de queixa davant la nostra Instituci6 a causa del silenci de 1’Hospital Princeps d’Espanya, que no atenia la reclamació sobre irregularitats
temphutiques que hi formdh.
La senyora C.P, adduí en la queixa que ens formulava que
havia patit aquelles irregularitats en el tractament desprésd’haver estat inclosa en grups d’estudi sobre assaigs clfnnics a persones, en els quals no es van observar els postulats &tics mínims.
Manifesta que anh a I’Hospital per ser intervinguda d’un
mioma i durant tres mesos se ii adminisa el producte f m a chutic Suprefact, indicat i autoritzat pel Ministeri de Sanitat per
a casos de chcer de prbstata. Continua indicant que: <<A
un enfermo preocupado es fficil con palabras inducirlo a tornar un
f h a c o aunque no se le den garantlas de beneficios teraguticos, m8s bien se argurnentan riesgos adicionales en el. acta quidrgico, y mte la duda planteda el enfermo toma lo que e1
rnkdico le indica.
>>Missospechas de estar incluida en un estudio comienzan al
observar la cara de extraiieza del medico de cabecera que me ha
de extender Xas recetas, y la consulta que realizo al ghecóiogo
del planing al que acudo a revisiones peri6dicas.
BEStambibn sintodtico que el mbdico, que me atiende solo
al principio del tratamiento, estaba acompañado, dándome la
impresi6n de contar con un testigo ante una posible justificación.
>)Enlas consultas subsiguientes, su interrogatorio es muy directo sobre si observo determinados y concretas efectos secundaries con el tratamiento que me administra, y le manifiesto
que tengo molestias rendes, y en forma d s acusadas en el riñon izquierdo.
>>Hellegado a la intervencidn quiriírgica sin obtener nin&
beneficio terapeutico, al conúario, ha empeorado mi caiidad de

vida por las molestias antes reseñadas.
~Deseoaiiadirle que yo no he dado ninguna autorizacih por
escrit0 de consentimiento, y sin nhguna duda no se me ha in-

La nostra Instituci6 ca& any rep un nombre considerable de
queixes referents a la problemhtica que genera la droga ia les
greus conseqühncies que en deriven.
Mares de toxicbmans, i ells mateixos, s’adrecen al Sindic en
cerca d’ajuda, exposant l’evolució del problema de la drogaaddic&. Es comenp amb el consum de derivats opiacis i cocalna. Un cop addictes a h droga, cerquen m tractament de
desintoxicació i seguiment de la malaltia psiqica en algun hospital.
Obtinguda i’alta de l’hospitai, es gestiona l’entrstda en una
comunitat terapbutica, intentant rehabilitar el toxicbman.
A la vista de les queixes que hem rebut, no s’ha passat ni
a v q a t de l’esmentacla situaci6, sinó que, ben al contrari, s’empitjora. L’evoIuci6 del toxichman sol ésser irregular: generalment, l’afectat surt de la comunitat teraphtica on estava i
aleshores comenqa una situaci6 conflictiva, tant person& com
familiar.
Torna a cornenFar un tractament de manteniment amb metadona, i el toxicbman torna a ser ingressat en un centre. En el cas
hipotktic de seguir una evoluci6 regular, e1 toxicbman topar&,
segons es desprén de les queixes, amb el problema judicial pendent i a m b el de Ies llistes d’espera, tant als hospitals com en els
centres de deshabituació i rehabilitaci6, per l’escassem d’aquests, que també 6s una constant en totes les denirncies.
Cal indicar que la diflcil coordinació d’activitats i serveis
dels quals deph el drogodependent no ajuden gens ni mica a
rehabilitado, i la manca de centres de de&mxicació impedeix
de continuar amb una certa efichcia el tractament i I’evoluci6
favorable del malait. Per aixb, caldria un tractament m6s unitari
i integrd de tots els ~ C U T S Q Si activitats de reinserció -tallers,
plans d’wupaci6 i contractació, etc.- juntament amb la passibilitat de disposar de centres hospitalaris prbms ai malalt, a casa seva i al seu ambient familiar,

9540

BUTLLIZTÍOFICIAL DEL PARILAMENT DE CATALUNYA / NÚm 149 / 29 de mar$ de 1990

Sabem que ant, les mesares de carhcter sanitari i arnli els
programes de prevencih no n’hi ha prou per p l e r rehabilitar el
malalt: en cden de diversa indole, no tan sols de relrabilitaci6,
sin6 totes les neccssbies per <cintegru>>
a la societat aquella
persona que fou drogaaddich.
Aixh tamb6 escasseja, sobretot si es tenen en compte els hdexs d’atuc de la població marginal de qu& parlem i de ctelinqükncia que sovint X’acompmya. Modificar la legislaci6 penal i
laboral en quest aspecte ho considerem necessari si es voí
tvcure aqucsts ciutadans del cercle tancat on estan atrapats.
La deficient atenci6 del legislador en la coordinaci6 dc la
prevenci6 i I’assistEncia, d’acord a m b les necessitats rmls dels
drogaaddictes, fa que les mesures espcci€iques o momentrhies
adoptades per l’adrninistraci6 siguin ineficaces.
Na n’hi a prou, doncs, de protegir la salut del ciutadh, la qual
cosa ha de preservar l’administraci6; cal tamM respectar h seva llibertat individual, quc sor@ de les seves arrels sbcioxulturals i que, com a dret fonamental, és jerhrquicament
priorithia davant el dret de la protecció de la salut.
L’apici6 de, la sindrome d’imnundefici&nciaadquirida ha
obligat l’aclmhistraci6 a reconsiderar certs aspectes de la legislació anterior, i el recent Reial Decret 75/1990, de 19 de gener,
sobre tractament amb opiacis a persones dependents, confirma
fa necessitat de perfeccionar eis mecanismes de coordinaci6
existents fins ara.
Sens perjuúici d ’ a l ~ e vies
s de trmsmissi6 de la sida, la piucipd prhctica de risc continua essent la dragaaddicci6 tmvés de

les xeringues rrtijitzades, i, com també bona part de la poblaci6,
els droga;rddictes tenen una vida sexual prumiscua, la quaí cosa
pot fer augmentar el nombre d’afectats. Per ilixb, cal no deixar
d’lncrementar els programes de prevenci6 de la sida, encara
que tiri dels aspectes mEs preocupants 6s Ia problemiiticca social
que plantegen cls afectats,
Creiem que l’adrninistraci6 continua tenint una actitud soliclhia i positiva vers les persones infectades i malaltes; aixb
allunya la segregació i, corn d&iiernen el nostre damer Informe
al Parlament, tant sanithiament com socialment, les actituds
restrictives de la llibertat d’aquestes persones i lit marginaci6
són factors contraproduents per evitar la malaltia.
Per aixb cal la coordinaci6 dels departaments competents dc
la Generalitat a fi de crear places i poder acollir els afectats en
determinats centres n pisos, on puguin rebre l’atencili mhdica i
socia1 necesshria i fer una vida el mes normal possible, sense
di scrimimacions.
S h moltes tamb6 les associacions ciutadanes que treballen
per promoure la solidaritat de la societat i a J’adrninistració amb
les personcs afextades per la malaltia; cal que i’administració
1-10 s’hi giri i hi actu’i d’esquena, sinó en coordinació arnb elles,
establint-hi cls compromisos morals i econhinics necessaris.
Si i’administraci6, per;), no crea llocs on p d e r atendre degudament els malalts de sida i la famiiia no se’n fa rcspon;r;lbk,
ens trobem en un atzucac, agreujat per l’awgment, cada dia més
considcrablc, de malalts.
S’ha de comptar també amb 1a delicada i preocupant sitwcici
xistent err els centres penitenciaris, oti el percentatge de malalts
amb la sida i arnb el vírus de la immunodeficih-ia humana 6s
moli elevat. I
5
3 planteja en aquests casos la possibilitat d’aplicaci6 dc l’arííclc 60 del RegEament Penitenciari (RD 1201/198 I,
de 8 de maig), que prcveu la possibilitat de concectir la llibertat

-__I__--

condicional als sentenciats amb malalties greus i sofiments inguaribles. Molts d’eils ja s’hm beneficiat d’aqiesta mesura, pe=
rb: on van, aquests ciutadans, en cas de seguir amb vida?
En molts casos, només s’apiica l’csmentat article 60 quan la
hrnilia pot nteridre ells afectats; altres vegades, han de continilar
empresonats, per@ no hi ha centres que els puguin molIir,.ni
piíblics ni privats.
Per tant, caldria que les partides destinades al Programa. de
Prevenció i control de Ia SXIM, que per a l’any 1989 era de
2 1.900.000de pessetes, fossin redistribukles tamM en consideraci6 deis aspectes i la problemhtica social que tot plegat genera, no tan SOIS en l’atenció sariitaria.
La majoria de queixes rebudes denuncien fonamentalment la
niancil de centres adequats per a la reinsercid social i el tractament, de drogaaddictes i de malalts de la sida. Comprenem l’escassa confiariqa dels denunciants, justificada pels insuficients
centres sanitaris i de rehabilitació, atesa la poca sensibilització
de I’achinistraci6 i\ crear-ne i potenciar els existents.
La manca de mitjans destinats a aquests malalts els fan creditors de la desassitknch m6s incomprensible. Tanmateix, hi ha
aspectes subjectius d’alta significaci6 que incideixen en la resolaci6 d’atguns d’aquests problemes, i s6n la voluntat, en el cas
dels drogaaddktes, de voler-se rehabilitar, i la solidaritat de tota
la societat en una actuaci6 d’ajuda, no pas de marginació.
Queixa: 692/89
Jtn quin m6n vivim!
Tot seguit transcrivim Ia carta de la mare d’un dsogmddcte
publicada en diversos mitjans de comunicació, que espera pder ingressar el seu fill en un centre adequat.
<<“En
quin m6n vivim!” Aquesta frase pot ser h i t d’haver

viscut unes experikiicies mgoixants i injustes prudukles en entrar en contacte atnh certs problemes socials. En un moment en
qub es preprcn unes olimpíades, o en aquests dies qne els
grups politics i tamb6 les institucions fan propaganda a dojo de
la integra& a Europa i els avantatges que aixb pot representar,
la problemhtica de l’assisthcia sanithia i social encara esth per
definir al nostre pais.
>>Sius passegeu pel camer, us hi podeu trobar un home embolicat amb cartrons al portal d’una casa, un noi sense coneixemet ajagut en un banc sense que nin@ s’atwi a veure qu&li
passa, una mare de família dins el vagó d’un metro que demana
caritat entre la inclifer&nciai el “menfbtisme” de molts de molts
viatgers, O un “ionqui” en un cantonada ‘‘picant-se”amb un xeringa que qui sap d’on l’ha treta, i qui sap si ser&el comenqament del seu final.
>>Aquestdtim exemple serveix p r introduir una de les fonts
de trammissi6 d’una malitltiii cada cop m6s arreEacIa i discriminatbria a Pa nostra societat, la sida. Per un moment, hom es podria posar sota la pell dels familiars d’aquests malalts, els quals
també pateixen i sembla que se% ignori,
~ S 6 mare
c
d’un keroihbmn que té aquesta rnakaltia. He trucat a moltes portes i 110 se n’ha oberta cap, Cap on haig d’anar,
si em diuen que el meu fill Ei queda ics temps de vida?
A h l’he de prtar, si els metges i eis assistents socials erri
diuen que no hi ha cap centre adequat a Ics camtcrfstiques
d’aquest malalt? A qui he de recbrrer? Q,ui el pot ajudar? Qui
se’n Fd c&rrec?Amb diners, canvia, la situaci6? Ets necessita ser
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amic d’dgú? Quants diners s’hi dediquen? Qui 11’6sculpable?
(el malalt, la famíiia, els amics, els metges, l’administraci6 o la
societat)?
>>Aqui se n’han de demanar responsabilitats?... Probablement hi deu haver moltes qüestions més a plantejar i que no volen ser contestades. Aquesta pmblemhtica social existeix i no
ens hi podem girar d’esquena.F6ra bo que en una Europa sense
fronteres tarnbk ens poguessin arribar possibilitats i centres per
poder atendre situacions que inoIts pditics ja s’hm acostumat a
dinfondre com a “bosses de mmghaci6.
<<Avuim’ha passat a mi; dem&et pot passar a tuahs una rea b t que necessita unit respota urgent.>>.

5. Consirrn

En fiincih de les compethncies assumides per la Geneditat
de Catalunya en rnhteria de defensa dels consumidors, recoilides a l’article 12.1.5 de I’Estatut d’Autonomia, i per reforgar la
protecci6 al cinta& a qui? akludeix l’article 51 de la Constituci6
espanyola, el Sfndic de Greuges te comphcies per coneixer
de les queixes que els ciutadans li plantegen en materia de consum, concretament de la protecció dels drets de consumidors i
usuaris.
En aquest camp, malgrat el desplegament normatiu iniciat
amb la prornulgacid de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, per a la
Defensa dels Consumidors i Ucuark, i posteriors preceptes
complementaris reguladors de situacions i relacions en que es
troba quotidianament involucrat el ciutadh quan actua com a
consumidor o usuari, hem de partir de la premissa que és molt
elevat el nombre de ciutadans que desconeixen totalment el
contigut dels drets que poden fer valer, l’organisme a qui adreqar-se i fins i tot el mitja per fer-ho, quan es troben defiaudats
en la quantitat o la quditat dels productes que adquireixen o bé
n la prestació de serveis que sovint necessiten.
En funci6 de fes queixes rebudes per aquesta Institució, volem distingir tres situacions diferents que se solen plantejar ds
usuaris.
Les qüestions suscitades entre el ciutadj, i els petits carnerGOS, davant la manca d’atenci6 en les reclamacions que formulen i que generalment s6n desateses.
En moltes d’aquestes situacions, hem observat que d s hhbits
dels usuaris i I’alludit desconeixement de llurs drets permeten
aquests abusos i la impunitat de certes conductes reaiment evitables. e s malt il-lustratiuen aquest sentit que la major part dels
consumidors que ens fan arribar la seva queixa no s’hagin preocupat de sollicitar el tiquet o rebut acreditatiu de l’irnport de la
compra efectuada o del servei prestat, fet que impedeix que
aquest tipus d’actuacions irregulars es pugin acreditar fefaentment i, en canseqii&ncia,sancionar.
Davant d’aquesta problemhtica, s’ha de lluitar m i t j a n p t la
correcta informaciú als usuaris i ah6 ho hem de mani€estar davant l’adrninistraci6, perquk la legishci6 reguladora d’aquest
aspecte sigui mks eficaq possible.
Una altra situacid que sovint els ciutadans ens denuncien ésel
tracte -en la més ampla accepcid de la paraula- que les grans
empreses de serveis dispensen als usuaris: ens referim concretament als retards a acudir a reparar una avaria, a la lentitud a
subministrar un servei contractat, al complex pracediment bu-
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rachtic a seguir per aconseguir la correcció d’una errada comesa pel serveis tecnics de les companyies en qüestió, etc., com
tindrem ecasió de comprovar mitjanpt situacions reals que
ens han referit els ciutadans en la seva cornpareixeqa i amb els
seus escrits,
Les situacions irregdartrs que hem anunciat tenen corn it punt
de partida Ia naturalesa de l’acte contractual que vincula el consumidor amb la companyia que facilita el servei, és a dir:
l’usuari ha de signar un contracte d’adhesi6 si vol gaudir del
subministrament que ii prestaran, i aixb comporta certes limitacions tal COM no poder decidir lliurement amb qui contractar els
serveis en qiiestió ni poder modificar les estipulacions del contracte. Totes aquestes situacions es aadueixen en desconfiances
i recels, algun cop justificats, que malaurilciament no poden resoldre els corresponents departaments d’atenci6 a l’usuari que
les companyies han creat per informar el client o resoldre eIs
incidents que es plantegen.
Ei servei que ha motivat més queixes durant e1 darrer any ha
estat el tellefbnic, que sobrepassa en quantitat considerable les
queixes presentades contra l’actuació d’dtres entitats provejidores de serveis com 6s ara les companyies de gas, aigua O electricitat. En aquest cas, les questions denunciades se solen
concretar en sitriacions episbdiques o bé obeixen a circumsthcies excepcionals, fora el cas dels usuaris que han vist malmeses alguns aparells dom8sticcs de resultes d’una falla de tensió,
en Ia qual situaci6 les respectives companyies eIktriques intenten fi@ d’estudi i fer el ronso a I’hora d’acceptar pssibles
responsabilitats.
En relació a m b la companyia de gas,hem pogut constatar
certs retards a adoptar mesures tendents a garantir la seguretat
dels usuaris, tal com es desprdn de la queixa que presentem a
continuaci6.

Queixa 77i189
Ja ho arreglarem
El senyor RE. propietari d’un pis situat a l’eixample de Barcelona presenta queixa d Siirdic de Greuges pel fet que l’any
1984, a consqiikncia d’una revisió de la installació eneraki.de
l’irnrnoble, la companyia subministradora de gas insta b CQMUnitat de propietaris a reparar l’esmentada installació, vist que
les canonades no oferien h seguretat requerida,
At&sque el temps va passant i no es prenen les mesures adequades, el senyor RE,sotlicita una inspecció als serveis territorials del Depamment d’hdústria i Energia, els quals
efectivament cofifirmen I’estat deficitari de la instal.laci6 i requerehen els propietaris perqu&en el tesmini de 90 dies acreditin l’adequació de la installació a la normativa vigent en
materia de seguretat.
Venpt el termini concedit i les successives prbrrogues sollicitades sense que els serveis territorials esmentats ni la companyia dei gas hagin pres les mesures assenyalades i subsistint la
situaci6 de perill, el senyor RE.s’adrqa al Síndic per soklicitar
la seva intervenci6.
Un cop fetes les gestions pertinents, els dludits serveis tenitorials ens informen. que si la comunitat de propietaris persisteix
en l’actitud contumaG d’ignom el requeriment, es procedir&a
donar ordres per clausurar provisionalment el subministrament
de gas.

Hem de fer constar que, pocs dies després, el nostre comunicant ens c o n f i v a telefbnicament que el problema s’havia
resolt amb el precintament dels trams de canonada que oferien
mes perill.
Tal corn hem anunciat, el servei telefbnic ha estat el que ha
motivat més quehes de tot el sector de consum. Cal destacar la
gran profusi6 i diversitat dels motius de queixa, que a títol
enunciatiu podrlem desglossar entre la deficient qualitat del servei prestat, la lentitud a subministrar el servei, manca d’explicacims o de satisfaccions davant certes irregularitats, i així i tat
u11 enfilall de situacions que a l’usuari se li fan incomprensibles, per molt que la companyia subministradora s’esforci
a manifestar que fa tots els possibles per evitar o millorar
aquests aspectes.
Queixa 278/89
‘Cot arribarh

Un grup de veins dc Ca l’Avi, nucli de poblaci6 del municipi
de Subirats, presenten queka per la manca de telkfon púbic i
pel preu excessivament car, per la seva economia, d’installació
d’una lhia particular.
EI Sindic de Greuges va sol-licitarhfomaci6 a la delegació
de Barcelona de la CTNE, la qual va respondre que la manca de
teBfon pGblic era una qiiestió de cornpetkncla municipai i que
el Pia d’Extensi6 del servei telefbnic al medi rural ja preveia la
instat.laci6 de tekfons al nucli urbA de Ca 1’Avi en una <<tercera
etapa>>,que situaven cap a I’any 1990.
T,’Ajuntament de Subirats va ser informat d’aquests fets i va
respondre notificant l’acurd pres pel Ple de la Corporació en el
sentit de buscar sense trigar un lloc on installar tin telbfon públic i comunicar-ho a la CITJX?; d’altra banda, s’infonnaria
aquesta companyia que la zona de Ca 1’Avi no havia de tenir la
consideracih d’extriuradl, sinli de nucli urbh, amb les corresponents conseqükncies econbmiques a I’hora d’instdlar-hi una linia de telefon.
El Sindic de Greuges va informar els fornulants de la queixa
de les respostes rebudes i va demanar a l’Ajuntcamentque el tingu6s al corrent del desenllag del cas plantejat.
Queixa 360/89

Telefhnica
El senyor R,B.compareix davant la nostra hstituci6 per denunciar el fet que la Companyia Telefbnica Nacional d’Espanya (CTNE) havia modificat la installació de la línia de telhfon, i

havia procedit n instalhr-ne una altra, de tal manera que, en
obrir el portic6 de la seva finestra,fregava el fil del telkfon.
Peta la pertinent reclamació, la CTNE reconeixia el tort, perb
s’escudava en el fet que necessitava un altre permís municipal.
El senyor R.B. es va adrqar a I’Ajuntilment, que, després de fer
revisar, la inshkiació per un tkcnic, li va dir que curs& aquesta
comunicació a la CTNE.
El temps va transcorrent i el senyor R.B. no pot obrir el por&
c6, per la qual cosa n’informa. el Síndic de Greuges, que, amb
els antecedents de I’A*juntamenti els argüits per la CTNE, recorda l’obligatorietat de l’actuaci6. A hores d’xa el problema
Es resolt.

Finalment i encara dintm de l’apartat de consurn, hem de manifestar l’existhcia de certes sitiiacions relacionades amb el
mitjans de transport pfíblic. Aquestes queixes solen tenir diversos motius, des de la manca cl’infomaci6 del canvi de tarifes
amb l’antelació suficient fins a la supressi6 d’dguns serveis. En
aquests casos, el Slrndic de Greuges procedeix a instar a l’adrninistració l’adopci6 de les mesures pertinents per@ el ciutadh
no es trobi indefens.
Aixb no obstant, si el servei públic és de compet2ncia estatal
COM fóra el cas de la Renfe, es procedeix a tmmetre Ia queixa
Defensor del Poble perque sigui aquella InstituciEl que estud;i el
problema i adreci a l’brgan competent la recomanxió mCs
adient.

Queixa 997/89

Els dies de festa no es treballa
Un grup d’usuaris habituals dels trens de rodalia d’una ciutat
dels voltants de Barcelona s’adrecen a la nostra hstituci6 que&
xant-se del perjudici que els representa el fet que la Renfe hagi
suprimit certs trens de primera hora del matí els dies de festa.
Ells compareixents manifesten que la majoria treballen a les
obres oli‘mpiques i que, en fumi6 de la naturalesa i urgencia de
les esmentades obres, els dies de festa tarnb6 han de treballar,
per la qual cosa es veuen periudicats per la decisió de la RENFE.
El Sfnclic, en funci6 del MS exposat i tractarit-se d’actuacions
d’un briai de l’adrninistració pública de ]’Estat, ha tsam15s la
queixa ai Dcfensor del Poble.

La darreres novetats són l’admissió de la qnejxa pel Defensor
del Poble, que la tramitar21.
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SECCX8 5: PENSIONS I TREBALL
cotitzats a la Seguretat Social:

I, INTRODUCCI~

-Acreditacib de drets

En aquesta. sec& analitzem les queixes que poden afectar
drets i llibertats fonamentals a conseqükncia dels actes i resolucions de l’administsaci6, en aplicació de Ia normativa sobre t r e
ball i seguretat social.
T m W hi estudiem els expedients que fan referbncia al funcionament dels brgans i entitats gestores de l’admhistracid pÚblica amb compethies en rnathia de treball i seguretat social,
quan vdneran els principis proclamats en l’articfe 103 de la
Constitució espanyola (CE), per tal com no serveixen amb o b
jectivitat els interessos generals o quan aquell fimcionament o
actuació no s’adeqiien a l’obligada submissió plena a la llei i al

-Pensions de mutilats (Decret
670J1976,Llei 3511980, R.D.
43/197& i Llei 6/1982)

- Recfamacions
- PrwcripciG de terminis
~~

SEGURETAT SOCIAL

- Afilia&
- Prestacions
- Protemi6

-Rkgim general i SOW. Acci6
protectora:
-Prestacions. Denegat56 de

Dret.

S’hi inclouen, doncs, tots els expedients referents a les accions i resducions sobre prestacions, pensions i altres drets que
han atorgat les entitats gestores de les esmentades administracions ptibliques, de cornpethcia estatal. o pendent de trapils a
la Generalitat, corn és ara, principalment l’hstitut Nacional
d’Ocupaci6 i 1’Institut Nacional de la Seguretat Social, entre
d ’aitres.
Així, s’hi troben afectats, entre d’daltres, els drets derivats de
l’article 28 de la CE, sobre sindicaci6 i vaga; eis de l’article 37,
de negociaci6 collectiva, i sobretot, els principis rectors de la
polltica social i econhica, els quals han d’orientar i’activitat
dels poders públics per assegurar la protecciú social de tots els
ciutadans (article 41 CE), especialment durant la tercera edat
(article 50 CE).
Finalment, també hi reflectim els expedients derivats del
desplegament de h Llei d’bnistia, pel que fa a mutilats de
guerra, ex-combatents, militars, com tmbé als funcionaris i tre
balladors que serviren l’adrninisiracid de la segona Repfiblica.

- R&gimsespecials

pensions. hci&ncies
convenis internacionals
- Txesoreria
-Cotitzacions
-Conveni especiai

TREBALL

-Conflictes individuals i
coilectius derivats de la
relaci6 de mbail:

-Reclamacions
-Inspxci6 de treball
-Jurisdicci6

- Atur
-Política d’ocupaci6
-Gesti6 de 1’INEM
-Prestacions
-Subsidis
FOGASA
-LLibertat sindical
-heis
-Discriminaci6
-hgislaci6
-Modificació
-MWIINS

-

11. TIPOLOGIA DE LES QUEIXES

PENSIONS I BENEFICIS
DERIVATS DE LA SEGONA
REPlhtiCA ESPANYOLA

-Beneficis de fa Llei 37/1$r84,
de 22d’octubre
-Apiicac%
-Procediment
-’Beneficis d’amnixthper a l
personal considerat en la Llei
18/1984, de 20 de mars, aprovada
pel Pariament de Catalunya
-Limitacions
Aplica& de la Llei 46/1977, de
15 d’actubre,sobre Amnistia, en
relaci6 m b la Llei 1811984, de
20 de mag, d’Assimilad6 de
períodes de pres6 a pdodes

-

ItI. ‘CEMES SEIXCCIONATS I QUEIXES IbLUSTRATIVES

1. Classes passives i beneficis derivats dc la 11República

Malgrat persistir la mateixa problemhtica exposada en els darrers Informes de la nostra Instituci6 al Pariament, s’ha aconseguit que els militars que sallicitaren els beneficis de la Llei
3711984, del 22 d’octubre, i que no p i i e n acreditar docurnen-
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talment el grau militar obtingut o el seu nomenament, ho puguin provar davant la mateixa aclministracifi amb altres mitjans.
Certament, fins fa poc els eren vedades corn a prova les actes
notarials de notorietat o els actes resolutoris dictats en expedients judicials de jurisdicci6 voluntAria. Finalment aixb ha
canviat.
El Síndic, en coordinaci6 amb el Defensor rid Poble, s’ha
preocupat reiteradament de h sitiiació d’aquests ciutadans en
llurs dificultats en l’obtencili dels beneficis de l’eesrnentada llei
sobre el reconeixement de drets i serveis prestats als qui durant
la Guerra civil van formar part de les forces armades, forces
d’ordre públic i cos de cítrabhners de 1~ Repiiblica.
Molts d’aquests ciutadans no han pogut encara acreditar documentalment et grau o c k e c obtingut: en els esmentats cossos
p l fet de no aparhixer el seu nomenament en el butiletí oficial

corresponent.
Els nostres suggeriments al Defensor del Poble perqui3 s’interpretes de forma hrnplia i extensiva la llei, i les constants deniincies davant el Parlament de Catalunya, en tots els Informes
que hi hem presentat, no havien tingut fins ara l’acolliment suficient per fer modificu i ampliar els mitjans de prova establerts a l’article set&de l’esmcntada llei.
]Lx Dhecci6 General de Costos de Personal i Pensions I%bliques del Ministeri d’konomia i Hisenda continuava exigint
corn a mitja de prova una documentaui6 que molts ciutadans no
han pogut obtenir, i d’altra banda, cuxn hem dit, no s’adrnetien
les actes de notorietat o els actes resolutoris dictats en e x p
dents de jurisdiccib voluntkria, que aproven la jnforrnaci6 testimonial per a perpetua rnernbrria. Aixb comportava i ha
comportat, un cop pronunciada la resoluci6 denegatbria, recbmer davant el Trilmnal ~onbmic:o-A~ioisEP~tiu
Ctmtral, prkvia la demanda jurisdiccional, en tot cas, clavant els tribunak
cuntenciosos-administratius,
Finalment, la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, va introduir en l’mticle 53, punt 2,
una autorització al Govern per a regular els elements de prova
en els procediments de reconeixement de drets establerts en la
Llei 3711984.
Complint el que prescriu l’esmentada Llei 3711988 i acollint
les reiterades peticions i suggeriments del Shdic i del Defensar
del Pobk a l’esrneotat Ministeri, el Govern va dictar l’my 1989
el Reial Decret 64711989, de 9 de juny (BUE nÚm.141, de 14
de juny de 19891, que modifica eis aspectes de procediment, a
fi que es pugui provar per d’aitres mitjans el grau o chrrec que
s’obtingu6 urant el període republich.
Després de l’bxit assolit i malgrat Ja manca de compethncia
de la nostra Instituci6 en la tramita& d’aquests expedients, el
Slndic ha informat degudament els afectats, als guals ha facilitat la documentacM pertinent perque poguessin aportar a l’expedient que segueix la Direcció General de Costos de Personai i
Pensions PÚbli ques, del Ministeri d’Econornia i Hisenda, les
proves pertinents.
Aquests ciutadans resten a l’esperaque es resolguin ben aviat
els seus expedients i tingui efectes probatoris la documentació
que han aportat.
Un altre dels problemes suscitats per molts afectats, que la
nostsa Jnstitucili ha reiterat al Parlament en tots els Informes
que hi hem presentat 6s el del personal eventad, contractat i interi al servei de la Generalitat en GI període anterior a l 1939.

Finalment, sembla que aquests beneficiaris podran ascedir,
sense cap limitaci6, als beneficis que la Llei 18/1984, de 20 de
maq, els atorga. Els seran aplicats, doncs, els principis que inspiraven la legislaci6 sobre amnistia, amb motiu dels serveis que
en el seu temps prestaren a la Generalitat.
LRs recomanacions que el Síndic f6.u al conseller de Gsvernació i que esmentem en els nostres darrem Infomes al Parlament, sobre ia necessitat de modificar la Llei 18/1984, de 20
de mar^, per suprimir-ne les cxighcies legals que s’hi fan, han
estat acceptades dmerament pel mteix conselller.
Posseir la nacionalitat espanyola, tenir residhncia habitual en
territori espanyol, i la declaraci6 d’incompatib%tat de la pensi6
del titular o dret-havent, amb qualsevol altra de derivada d’una
relaci6 de treball, no seran requisits indispensables, ni imposicions legals Iimitatives, del corresponent &et a percebre la pensi6.
D’acard amb el clarrer informe rebut del conseller de Governació: <<Enl’avant-projectede la Llei de Pressupostos per a
l’any 1990 que s’estA elaborant, esth prevista la modificaci6 de
la Llei 18/1984, de 20 de mq,
en el sentit suggerit pel Shdic,
de supressi6 de les condicions de residbcia i nacionalitat, aiXi
corn la d’incompatibilitat absoluta de les pensions.>>
La Dbmci6 General de la Iuncilj Pública j a ha comenqat a
revisar els expedients perque, un cop publicat d text normatiu,
puguin ser resolts amb la m h x h brevetat,
AixE doncs, ells ciutadans afectats tindran la possibilitat que
se’ls apliquin realment els principis i beneficis de la regislaci6
sobre amnistia, i, per tant, se’ls reconeixeran definitivament i
materialment els seweis que prestaren a la Genemlitat clurant
l’kpoca republicana,
D’aItm banda, s’haurh reparat un tracte desigual per a
aquests ciutadans, no pas pel reconeixement del dret que ja tenien, sinó per la prestació econbmica que podran cobrar,
Queixa 44/89, entre d’albres
Sis anys de batalla i cinquanta d’espera

EI senyor f.V,, com tants altres ciutadans que prestaren serveis a la Generalitat de Catainnya durant I’hpwa republicana,
mostra el seu desencis en la carta que envia darrerament al Síndic i en les adrqades a l s pmsidents del Parlament i de la Generalitat, perque no pot percebre la pensi6 que, corn a beneficiari,
li atorga la Llei 18/1984, de 20 de mar$. Transcrivim a contimacib Ja queixa:
<<Novamenti per tiltima vegada, vull intentar aprofundir en la
conswuci6 del reconeixement de la tasca duta pels ex-funcionuis de 1’antiga Generalitat republicana, que, malauradament,
fins avui no ens ha estat reconeguda, amb tot el contingut ben
expressiu que figurava en aquella moció aprovada pel nostre
Parlament el 19-5-83, en la qual es requeria un tracte igual, en
beneficis i drets, als atorgats als funcionaris de carrera, com així mateix van adjudicar-se als funcionaris de 1’Ebre e d a , als
quals fou aplicab la legislaci6 sobre amnistia, constihüda pel
Real DecreteLey 10/1976, de 30 de juliol, i la Llei 46/1977de
15 d’octubre, els quals realitzaven les mateixes funcions que
nosaltres.
arran d’aquesta moció, fou aprovada la Liei d’hnistia ei
20 de mar$ de 1984, en la gual no es veu reflectit el que es precisava en aquella moci6 dita, perb en canvi hi figura, en el seu
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article 7, la negació clara d’obtenir-ne cap benefici a causa de
la incompatibilitat de pensions derivada d’una relaci6 de tre
baI1. Per tant, solament poden ser beneficiats, aquells funcionaris que en el transcurs de tots aquests anys s’han vist privats,
per una causa o altra, de relacionar-se en el m6n del treball, que
no han obtingut pensió de cap mena,
>>Laincongruent actitud dels diputats els quals componien la
primera Legislatura, provocant ima gran desil4usi6 i descoratjament entre nosaltres en constatar el canvi tan sobtat, que més
sembla un acte de contricció, resultat del qual van propiciar la
nega& d’aquests &ets dels que en principi es volia atorgar))
Constatant la bona entesa actual entre Govern i els sindicats
per resoldre les diferhcies socials existents, tan distintes de les
anteniors, les quds constanment es veien presidides per la insistent crispaci6, sembla que seria oportú en el nostre Principat
donar les instruccions necesshries per crear un clima d’optimisme,donades les falses esperances que es crearen en el seu entorn, procedint a la invalidaci6 d’aquest article 7,redrepnt aixf
la mala imatge observada en la primera legislatura, en ¶u&
s’aprovaren la moció i la k i , tant distants, configurant aquesta
nostra Llei d’hnistia com allb que en un principi es pretenia.
>>Avalaaquesta pretensió de millora l’evidkncia que aquest
collectiu, per I’edat molt avanGada, que essent de vuitanta anys
en amunt, no pot ser excessivament nornbr6s per extorsianar
l’ecanomia de la Generalitat; per tant semblaria de justicia atorgar una pensió aniiloga a les actuals en funcions sirnilars~.
Finalment, corn ja s’ha indicat en aquesta secció, la situaei6
d’aquests pensionistes se& resolta, d’acord amb el compromís
adquirit pel consdler de Governaci6, un cop acceptades les
nostres recomanacions, incloses en l’avantprojecte de la Llei de
Pressupostos per ii l’any 1990, QI-I ser&prevista la supressib de
la incompatibilitat absoluta de pensions, COM tamM les condicions de resiclhcia i nacionalitat espanyoíes.
Així doncs, un cop modificada la llei, s’haurh resolt el problema del senyor J.V. i dertots els altres possibles afectats.
Queixa 138 1/89, entxe d’dtxes
L’amnistia quc no arriba
EI senyor A.L. es dirigi al Sindic per exposar el problema, ja
conegut per d’altres queixes, dels ciutadans que lluitaren als
fronts per la democrhcia, durant la IIa. Rep~blica.Les vicissituds que han hagut de passar aquests ciutadans han estat exposades puntualment en els darrers Informes del Sínhc al
Parlment
Moltes sollicituds dels beneficis de la Llei 37/19&4,del 22
d’octubre,estan encara per resoldre davant la Direcció General
de Costos de Personal i Pensions Ptíbliques, del Mnisteri
d’kmornia ifisenda. El procediment per obtenir-ne els bene
ficis ha estat rigor& i la c h g a de la prova s’ha traslladat áls
sal-licitants i no se n’ha admks cap més interpretació legal que
la literal, adoptada per I’Aáministraci6.
Corn indica el senyor A.L., actualment cobren els sargents o
oficials que tingueren h sort d’bser a la meguarda i el nomenament dels qualls figwii en aigun butlleti oficial. Perb en el cas
que jo em trobo, sorn molts ets que ens hem d’acollir a d’altres
proves, amb testimunis que Iluithrern junts, per acreditar la
veracitat dels c k w s ,
wEn les operacions de I’Ebre, les ordres eren de desI

9545

prendre’ns de galons i documentació, a causa del perill de caure
presoners. Acabada la guerra i després del captiveri en el camp
de concentraci6, entre d’altres vicissituds, ningú no ens fa cas i
veiem indignats com després de 50 anys se’ns fa acreditar la
veracitat d’aquells fets histbrics, sense poder comptar amb
l’iinic mitja de prova de que disposem, la informaci6 de testimonis aprovada pel Jutjat de Primera Inshcia i protcxol.litzada
per notari. Fa més de quatre anys que esperem,perb ens tenen
oblidats, esperant que ens anem morint.>>
Encara que tard per a alguns d’aquests ciutadans i malgrat la
lenta revisi6 que es fa dels expedients de la Llei 37/1984, es tingueren en compte les nostres recomanacions i les del Defensor
del Poble, les quals han estat recoiiides en el Reial Decret
64711989, de 9 de juny (BOE 14 juny 1989), en quk Z’Administraci6 accepta corn a mitjans vNids per a la prova de b situació
a les forces armades, les forces de l’ordre phblic iel Cos de Carabiners de la República, les actes notarials de notorietat Q la
declaraciójudicia1 per a pe@tua membria.
Ara només resta pendent Ia valoraciti de la prova i que es tinguin per prou acreditats els fets que es tracti de provar, juntament amb la voIuntat poZitica de concedir-ne els beneficis de la
IIei amb la celeritat que requereixen aIs drets d’aquests ciutadans.

2. Jubilacio dels trebaliadors autdnoms i pensions no contribu tivcs
El Síndic ha reiterat en diversos Informes presentats al Pariament que la salvaguarda i garantia dels drets del ciutadb ha de
ser exigida amb el m
m
i de rigor, quan el titular de1 dret forma part dels sectors socials mes desvalguts.
La manca d’una protecci6 social unithia en el sistema de seguretat social espanyol ha fet converglr els esfoqos dels poders
públics cap a un modd més universalista i unitari en obligacions i cotitzacions, perb no en prestacions i protecció. N’és un
exemple, reiterat any darrere any des de l’inici de Za nostra 111stitució, el Rhgim Especial de Trebaiiadors per compte propi o
autbnoms, collmtiu, entre d’altres rkgirns ~ p e c h l s que
,
s’ha
vist continument discriminat quant a l’acci6 protectora
Pel que fa a la pensi6 de jubihci6, la interpretació que
1’INSS i l’ex-TrÍbunal Central de Treball fan de l’art. 28. 3, d)
del Decret 2530/1970,de 20 d’agost ha estat objecte de moltes
queixes pel no reconeixement de la validesa de les cotitzacions
corresponents a períodes anteriors a l’dta, que van ser abonades amb rechec i a requeriment de l’entitat gestora.
Les Magistraturesde Trebail, avui Jutjats Socials, estimen les
demandes que interposen els treballadors autbnoms contm les
resolucions de I’INSS considerant que les entitats gestores van
acceptar 1’aIta amb efectes retroactius, conforme a l’exigbncia
dels principis de la bona fe i de l’assumpci6 de les conseqühcies dels actes propiiis.
Aquestes senthcies, p b , són impugnades per l’INSS, mitjangant recurs de suplicació davmt el Tribunal Central de TEball, avui Tribunal Superior de Justicia de la corresponent
comunitat autbnoma, el qual, ateses les innumerables sentencies
d’aqudl Tribunal, revoca les sentbies de les Magistratures persistint a no recondiier efickia, per compfetar la carhcia a
efectes de jubilaciú, de les cotitzacions externporhies abonades

9546

B-ETÍ

OFICIAL DFLPARLAhENT DE CATALUNYA / Núm. 149 / 29 de mq de 2990

amb posterioritat a l’alta, i declara que I’SNSS s’ha de subjectar
al principi de legalitat, proclamat a l’artide 9 de la Constituci6,
El Síndic, en caordinacib a m b el De€ensor del Poble, ha anat
recomanant des de l’any 1984 un canvi en la normativa vigent,
perquh la situaci6 d’aquests eventuals pensionistes s’adeqiii a la
doctrina dels actes propis i als principis sectors proclamats a l s
art. 41 i 50 de la Constitució.
L m resolucions administratives de I’INSS, confirmades desprbs per les sentkncies de I’ex-Tfibunal Central de Treball, han
estat objecte de nombrosos recursos d’emparament davant el
’rríbund Constitucional, plantejant la desigualtat, suposadament discrjminatbrka, sorgida de I’aplicaci6 de l’esmentat art.
28.3,d), del Decret 2530/1970,de 20 d’agost.
El Ple del Tribunal Constitucional decidí pronuncix-se definitivament sobre aquest problema, en la sentencia núm. 189187,
de 24 de novembre, per la qual es desestirnh el recurs d’ernparament ndm. 862/86, <ambel vot particular de 5 magistrats que
dissentiren de la decisió de la majoria, considerant discriminatori el tractament que origina l’art. 28.3,d) interpretat en el sentit que acull la sentencia, i que viola I’iu2. 14 tie la nostra
Canstitucid
No és sobrer d’assenyalar que l’esrnentada senthcia, tot i no
considerar discriminatttbria l’esmentada norma, la qualifica de
¿<severa>),
discutible>>i i<pre-constitucion~>>
i, després de la
Constitu& i del que s’hi disposa sobre seguretat social, insta
els poders públics (legislatiu i executiu) a buscar els mitjans
normatius per fer que la realitat s’acosti als principis rectors del
Capitol 111 del Títol I de la Constituci6 i a promoure les condicions que facilitin la igualtat real i efectiva en aquesta mati%.
Aixb no obstant, i malgrat el temps transcorregut, continuen
negant unes prestacions de jubilació R tots aquests ciutadans
que van ser treballadors autbnoms i que van pagar les cotitzic i m s corresponents, amb rechrrec i multa, si b6 extemporiiniament, sense: cap garantia de suficikncia econbmica per a la
vellesa.
Per tant, hem de continuar reiterant el nostre criteri, ja exposat en altres Informes, per aconseguir resoldre el problema d’un
col.lectiju molt nombr6s a Catalunya.
Sembla, perh, que el. Govern de Madrid no est3 disposat a
modificar l’actual normativa i temem que amb el projecte de
llei de pensions no contributives es vulgui resoldre i mediatitzar
la problemhtica i els drets d’aquest cdlectiu.
Aixi, d’acord amb el que sembla que preveu, l’esmentat projecte de llei, Sense saber si sortirh a la llum píblica, pretbn ser
un calaix de sastre per als problemes de la tercera edat.
Tots els ciutadans de m6s de 65 anys sense recursos econbmics podran percebre una pensió, encara que no hagin cotitzat
mai a la Seguretat Social. Aquesta pensi6, perb, -i sobre aixb
caldrh esperar i llegir la llei que es publiqui- serh similar, econbmicament, a la que perceben els pensionistes del SOVI 3, en
cas que sigui pec a una unitat familiar, s’assirnilar2t a la pensi6
m’nima del regim general de la Seguretat Social.
Aixb
obstant, entenem que
se& la panacea per als problemes dels pensionistes, vist que les exig5ncies legals i requisits necessaris que hauran de reunir els jubilats els impediran en
molts casos el reconeixement del dret.
L’acreditació d’insutic2mcia de recunos econbrnics, les pensions u pensi6 que pugui percebre algun dels cbnjuges o les
prestacions superiors que tinguin reconegudes, entre altres cir-

cumshcies, limitaran o impediran I’accés a l’esmentada pensió.
Un cop mbs, hau& estat un esfoq insuficient dels poders pirbiics, que derivar&en un intent fmst;rat de crear una estnictura
adequada al. model constitucional de protecci6 m i a l , i s’abocarh els ciutadans de Xa tercera edat a la no pas menys preocupant
situació dels serveis socials, de la qual fem esment a la secció
corresponent.
Queixes 910189 i 201/89, entre moltes altres
Han pagat i no els ho tenen en cornptc

La denúncia de molts ciutadans del supbsit d’haver pagat les
cotitzacions preceptives a la Seguretat Social, amb el currespnent recbec i multa, i a X’hora de jubilar-se comprovar que aixb no els ha estat tingut en compte 6s una constant en les
nombroses queixes del coikctiu de trebdadors autanoms i
agents comercials.
El Sindic, en cuordhaci6 amb el Defensor del Poble, ha continuat i continuad recomanant un canvi en la normativa vigent,
at&sque no s’han acceptat les nostres recomanacions i S’ha abocat els afectats a haver de rec6rxer als migrats recursos destinats
a serveis socials.
Sens perjudici de la resta de problemes que afecten els afiliats a l’esrnentat regim especial, motivats per la deficient acció
protectosa que se% atorga, el punt neurhlgic continua essent la
denegacic)de les pensions de jribilaci6.
Aixb no obstant, entenem que, després de sis anys de la reforma d’aquest rkgirn especial, no es pot continuar discriminant
aquest treballadors de la resta d’afiliats al &gim general.
Persisteixen les limitacions en l’edat per accedir a la invalidesa, com t a m M l’exighncia de carbncies especials per a la hcapacitat laboral transitbria, i se’ls nega la invalidesa
provisional, entre d’altses limitacions no exemptes de possible
discriminaci6.
Molts jutjats socials es pronuncien contra aquesta normativa,
basada reglamenthiament en la condici6 personal professional
dels subjectes abjecte d’asseguranqa.
Així, seguint un criteri al nostre entendre m6s equitatiu, diversos brgans de l’administraci6judicial social concedeixen invalideses provisionals o, en altres casos, eximeixen de
l’obligaci6 de cotitzar per l’assithncia sanitAria si l’afiliat també
ho és del rhgim general, ja que en aquest cas s’estaría cotitzant
pel mateix concepte en tots dos rbgims,
Aquestes sentencies, per& no han tingut mes repercussi6 que
fer públic el criteri de I’brgan judicial, p q u h l’entitat gestora
(Institut Nacional de la Seguretat Social) les impugna davant
l’brgan judicial superior.
El Síndic creu oportii continuar denunciant davant els poders
públics aquesta manca d’homogeneltzacióenQe tots dos rkgims
de seguretat social; alhora, no deixem d’insistir p q u &es modifiqui la normativa vigent i s’equiparin sengles accions protectores.
Aixb no obstant, com que no s’ha resolt el problema, con&
nuem rebent denúncies com les que transcrivim a continUaci6,
dels senyors P.P. i N.P.:
<<Emsento estafat greument per la Seguretat Social, He cotitzat setze anys i dos mesos en el rhgirn d’authnums i a l’hora de
la meva jubilaci6, que esdevingué el 15 d’abril de 1987, em ne-
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g m n el dret a pensib.
>>L’afiliaci6meva va tenir lloc: al maq de l’any 1973, perb
amb efectes retroactius Bes del 7n0,raó per la qual vaig pagar,
a mes a més de les quotes endarrerides, el seu corresponent r e
chrrec, que representava una penalitzaci6 per haver-ho ingressat
fora de temps, perb que una vegada pagat, em situava al dia
amb aquesta mutualitat.
>>Peraltra part, els anys de c a b c i a eren 10 i per tant no hi
havia llac a pensar que volia comprar una pensió, perqub me’n
faltaven tretze per complir-ne 65,mes eIs dos anys i escaig que
vaig pagar d’endmerhcnt em situaven a 16 anys i dos mesos,
que és el total per que he cotitzat.
>>Isegons els comprovants al meu poder, jo he cotitzat 16
anys i dos mesos. Segons la Seguretat Social em faltava
mésd’un any per tenir dret a pensih.
>>Resumint,jo he cotitzat les quotes fntegres des del 7DO al
2/87, a més del corresponent rechec des del 7/70ai 3/73. Tot
aixb p q u &ara em diguin que no tinc cap dret.”(sic),
nM’adrega a vosté per tal d’assabentar-lod’un problema que
no rn”afect.a solament a mi, sinó a un nornbr6s grup de jubilats,
i com a tal caldria que fos resolt d’una fuma justa per a tots.>>
uFou l’any 1982 que em vaig donar d’alta a la Seguretat Social. La mateixa addnistraci6 va cobrar-me en concepte d’endarreriments des del període de 1’1-10-78 fins al 3 1-3-82per un
valor de 214.896 pessetes.
>>Comque s6c nascuda de 1’11-3-21, vaig entrar dins la Llei
26/X9SS de 31 de juliol, on nom6s necessitava cotitzar 10 anys i
8 mesos, Aqui 6s on comenp el problema, ja que era aquest
proppassat juny que complia aquests 10 anys i 8 mesos quan
vam rebre una carta de I’hstitut Nacional de la Seguretat Social
on em feien saber que els tres anys que vaig pagar no m’han
servit de res.
>>ActuaIrnenttinc 68 anys, i he de seguir pagant fins que en
tingui 71. NO creu que aixb 6s una injusticia per a tots els que
ens hem trobat en aquest embolic?
,>Actualmentes parla que pel gener una nova normativa sortir% perd si continua essent com fins ara, que cal estar en situació de “pobresa” per cobrar quantitats de 23,000 pessetes,
seguirem actuant des de1 meu punt de vista “anticonstitucionalment”; ja que no és talment injust que una persona pel fet de no
haver cotitzat mai tingui dret des dels 65 anys a percebre una
pensi& i en canvi, els que hem estat cotitzant tots aquests anys
haguem “llenjjat” unes quantitats considerables a fons perdut i
que no han tingut cap valor a efectes de cotització.
)>Crecdoncs que el meu problema ha quedat prou clar i del
tot exposat. Desitjaria que es trabCs una soluci6 per a tots els
que ens trobem en aquesta situacib) (sic).
Totes dues queixes s6n prou explicites per entendre la magnitud del probkma no resolt encara pels poders ptiblics, malgrat
les nostres recomanacions i els mandats constitucionals en
aquest respecte.

3. Regim contributiu de Seguretat Social i impediments de
protecció

De l’an?llisi qualitativa de les queixes rebudes s’infereix el
chstic que per a l s pensionistes de la Seguretat Social signific8 la
Llei 26/1985, del 31 de juliol, sobre Reforma de Pensions, hal-
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terada pel Govern central, malgrat les recomanacions fetes, en
coordinació amb el Defensor del Poble, ai ministre de Treball i
Seguretat Social, i els advertiments fomulats en els nostres Informes d Parlament,
Persisteixen les denegacions de pensions assistencids a favor
de la tercera edat, malgrat la convenihia de modificar el requisit establert en I’art. i ,2,b) del Reial Decret 2620/29&1,de 24
de juliol.
Continuem esperant, en congrdncia amb les finalitats exposades en el prehmbul de la Llei 26/11985, de 31 de juliol, la tan
repetida normativa sobre pensions no contributives, a fi de donar pas al model m6s unitari i universalista, de protecci6 social,
previst en el mandat que fa l’art. 41 de la Constitució a l s poders
p6blics.
Les pensions minimes, irrjsbries i aihora indignants, d’invalidesa, vellesa o viduitat de l’extingit SOVI i de jubilació de tot
el sistema general de la Seguretat Social.continuen quantitativament, ancorades al passat i paradoxalment, per sota la suficikncia econbmica real dels pensionistes, la qual hauria de ser
garantida pels poders ptiblics, amb l’exemplar decisi6 d’acostar-se a1 salari minim interprofessianal,f l a t enguany en 50.010
pessetes el mes.
Els aturats majors de 52 anys (d’acord amb h normativa vigent, R.D,L. 3/1989, del 31 de m q , sobre mesures addicionals
de caracter social) un cop exhaurida la prestació contributiva
per desocupaci6 de l’INEM, continuen percebent e1 subsidi assistencial equivalent al. setanh-chc pe’ cent del salari mínim,
iccondemnatsn a jubilar-se anticipadament als seixanta anys, en
cas d’haver cotitmt al mutuaiisme laborai abans de 1967, o b6
als seixanta-cinc anys, en cas de no haver-ho fet, amb la pensió
mínima de jubiEaci6.
En aquest afer, el Shclic féu un suggeriment al Defensor del
Poble perque trasllad6s l’opostuna rwomanaci6 al ministre de
TrebaIl i Seguretat Social, sobre la possible discriminaci6
d’aquests treballadors. El ministre respongué ueno acceptava la
recomanaci6 i ens recordh que l’establiment del subisiddi per desocupació de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, per a majors de 55
anys (avui de 52,d’acord amb el l2D-L 3/1989, de 31. de maq
de Mesures Addicionals de CarActer Social) ja va constituir un
important progrés en la protecci6 social dels desocupats, perb
que abans de 1’aprovagió d’aquesta llei no hi havia cap pmtecci6 i que fins i tot aquests desocupats es podien queclar sense
pensió de jubilaci6.
Pel que fa a la diferent durada del subsidi, segons el moment
en el qual, en cada cas, es tingui dret a la jubilació, no sembla, a
parer del ministre, que la legislació sigui discrihatbria, d’on
conclou, segons l’infonne que ens envih:
<<Encualquier caso, la superacih de todas las situaciones
concretas posibks de consequencias desiguales, por aplicación
de la legislación sobre la materia, ofrece sedas dificultades. La
igualación de las situaciones extinguiendo en todos ios casos el
subsidi0 a 10s 60 aiios, ocasionaria una desprotecci6n durante
cimo afios de aquellas que no puedan jubilarse hasta las 65
años. La prórroga del subsidia por desemplea hasta 10s 65 BE~Qs,
en todos 10s casos, estanla fuera del dcance de 10s mwsos disponibles para la proteccidn a otros colectivos necesitados a
cambio de dispensar una protección 6 p h a a otros~.
La conclusió parla per ella mateixa i els cdlectius de pensionistes jubilats anticipadament es continuen queixant.

9548

RUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 149 / 29 de r m q de 1990

La demanda Social de serveis exigeix, cada dia més, la nwessitat d’efichcia administrativa en la gestió de la Seguretat Social. Facilitar l’exercici dels drets dels ciutadans i agilitar el
reconeixement de les prestacions sóndeures de l’administraci6
amb els administrats. En aquest sentit ens complau indicar que,
garantint d reconeixement i el pagament de les pensions de jubilació i vidultat dintre del següent mes de la sollicitud, 1’Tnstitut Nacional de la Seguretat Social ha fet un gran pas.
Entenem positiva, doncs, la resaIuci6 de 28 de m a g de 1989,
dictada pel secretari general per a la Seguretat Swial, seguint
en la linia de la resolrrcih de 2 de febrer de 1988, la qual redui
h docurnentació que s’exigia als interessats per solkitac les
prestacions.
Pel que fa a les queixes sobre les pensions de vidu’itat, ja in&&vern en el darrer Informe al Parlament que la controversia
entre I’INSS i els afectats era motivada per la indeterminaci6 de
la disposició adicional IOa. de la Llei 30/19#1, del 7 de juliol,
la qual cosa creava dificultats d’interpretaci6 i apIicaci6.
De les recomanacions fetes ai ministre de Treball i Seguretat
Social, rnitjanpt el Defensor del Poble, es desprengu6 que el
Govern havia presentat un projecte de regulació R’questcs
prestacions.
Aquest projecte, pe&, no s’ha vist reflectit en la prktica,
fialgrat la resolució del 23 de juny de 1989, dictada pel secretari general del Ministeri esmentat, la qual suprimeix el retiuisiE de convivhncia (a quh fa re€erkmch l’apartaF a) del niírnero 1
de E’art. i60 de la Llei General de la Seguretítt Social}, i de la
sentencia 260/88, del 22 de desembre del Tribunal Constituchnal (BOE 23 de gener del 1989) reconeixent el dret de vidultat
en igualtat de condicions, d’acord amh la norma segotia de Ia
DA IOa. de la IAei 30/2981, de 7 de juliol, en els suybsits en
qrr&el dec& del causant s’hagi produjit abatis de l’entrada en vigor de l’esrnentitda llei.
Enguany, perb, hem continuat rebent queixes referents a la
no equiparaci6 de la convivkncia matrimonial a la de fet.
El legislador no considera la convivhncia extramatrhonial, i
ia legislaci6 actual exigeix el nexe familiar per accedir a la pensi6.
Seria ho, doncs, que en certs tipus de prestacions, en aquest
cíts el de vidu’itat, en quE avui preval el carhcter assistencial
mds que no pas el contributiu, no s’exigís l’esmentat nexe f m i liar i s’equipards al de fet, sens perjudici de garantir-ne la corresponent seguretat jurídica.
Finalment, una qüestid incidental que indirectament afectava
tots els pensionistes del sistema general de la Seguretat Social
ha estat recentment resolta pel Ple del Tribunal Constitucional:
és la referent a si la inembargabilitat de les pensions declarada a
l’art. 22 de la LGSS vulnera el &et a executar les sentkncies
femes, protegit per l’nrt. 24.1 de la Constitucib, i el dret a la
igualtat, consagrat en l’art. 14 de la Constitucid La sentkncisl
113/89 del Ple del Tribunal Constitucional del 22 de juny, indica que no es pot justificar, per irraonable i desproporcionada,la
inembargabilitrtt absoluta de les prestacions de Seguretat Social
i, per tant, declara la incanstitucionalitat de l’art. 22 del Text
Re€& de la LGSS quant a la grohibici6 de i’embargament incondicionat i al marge de la quantia. Per tant, es podran embargar les esmentades prestacions, d’acord amb allh que prescriu
l’art. 1449 (en connexió amb l’mt. 1451) de la llei procesal civil,

Queixa 874189
L’edat, un impediment per revisar la invalidesa

La interessada, senyora M.T., amb motiu d’hwer-li estat denegat el subsidi per ajuda de tercera persona, sollicitat davant
1’Institut Catal&d’Assist&nciai Serveis Socials, es dirigi al Sindic akgant que percebia una pensi6 d’invdidesa absoluta, econbmicament insuficient per atendre les despeses d’una altra
persona que l’ajudés a vestir-se, menjar i en altres actes essencials,
El subsidi per ajuda de tercera persona, previst en el R.D.
383/1984, d’l de febrer, li fou legitimament denegat perque la
interessada percep una prestaci6 de la Seguretat Social de naturalesa i finalitat ~znhlopes,i, en el seu cas, d’un import superior,
Sens perjudici de tramitar la queixxa davant l’brgm compe
tent, el Sindic entengud que el problema de fons era motivat per
la impossibilitat legal de la interessada de poder soI*licitardavant 1’Instittut Nacional de la Seguretat Social V.N.S.S.) la revisi6 del grau invalidant que u11 dia se li havia reconegut, atesa la
seva edat de 67 anys.
Aixb motivh l’iniei d’una actuació d’ofici, en la qual es fereix
els suggeriments oportuns ;d Defensor del Poble perquh, si ho
creia convenientI fes la corresponent recommaci6 al ministre
de Treball i Segirretat Social.
LA interessada, com tots els trebakdros declarats en sihaci6
d’invalidesa permanent, no est&exclosa d’una possible recuperació O agreujament, amb les bbvies cunscqühies que ‘uixb
comporta sobre el dret a les respectives prestacions econbmiques. Aquestes conseqühcies encara s’accentuen,en el cas dc
la senyara M.T., p
l fet de no p l e r iniciar cap expedient de revisi6 del grm d’invalidesa declardt.
Certament, l’article 145.1 de la LIei General de la Seguretat
Social (L.G.S.S.) permet la iniciació de I’expedient de revisió
del grau “,.. en tanto que el. beneficiari0 no haya camplido la
edad minirna establecida para la pensión de jubilsrcih.”. La
senyora M.T. passava de 65 anys d’edat.
Com sabem, la normativa vigent considera la invalidesa con
un impediment de carhcter patolbgic per exercir vida laboral. i
presumeix en aquest cas que I’edat és causa d’agreujammt de
la invalidesa, m8s que la mera evoluci6 d’aquest estat; d’aquI
ve, doncs, que es prohibeixi la revisió a partir d’um determinada edat: la de jirbilaci6.
Independentment de les vicissituds del sistema en la regulació de les diferents graduacions de Ja invalidesa (des de la incapacitat permanent parcial fins a la gran Invalidesa), hem vist
com la jurispmdhncia i el legislador han anat concretant les
fronteres i conceptes dels seus diferents graus, per6 deixant intocada la impossibilitat de revisi6 a partir dels 65 anys de l’in-

vhiid.
Per tant, el problema que suscita la interessada i que motivh
l’obertura del present expedient 6s el tracte donat a tot beneficiari de la Seguretat Smid dwlarat en situaci6 d’hvaiidesn, ja
sigui en grau d’incapacitat permanent total o absoluta, el qual
queda així qualificat, permanentment, mnlgrat que realment
{mkdicament i clinicament) pugui estar subsumit i acreditar els
beneficis i drets d’una gran invalidesa. La impossibilitat d’accedir al dit grau d’invalidesn, per rad de l’edat, no permet a l’hvblid obtenir l’increment del 50% en h quantia de X
a pensi6
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fixat: per la gran invalidesa, per destinar-lo al pagament de la
persona que hagi d’atendre’l o substituir el dit increment per
I’intemament en una instituci6 de la Seguretat Swial.
Una vegada publicada la Llei 13/1982, de 7 d’abril, el grau i
el concepte de gran invalidesa quedaren independitzats i es d e
finí una pensi6 per substituir els ingressos deixats de percebre,
derivats de l’incapacitat de treballar i un increment: per compensar les despeses originades per una persona que atengui l’invUd.
D’acord amb la disposici6 final 5a. de la citada llei, que&
modificat t;unM l’article 135 de la L.G.S.S.de manera que per
a la gran invaiidesa ja no es requeria estar afectat #incapacitat
permanent absoluta, sin6 que n’hi havia prou amb Ia total, a
part el fet que, a conseqiib niade pbrdues anatbmiques o funcionals, es mecessiti l’assisthcia d’una altra persona per realitzar
els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaGarse, menjar o semblants>>.
LA senyora M.T. té la condici6 real de gran invhlida, perb té
declarada una invalidesa absoluta que no pot revisar, ni per tant
augmentar de grau, perqu&t6 més de 65 anys.
Atbs el concepte del grau de gran invalidesa i la impossibilitat d’accedk-hi les persones de més de 65 anys, malgrat que realment n’estiguin afectades i necessitin l’auxili d’una tercera
persona, els Invfids permanents solliciten poder-se a c o k als
beneficis de les prestacions per a minusvhlids, en aquest cas el
subsidi per ajuda de tercera persona del R,D. 383/1984, d’l de
febrer, per atendre les despeses de J’assisthcia d’una tercera
persona.
Aquest subsidi,COM hem dit, els 6s denegat perque no compleixen els requisits g e d i c s previstos a l’art. 2 del R.D.
383/1984, d’l de febrer.
Aquests darrers anys, aIguns magistrats dels actuals jutjats
socials han estimat demandes en les quals l’actor tenia acreditada la gran invalidesa abans de complir 65 anys i no havia soliicitat, per les causes que fos, la revisió del grau. En aquests
casos, operava, a criteri d’alguns magistrats, la relaci6 de I’art.
135 amb el 54 de la L.G.S.S., que estableix la prescripci6 del
reconeixement de les prestacions en cinc anys, i s’eestirnava la
demancla si s’acredibva que no havien passat els cinc anys des
del moment inicial de la gran invalidesa,
Aixb no obstant, 1’I.N.S.S.anunciava i interposava contra les
esmentades sentencies el corresponent recurs de suplicació,
desconeixent sentencies del Tribunal Superior que les confirmaven.
Sens perjudici del criteri d’aquests magistrats, fins en el cas
d’elevar la qüesti6 d’inconstitucionditat de l’art. 135 davant el
Tribunal Constitucional, per la seva presumpta contradicció
amb els articles 14 i 50 de la Constituci6, el Síndic adverti el
Defensos del Poble dels canvis operats darrerament, que poden
fer canviar el criteri de l’administraciden aquest sentit.
Aixi, s’hauria de modificar el criteri adoptat per l’administraci6 en la distinció entre invaiidesa i jubiIaci6. En alguns
casos ha estat ja modificat, com veiem pel diferent tractament
fiscal que es dóna it les pensions per invalidesa, a causa del caracter indemnitzador d’aquestes pensions i per tant, de no subjecci6 a I’impost sabre la Renda, Aquesta rectificaci6 va haver
de ser adoptada pel Govern arran de ser andlada, per sentencia
del Tribuna1 Suprem, la circulu 4J1982 de la Direcci6 Gcneral
de Tributs, quan es feien retencions als invhlids, a compte del

citat Impost, perque ja havien arribat a i’edat de jubilació.
Una altra qüestió en la resolució d’aquesta probledtica que
motiva així mateix una recommacici del Defensor del PobIe al
Ministeri de Treball i Seguretat Social, fundada en la vulneració del principi d’igualtat davant 1st llei, fou el tractament donat
a les pensions de gran invalidesa a efectes de l’aplicació del Límit mkim de Ia pensi6 -recomanaci6 acceptada i recoliida en
l’article Zn, punt 4t, del R.D. 158411988, de 29 de desembre,
sobre Revalomió de Pensions-, per la qual, a efectes de l’aplicaci6 del 1Smit &irn de la pensió de gran invalidesa, no es
computa l’incxernent del 50% per la possible vuhneraci6 del
principi d’igualtat en discriminar els invMids que hagin substitúit l’increment per l’ingrbs en un establiment de h Seguretat
Social.
El Sindic f6u aquestes consideracions al Defensor del Poble,
sens perjudici que ell hi apreci6s violació d’algun dret fonamental, havent-hi com hi havia un possible tracte poc equitatiu i
injust a m b els invhiids en edat de jubilaci6. Per aixb, considerhrem oportú trametre el present expexhent a l’esrnentada Institució, entenent que la normativa aplicada en aquests casos pot ser
contrhia als principis constitucionals esmentats i de protecció
de la tercera edat, reconeguts en els articles 41 i 50 de la Constitucid
L’esmentat expedient esta en estudi a la institució del Defensor, que esperem que ens informi de les seves actuacions.

Queixa 1179/89
Opció entre jubilació anticipada O morir-se de gama
El problema plantejat en aquest expedient pel senyor J.P, ha
estat anunciat en el tema que ha servit de prbleg a la present
queixa, atesa la transcendkncia de1 problema i la preocupant situació generada per la manca de protecci6 dels ciutadans de
mds de cinquanta-cinc anys.
El senyor J.P., en nom i representació d’un coklectb de
bilats anticipadament>>,sector de poblacid cada dia més nombrós a tot 1’Estat espanyol, s’acirqA al Shdic per exposar la
precfia situaci6 dels treballadors que, perdent la feina, continuen percebent les prestacions per desocupaci6 de 1’Institut Nacional d’Ocupaci6 i, a m b posterioritat, el corresponent subsidi
fins que tenen I’edat de jubilació.
Aquests trebatladors han estat cotitzant a la Seguretat Social
durant tota la seva vida hbral, la gran majoria, més de trentacinc anys.
Després de dos anys d’atur percebent l’oportuna prestaci6,
els írebailadors de més de 55 anys M i e n ser beneficiaris del
subsidi per desocupaci6 (equivalent al 75% del salari minim interprofessionai vigent en cada moment), encara que no tingues-

+-

sin responsabilitats familiars i sempre que es trobessin en
alguna de les situacions previstes a l’sut., 13 de la Llei 3i/i984,
del 2 d’agost, de Protecci6 per Desocupació.

Aquest subsidi ha estat modificat pel Reiai Decret-Llei
3/1989, de 3 1 de m a q , de Mesures Addicionals de Carhter Social, el qual amplia la protecci6 als majors de 52 anys.
La durada de l’esmentat subsidi es prorroga indcfinidament
fins que el treballador compleix l’edat que li permet accedir a la
pensió de jubilació, en qualsevol de les seves modalitats, sempre que hagi cotitzat per desocupaci6 un mínim de sis anys durant la seva vida laboral i acrediti que, en el moment de la
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soklicitud, reuneix tots els requisits, Hevat l’edat, per accedir a
qmralsevol tipus de pensi6 per jubilaci6 en el sistema de la Seguretat Social.
Els interessats que s’han adrqat al Sindic van cotitzar al Mutualisme Laboral abans de l’any 1967 i bmb6 al Rkgim General, i, doncs, tenen mes de 35 anys de cotitzacions a la Seguretat
Social. Aixi, compleixen els requisits necessaris que indica la
disposició transitbria primera, punt 9 de l’oxdre de 18 de gener
de 1967, per poder causar dret a la pensió de jubiitaci6 a partir
de 60 anys.
En aquests casos, el percentatge de la pensib, essent anticipada als 60 anys, es redueix d’un 40%, a tenor d’uun &% per any
anticipat, coeficient reductor que mai mes no es torna a recuperar.
L’hstituto Nacional d’Empleo (INEM) abona I’esrnentat
subsidi fins que e1 treballador pugui accedir a algun tipus de jubilaci6, i, C Q que
~
aquests treballadors tenen dret a jubilar-se
als 60 anys, I’INEM deka d’abonar-los e1 subsidi i els treballadors han d’optar entre no cobrar res o solqlicitar la pensi6 de jubilaci6 anticipada, la qual, un cop aplicats els coeficients
reductors, es pot qualificar d’indigna i insuficient per a aquests
ciutadans durant la tercera edat.
Els nostres suggeriments al Defensor del Poble i les recornanacions fetes ]per aquest al ministre de Treball i Seguretat Social no han estat acceptades. La nostra proposta d’allargar
l’csrnentat subsidi fins a 65 anys, per equiparar-io amb el dels
altres treballadors, s’ha sacrificat a favor d’altres collectius,
com el dels tseballadors mks joves (de 52, 53 i 54 anys),
d’acord amb el citat R.D-L 3/1989, de 31 mar$.
De i’adllisi d’aquestes queixes se’n desprenen, al nostre entendre, dues conseqükncies greus: la desvjrtuació del carActer
voIuritari de la pensi6 de jubilaci6 i el trencament del caricter
especialment contributiu de la prestació econbmica d’aquesh
pensi6.
Certament, aquests treballadors s’han acollit a la jubilaci6
anticipada (60 anys) perque no tenien mCs remei que fer-ho. Aixb o res. Així han desaparegut del món laboral (poblaci6 activa) i tambE del m6n de l’atur, per passar a formar part de la
població passiva, on mai més no se’ls oferjrh cap feina,
Pel que fa al cariicter especialment contributiu de la prestaci6
de jubilaci6, aquesta tracta de substituir la mmca d’uns ingressos professionals que aquests treballadors han anat percebent
durant malts anys i pels quals han cotitzat a la Seguretat Social.
Perb entenem que la prestacih que ara perceben per jubilació
anticipada no t6 res a veure amb els mks de 35 anys treballats i
cotitzats, sin6 que s’assirnila plenament i econhicament amb
una ajuda social, de carhcter assitencial.
4. Ftment del treball estable

S’hm continuat rebent queixes que afecten la legislaci6 estatal i les seves entitats gestores (Institut Nacional d’Ocupdci6)
no traspassades encilia a la Generalitat,
Les migrades compethcies que en materia de treball corresponen a la Generalitat fan que rebem paques queixes referents
al departament de ‘Treball, sobretot en relació amb possibles
drets o Iliberta1s fonamentals vulnerats.
Abans de l’estiw passat el Govern de I’Estat va fer públiques

una shrk de mesures que s’havien d’adoptar amb la finalitat de
fomentar la creació de treball fix, especialment per a joves.
Tarnbd s’anunciaven mesures orientades a elevar el niveli de
protecci6 stxial, actualment per sota la mitjana d’Europa, malgrat la forgosa harmonització que s’haurh de produir d’aquí a
dos anys, moment en el qual la lliure circulació de breballadors
ser&una realitat a la Comunitat Europea.
Sembla que aquelles mesures anunciades pel ministre, han
anat minvant i el reglament que possiblement dictar&el Govern
central continuar&sense resoldre el problema de fons.
Deiem en el nostre darrer Informe al Parlament que el G e
vern s’havia despreocupat del principi reconegut a I’art. 15 de
i’Estatut dels Treballadors que proclama l’estabjlitat en e1 tmball, el qual no 6s més que una pantomina davant la imposició
conjunturat de la contractaci6 temporal, i aquesta, d’acord amb
les queixes rebudes, no ens permet de dejxar de dubtar que pugui generar ocupació.
Pel que fa a les mesures per a la creaci6 de treball, encara les
esperen els empresaris i els treballadors, malgrat haver-se anunciat unes subvencions a la contractació estable de treballadors
joves en la primera feina.
Les subvencions que haurien de percebre els empresaris per
cada treballador nou, contractat per temps indefinit, cada cop 6s
menor, i no s’arbitren noves f6rmules que pemetin afavorir els
treballadors que se n’han de beneficiar ni tampoc s’articulen
mecanismes nous que motivin els empresaris a incrementar les
plantilles de treballadors fixos, com podrien ser les desgravacions fiscals, bonificacions de quotes a Xa Seguretat Social, etc.,
per omplir el buit actual sobre la normativa de €oment a Li contractaci6.
Hem apreciat en algunes queixes la dificultat de les administracions catalana i estatal a coordinar i aplicar les ajudes i els
reglaments de la Cornunitat Europea.
La igualtat dels treballadors ha estat, un cop més, objecte
d’anhlisi, i els poders públics, d’acord amb les seves cempethcies, hauran de continuar vetllant perquE no es produeixin més
discriminacions per ra6 de sexe. La vaga indefinida de les treballidores d’una empresa de Barcelona posi en dubte, l’my
passat, í’aplicació del principi d’igualtat i de no discriminació
per part dels empresaris, en la contractaci6 i retribuci6 de les
treballadores, sens perjudici de l’actuacid judicial i mdgmt la
incidbncia del Departament de Treball en aquest afer.
Les llacunes en la replaci6 de certs treballs o noves professions, corn el problema dels models que presten la seva imatge
a tercers amb fins publicitaris, O de les agbcies de models corn
a empreses de serveis, fa que es violin els drets dels trebaltadors.
No obstant aixb, s’ha aconseguit a v a n p en al camp de les
relacions laborals pel que fa a. la igualtat de tracte en el tcebaii
entre home i dona,
Dues queixes incloses en Informes anteriors han quedat resoltes amb Ia publicació de la Llei 3/1939, de 3 de m a r ~ que
,
modifica diversos articles de I’Estatut dels Treballadors.
Aixi, la possibilitat d’un treballador masculí de sollicitar una
hora d’abshncia del treball per l a c h d a artificial d’un fill ha
quedat resolt legalment sense necessitat, d*araendavant, d’interpretacions judicials ni de la intervenci6 de la Xnspecci6 de
Treball.
TamM una actuaci6 d’ofici iniciada l’my 1986 sobre la man-
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ca de regulació d’un període de descruls per als p

o mares
adoptants ha estat resolt amb l’esmenuda ílei, que regula espe
cíficament l’excedencia per atendre els fills biolbgics o adop
tats. No cal&& reiterar, doncs, les nastres recammacions de
l’any 1986.
Tot seguit exposarem una altra problemhtica suscitada pels
ciutadans, la qual es veurh reflecti& en les queixes que relatem.

Queixa 126/89
Bccar i cobrar

L’interessat, senyor A.F., arnb motiu d’assistir a un curs
d’ofhhtica, cofinangat pel Fons Social Europeu (F.S.E) i subvencionat per la Generalitat de Catalunya, es queix&al Sfnndic
perquk no li fou pagada la corresponent beca.
Amb anterioritat, un cop finalitzat e1 curs, s’havia adresat a
la Direcci6 Generai d’Ocupaci6 interessmt-se pel cobr,unent:
del que se li havia ofert i havia obtingut. La Direcció General
d’Ocripaci6 li indica que encara no s’havia rebut la totalitat de
la dotací6 que el Fons Social Europeu havia concedit per contribuir a les despeses dels cursos, motiu pel qual no s’havien pagat les beques.
El Sindic, a €i d’esbrinar la lentitud del pagament i at5s que
havien transcorregut més de cinc mesos des del final del curs,
s’adre$i al conseller de Treball sollicitant-li el corresponent informe sobre la recepci6 de les dotacions del Fons Social Europeu i sobre la possibilitat del pagament a l’jiiteressat.
Al cap de 15 dies el conseller de Treball ens informava que
ja s’havia procedit al pagament de la beca, 1’impot.e de la qual
s’hwLt ingressat al compte bancari designat per l’irrteressat.
Ens indica tamb6 que aquest pagament s’havia efectuat malgrat
no haver rebut encard íntegrament les dotacions que el P.S.E va
concedir a la Genmditat per cofinatqaz les accions de formació
subvencionades.
Atesa. la informaci6 rebuda i un cop notificada a l’jinteressat,
donhem per finalitzades les nostres actuacions,
Queixa 932189
La contribució en les cotitzacions i la no pcrcepcilj de

prestacions
El senyor A.R. es dirigí al Sindic per exposar que va ser contractat per una empresa per la qual treball8 14 mesos. Amb posterioritat va ser contractat, a tcrnps parcial, per una altra
empresa, que I’acorniadh el sete dia de treballar-hi.
L’interessat rn,mifestava que la lIirecci6 Provincial de
1’lNEM li havia colicedit la prestaci6 per desocupnci6, valorant
tot el temps efectivament trebdlat, amb el cadcter dc ‘‘temps
parcial”, la qual cosa li representava una qucvltiosa reducció en
la prt=staci6de desocupaci6,

EI Sindic estudi&el problema de l’interessat, del q w l no es
desprenia cap actuació ik1egítim.a de I’INEM; al contrari, s’havia aplicat literalment l’art. 9 de Ia Llei 31/1984, de Protecció
per Desocupació,
hixb 110 obstant, iates el contingut de la Llei de Proteccid
per Desocupació, es considerh injusta la penalitxaci6 que fa
l’esrnentacla llei en aquest cas i es procedi (z sollicitar un innfoxme a I’hgan competent,
ReMrern l’oportunít informaci6, de la qual es desprenia el se-

güent:

<<Emplau comunicar-li que les dades obrants en aquest Institut i de I’aplicació dels preceptes legds i reglamentaris escaients, s e h desprkn que la ’base reguladora dihria’ és el
quocient de ... “el promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia durante las seis meses Últimos ...
(art. 9,1 Llei 31/1984).
n... “en el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a
tiempo parcial, la cuantia rninima y rnhima de la prestaci6n se
determinará teniendo en cuenta el salasio mhimo interprofesional que corresponda al trabajador en fimcidn de las horas trabajadas...
>>Li
cua1 cosa implica que tant la situació legal de desocupació com les bases de cotitzaci6 per al chlcul de Ia BRD s6n en
el seu cas les darreres que s’acrediten. Aquests fets, junt arnb
els preceptes esmentats, s6n determinants que per part d’aquest
Institut s’ha seguit allb que disposa la vigent legislaci6, sense
que hi hagi hagut cap error pel que fa al reconeixement.))
Així doncs, 1’INEM havia aplicat literalment la normativa vigent, causant, al nostre entendre, d’un greuge a X’interessat,ben
segur que per defecte legal en la protwcid de determinades situacions.
Atesa la normativa aplicable al cas, el Sindic cregué convenient posar en coneixement de 1’6rgan competent de l’administraci6, que l’aplicació literal d’aquest precepte, sense tenir en
compte el context general de la Ilei, produia un resultat injust i
perjudicial al desocupat.
Així, s’indich a I ’ M M , arnb motiu de la determinació de la
quantia de la prestació per desocupació de I’interessatt,
que del
contingut de l’infome trami% a la nostra Institució, se’n desprenia que les bases de cotització per calcular Ia base reguladora de la prestaci6 per desocupwi6 (BRDP) són les tiltimes que
s ’acrediten.
hixb no obstant, i atks allb que disposa el segon parhgraf del
punt 3 de l’article 9 de la Llei 3 l/f 984, relatiu a la quantia mínima i mhxirna de la prestació, aquesta es determina, cn cas de
desocupaci6 per pkrclua d’un treball a temps parcial, en funció
de les hores treballades, i linicament es té en compte el contracte a temps parcial (amb el qual s’ha accedit :i la situaci6 legal
de desocupaci6) per limitu la quantia de la prestació, sense
comptar-ne la durada.
Estudiat aquest punt, entenem que la interpretació literal del
tercer parhgraf de l’esrnentat punt 3 de l’artide 9 condueix a sitriacions injustes s i s’aplica indiscrirnhna&rneiit una limitaci6
cxcepcional en la quantia de la prestaciii, derivada del supbsit
de Ia situaci6 legal de desocupació (SLD) de la qual es provingui -en aquest cas, per resolucih dc la relació de txebnll a insthncia de l’ernpresari,el seté dia del periode de prova --(article
6.1. U, g de laLlei 31/1984).
Aquesta lirnitaci6 de la quantia, d’iina banda ja computada
en el chícul de la base reguladora de la prestaci6, havent-se fet
dels darrers 180 dies cotitzats (<precedentsai dia en que s’liagi
produyt la situaci6 legal de desocupaei&> [,onja s’inclouen els
dies cotitzats a temps parcial, (7 dies):l, torna a penaiitzar el beneficiari, vist que la nova quantia que li correspngui d u m t tot
el temps de la prestaci6 no pot excedir el límit imposat en firnci6 de les hores dels set dies treballats a temps parcial.
Comprenem l’aplicacib de la legalitat vigent, peerb entenem
que aquest precepte podria discriminar els desncupats als quals,

provenint d’un treball a temps parcid, no siguin tingudes en
camptc totes les quotes de les cotitzacions dels 180 dies dels
darrers quatre anys, pel sol fet del tipus de treball que han perdut el dmer dia abans cle la situaci6 legal de desucupaci6. Més
que m6s quan, en un sistema coin el nostre, la contingkxicia de
desocupwi6, objecte de protecci6, 6s enrinentmcnt contributiva.
Considerada la prestació per desocupació com una renda
substitutiva de la renda salarial deixada de percebre (art. 2.2 de
la llei), no 6s equitatiu comptar nom& la renda del darrer dia, a
efecte de lfrnits, sin6 que cal fer-ho t
íd corn prescriu la llei per
calcular la base reguladora, que exigeix un perfoode de cartrencia
cotitzat en els clarcers quatre anys anteriors a la situació legal de
desrxupacib o al moment en el qual cessa l’obligaci6 de cotitzar.
La limitació excepcional que es fa al treballador que es troba
en SLD provenint de treball a temps parcial no hauria d’a€ectar
ni contravenir les conseqiihcies d’un sistema einincntment
contributiu, basat en les quotes cotitzades durant e1 temps treballat, les quals, ja de per si, s6n proporcionals i limiten la base
reguiadora i la durada de la prestaci6 per desocupació.
En el cas que ens ocupa, la limitació de la quantia 6s en funció de les hores trebdlacles els set darrers dies del contracte de
treball, a temps parcial, mentre que anteriorment el beneficiari
ja havia treballat catorze IMSQS a temps complet, Si hagu6s perdut la feina a temps cotnplet, cobraria la prestaci6, limitada en
fumi6 de les seves necessitats assistencials (fills, etc.), mentre
que ara la t6 limitada pel tipus de contracte que ienia el dia
abans d’accedir i-l la situa& legal de desocupaci6.
Per airrb, sens perjudici de la reclamació que l’intcressat hauria pogut formuíar contra la resolució administmtiva, i en el seu
cas, de fa demanda davant el Jutjat Social, vani creure COI~VCnient advertir I’INEM d’aquestes situacions, al nostre entendre
poc equitatives, que es produeixen de la intarpretacid literal i
restrictiva del d a m r pariigraf del punt 3 de l’articlc 9 de I’eesInentada llei, a fi que, si est&al seu abast, es pugui mitigar el rigor de la llei, amb la qual cosa es contribuiria a la lhgica i al
carhcter fortament coníributiu del sistema, en heriefici cl’aquests
desocupats.
L’advertiment esmentat esta actualment pendent de resposta.
Queixa 388189
Diferhcia de ractc cntre parelles c:isades i amistanpdes
El Servei dels Drets del Ciutadh de I’Ajuntament de Santa
Coloma de Grameiict ens erivih una queixa del senyor F.M. relativa a la possible discriminaci6 cn el tracte donat per la normtivn sobre proteccili per desocupació ¿iles pmlles que
conviuen sense ser casades respecte a les unides per matrimoni.
Certament, les unions de fet no estan previstes a efectes de
prestacions 1iibomls i s’cxigeix el vincle marital per tenir-hi
dret.
De vegades els jutjats i tribunals interpreten aquestes normes
amb cadcter extensiu, i fins n’hi ha que equiparen Ea convivencia de fet a la matrimonial, allegant el. principi constitucional
ri’ígualtat davant la llei i el de Iiiberíat idwlbgica establert a
1 ’art. 16 de la mateixa Constitució.
Continuem tenint la legisIaci6 aplicable en contra i aquestes
dues situscims no s’cquiyarerr. l’amp~ccl legislador ni I’exe-

cutiu 110 han considerat fins ara la possibilitat de modificar
aquesta normativa, malgrat les recomanacions del Síndic i el
Defensor del Poble, 8 part les de I’OIT.
Es continua, per tant, diferenciant d vincle f’amiiiaro matrimonial de la relació afectiva IS de fet, si b&Cs cert que en alguns
supbsits la legislació ha tingut en compte l*csmentadaequiparaci6, coin ds el cas de l’art, 11 del Codi Penal i la disposició addicional i0a de la Llei 7/3 981, de 30 de juliol.
No s’ha produ’it el mateix, per& en la resta de lrt legislacic5, i
6s necessaris i compethncia del legislador i executiu, la inwliCicaci6 i assimilaci6 d’aquests supbsits.
En el cas que ens ocupa, per poder accedir als beneficis del
subsidi per desocupacih, l’art. 13’1,a) clc Ia Llei 31/1984, del 2
d’agost, modificat darrerament pel l3.D-L 3/1989, de 31 dc
mmq, l’interessat s’ha de trobar en situaci6 de tenir <<responsabi I ita t s familiarsN.
El mateix art. 13, punt 4, defineix qui: s’entén per responsabilitats familiars: <<Telm
a cargo, al cbnyuge o n u ~ familiar
t
por
consaguinidad o afinidad llasta el segiindo p d o inclusiven.
Amb posterioritat, el ICeial Decret 625/1985, del 2 d’abril,
que desplega la Llei 31/1984, de 2 d’agost, reitera el que s’ew
tkn per mymwabilitats €amiliars>,i hi afegeix K..que convivan coli el trabajador cumrío la renta mensual del conjunt0 de
la unidad familiar dividida por el número cte rniembros que Xa
componen no supere el saixi0 mínimo interprofesional. [...I
~3,- NOserá nwesaria la convivencia cumdu exista obligaci6n de alimentos en virtud de convenio O resolución judicial.
En caso de c6nyuge e hijos, se presumirfi la convivencia, salvo
prueba en contrario, cumdo &tos tengan reconocida la condición de beneficiarios de asistencia sanitaris de ka Seguridad Social...>}.
Sembla, doncs, que el legislador no vol incloure les parelles
de fet quan nom& utilitza la paraula cbnjuge, o sia, titn sols les
que han contret matrimoni. D’altra banda, el nexe que s’ntiljtm
és el familiar, i per tant, no s’jiiclmen en l’hmbit d’aplicacid
dels preceptes esmentats els supbsits de convivhncia extramatrirnonial o cle fet, els quals ningri 110impedeix que es t.rmsfermin
en vincle conjugal exercint un dret, el de contreure inatrjmoni.
Per tant, estant l’interessat linit de fet amb una dona que 6s
la seva prella, no Ei és d’aplicació l’esmentat precepte. S i s’interpretds hi noma d’acorcl amb l’m,3 del Codi Civil, en rektci6 amb el context ila reillitat social del temps en qui? ha de ser
aplicada i atenent al seu esperit i finalitat, entenem es podria fer
extensiva d s siipbsits de convivkncia exiriimtrirnonial, si
l’jnteressat provés, tant en via judicial com administrativa, la
convivhcia marital per-rnment (empadronament de la parella,
ser beneficiari de l’assithncia sanithii, acreditat en en el carnet
de la Seguretat Social, etc,), sens perjudici de garantir la seguretat jurídica de l’art. 9.3 de la Constituci6.
Pel que fa, pe& a la possible discriminacid alkgach per l’interessat, hem d’indicar que el Tribunal Constitucional ha posat
de manifest, en diverses ocasions, que el principi d’igualtat davant la llei, proclamat a l’art. 14 de la CE., comporta que (Ec;
supbsits de fet iguals s’m treguin les mateixes canseqühncies
jurídiques, havent de considerar iguals els supbsits de fet quan
Xa introciucci6 en un d’ells d’un element o factor que permet diferenciar-lo de l’altre hagi de considerar-se mancat de fonament
racional, i per tant, arbitrari, pel fet que el tal factor o element
diferencial sigui significatiu per A la protecci6 dels Mns i drets
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pretesos pe2 legislador (SSTC 76/83, dt: 5 d’agost i i03/83,de
22 de novcnnebre). Per aixb, C Q ~ liem
I
dit amb ;mteiiorit;it, seria
difícil enteridl-e discrimitiació per 1x6 de l’cstiit civil, ja que hi
ha dos supbsits diferents (corwiv&nciaextrmiatrimoniat iconvivhcire conjugal) i essent així’ que el primer es pot trrmsformar, exercint un dret, en vinclc corijugal.
Reproduim a continuaci6 u11fonament juridic d’un acte resolutori del Trihnal Constitucional, dictítr: amb motiu d ’un recurs
cl’emparrt ibmdat per una persona que convisqu6 6s de trcnta
anys unida de fet. amb l’nrrendatari d h n habitatge,
La interessada sokiicitava quc se l i reconeix& el dret a la subragació en ef coxitsacte d’arrendament per la presuinpta vulneraci6 del &et a In igualtat prduYda per les resolucions judicials
denegatbries obtingudes amb anterioritat.
c.2.Li1 psetensi6n expresada piiede tener acogida por este T.C. poc las rmones que se exprwan a continuaci6n:
.a) En primer lugar, el tmtamiento que ralira el articulo 58
de ht k y de Anencbunientos Urhanos con reIaci6na 10s llamados a ejercitm el derecho a la subrogacih --dexecho que s u p
ne un trata distinto y favorable, que cotiduce a la pr6rmga
forzosa de ia relaci6n contractual- no afecta para nada al derecho a la iguddad a que se refiere el art. i4 de la CE.
>>EIlegislador tiene un marco libre de actuación en el que

p u d e ejwcer sus opciones y restringir o ampliar, incluso suprimir, el clerwho a la subrogacih, sin que dla afecte, en principio, al derecho de igualdlad y no cIiscriminaci6n que protege el
art. 14 de la C E .
>>Sihasta ahora no se han equiparado 10s vinculos rnatrirnoriiales a las uniones de hecho, en este tesceno, nada hczy que la
exiga en nombre del principio y dei derecha a la ipaldad, sin
yuc Ia aciuaci6n equiparativa del legislador en otros supuestos
prejuzgue u ohligue a tratarnientos igwhtarios en este caso,>>
Tanmateix, sens perjudici de les accions que 1’interess;lt pugui exercir contra Pa resolució dcnegatbria de l’INEM, mitj(m$ant I’oportrlna reclamaci6 pr&via davant la Dbecci6
Provincial, a fi d’exhaurlr Ia via adrnninistrativa, i, en tot cas,
inicidarla judicial, (interposant demanda davant el. Jutjat Social,
perqub sigui el jutge que interpreti la noma aplicable al seu
cas), haurem de continuar recomiant 31s poders p~blicsla seva intervencid, a fi de resoldre cls problemes produits per la
normativa vigent, en la manca de regulació d’unes situacions de
fet que fins ara riomes la jurisdicció pot pakliar.
El Sindic, pe&, creu convenient reiterar als poders ptíblics
l’equiparaci6 de les parelies de fet a les matrimonials, sempre
que, salvant la inseguretat jwidica, s’acrediti una conviwhcia
pemanent i estable.

Fasciclc segon
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SECCI6 6: SERVEIS SOCIALS

DONES

Tractem en aquesta secci6 les queixes relatives als serveis
socials en general presentacles durant l’my 1989. Hi tenen cabuda, per tant, les qiiestions suscitades en relació amb la phresa, els collectius marginats, les accions socials dels @ers
p~blics(atorgament de subsidis, inversions en equipaments socials, etc.).
La inclusi6, com a addenda a aquest Informe, $’un segui1 ilibre sobre la msbrginaci6 a Catalunya, ens ha portat enguany a
tractar aquí aspectes molt específics de la temhtica social. Aixi,
hem parat la nostra atenci6 en I’es.truc?ura cle les ajudes socials i
en la sifiració de les residencies per a. la tercera edat, i només
hem tocat fiigaFment altres qüestions, m6s amplament comentades en l’esmentat llibre segon.
La selecció dels afers (subsidi de gímntia d’ingmssos mfnirns, ajudes a la vellesa i dret d’aliments, residhcies, s a l 4
ciutadh, etc.) respon, d’altra banda, ii la seva major importhch
-tant qualitativa com quantitativca-- respecte a la totaliiat de
qüestions suscitades durant I’any 1989 en matkria de serveis socials.

-B

DEFíCXENTS PfSICS

m m arquitectbniqws
- AC&. a un lloc de treball
-Subsidi
-Sollicitud
-TrmitacitF
-Denegaci6 per grau de deficikncia
-Deiiegacib per ingressos
-DenegacCi6 per altres causes

DEFICIENTS PSfQUICS

-Accés a un lloc de trdxill
-Subsidi
-Sollicitud
-Tramitaci6
-Denegaci6 per grau de deficihcia
-Dencgwi6 per ingressos
-Demgacib per altres causes

-Subvencions a associmians i instituCiOllS.

GENT GRAN

-Residhcies
-Iricklhcies en l’ajuda FAS
-hcidhcies en centres socials

(Casals)
-hdigeiits
lNPANTS

---

GRUPS MARGINATS

-Gitmos
-D’dms

---

--

BORSES DE POBaESA

-- Administrxi.6 de la Generalitat

-Administracionslocals

III. TEMES SELECCIONATS I QUEIXKS ILLUSTRATIVES

1. E1 subsidi de gamntia d9iingressas minims: Ia scva importBncia corn a element corrector d’hjusticics socials i les
seves mancances
El Reial Decret 383/1984, d’l de febrer, pel qual s’aprova e1
sistema especial de prestacions socials i econbmiyues per a minusvhlids, integra d subsidi de garantja d’ingressos minims,
com també el cl’ajut de tercera persona i el dc mobilitat i compensaci6 per despeses de transport, dins I’acci6 protectom de
l’esmentat sistema especial.
El subsidi de garantia d’ingressos mínims es conforma corn
una prestaci6 econbrnicn peribdica, destinada a satisfer les necessitats bjsiques C Q ~l’alimentaci6, vestit i habita%,
d’aquelis que, no tenint els mitjans necessaris per subsistir, no
es troben en condicions -per raó dc minusvalidesa- d’oobtexnir-10s.
Els beneficiaris han de reunir els següents requisits:
- No trobar-se dins el camp d’aplicacib del sistema de la
Segirretat Social pel fet de no exercir cap activitat laboral,
- No ser beneficiaris o no tenir dret, per edat o per qualsse
vol altres circurnstbncies, a prestació o ajut de naturalesa i finalitat anAIogues i, si s’esqueia, de quantia igual o superior
atorgada per un altre organisme p~bic.
-No superar en recursos personals el TU % del salari mhim
en cbmput anual (llevat que el mínusvhlid tingui persones a c5rrec seu u formi part d’una unitat familiar de la qual depengui,
en el qual cas s’intrdueixen altres elements correctors).
-Tenir més de divuit anys.
-Troba-se afectat per una incapacitat en grau iguai o superior al 65 %.
-Trobar-se impossibiiitat per obtenir feina adequada, a causa de la minusvalidesa.
Al marge de la valoraci6 que es pugui fer sobre els diiferents
requisits exigits per ser considerat beneficiari del subsidi de garantia d’ingressus minims, aquesta Institu& ha constatat -un
altre cop- la diferhcia existent, en l’asumpte que ens ocupa,
entre els postulats de la noma i la seva aplicació prhctica, perque ni la quantia de la prestaci6 6s suficient per “satisfer dignament les necessitats bhsiques”’,ni la tal prestació s’esth a la
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totalitat de beneficiaris potencials.
Pel que fa a la quantia, sobra qualsevol comentari. davant la
dada: 21.000 pessetes el mes a partir de l’i de gener de 1990.
Amb aquests diners, la persona minusvZdida en un grau igual o
superior al 65 5% s’ha de procurar aíimentaci6, vestit, habitacih,,, Si, a més ilmks, aquesta prsona pateix una disminuci6 en
grau igual o superior al 75 % i iiecessita l’assithncia d’una aiira
per als actes essencials de la vida com ara vestir-se, caminar,
menjar, p ~ d r htenir dret al subsidi d’ajuda per tercem persona,
fixat cn 8.590 pessetes el mes a partir de l’any 1990,
Es pretén aixi, amb els subsidis indicats, que un gran invhld
incapq de fer pel seu compte els actes elementals de la vida,
pugui subvenir ii les seves necessitats. Per a a k b se li concedeixen 29,590 pessetes el mes (!I.
Si la qüantia del subsidi de garantia d’ingressos mínims i altres de similars ja representa una greu mancanqa del sistema especial de prestacions per a minusvhlids, no és menys greu la
lectura restringida des de l’administracid, dels requisits necessaris per ser considerat beneficiari del subsidi,
En el nostre informe corresponent a 1988, donhvem compte
del cas d’una noia de 18 anys que tenia parditzades les cames i
e1 braq dret a conseqiihcia d’una ksi6 de mbdwkla: li va ser denegat el subsidi de garantia d’ingressos m’nims pel fet de “no
trabar-se impossibilitada per obtenir collocaci6 adequada”.
Per bé que I’administració va revisar aquesta denegaci6 i
concedi finalment a la interessada tant el subsidi de garantia
d’ingressos rninirns corn el d’ajuda per tercera persona, el fet és
prou eloqüent respecte a la interpretiaci6 summament restringida a que ens referim.
Els problemes que es presenten més sovint fan referi5ncia a
dos dels requisits indicats: la valoraci6 del grau d’incapacitat o
minusvalidesa i la considexaci6 sobre la possibilitat d’obtenir
una feina adequada. En tots dos casos, l’evident marge de discrecionalitat amb qui3 opera I’administracih explica, al nostre
entendre, que la majoria de queixes presentades en relació amb
el sistema de prestacions especials a rninusvhlids s’adrecin contra les valoracions administratives sobre el compliment de tals
r q ui sits.
LA tasca dels equips d’avatuaci6 rnkdica de l’hstitut Catal&
d’Assisthcia i Serveis Socials (SCASS) no és evidentment BciI
a I’hora d’establir el grau d%tcapacitat d’un rninusvhlid, malgruat el barem establert a aquest efecte per ordre de 8 de m a g de
1984 (que, com a ankdota, &rem que ocupa 57 pAgines del
BOE). EE problema, perb, no es limita it la dificultat objectiva
de determinar si una persona t4 un grau de disminuci6 del 64 %
o del 65 %.
En opini6 nostra i aI marge dels aspectes rnkdics, la consideració dels quals excedeix Sa nostra capacitat t b i c a , aquests
mateixos barems s6n injustos,
Corn a exemple @fic nom& cal dir que, per aplicaci6 del
barem per a l’avaluació de la impossibilitat d’abtenir feina a d e
quada, una persona disminu‘ida en un 65 % o més, de 40 anys
d’edat, amb el certificat d’estudis primaris, amb una professi6
inadequada o inconvenient a la seva incapacitat, que viu en una
zona on no hi ha ofertes de treball per a la seva professi6 o professions afins, i a la qual el grau d’incapacitat li limita la quantitat de temps que @rfa dedicar-hi, obtindria un total de 4
punts sobre els 7 necessaris perqub s’estimks que tt5 impossibilitat de trobar feina adequada.
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La persona en qüesti6 veusia aixi denegada la seva sollicitud
del subsidi de garantia d’ingressos mfnims perquk estaria <capacitada per obtenir feina>>.
EI barem per determinar la necessitat d’assithcia de tercera
persona és, si escau, encara més extravagant: una persona disrninu’fdaen uo. grau del 75% o superior, usuari de cadira de rodes, que al llit no pot canviar de posició ni cordar-se els botons
ni les cremalleres, afaitar-se ni tdar-se les ungles, ni rentar-se
el cabell ni servir-se el dinar, ni tallar la carn, ni utilitzar el telb
fon, ni fer Gs de la rhdo, liibres, diaris; que deph $una altra
persona per col-lmar-seles prbtesis i que td una perfecta adaptaci6 personal i social i és psiquicament autosuficient, obtindria
per apiicaci6 de l’esrnentat barem i 3 punts dels 15 necessaris
perquE es considerés que necessita I’auxili de tercera persona.
Se li denegaria dxi la prestaci6 (clarament insuficient) de
8.590 pessetes el mes per aquest concepte.
Els exemples exposats són testimoni evident de la gran disthncja que hi ha entre les prescripcions de la noma i la seva
execuci6 prhctica: la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’htegració
Social dels Mhusvhlids (LISMI) s’inspira -segons e1 seu article
primer- en eis drets que l’article 49 de la ConstituciQreconeix
als diisrninuits per <<radde la dignitat que els és @pia)>, per a la
seva completa realització personal i la seva total integració social)),
Per a l’exercicí d’aquests drets (artfcle 3) “els poders p6bics
prestaran tots els recursos necessaris.,,,essent una obligacib de
1’Estat la prevenció, l’atenció mMca i gsicuibgica, la rehabilitació adequada, l’educació, 1?orientaci6, la integfydci6laboral, la
garantia d’uns drets econbmics, jurídics i socials rntnirns i la
Seguretat Social,..”. Ja hem vist en quk es converteixen aquestes prescripcions en et moment de portar-les a la prhctica.
La qiiestió, pera, no 6s que les prescripcions de la llei puguin
ser adulterades pels reglaments que la despleguen. Amb tota la
transcendhcia que t6 aquest fet, ia qüesti6 és una altra: la
quantia pressuposthria destinada a garantir una rninimrt dignitat
de vida dels collectius a qu3 ns referim. I en aquest punt --on
s’expliquen casos com els exposats anteriorment- hem de turnar a reiterar l’absoluta necessitat de clotar de justícia social ei
sistema.
L’evidbncia no necessita arguments: vuit anys després de la
publicaci6 de la LISMT i en un periode de gran creixent econbmic, els minusvUds dels exempIes segueixen sense tenir dret a
les prestacions.
Les queixes que extractem tot seguit avalen i expliquen les
consideracions que precedeixen. Pel que fa a la resposta de
l’administració a les qilestions que s’hi plantegen, convk tenir
en compte que en la majoria cle casos la denegaci.6 dels subsidis
es produeix d’acord amb la norma, la qual C Q S ~impedeix
d’arribar mds enllh en les actuacionsdel Síndic.

Queixa 159189
Un cas d’espina bífidan
El senyor D. acudeix a i Síndic davant la denega& de Ia
prestació del subsidi de garantia d’ingressos m h h s a favor
d’un fill seu, de 21 anys d’edat, afectat d’una disminuci6 del
78% per espina bífida)).
La denegacid es fonamentava en la discutible causa (donat el
grau i la ra6 de la áisminuci6) de “no trobar-se impossibilitat
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per obtenir una col.locaci6 adequada”. Emperb, tal denegaci6
rcsponia a uila estricta aplicwi6 del barem Gontingut a f’ordre
de 8 de marq de 1984, per la qual cusa calia considerar-la Izjustada a dret.

Queixa 1197189
Un cas de <<Síndrome dc I h w n ~

La senyora N. acudeix al Síndic exposant el següent cas:
i<Jutinc mil germana de 21 anys que pateix incapacitat inental “síndrome de Down”. Juntament amb els meus pares v a m
cursar als organismes oficials una. sdlicitud dc subsidi de garantia d’hgressos rninirns, donat que la situa& econbmica dels
meus parcs és bastant minsa, i aquest subsidi podria ser de gmn
ajuda, tant per a la famila en aquest moment, corn més endavant
el dia que els pares faltin.
,>Josempre havia cregut que en aques pais es donava un subsidi H. les persones que ho necessitaven cconbmicarnent, perd no
6s aixi. Com pedra veure en les fotochpies que li adjunto, la
sollicitud fou denegada, per no arribar al grau d’jncapacitat establerí. Pcrb una persona és disminuida o no ha 6s. Que deneguin un subsidi per ser poc disrninu’it 6s lamentable i indignant;
prou desgracia és tenir un fill disminuYt. que a més a més ho ha
de ser al 100%,pequi?, si no, no reps cap ajut.
>>Posteriormentes van presentar dos recursos d’alpda davant
el director general de I’hstitut Catal&d’AssistEncia i Serveis
Sociais dins del termini de quinze dies. Vam apartar un examen
medic realitzat per la doctora X juntament amb unes radiografies, els quals novament van ser denegats.
d o ii agrairja, pel b6 tant de la meva germana com pel be
d’altres nens agreujats del mateix mal, que fes el possible per
concedir als meus pares aquest subsidi, perque crec que 6s de
conscikncia ajudar tots els incapacitats tant si s6n d’un grau in€erior o un grau superior, ja que ni els uns ni els altres no podran mai desenvolupar-se sols en la vida.,)
Malgrat el fons d’injusticia social del cas exposat i davant la
manca de capacitat (tant tknica corn legal) de la Institucid per
supervisar la valomci6 dels equips rnEdics de L’XCASS (que van
assignar a I’afectada un grau de disminucili del 57%), cal entendre que la resolució denegatbria que es tracta est& plenament
d’acord amb i’ordenament,

Queixa 3 345189
Un C R S de dcficihcia fisica
El senyor M., de 4 4 anys, agricultor de professió, s’adreGa a
la hstituci6 per exposar el seu cas: als 20 anys, a conseqühcia
d’un error del cirurgij que l’operh, va perdre una carn. Des de
llavors no pot treballar en la seva professi6 ni trobar feina per la
seva deficihcin.
El senyor M. viu amb els pares (de 80 i 82 anys d’edat, respectivament), una gernaria mig deficient i una neboda. Va
sollicitar ia concessi6 del subsidi de garantia d’iogressos minims, perb li va ser denegat en fixar-se en el 59% el seu grau de
clisminuci6.
Igual com en els casos anteriors, cal tenir per ajustada a l’mdenament la denegaci6 esmentada.

-

Queixa 1142/89
Valoració de I’INSS i vaioració de I’ICASS

A inshcia de la senyora M.$ s’obri a la Institrici6 l ’ e x p
dient 195189, relatiu a la denegació d’una pensi6 per invalidesa,
de 1’JNSS. En la tramitació d’aquest expedient es va constatar
I’adequaci6 a l’orclenament de la resoluci6 denegatbria, car, si
bé l’administmció competent va declarar la interessada en situaci6 d’invalidesíi permanent en grau d’hcapacitat absolrita,
era procedent la denegaci6 de les prestacions econbrniques
corresponents, per tal com no s’acreditava que 1’esrnentd.a
invalidesa fos la causa determinant del cessament en el treball.
En la carta adrepda a la senyora M. traslladant-li les nostres
consideracions, I’advertiem de la possibilitat de solficitar de
1’ICASS el subsidi de gcmntia &ingressos mhnirns, donada la
seva condició “d’invhlida permanent en gmu d’incapacitat absohlta”.
Seguint la nostra indica&, la senyora M. presentii la corresponent sol4icitud a l’ICASS, el qual resolgué denegar-i’hi, considerant que el seu grau de disminució era del 53%. Malgrat els
recursos formulats per la interessada, I’ICASS no tnodi€ich la
seva decisió.
Els recursos es basaven, en essencia, en la resoluci6 de 28
d*abrilde 1987, de la Secretaria General per a la Seguretat Social, segons Ia qual “les persones que hagin estat declarades per
L’INSS en situació d’incapacitat pemanent sense dret a pensi6 i
que sollicitin les prestacions d’assithncia smithria,,, nmessitaran acreditar la seva minusvalidesa a través dels equips de valomci6 de 1’INSERSO”.
2. Els ingressos per unitat familiar i el dret d’aliments en
la concessió d’ajudcs socials per a la gent gran

El Reial Decret 2620/1981, de 24 de juliol, regula els ajuts
econbmics individualitzats i peribdics, amb durec a l’assitkncia
social, en favor de la gent gran.
La concesió d’aquests ajuts (establerts en 21,000 pessetes al
mes a pmir del gener de 1990) exigeix dels beneficiaris
l’rtcornpliment dels següents requisits:
-Haver complert 66 anys (inicialment s’exigien 69 anys)
- No tenir ingressos anyals superiors a l’import de r’ajut ni
ser propietari o usufructuari de Mns, les caractedstiques dels
quals indiquin l’existhncia de mitjans suficients per atendre la
subsistkncia.
- No perihyer (z comunitats o organitzacions reiigioses
obiigades a prestar-li assitbncia i que tinguin mitjans a aquest
efecte.
- Nu tenir familiars obligats a atendre’l en la forn establerta al Llibre I, Títol VI&,del Codi Civil o, tot i tenir-ne, que
manquin de la possibilitat mteriai de fer-ho.
Igual que en el cas anteriorment anaiitxat del subsidi de garantia d’ingmssos dnirns, i en funció de l’escasedat dels recursos destinats a aquestes ajudes, la norma esmentada obre un
ampli marge de discrecionalitat en favor de I’AdministraciC, a
l’hora de valorar d’existhcia de familiars obligats a atendre el
potencial beneficiari)), possibilitant la dcnegacih <<legal>rde
l’ajut en casos més que discutibles.
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EI problema EC una doble vessant:
En e3 camp del dret civil, la recIamaci6 d’aliments es formula, ordinhment, en una primera fase cod’alirnents provisionats>>en la qual, el jutge -a la vista dels documents aportats
per les p‘arts, i de les proves practicades- resol sobre la denegaci6 o concessió, concrettant en aquest riltirn supbsit la qriantia
de la plestació amb cadcter provisional, fins que en el judici
declaratiu corresponent es fixi definitivament tal quantitat.
Qual 1’aadministrzrci6, davant im potencial beneficiari de
l’ajut de que cs tracta, decideix unilateralment sobre l’existhncia de familiars obligats a atendre’&en opini6 nostra s’extralimita en la seva tasca vatoradora, i situa al mateix temps
l’interessat en una posici6 inacceptable en un estat de &et, perqu&una tal valoraci6 administrativa, --que comporta la dene
gaci6 de l’ajut en base a un pressumpte dret d’alhents- ni
d6rm dret a 1Ynteressat a reclamar els aliments als seus familiars, ni tan sols considera la quantia de la prestaci6 a quk l’inte
ressat tindrh dret,
Des del punt de vista pdctic, la qüestió esdeve encara mes
criticable:
Ni que s’acceptks la plena legitimitat de l’Adrninistraci6 per
a pronmciar-se sobre un hippot5tic dret d’aliments, si en aquesta
mena de pronunciament no es preveu la quantia de la prestaci6
s’est% pressuposant de facto i sense cap fonament, que aquesta
és superior a l’import de I’ajut, perquk altrament (dret d’aliments per quantia inferior a l’ajut) I*afectatcontinuaria tenint
dret a la percepci6 de l’ajut.
En la prhctica, perb, la mera invocaci6 administrativa de1
<<dretd’alimentm -sense m6s- comporta la denegstci6 siste
rnhtca de l’ajut.
Aquestes consideracions, que per elles mateixes demostren
-en e1 punt examinat- la incorrecci6, tant legal com estructurai, de l’ordenacib dels ajuts en favor de la gent gran, adquireixen la dimensió justa a la llum del mandat contingut a l’article
50 de la nostra Constituci6, segons el qual <<elspoders pr‘rblics
gar.antirm, mitjangant pensions adequades i peribdicarnent actualitzades, la suficihcia econbmica als ciutadans durant la tercera edat. Així mateix, i amb independhcia de les obligacions
familiars, promouran el seu benestar rnitjanpnt un sistema de
serveis socials que atendrA llurs problemes especifics cle salut,
habitatge, cultura i oci>>.
També s6n aplicables a aquests ajuts les consideracions exposades respecte el subsidi de garantia d’ingressos mínims
quant a la necessitat d’una major justicia social, Recordem a
aquest efecte que per imperatiu de l’article40 de la Constitució,
els poders públics han de promoure les condicions favorables
per al progrds social i econbmic, i p
e
r a una distribució de la
renta regional i personal més equitativa

Aquesta queixa, presentada per la senyora G., fa referhcia a
la denegació d’una ajuda per vellesa, basada en el fet que la
renda anual dels membres de la famila supera l’import anual de
l’ajuda. Contra Ia denegació, h interessada aihlega que viu amb
el seu marit, que percep una pensi6 de 38.000 pessetes mensuals, la qual cosa representa una renda per &pita anual inferior
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a l’irnport de l’ajjuda. La senyora G. té una única filla de 52
anys, soltera, que viu en un altre domicili i que percep una p n -

si6 d’invalidesa de 30.437 pessetes mensuals.
La interessada considera totalment improcedent que la seva
filla sigui considerada per l’hstitut Catala d’Assist&nciai Serveis Socials (ICASS) com a “familiar obligat a atenche-IB”,vist
que, amb eis seus limitats ingressos, e& clarament en e1 supdsit de l’xticle 152-2 del Codi Civii (cessament de l’obiigaci6
de donar aliments).
En la trdmitacib de la queixa es demanB informe sobre els
criteris de 1’1CASS respecte ai limit d’ingressos dels familiars
dels soMicitants d’ajudes p
r vellesa per sota el qual calia entendre els familiars inclosos en el supbsit de l’article 152-2 del
Codi Civii.
La resposta de I’ICASS a Xn nostra sollicitud d’informaci6 a
estat la següent:
denegaci6 es basa en que la renda per chpita resultant de
dividir els ingressos de la unitat familiar de la sol*licitmt,més
els ingressos del familiar obligat a donar aliments, pel nombre
de persones de la unitat familiar mes el familiar obligat, supera
l’imprt mud de l’ajuda.
<<Lesdades que han servit de base per a la resoIuci6 de I’expeúient de referhcia, s6n les següents:
<<rendaper &pita esiablerta per a l’any 1988: 240.800 pts.
(17.200 x 14 pagues: 240.800pts).
<<pensi6
marit: 38.000 x 12 pagues =
ctpensi6 fdla: 30.437 x 14 pagues =
“matrimoni + filla TOTAL...

456.000 pts.
426.110 pts.
882. i 10 pt‘s.

4@2.110pts, dividit per tres persones =

294.039 pts.

supera l’import anual de l’ajuda a l’any 1988.>)
Queixa 339189
Renda familiar

La senyora N. s’adrega la Institució per formular una q u e b
respecte a la denegaci6 per l’hstitut CataltlB d’Assisthcia i Serveis Socials (XCASS) d’una pensi6 assistencial per vellesa amb
]’argument de domar part d’una famflia la renda per chpita de
la qual era superior a l’irnport de l’ajut>>,
Ens exposa la senyora N. que el seu marit va cobrar durant
í’any 1988 una pensió de jubilació de 43.067 pessetes mensuals, i, amb els increments acordats, de 45.000 pessetes al mes
durant l’any 1989. Afegeix que amb aquesta pensió ha d’atendre les despeses de lloguer, llum, aigua, gas, escombraries, etc,
i que dasprds de pagar totes b s despeses fmes queden molt pocs
diners per menjar,
A la vista de la normativa reguladora d’aquests ajuts, la nostra resposta a la interessada no podia ser altra que la segilent:
A
l marge de la valomci6 de Xes normes que regden la concessi6 dels ajuts assistencials, cal constatar que, efectivament,
el Reial Decret 2620/1981, de 24 de juliol, regulador de les ajudes del. Fons Nacional d’Assisthcia Social, en el seu article 12-a exclou dels beneficis que hi estableix aquells que formen
part de farníiies la renda p r c8pit.a de la qual és superior a l’import de l’ajuda.
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>8in percebre el seu marit una pensió de 45.000 pessetes
mensuals i considerant que la farnliia la compoii el matrimoni,
resulta una renda per chpitll. de 22.500 pessetes, superior a I’imp r t actual de l’ajuda (una mica més de 2O.OOO pessetes).
>>Encoiiseqiibncia, hem d’entendre que la resolució de
L’ICASS per la qual es denega la preslaci6 soklicitacla cs troba
plenament d‘acord amb la legalitat vigent. Aixb al marge -repetim- clc qualsevol altra valoracih, en la qual no poden ent rar.)>

3. Les ajudes socials en gcncral. Critica del sistema. La
rcnda d’inserció

Abans d’entrar en la crítica del vigent sistema d’ajudes socials, volem deixar pales l’incrernent dels esforps invertits pels
poders públics en aquest respecte, fruit -entre altres factorsd’zina progressiva conscienciaci6 del problema per part de la
nostra societat.
Aquest increment d’esforps (que arriben fins a la concessid
d’ajuts per al pagament dels rebuts d’electricitat i aigua) no ens
ha de portar, perb, a la complaenqa. Encara Ili ha moltes coses
que no funcionen en el camp de i’atenci6 social, i el nostre primer deure, per sobre del reconeixement de qualsevol tasca per molt vhIida que s@iés de denunciar els aspectes
negatius que condicionen i hdhuc lrnpedeixcn tina veritable i real integració social dels m& desfavorits.
Dit aixb i entrant j a en el teimny de la critica, hem de manifesm el nostre desen& davant l’actual sistema d’ajudes socials, un sistema que respon a una normativa d’aparador, on
l’aparenp preval sobre el contingut,
3% la part mes imporhnt de taI sistem -subsidis i ajuts rebwlats als Reials Decrets 2620/1981, de 24 de juliol, i 383/1984,
cl’l de febrer, ja examinats en apartats anteriors-, hem vist com,
a partir de lleis progressistes i de postulats socials de gran abast,
es procedeix a un desplegament reglamentari que porta, per la
via de la creaci6 d’amplis marges de discrecionalitat
adrninistmtiva, a la coiiclusi6 prhctica de tals postulats.
Sota un decorat de gran bpra es representa al nostre país una
obra de Fnal de curs escolar que te per argument l’exclusió SQcid i í’abandonament dels desheretats.
Mes enlla de les limitacions que comporta la mateixa especificitat de les ajudes a que ens referim o la restricciú dels
crmts assignats en aquest respecte, hem de cercar les causes
filtimes d’aquesta situaci6 en els mecanismes de mercat que, si
bé han presidit (i presideixen) el proci%de reactivació econbmica que vivim, han incrementat (i incrementen) l’exdusió social
dels mQ desfavorits, amb la qual cosa es destrueix alb que 6s
essencial a tota societat oberta.
Per aixb hem parlat abastament -4
malauradament n’haurem
de continuar p h t - en aquest i altres informes i comunicacions, del rep‘utiment equitatiu de Xa riquesa i de la justícia
social. Motius no ens en falten, com es pot veure en els exemples gd€ics recolíits en apartats anteriors d’aquesta secci6.
Una aitra qüesti6 que volem fer resaltar dins aquest rn6n
d’aparenp 6s el recurs sistemhtic dels poders pGblics a relacions de dret privat corn a excusa per deixar de complir deternninades obligacions que els s6n prhpies i, al mrtteix temps, el
rebuig a acceptar la validesa de tals relacions quan sQi esgrimi-

-

des pels pdrticulars en defensa d’interessos leglths.
Un. exemple aclarir&nnds aquesta consideració: emymnt-se
en l’existhcia d’un pressunipte &et d’alirncnts (determinat
unilateralment per la mateixa administració), es denega a una
persona de més de 66 anys el dret a l’ajuda social corresponent.
A l’hora, perb, de tenir en compte aquesta qiiesti6 (corn w a
carrega extraordinhria berieficihria d’un l.ractament de favor),
l’actuaci6 seguida no és cn absolut equivalent ni cyuilibrada:
així, la normativa vigent de l’impost sobre el rendiment de les
persones físiques nom& permet una clducci6 de 13.200 pessetes pels ascendents que conviuen amb el contribuent, sempre
que els b i t s ú’ingressos d’aquells no siguin superiors a
600.000 pessetes I’my.
En ei cas dels disminuyts físics o psiquks, la dcducci6 és de
44,000pessetes, per6 el límit d’ingressos es limita a 120.000
pessetes anuals, que, en cas de superar-se (superar uns ingressos de 1O.OOO pessetes el mes!) fan improcedent tal ddiicci6,
Davant les mancances evidents de I’actud sistema d’ajudes
socials, es fa necessMa i urgent una nova reglamentació que
enfronti el problema amb realisme i efichcia. En el moment de
redactar aquest Informe encara desconeixem les lhes orientadores de la futura Llei de Pensions no contributives que hau&
d’entrar en vigor I’ariy 1990 i que, en paraules del secretari general de la Seguretat Social, fa& innecessari el <salari sucial)),
per tal com atacar&les situacions de necessitat qrie existeixen,
amb un abast igualitari sobre tot 1’Estat.
Aquest desconeixement ens impedeix aventurar qualsevol
opinió. Esperem, tanmateix, que aquesta noma vagi acampanyada d’una Llei de Finangament que eradiqui dels serveis
socials les politiques de frqana i resolgui d’una vegada les actuals mancances.
Pardblelament a l’aparició de la Llei de pensions no contributives, s’espera la implantaci6 a Catalunya d’un ~csdari social^,
l’aplicaci6 experimental del qual 6s previst d’iniciar l’any 1990,
segons manifestacions del conseller de Treball de la Generalitat.

A resema de la regulaei6 concreta que es doni a tal sahi a
Catalunya i ai marge de les opinions que el consideren innecessari, interessa fer esment aqui, encara que nom& sigui breument, d’aquesta figura:
El dret a una renda rm‘nirna en una perspectiva d’evitarla instaliaci6 del beneficiari en una situaci6 d’assisthcia va ser un
dels punts recollits al dictamen aprovat en la sessió plenhria del
12 de juliol de 1989, del Comitb Ekonbmic i Social de les Co-

munitats Europees. Aquest dictamen segueix la línia institu’ida a
F r q a mitjrsnpnt la Llei 1088/1988, d’l de desembre, amb la
imp1,mtació de la Renda Minirna d’Insercci6 (RMI) per la qual,
per primera vegada a1 país vei, es legalitza un nou dret: el dret a
la inserci6.
En h i e s generals, te dret a. la RMI tota persona mes gran de
25 anys (o que, sense arribar-hi, tingui fills a chmc seu) que
visqui a F m g a (comprh per tant els estrangers amb carta de
resiclkncia) i que tingui u s recursos inferiors al RIMI. A mQ,
aquesta persona s’ha de comprometre a participar en les accions
i activitats concertades amb ella que siguin necesshries per a Ia
Seva inserció social i professional.
La M I es fixa actualment en unes 38.500 pessetes per persona, 57.500 per una parella i H més 11.500 per cada persona de
la unitat familiar B c b m . El ñnaqament és a ckrm de 1’Rstat
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i l’iiplicacib la fan els departiments que ban de dedicar un minim del 20% de les transferhncics per MI, a accions de reinWXCcld.

A Espanya, el Govern basc, pels Decrets 38/1989, de 28 de
febrer i 64/1989, de 21 de m q , regula, respectivament, 1’Tngres M i n h Familiar (IMF) i les <<ajudeseconhmiques en situa-
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permetés d’atendre totes les despeses derivades de la seva situació, que no passaria de 3 1 2 . 0 pssctes l’any, podria fer realitat la integració social a quE es refereix la LISMI; alhora,
reduiria ei1 termes globals la despesa pública, j a que no € d a Ús
dels serveis aficids, el cost dels quals és mdt superior.
Amb independ8ncia de la inexisthncia de cap noma legai
que aval& la pretensi6 del senyor L., ens vam adrqar al depastament de Benestar Social en sollicitud d’infome sobre les
eventuals previsions de l’administmció autbnoma respecte a casos com l’indicat.
En el moment de redactar aquest Informe estem a I’espera de
la resposta.

ci6 d’emerghcia social>>,com a elexnents clau del pla integral
de l I u h contra la pobresa íiEushdi.
L’IMP es configura com una ajuda econbmica de naturalesa
subvencional a fonts perdut, subsidihia --o complerncntilria, si
s’escau- dels subsidis socials previstos a la legislacid vigent i
que ha de possibilitar la desapari& de la situack5 de marginació en qub es troba el beneficiari. Es rep per unitat familiar, i eis
Queixa 863189
perceptors han de ser mes grans de 25 mys (O menors si tenen
Ajuda cconbrnica a un pampIegic
fills al cbsrec seu) i mBs joves de l’edat mínima exigida per tenir dret a una pensi6 pública no contributiva per vellesa (actualment 66 anys). No han de tenir tampoc mitjans e ~ o n b m i ~ s El senyor E., de 29 anys d’edat, 6s paraplkgic per ksi6 medullar des dels 15 anys, a conseqii&wiadel trencment de la cosuficients per atendre les necessitats basiques.
lumna vertebral pradu’it en una caiguda.
La quantia de I ’ M F 6s de 35.000pessetes per unitat familiar
Després de solhitar la concessió dels subsidis Re qui?es conde dues persones, mes 5.000pessetes per cada membre a CAsiderava creditor per la seva minusvalidem,veu finalment aprorrec. El Einanpmcnt és a c k e c de la comunitat autbnoma que
vada una de les prestacions: la de mobilitat i compensaci6 pcr
hi destina uns 5,750milions de pesetes l’any.
despeses de transport (de 4.300pessetes mensuals a partir del
Els ajuts econbmics (part compkementhia de 1’Wen e1 Pla
gener de 1990).
Integral de lluita contra Ja pobresa) s6n del tipus segiient:
El subsidi de garantia d’ingressos m’nims, perb, li 6s denegat
- Despeses necesshies per al manteniment de la casa:
perquh no esth &npssibilitat per obtenir una col*lwci6ade240.000 pessetes/any per lloguer, i 100.000 pessetes/any per
quada)).
despeses de manteniment,
- Despeses nexessbies d’equipament de la casa: 75.000
Queixa 759189
pessetes per a mobiliari de primera necessitat, 100,OOO pessetes
Vint mil pessctes per viure
per a electrodornkstics i 250.000 pessetes per a reparacions i
instak.lacions.
Aquesta és una mds de les moltes queixes relatives a la quan-Despeses per a necessitats primhies (vestit, instrucci6, sittia de les ajudes socials, H a estat presentada per un deficient
nitat, etc): 50.000pessetes per persona i any,
mental que viu a m b la mare i que percep el subsidi de g m t i i
Amb aquestes notes informatives finalitzem la present exd’ingressas mhims,
posició al llindar del que pot ser una nova era en el camp dels
L’objecte de ia queixa és tan elemental com greu: <<Em
diserveis socials. Esperem que els canvis anunciats (implantaci6
rigeixo a vostk A u - , perque m’assabnti d’altres opcions per
del Salafi Social a Catalunya i aprovaci6 a 1’Estat de la Llei de
obtenir ingressos, Ja es pot adonar que amb les 20.000 pessetes
Pensions no cantsibutives) ens portin a la concepcib d’un salari
de la pensi6 no puc viure...*.
social corn a dret de tot ciutadh, que permeti una vida digna a
canvi d’una aportaci6 prbpia i adequada a les seves possibilitats
a travds de la qual es garanteixi la seva integració sociat plena.
4. ResidEncies per a la gent gran
Ql.1eixa 1001/89
Un cas que la norma no preveu
La LIei 26/1985, de 27 de desembre, de Serveis Socials, el
Decret 27/1987, de 29 de gener, d’oordenació dels Serveis SoEl senyor L. s’adre@ a la Instituci6 plantejant la seva situaciais de Cataiunya, i I’ordre de 15 de juliol de 1987, de desenció personal, que és, en síntesi, la segilent: afectat de tetraplegia
volupament de 10s numes d’autoritzaci6 admhisuativa de
a causa d’un accident de treball sofert I’my 1970, desprks d’w
serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del
h r g procés de rehabiliiacid, a finals de 1983, el nostre reclaRegistre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, conformen
mant passa a una residhcia de Barcelona per a grans dismiel marc normatiu bAsic de regdaci6 de les residbncies per a la
nu’its físics, on completh el procés de recuperaci6 de
tercera edat (entre altres establiments de serveis socials) a casa
l’autonomia sbcio-personal. Actualment, el senyor L. tracta
nostra.
Aquesta regulació comprkn la totalitat dels aspectes que
d’integrar-se a la societat deixant les institucions.
Els ingressos econbmics del S~IIYQX L. es iimiten a la pensió
afecten el regim jurldic dels serveis socials en general i, per
d’invalidesa, amb un total de 70.000pessetes mensuals, quantitant, el de les residbncies privades per a la gent gran: autoritzatat que l’exclou de la possibiiitat de beneficiar-se del sistema
ció d’obertura, modificacions, trasllat i tancment; les cundiespecial de prestacions establert pel R.D, 383/1984, d’l de fecions mínimes materials i fimciondls; el rkgirn de preus; els
brer.
drets i les obligacions dels usuaris; la inspecci6, infTaccionx i
L’interessat entén que, amb una ajuda complementbia que li
sancions, etc. S6n les comunitats fiuthomes de Catalunya i
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Ara& les Cniques que disposen d’una normativa carnpleta en
quest camp.
La transcendhcia dels serveis socials d’atenció a la tercera
eclat no és qüestionable davant les estadistiques de projecci6 de
b poblaci6 espanyola de més de 60 anys:
Edat

Any 1986

Atiy 2000

60-64

i .942.179

1.835.081

65-69

1.488.083
1.271.95G
974.5 13
585.718

1.985.059

70-74
75-79
80-84
85-89
90 i més

TOTAL

245.158
85,617

6.583.224

1.6S7.725
1.241.243
696.237
363.363
155.361

7.934.069

La importhncia d‘questes xifres, tant COM l’€ndde i l’especia1 consideració que mereix el coHectiu que integra alIb que
anomenem tercera edat, ha portat la nostra societat i els nostres
poders públics a un elevat grau de conscienciaci6 dels problemes de la vellesa.
Reflectint aquesta preocupaci6, el Defensor del Poble, en
collaboracid amb els altres Ornbudsman espanyols, realitza dumnt l’any 1989 una Amplia i sisternatica investigaci6 sobre les
residkncies públiques per a la gent gran, d contingut de Ia qual
ens remetem. D’aquest estudi per& volem destacar algunes dades: I’índex de servei efectiu quant a places d’atencit, residencial a Espanya era el 1987 de 2,49 places per cent persones més
grans de 65 anys, i les wesidhcies públiques representaven el
20,2 % de i’oferta contra e1 79’8% privat. El nombre de sollicituds d’jngrés en residhcies de la Seguretat S w i d que es trobaven pendents d’atendre l’octubre de 1989, era, per altra banda,
de 24.065.
La qücsti6 de les residbncies per a la gent gran, com a servei
destinat a atendre una determinada demanda social bs, sens
dubte, un afer foqa complex. Una idea d’aquesta complexitat,
la ddna, per exemple, el fet que, al costat de les indicades
24.065 soijicituds pendents d’atenció, hi hagi un nombre molt
superior de gent gran que no volen deixar casa seva, malgrat
viure sols i en condicions, de vegades, deplorables.
Z’accid pública en aquest cas -amb uns pressupostos limitats i demandes legitimes d i v e r s e e es veu &ficultada en la recerca de la major efichcia.
Per aixb, al marge de la normativa abans indicada, reguiadora dels serveis socials, considerem que aquesta és una qüestió
prbvia a resoldre:L’estudi en profunditat de tota la problemhtica que envolta la gent gran i la definici6 subsegiient d’uns plans

i programes de gran abast que determinin -amb les prioritats
correponent+ les inversions, formes, sistemes i mitjans d’actuació necessaris per donar Ea millor satisfaccih al major nombre de ciutadans de la tercera edat, amb el mínim cost.
Tot reconeixent la important tasca feta fins x a pels poders
públics amb la gent gran, creiem que encara cal resoldre aquesta qüesti6 tan important i certament dificil.
Són molt nombroses les variables que cd&A tenir en compte:
l’envellirnent mateix de la pblaci6, l’incrernent de famílies
sense fills i dels casos de divorci, les demhcies senils provoca-

-

des pels trasllats dels vells a les rmidbcies (per la distoni6 que
els representa i que es valora extraordln?irkment en aquesta
edat), les solucions altematives (ajudes doinicilibies, centres de
dia, centres temporals cl’assisthcia) etc,
En tot cas, malgrat la complexitat del cas, convé no oblidar
que la política 6s 4’art cl’dlb possible>>.
Des d’aquestia Institució volem aportar en el present Informe
una idea concreta a l’estudi de la probíedtica de la gent gran.
Idea madurada arran dels esdeveniments produ’it: en una rest
dhncia de la tercera edat de Vallvidrera (encara que no vinculada directament amb aquests) i que ens interessa especialment
perque fa referhcia al que considerem un buit normatiu h p r tant,
El punt de partida és senzill: davant l’existbncia d’un gran
dkficit de places residencials, l’incomplhent greu de la n o m tiva que regula els establiments de serveis socials per part, per
exemple, d’una residkncia privada per a la gent gran pot situar
ficiiment i’ndministració sancionadom (o el jutjat, si s’escau)
davant una decisi6 molt dificil: o tancar l’establiment (la qual
cosa podria comportar per a I’adrninistració, en relació amb
l’usuari, unes obligacions d’impossible compliment) o no corregir la infracció amb el rigor exigible, deixant per tant sense
contingut -en la pdctica- aquesta necessbrra potestat de tancar l’establimentinfractor.
Obviament, no correspon a aquesta hstituci6 determinar les
formes legals possibles per donar soluci6 al problema plantejat.
A títol purament indicatiu, ens limitem a recordar aqui que una
qüesti6 similar va ésser suscitada en ocasió del tancment de
centres docents privats i m d t a rnitjanqant eI Decret 1855174,
de 7 de juny (anterior a la Constitució i necessitat per tant d’una
nova anhlisi juddica), a l’article 17 del qual es determina que,
quan s’acordi la revocació d’autorització d’un centre i per garantir la cantinuitat de l’activitat docent, es podri disposar la
constitució d’un brgan gestor, a m b participaci6 del titular, dels
pares dels a l m e s i del professorat del centre, fins que fmalitzi
l’any acadhmie. El titular, per part seva, pod& optar perqub el
Ministeri se subrogui en les conseqiihncks econbmiques que
se’n derivin.
El gran desequilibri quantitatiu existent a favor de les residencies privades en relació amb les públiques i el dbficit global
de places fan urgent, en opinió nostra, l’establiment d’una norma específica que possibiliti als poders públics la intervenció
dels establiments privats en els casos d’infraccions greus, per
fer realment efectiva la potestat sancionadom sense consqühcies negatives ni per a l’usuari ni per a l’administració.
No podem, finalment, donar per acabat quest apartat sense
fer esment del Pla Integral per a la Veilesa que actualment ultima el Departament de Benestar Social. L’eschsconeixement
que tenim de tai Ph a l’hora de redactar aquest Informe ens impedeix aventurar una opini6 Esperem, no obstant que vingui a
satisfer els dhficits existents amb l’efichcia que la qüestiri dernan&?.
Queixa 306/89
Oferta i demanda no coincidents

L’Ajunkaxnent de Santa Colom de Gmmenet, mitjanpnt la
seva oficina de drets del ciutadh, ens trasllada el cas de la sen-
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yora M.C., de 76 anys d’eciat.
L’esmentada senyora es troba afectada de demhcia senil, caracteribada per una gran agressivitat. Actuatment conviu amb
zm fill, la nora i el n&
EI fill, de 48 anys, pateix tuberculosi pulmonar; la nom p r e
senth fa anys un episodi de tromboflebitis a la cama dreta i
tromboembolisme pulmonar agut. Igualment, va ser diagnosticada d’hipertensi6 arterial. amb crisi d’hipotensi6 artostatica.
Ara continila presentant edemes malectorals>), amb hipertrofia
del ventricle dret. Fa poc va ser assistida de cremades de primes
grau a l’abáomen a consqiikncia d’haver-li tirat Ia senyora
M.C. una cassola d’aigua bullent al damunt.
El net, de 15 anys, va haver de ser assistit no €a gaire de lesions produldes en caure per les escares <<desprbsde rebre una
empenta,); en el moment de ser assistit, presentava un quadre
d’etilisme agut.
Oportunament, la senyora M.C. va ser ingressada en una residencia de la tercera edat, perb a l cap de dos dies, davant la seva actitud agressiva, vit ser tornada amb el seu fill.
Sollicitat informe sobre les possibilitats d’internarnent de la
senyora en una residhncia pública assistida, se’ns informh que
les residkncies de I’Tnstitut Catal&d’Assist5ncia i Serveis S e
cials (ICASS) no preveuen l’ingrks de persones amb característiques com les descrites, que s6n adrqades cap a solucions
sanithies, d’internament en un centre psiquihtric.

Queixes 387/89,211/89,798/89,1354/89
MisceHh n ia

S’exposen a continwaci6 un seguit de queixes relatives a les
residkncies per a la tercera edat, amb la intenci6 de reflectir la
diversitat de casos presentats a la Instituci6. Latramitació
d’aquestes queixes davant l’administraci6competent no ha donat en general resultats immediats, donat el d&ficitde places pibIiques existents.

Queixa 387189
El promotor, senyor M., 6s diabhtic i t6 problemes resphtoris que l’ubliguen a un subministrament d’oxigen durant 16 h+
res el dia. Va haver de sortir de la pensi6 on vivia, a causa de
l’actitud de l’wrenclador, que no li va permetre reposar la bombona d’uxigen i Ii va llengar la hsuEina {sobre aquests actes ha
estat presentada la corresponent dentíncia davant el jutjat). Actualment, el senyor M, viu a casa d’un amic, esperant de trobar
lloc en una residencia p~blica.

Qucixa 211/89
El promotor de la queixa, de 91 anys d’edat,es re€eereix a les
deficithries candicions de la residencia privada en qub abita
(que fa extensives en termes generals a la resta de residencies
privades per a la tercera edat) i es lamenta de les dificultats que
troba per obtenir lloc en una residencia pública,
En la tramitació d’aquest expedient es sollicith del departament de Benestar Social, informe sobre els segiients aspectes:
a) Nombre actual de places en residkncies piíbliques per a la
gent gran, amb especificació de les Administracions titulars i ti-
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pus de centres.
b) Previsions de creaci6 de noves places.
c) Criteris actuais per a l’admisió en residdencies públiques.
En el moment actual ens trobem a l’espera de fa resposta a
aquestes preguntes.
Queixa 798189

Federació Espanyola d’Associacions de lluita contra la
Sida plantejh en sintesi, a trav&s de, la seva queixa, h convenikncia d’instab a Barcelona una o més residbncies assistides
per els mdalts terminais de la SIDA, considerant la Federació
que, malgrat comptar la ciutat de Barcelona m b el 80 % dels
malalts de Catalunya, ni 1’Ajuntament ni la Generalitat havien
enfrontat aquesta realitzaci6
Sol.licitat informe sobre les previsions del. Departament de
Benestar Social pel que feia a la constitucih de la residencia
alhdida, aixi com respecte els eventuals contactes 3 acords amb
1’Ajuntament de Barcelona per a coordinar i dotar de la major
efichcia les actuacions d’”arnbduesadministracions en la lluita
contra la S D A i les seves conseqükncies, se’ns i n f o d de
I’existkncia de diferents iniciatives que entrarien en funcionament a curt termini.
]La

Queixa 1354189

La formula ei senyor A., jubiiat amb ingressos limitats, que
viu a un pis llogat de Barcelona des de I’any 1948, En base a la
Llei d’Arrendaments Urbans, el propietari de ia vivenda els
obliga a abandonar-la a m b el pretext que la necessita per un fill,
El Sr, A. exposa la seva situació a m b paraules senzilles: cd3xisteixen aqui pisos de lloguer, perb no estan a1 nostre abast, i possiblement a1 poble on s6c nadiu, pugui trobar alguna cosa per al
nostre pressupost, perb aqui estan els metges que em tracten i
els hospitals que em salven. Jo estic malalt i ja sabem el que es
pot presentar vivint en un poblet. No és just, que en el tram final de la vida, hagi de viure amb aquestes preocupacions afegides i ”stress”; quan a més a més, he ajudat a configurar la
Barcelona d’avui, amb els meus esforps i sacdfkisn.
El Sr. A.,espera que ies Administracions “edifiquin vivendes
per les persones en situacions semblants a la nostra, fent pagaments moderats de lloguer fins a Ia mort de la pareila, en que
passarien de nou a propietat de l’Administraci6 per adjudicarles a mws vells i no desarrelar a persones grans que porten
molts anys vivint en un barri deteminatn.

5. Altres aspectes marginals,,

En Informes anteriors hem insistit - - d i n s aquesta secció de
Serveis Sociab- en les situacions de marginací6 que es donen
en h nostra societat, posant un Bmfasi especial en la necessitat
d’eradicar-les,
La nostra Ipreocupaci6 per aquest problema ens ha portat en
aquesta ocasi6 a destinar-hi un segon llibre de I’Informe, per la
qual C Q S I ~no l’examinarem aquí. Aixb no obstant, volem fer
una petita ressenya sobre dues qüestions: l’expulsió de gitanos
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del municipi de I’Aldea, que va tenir lloc el mes d’agost de
1989, i la desatenci6 de determinats brgans administratius a les
sollicituds d’iinfoPmaci6 efectuades per la Xnstituci6 respecte a
diversos projectes de lluita contra Ja pobresa.
Pel que fa a l’expulsió de gitanos de 1’Aldea (assumpte que
va rnerhixer una especial atenció en la premsa dihria), els fets
de partida eren els següents: aproximadament uns tres-cents
jornalers gitanos s’havien traslladat ;tl Baix Ebre, ai municipi
de I’Aldea, per tal de treballar en la recoklecei6 del tomhquet.
Després de dos tnesos de feina, cobnmt a raó de 3.500 pessetes
la tona de todquets recollits i vivint acampats en condicions
insalubres, I’Ajwntament va prendre l’acord d’expulsar-los fonamentant-se en determinades consideracions incloses iila moció de I’Alcaldia que es transcriu al final cl’quest apartat.
Els fets de 1’Ndea ens ratifiquen en la convicci6 que cal definir urgentment i conformement a la ilei les obligacions dels
poders ptíblics respecte a aquest grup de poblaci6, i regular les
condicions que han de reunir els liocs d’acampada, l’auxili i
també el control de les administracions competents en Ia formalització dels contractes de temporers, els períodes d’estada (segons la producció agrida), etc.
En aquesta mateixa linia ja ens v a n pronunciar a 1’Informe
corresponent a i’any 1988 on in€omhvem de la tramesa al Departament de Benestar Social del text de la Llei 11/1988, de 14
de r n q , regional del Friiili-Venkcia-Giiilia,relativa a la tutela
de la cultura Rom. L’esmentada norma, d nostre entendre, enfoca amb realisme els problemes del gitanos al Friüli i preveu
solucions possibles que poden ser una referhcia vYlida per a la
replaci6 que propugnem.
La segona qiiesti6 apuntada es refereix a l’actuació d’ofici
núm. 338189, iniciada a partir de la presenlaci6 d’un programa
del municipi de Barcelona integrat dins l’AAcci6 Comunitbia
Especial de lluita contra la pobresa, Mitjanpnt aquella presentaci6 vam con2ixer 1’existkncia d’altres projectes que s’apzicnven en diferents indrets de 1’Estat espanyol i que enteníem que
podrien ser d’interhs per a Catalunya.
Amb aquesta idea eiis vam adrqar (en els termes de la carta
que es transcriu al final d’aquest apartat) als alcaldes presidents
dels ajuntaments de Sevilla, Osca, Madrid i les Palmes de Gran
Canhia, soldicitant informació sobre els projectes que tenien en
curs referents, respectivament, als afers segiients: integ-raci6social de joves menors de 25 anys excarcerats, aprofitament integral dels recursos per a la gent gran, xarxa d’atenció a
transents, marginats i indigents i intervenci6 en la mendicitat
infantil.
Cap de les nostres cartes, enviades a m b data úe 21 de mars
de 1989, no ha obtingut resposta.

Actuaci6 d’ofici 9 5 / 8 9
La soluci6 final
Reprodujlm parcialment a continuaci6, In moci6 de 1’Alcaldia
del municipi de I’Aldea, aprovada pel Ple de l’hjuntament en
sessi6 del i 8 d’agost de 1989, que tradu‘im del castell&:
c<Existeixen aquests moments un descontentament generaiit7 ~ entre
t
la gent d’aquest municipi a causa de la proliferació
#acampades filegals. Aquest descontentament és reiteradament
expressat pels veins davant aquesta Alcaldia, donat que les di-

tes acampades estan integrades, en la majoria de casos, per gent
propensa al nomadisme -no pas al turisme-, quasi tots de raqa
gitana, i es pot constatar que als llocs que illegahent o c u p hi
regnen la bruticia i el desordre, amb una total abshncia de les
mfnnmes condicions de salubritat, i s’observa que entre aquesta
gent hi ha mottes criatures, fet que converteix les acatnpades en
un lamentable espectack
>>Emper&d’acord amb les exhaustives investigacions portades a terme pels agents xicrscrits a la plantilla de la nostra policia
pocal, s’ha tret una trista conclusió: que grans contingents d’homes, dones i criatatures provinents de les acampades que se citen
han estat utilitzats COM a peons pes a la recollida del tomhquet,
melons, etc., i s’ignora en quines condicions de treball els han
contractat+
>>Noobstant aixb, cal determinar el fet que en aquestes colles
de recoMectors ocasionals s’ha vist que hi treballen criatures eir
edat escolar, el qual fet converteix el cas en una cosa el prou
greu perquk les autoritats prenguem les oportunes mesures i dedulm que han estat violats en part ells drets fonamentais de l ’ ~ ticle 10 de la nostra ConstituciCi, com la dignitat de la persona,
i, sobretot, el contingut de la Declaració Universal del Drets
Humans, corn a exemple palpable del que succeeix amb aquestes f a d i e s socjalrnent marginades que s’exploten de forma
molt poc ortodoxa, explotaci6 que xoca fiontalment amb el
contingut de l’xticie 14 de la Constitució.
>>Finsaquí exposat superficialment el problema que persisteix i fins s’incrementa,cal obligar qualsevol persona que llogui
els serveis d’aquests obrers de 4 6 f ~ m n aa”complir al peu de la
lletra el contingut de l’article 35 de la nostra Constituci6, incloent-hi per descomptat tot allb que es refereix a 1’Estatut del
Treballador i a qualsevol d e a disposki6 vigent a c h e c
d’quell o aquells que els contracten dins de les seves propietats, a m b les suficients condicions higihiques (aigua potable,
serveis, etc.), i d’acord amb les normes que fixi aquest Ajunííiment, sempre a tenor del Decret 55/1982, especialment en el
seu article 4,
>>Pertot el que antecedeix, al Ple de la Corporació proposo:
>>Primer: Aplicar integrament el que disposa el Decret
55/1982, de 4 de febrer, del departament de Comeq i Turisme
de la Generalitat de Catalunya,
,>Segon:Donar fidel compliment a les circulars del Govern
Civil de Tarragona del 20-6-84 i del 18 del 6 de i986 respectivament.
És a dir, com que hi ha gent acampada en un ambient totalment insalubre i que, a més, 6s explotada en feines de recoklecció agsicola sense respectar-los els d n h s drets... s’acorda
expulsar-10s.
Actuació d’ofici338189
Sense resposta
Text de la carta adxqada a l s brgana que s’indiquen en aquest
apartat, i que no va tenir cap resposta (tmdulda del casteli&):
<<Entree1s diversos projectes que conformen l’“Acci6 ComuniMa Especial de iiuita contra la Pobresa”, sorgida d’un acord
del Consell de Ministres de la Comunitat, amb data 19 de desembre de 1984 he pogut c o n s ~ t la
x inclusió d’un de corfespnent a aquest Municipi titulat (‘Tntegmci6 ocial de joves
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menors de 25 anys excarcerats’’*“Apr~fi~íment
integral dels re
cursos per a persones grans”, “Xarxa d’atenci6 a transeünts,
marginats i indigents’?i “Intervenció en la rneiidicitat infantil”,
segons els casos),
>>Ambe2 convenciment que la hformaci6 relativa al projecte
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en qüestió se& de gran interks per a la Instituci6 que pmideixo, m’he permks adrqar-li la present amb el prec que ens sigui
tramesa la corresponent documentació.
>>Felicitant-loper l’aprovació de I’dludit projecte i agraint
per endavant la seva col.laboraci6,el saluda atentament>,,

Smr?lCCIb7: ENSENYAMENT 1 CULTURA

S’estudien en aquesta secció les qüestions relatives a l’ensenyarnent i la cultura que han estat objecte de queixa durant I’any
1989.
Pel que fa a l’emenyament, aquest hforme cs confecciona
simulthniament. amh la tramesa al Consell Escolar de l’Estat,
per il consulta, de l’wantprojecte de llei d’ordenaci6 general
del sistema educatiu, que sepresentafi una important innovació
en la conformaci6 del servei phblic educatiu no universitari.
La situaci6 ds, doncs, en aquests moments, d’espera. Una situa& en qu&fora irreflexiu aventurar suggeriments sobre correccions o millores cn les qüestions essencials d’un
ensenyament en procés de transformaci6.
Per aixb, ens hem limitat en el present Informe a fer unes
breus consideracions sobre la probiemhtica universithria a Catalunya, les normes d’accds a I’educació prirnhia i el procés d’integració d’escoles privades a la xarxa docent púbica, en els
quals aspectes se centren les queixes que, per freqükncia o singularitat, hem considerat més representatives.
Quant a la cultura, destinem com cada any un apartat especlfc n la normalitzaci6 lingüística, en el qual. referini queixes de
plantejaments diversos amb la intenci6 de reproduir la variada
casuistica inherent a aquesta qüestid.
Finalment, fem una breu referhcia als probiemes derivats de
l’aplicaci6 de la Llei de Protecci6 dels himals, ja anticipats a
l’hfonne anterior.

C E W , DOCENT

-Estat fisisic
-Dotació dels centres

G E S T I ~ACAD~MICA

-Titds
-Costvalidacioiis

ALTRES ASPECTES
EDUCATIUS

-Situacions del personal no docent
-Intepci6 d’escoles a la xarxa

pública
-Concerts educatius

NORMAIJTZACI~
LKNGÜf STKA

-Redacció d’impresos en catal&
-Jnscripcions en els registres civils
-NormaíitzaciC,en les inshcies
adrqades a brgans atatals amb seu
it Catalunya

ALTRES AFERS CULTURALS
NO RELATIUS A LA

LLENGUA

-Aplicació de la liei de proteccih
als animals
-Subvencions
-Patrimoni Cuiturai

IX. TIPOLOGIA DE LES QUHXES
111. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES IIAAUSTRA-

TWES

ENSENYAMENT
-AC&
-'bes
-Ajuts a l’estudi
-Accidents
-- Serveis educatius en general
-Estudiants deficients
-- ACC&
- Trasllats
-Cursos de fomaci6
-Retribucions
- Incompatibilitats
-Jubilacions
-Simacions fiincioni~ridsdiverses:
Ynterjns
-EAPS

PARE23 D’AEIJMNES

-Intervenci6 en afcrs educatim

1. L’RCC~S
a la iinivcrsitat
El sistema universitari de Cataaya, bhsicment públic, es
caracteritza --entre aitres probleme+ per la seva absoluta
massificació: s’ha passat de 3.000 estudiants a Ea Universitat
Autbnorna de Barcelona en el període rcpublich, als 150,000
que aproximadament hi estudien avui (per a unes poblacions,
respectivament, de tres i sis milions d’habitants). En questes
condicions, ens txobern a la cua dels paisos de la Comunitat
Ekonbmica Europea quant a inversió per alumne,
Una altra dada a destacar: els titulats de grau superior s6n
]poc menys quc els titulats de grau mitjh (aproximadament
160.000 i 170.000, respectivament) i hi ha un deficit ben ciar de
places universithries,
D’aitra banda, els estudis tknics de Formaci6 Professional
(que podrien facilitar millors sortides professionals, d’acord
amb les necessitats productives) continuen seme donar resposta
a les actuals necessitats socials.
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Per resoldre aquesta situa& de piritmide invertida calen
grans esforqos. En aquesta lfnia es va aprovar el Pla Quadriennal d’hversions, amb un pressupost global de 25.000 milions, i
s’ha projectat la quarta universitat i la futura úansformaci6 dels
campus de Girona, Lleida i Tarragona en universitats i n d s
pendents.
En tot cas, pel que fa a les realitzacions efectuades, tot i reconhixer la seva importhncia, cal considerar-les insuficients per a
la resoluci6 dels problemes de les nostres universitats: la dotació $’elements de tecnologia punta, bibliatequcs, etc.; I’ampliació del nombre d’estudis i especialitats universithies i,
sobretot, l’oferta d’estudis en el nivell de Formació Professi+
nal, que permetin la integració immediata i productiva en el
m6n de treball, reduint alhora, la massificaci6 universithria, s6n
realitzacions encara pendents.
Al marge d’aquestes consideracions gener& i de b necessitat -que defensem- dc rehcentiva el Pla Quadriennal a m b
nous esfoqos pressupostaris, i CII atenció les diverses queixes
presentades en aquesta Institució durant: l’any 1989 en relació
amb la pre-inscripció universithria, hem volgut fer especial esment d’aquesta qüesti6, a la qual destinem les queixes que es
recullem al final de l*apartat,
De la seva lectura deriven algunes constatacions: la m6s important, la imprevisib del departament d’Ensenyarnent en no difondre oportunament entre els centres el Reial Decret
557/1988,de 3 de juny, regulador dels procediments d’ingr&
sals centres universitaris.

Queixa 55 1/89
L’anunci del probkma

de 1990
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luci6 o notificaci6 prbvia a la matricdaci6 advertint h publicaci6 del decret i la seva aplicacid a Catalunya, cosa que sembla
prou greu tenint en compte les repercussions que porta implícita

>>Haresultat, doncs, que un grup d’alurnnes que abans de matricular-se van sol-licitartota la informació necesska i es matricularen atenint-se a la infomaci6 rebuda es troben ara en una
situació de greu discriminaci6 per causes que no sbn, sota cap
consideraci6, responsabilitat seva.

>>Creiem,doncs, que tal corn s’ha prdu’it la matricdaci6 per
al cucs 1988-89 dels alumnes de COU i donades la nulh publicitat aixi corn les informacions errbnes rebudes des de la mateixa Universitat, no es pot tenir en compte a les pre-inscripcions
l’opció de COU que s’hagi cursat,
Considemríem injust que un alumne que ha complert totes
les seves obligacions, a nivell d’informaci6, prhies a la maticulaci6, pugui resultar ara perjudicat per unes deficihncies que
li són absolutament alienes.
cal tenir en compte, a mes, que h situa& sembla que no
ser&d’hipotetica discriminaci6, sin6 que, en facultats com la de
Cibncies de la Informaci6 i Pedagogia, sefi ekctivament determinant, per poder-hi entrar, haver cursat I’opci6 C a COU.
))Ens consta que la pmblemhtica que us exposem no és piirticular del nostre centre, la qual cosa ens referma en la convicció
que seria injust aplicar unes mesures que eren, en el moment de
la matriculaci6, desconegudes pels afectatw
Sobre l’eventual tasca divulgativa del R.D. 557/19R&,reditzach entre els instituts de Batxillerat pel departament d’hsenyment, com també sobre les gestions efectuades per resoIdre
eis problemes generats per a1desconeixement, es va sallicitar
I’oportuna emissi6 d’infome sense que, a hores d’ara, Mgim
obtingut resposta
a

Els membres del Consell Escolx d’un institut de Batxillerat
s’adsecen a la Instituci6 en els següents termes:
<<Femreferkncia a la preferhcja que es pensa donar en les
pre-inscripcions, als aiumnes que hagin cursat una de les op
cions de COU relacionada amb els estudis de la Facultat que
posi en primer lloc.
>>Creiemque una mesura tan transcendent corn aquesta n e
més es pot aplicar si a l’hora de matricular-se els alumnes de
COU hi hagués hagut una informació prou clara i s’hagads fet
suficient publicitat del decret publicat al BOE dei 7-6-88 que
regula aquestes qüestions. En el cas que estem comentant, COM
explicarem a continuaci6, cap de les dues coses s’ha produ’it i la
informació que s’ha donat no només no ha estat clara, sin6 que,
a més, ha estat errbnia,
>>Resulta
inconcebible que un decret que afecta d’una manera
tan determinant un gran nombre d‘alumnes de Catalunya no
sortís publicat ni esmentat en el DOG, fins al mes de maig de
1989, quan els seus efectes j a són irreparables. Els caps d’estudis del nostre centre a mds, davant del dubte de si l’esmentat
decret afectava Q no Catalunya consultaren telefbnicament dues
vegades la Secretaria Tknica del COU de la Universitat de
Rarcelona (els mesos de juny i octubre) i les dues vegades se%
contesta que a Catalunya, aquest curs, la daci6 entre l’opci6
escollida a COU i els estudis universitaris seria merament
orientativa.
K a 1 afegir, a mes, que cap organisme de l’administraci6 envi8 als centres on es cursen estudis de COU cap circular, rem

Queixa 614/89
El problema individualitiat

La senyora F., estudiant de CQU, ens fomulh la següent
queixa:
<<Elmeu problema 6s que, havent fet I’opci6D i tenht com a
assignatures Literatura Catalana, Wistbria del M6n Contempurani, Histbria de 1’Art i Literatura Castellana, a m6s de les materies comunes i obIigatbries a les diferents opcions dei COU,
no puc accedir a la Facultat de Cihcies de la Informació corresponent a l’oci6 quan sempre havia estat possible fer-ho des
de la D i quan l’única diferencia entre ambdues és l’assignatwa
de Matemhtiques.
>>EIfet 6s que aquesta nova nomativa legd del 3 de setembre de 1987 per la qual el COU es divideix en quatre opcions
(A: Cienti~co-tecnolbgica,B: BiosanitAria, C: Cihnies SociaIs
i, D: HumanIstico-lin~iisticzt)restringeix d’una manera absurda
els estudis universitaris de cada opció, D’aquesta manera,
l’alumne que hagi cursat al COU una deteminada opi6 no pod& accedir a cap altra c m r a universith que no pertanyi a la
seva opci6, reduint al d x i m les alternatives a l’hora d’escollir
els propis estudis.
)>Perbel cas és que aixh no sempre havia estat així, L’ordre
del 3 de setembre de 1987 esmentada anteriorment pretenia po-
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rar-se en funciunament R partir del curs 1988-89, corresponent
a l’actual any, i va fer-se pública i se’n va rbnar la primera hiformacid escrita :itravks cicl dcpnrtatnent ci’hsenyarnent de h
Genertlitat de Cattalunyn el setembre de 1988, precisament
quan el curs cscohr 1988-89 ja havia comenqai i els alumnes
que haviem d’estudiar el COU, precipitadament i del tot desorientats, ja havíem triat I’opciCi. S6n molts els ciisos con1 cl meu
en qiib, per falta d’una informaci6 d i e n t i precisa al moment
adequat, els aiumnes hem triat una oci6 errbnia qre tic) es correspon amb els cstudis laniversitaiis que teníem previst fer.
>$krsonalrnmt trobo molt llastimós que per una sola assignatura -MattemLiynes--- no pugui accedir a la Facultat de C i h cies de la Informaci6 quan fa molts anys que m’ho havia
proposat aixi i qual les meves qualificacions acadbmiques SIIpren arnb escreix la nota que es demana per accedir-hi. Ben b6
podem dir els alumnes de COU que durant E’any 1988-89 hem
estat estudiant amb aquest nou i desastr6s pla d’estudis que, el
que honi momctia CLESd’OricntacM Universithrja resulta del
tot irbnic quan veritablement hauria de dir-se “Curs de Desorientaci6 Universithria” perqub nom& confon i tanca portes a
les aspiracions de l’alurnne.
>>Per
tal de solucionar ei problema vaig adrepr-me j a des del
mes de gener al departament d’hsenyament de la Generalitat,
on, després d’ewiar-me a ka Secretarka de la Facultat de Cikncies de h Irdommaci6 i de fer-me veure aquest i l’altre i tornarme a enviar al departament d’linsenyainent fins fa uns dies, tots
els trimits han resultat del. tot inlitils i uila phrdua de temps
inexplicable, assegurant-me finalment que I’hica soluci6 passible és repetir el COU l’any que ve (estudiant nom& maten&
tiques, que 6s l’assignatura que em fakaria per accedir ii
Periodisme) i quan les meves qrialificaeions -insisteixod’aquest curs s6n prou bones, O escollir una altm carrera universitfiria.
d ó c conscient que els alumnes qiie ara estan estudiant BUP
tjndmn present aquesta nova normativa a l’hora de Eer el COU,
perh no 6s just que el primer any de l’aplicaci6 cl’aquesta llei sigui tai rígida pcr als que provenim d’un pla d’estudis diferent
al qual ens hem hagut de sotmetre arnb tots eis canvis que aixb
suposa quan entre nosaltres nom& existia la confusi6 i Ia desorieniació.),
Estudiada la queixa i analitzades les possibles vies de soluci6
del problema plantejat, vam acordar adrepr-nos al Defensor
del Poble, ai qual tradladbern els arguments i les propostes que
transcrivim tot seguit {en tmducció del. castella):
L’orclre de 3 setembre de 1987, modificadom del p€ad’estuclis dc COU, l’estructrm cn quatre opcions sense vincular-tes
en cap moment amb els diferents estudiis universitwis. El Reid
Decret 557/1988,de 3 de juny (BOE del 7), pel qual es motlifica el Reial Decret 943/1986, de 9 de m i g , Regulador dels
Procediments cl’ingrds als centms universitaris, resol el cas de
l’al-ludida vincdaci6 en establir que per a l’ingrés en els citats
centres <<tindranpreferhncia les soklicituds d’aquells alumnes
que vulguin iniciar estudis que corresponguin a l’opció cursada
al COUw, d’acord amb el quadre de correspondkncies que la
mateixa norma recull. (Cal matisar aquf que la <<prefer&nciaw
que el reial clccret considera esdev6 en reaiitat una exighcia,
clonada la general saturació de les facultats.)
La promotora de la queixa es rnatriculh oportunament en
l’opci6 d 3 ~no
, vinculada als estuclis de Cihncies de la Mor-
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mació que pret6n cursar (que corresponen il l’opci6 &) del
COU), ra6 per la qual es veu impossibilitada cl’accedir en
aquests estudis.
Fins aqui l’aspecte legal de la qilesti6 siiscitada per la seny*
M F., que, C Q és~ de veure, manca d’irregularitats.
<<Salvadala legalitat de l’actuació administrativa, hi ha, en
canvi, altres aspectcs del yrobiema que a parer nostre coxm6 tcnir presents:
D$.L’QI~R
de 12 de mar$ de 1987, sobre Prwediment per
a l’Admisi6 d’alrimues en centres docents no universitaris en el
curs 1987-88, revalidada en el que aquí nteressa per al curs 8889 per ordre de 10 de mart; de 1989, establia corn R temiili ordinari de matricdaci6 en el COU el compr&sentre 1’1 i el IS de
juliol; breu termini, obert només 23 dies després de la publicació del Reial Decret 557/1988.
>>Aaquesta Institució ii consta el úesconeixement generalitzat per part dels estudiants que es matrlcwlaren al COU, a Catlunya, al curs 1988-89, de la vincula& existent entre l’opcl6
escollida i els estudis unhesitaris a cursar posteriorment; vhculaci6 establerta, corn s’ha indicat, amb només 38 &es d’antelació a h finalibació del termini de matrícula, Ni en els corresponents centres docents es va informa els alumnes del contingut del Reial Decret 557/1988 ni e1 departament cl’Ensenyament de la Generalitat hi va donar la difusió deguda amb
t’mtelaci6 xnecesshria, ja que l’opuscle informatiu editat en
aquest respecte és del setembre de 1988, mesos després de h a litzat el plac; de matricula.
>>Espot concloure, doncs, que la gran majoria d’alumnes de
COU de Catalunya matriculats al curs 1988-89 ignoraven en el
moment de formalitzar la matricula que l’opció escollida els
vinculava per a la posterior elecció de carrera universithia.
>>2-Eh el cas concret de la queixa que tractem, és obligat
considerar un altre aspecte: puntual: I’ordre de 24 de maig de
1989, (BOE del 27), per la qual es modifica parcialment l’annex del Reial Decret 557/1988, amplia la relaci6 d’estudis universitaris vinculats a I’opci6 “D” amb els relatius --entre
altres- als de Ciences de la Informaci6.
Aquesta ~iormahauria de possibilitar, en principi, que la promotora de la queixa, malgrat haver seguit l’opcih “U” al COU,
poguds matricular-se a Ciences de la Tnformaci6. En canvi,
malgrat establir aquesta disposicili que “hi ha cannexi6 cientifica entre les materics que integren aquesta opció (la “D”) i els
nous estudis que hi estan vinculats (els de Cikncies de Ia Inforrnaci6, entre tl*aItres)i que, conseqiientment, la dita ampliaci6
garanteix l’adequat domini dels coneixements propis &aquests
estudis...”,es prescriu - - - c u n ~tota lbgica al nostre e n t e n d r e
que la repetida ampliaci6 només se& aplicable a partir del curs
1990-91.
Creiem que les consideracions fins aquí exposades matisen
en gran mesura la simple visi6 legalista del problema piantejat i
que aconsellen una anhlisi sota criteris d’eqnitat. Aixb no obstant i referint-se la queixa a actuacions d’un brgan de l’dministració de I’Estat, la poso en el vostre coneixement perquh sigui
&imitada i resolta per aqueixa hstltuci6 en la ~QITI-Mque jutgi
pertinent.B
La gesti6 feta prop del Ministeri d’ErIucaci6i Cihncia (MEC)
rnitjanqant el Defensor del Poble no va donar, perb, els resultats
pretesos, i per a molts estudiants de COU es van generar sitnacims essencia’lmentinjustes.
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Queixes 1031/89,1032/&9,1150/89
La generalitzacih del problcma
EIS expedients indicats s6n exemple de les miiltiples queixes
presentades davant d’aquesta Institució en relaci6 amb l’aplicaci6 a Catalunya de1 Reial Decret 55711988 de 3 de juny, sobre
elecci6 de carrera universitAr.kaen funció de l’opci6 seguida en
el COU, Ens limitem a transcriure aqui algunes de tals queixes.

Queixa 1031/89
&l passat sis d’agost vaig rebre la notificaci6 de l’admissi6 a
la Universitat AuttbIioma de Barcdona per al proper curs
1989190 a la Facultat de Cikncies de la Informaci6 (primera o p
cí6 escollida) a traves d’una carta signada per Ramon Pascual,
rector de la Universitat Autbnoma.
<&om que la data de matricdaci6 era el 14 de setembre, vaig
mar a matricular-me, i em vaig trobar amb la sorpresa cle que hi
havia una liista, segons ells, dels dwnnes de primer curs errbniament admesos, dintre dels guals estava jo; la rad que em van
donar a Secretaria vit ser que tot havia estat una errada tkcnica
dels ordinadors, deixant-nos fora,
>>El
mateix dia, vaig rebre al migdia una segona carta signada
per J.M. Pmj&i No&, coordinador de la pre-inscripci6, den&
gant-me la pkqa a la Facultat desitjada i traspassant-me a la Facultat de Pedagogia. Segons aquesta segona carta, la causa del
rebuig era que havien collocat rn& de dos-cents alumnes d’op
ci6 D en una carrera d’opci6 C, i no s’havia tingut en compte la
concordanga amb I’opció escollida a COU, d’acord amb allb
que preveu d Reial Decret 557/19&8 del 3 de juny.
>>Perbpenso que el que veritablement no s’ha tingut en
compte és:
n1.- Aquest decret s’ha posat en vigor aquest any sense haver esperat que passés la meva promoció que es trobava al mig
i que s’ha vist afectada, j a que haviem escollit les opcions i assignatures a tercer i a COU abans que sortís al decret.
>>2,- Si la concordímp amb l’opci6 de COU é3 tan important, no és gaire explicable que m’envi’in a una altra facultat
(Pedagogia) que pertany igualment al grup d’opci6 C .
)>X- Que hagin entrat d u m e s nous amb notes molt més
baixes que les nostres, ucupant les nostres places atorgades a
l’agost, només pel fet que es trobin a l’opció C, quan la opci6 C
i la D són tan similars (de fet abans per aquesta mateixa carrera
semien les dues opcions),

Queixa 1032189
<<Tincuna fiiIa de 18 anys, M.A., que ha cursat els seus estudis a Lletres Pures i després de dur a terme l’examen de selectivitat i aconseguir una nota mitjana de 6,55, va ser acceptada a
Cihnces de la Informaci6 en primera preferhnia.
BEI passat mes d’agost, va rebre la carta de notficació de Ia
Universitat Autbnoma de Barcelona (UAB) de Bellaterra, CD.
municant-li que havia estat admesa i posada a les llistes oficials
de la Facultat, i el dia 14 de setembre rebia una cornunicaci6 de
la Generalitat que la p a v a ai corrent d’haves estat exclosa de
les llistes d’admesos perque no era a I’oopci6 conrecta.
>>Eldia 3 de juny de 2988, e1 Ministeri d’Educaci6 i Cihcia
promulga un reial decret, el 557,pel qual classifica les assigna-

9567

tures en quatre opcions; Ciblrcies de la Informaci6 queda exclosa a l’opció C, i tots els estudiants de Lletres Pures que volien
fer Cihncies de Ia Informació resten a la D.
A i x b 6s injust, ja que, en sortir el decret, la meva ñlla havia
finditzat tercer de BUP,per carnenpr el COU a iletres pures.B

Queixa 1150189
uEm trobo dins d conflicte de Cibncies de la Informaci6,
perque, a causa de la mala informació en cursar el COU, vaig
triar I’opci6 “D” en lloc de la “C”, j a que en principi no semblava vinculant, com es pot comprovar a la fotocbpia de la certificació del directur del centre on el vaig cursar.
>>Perrectificar aquest error al juny, seguint instruccions del
director d’Universitats, senyor Abel Macinh, vaig escriure una
carta al departament d’Ensenyament de la Generalitat, h qual
cosa em va permetre fer efectiva Ia matrícula de la Facultat de
Cibicies de la Informació el passat 14 de setembre.
>>Ara,després d’haver endarrerit I’inici de les classes del 2 al
20 d’wtutwe, he rebut una altra carta del senyor Abel MarinB
en qrrk se m’informa que aikgui tot el que tingui al meu favor
per defensar els meus interessos.
d3’altra banda, el senyor Prujh em diu verbalment que canvli
de Facultat posant-ho en un paper on no cal ni la meva signatura, per la quid cosa no 6s segura la meva admissi6 a cap facultat
aquest curs acadhrnic.
>>Veritablementestic fet un embolic.
,>JoI i demano a vostk, com a defensor del poble, si la matricula pagada i segellada no serveix per a res.
>>És
possible que aquest monstre que és l’administsació s’ha
engoleixi tot i el poble ha d’agunntar-se i callar?
>>Quindret tenen a fer i desfer les nostres jl-lusions i els 110stres plans alternativament, com més els convingui en aquell
moment?
C d r e b é totes aquestes preguntes s6n sobre drets legals; ja
vull ni parlar del mal moral, desilalusi6, rnanca de confianqa
en el futur, sensacir) que tots els esforgos que he fet fjns ara en
treballar han estat en vit.>>
2. Breus consideracions sobre I’ensenyarnent no universitari. L’acc@sSIS centres d’ensenyament primari

En el moment de redactar aquest Informe ens trobem a les
portes de la presentació al Congrés dels Diputats del Projecte
de Llei d’Ordenaci6 General de2 Sistema Educatiu (LOSE), que
vindrh a representar canvis substancials en l’actuai estmctura
del món de l’ensenyament.
Aquest fet condiciona el contingut del present apartat per tal
com fa potencialment alterables a curt termini certs aspectes essencials de la programació docent.
Anticipant-nos a la LOSE, hem d’advertit (amb independencia del contingut de la IEei), sobre la qüesti6 del seu finaqament, respecte al qual ja hi ha hagut veus autoritzades que han
mostrat clars recels.
13s un fet que, sense finanqament suficient, la reforma prevista, lluny de resoldre les mancances actuals, vindria a incremen-

tar eh problemes educatius.
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Un altre aspecte que esperem que prevegi la LCISE (Adhuc
com a principi) 6s la flexibiht i ductilitat, capaq de peunetre a
les comunitats autbnnmes el desplegament d’uns postulats biisics i generals, d’acord arnb les seves especificitats de llengua,
estructura econhica, etc. En tot cas, aixb són~yüestionsquc
aviat tindrem temps d‘analitzac detingudament.
Per les raons exposades, hcm volgut fer referhcia en aquest
apartat a un dels aspcctes que previsiblement no seran modificats (almenys substancialment) per la LOSE. Ens referim a les
normes de matricdaci6 als centres paiblics i concertats que imparteixen ensenyament primari (amb independhcia de I’esperada ampliació de l’ensenyament obligatori a altres edats).
Hem de dir en tal sentit que, si bé els barems establerts per a
l’accbs han estat objecte de critiques i, en el cas de Barcelona,
fins i tot han portat el departament cl’Ensenyarnent a fer-ne una
revisió, el problema més greu que es presenta no es troba tant
en la correcció dels dits barems com en la seva aplicaci6, tergiversada de vegades per rad d’interesxos personals.
Aixi, 6s bastant corprii trobar-nos amb queixes sobre resolucions administratives que, tot i examinar individuaiitzadament l’apticació dels barems a un cas concret (i trobar-la
correcta), entren, perij, en el greuge comparatiu causat al recurrent per una altra aplicaci6 del barem (aquesta vegada h e guiar, perb no impugmda) que permet la matriculaciii en el
mateix centre d’uun dtre alumne amb menys punts reals,
Sobre la matricwlaci6 a Barcelona, exposem tot seguit una
queixa que recull manifestacions repetidament exposades a la
Institucib.

Moltes de les queixes presentades en relaci6 arnb la jnscripci6 d’iilumnes en centres &EGB han espat resoltes amb gestions
directes davant les inspeccions de zona i els directors dels centres akctats, donada la peremptorietat dels terminis de rnatriculacih. Aqui exposarem una de les queixes que m6s clarament
evidencien els problemes suscitats.

Presentada pel pare d’una nena de tres anys que va fer els
tdimits apomm per matricular-la en un collegi pi‘nblic. Denegada la matricula per excés d’aIumnes tant en el centre originariament escollit com en dos altres centres del mateix districte,
indicats subsidiiiriarirament, el promotor de la queixa s’adrega al
Síndic e11 una llarga carta, en qub €a les segilents consideracions:
Primera. La normativa que regula la rnatriculacih als centres
d’ensenyament primari sembla vulnerar l’article 27.1 de la
Constitució, tal com demostra el fet de no poder fer la matrtcula
en cap dels trcs centres del districte que admetien alumnes de la
seva edat,

L’interessat rama que no es pot li~nitíuel dret a S’educació a
causa d’un problema estructural de l’administraci6 (manca de
places);).Aixb -&ufóra com impedir la lliure residencia en
una ciutat a una persona perqui3 6s massa gian o no obtenir la
tutela judicial prquh 1jutge tk massa assumptes per resoldre.

---

Segona, Respecte a la matricuhció en el cas concret de Harcelona, el promotor de la queixa fa Ics segiients valoracioris:
- De dinou cul-legisexistents al seu barri, només tres tcnen
places per a nens de tres anys. Quan es procedeixi a l’eescolaritzaci6 obligatbria (a partir de sis anys) hi hmrh una clara. discriminaci6 entre els que ja estarien al centre i els yrre s’hi voldrien
incorpora a sis anys. fils primers ja hi tindrien la p l a p en propietat, mentre que els segons haurien de demanar-la atenint-se
als barems establerts.
- Pel que fa al concepte del barem <<proximitatdei domicili
de l’alumne al centre>>,entén que no 6s tal9ja que no es considera la proximitat r a l , sin6 una &ea d’influhcia>>creada de
forma abstracta. A k b porta a paradoxes com ara que el collegi
m6s prbxim a casa seva (a uns cent metres) no estigui camp&
en la seva &read’influkncia.
D’altra hmdii, com que Ia puntuació difereix en 10 6 20
punts seguns que el domicili sigui fins de l’hrea d’influhcix u
no, és obvi que si no troba lloc per a la seva filla a la seva zona,
no en trobar&en un altre districte.
- Quant a l s criteris complementaris de puntuació, hi ha alguns que amb6 són objecte de crítica: la situació d’atur, la demustriició de la qual s’exigeix del cap úe famila -1’afectat es
demana si el cap de familia 6s en tot cas el pare (llevat que falti,
i lhvors seria la mare), o bé són indistintament el pare i ka mare. Considera que en el primer cas ens trobariem davant una
apreciaci6 inconstitucimal, La segona apreciació, en opinió seva, d6na lloc a C O I - ~ U S ~ Qi ~possibles
S
interpretacions diferents,
com és el seu cas, en qu&no s’ha tingut en compte la situaci6
de la seva muller, que t B 1 carnet d’atur.
Un altre criteri cumpleinentari objecte de critica és el que
permet donar determinada puntuació <<alsalumnes provinents
cl’escoles bressol municipals>>,considerat discriminatori i injust.
Finalment, I’interessat fa una valoraci6 global dels criteris re
latius a marginacih, existhncia de minusvalideses en la família,
situacions sbcio-econbmiques greus, etc. Reprduulm en aquest
punt les seves paraules:
<<Reconecque no visc en la pobresa més miserable, que a la
mcva fmíiia no hi ha minusvalies fisiqucs o psiquiques, que no
tinc quatre filis, que la meva filla no és una alumna amb risc de
marginaci6, ni que tinc circumsthcies molt desfavorables en b
meva situació farnifiar. I per tot aixb no s’ha adrnks la meva filla al col-legi. Perb no us enganyeu: no sóc un home ric ni un
potentat, sin6 un simple fimionari públic, que amb el seu sou
ha de mantenir quatre persones, perqu$ la meva dona no treballa i tinc dues nenes petittew
En la resposta donada a aquesta queixa, exposAvem les considerxioans següents:
ul’article 27 de la Constituci6, sobre el dret it l’educaci6,ha
estat desplegat per la Llei Orghica 8/1985, de 3 de juliol &ODE). Aquesta llei encomana la provisió de l’educilció en regim
de gratultat alls centres privats concertats i als de titularitat p6blica, perb nom& en el nivell obligatori de I’EGB (a partir de
sis
vAixb té la seva explicació en les exigbncies que del text
contitucioiial es deriven per a la despew priblica: per una banda, que la seva distribucih sigui equitativa i que s’orienti a finmpr la gratultat en ei nivell obligatori, abans de fer-la
extensiva a d’altres nivells; per una altra banda, a optimitmr el
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rendiment educatiu de la despesa.
>Aixbno obstant, i malgrat HO ser legalment ni obligatbria ni
gratuita l’ensenyanp en el nivell de pre-escolar, les nostres administracions piíbliques venen desenvolupant liltimament una
politica d’ampliació de places docents en el niveli inferior a
l’EGB, perb sense que aixb signifiqui que siguin aplicades en
aquest h b i t Ies mateixes prescripcions tegals que regeixen en
els nivells educatius obligatoris.
>>Afalta de norma expresa i especifica reguladora de I’accksdels alumnes a1 nivell prc-escolar, s’apliquin les disposicions
que regeixen al nivell de I’EGB, (Decret 85/1986, de 20 de
maq, i resoluci6 de 8 d’abril de 1986) i, certament, en I’aplicació d’aquestes normes hem pogut apreciar greus deficii5ncies
que, en opinió nostra, imposen una revisió del sistema seguit
fins ara a la ciutat de Barceiona (en aquest sentit s’ha sotlicitat
in€onnc al conseller d’Ensenyament com a pas previ a la formulació d’una eventual recomanació).
>>Nosembla vhlida en principi, com vostb denuncia la divisi6
actual en k e e s d’influbncia, s i la forma d’apreciar la situack5
d’atur del cap de famfih, ni I’atorgarnent de puntuaci6 al fet de
provenir d’una escola bressol municipal, Totes aquestes qiiestions han estat plantejades davant el conseller d’Ensenyammt i,
en fmci6 de la seva resposta, prmedjreem a adoptar la resoluci6
pertinent, la qual li serh puntualment comunicada.
>>Per
últim i respecte la discrimhci6. que denuncia, entre els
alumnes que ja estarien en el centre i els que hi ingressessin per
iniciar i’EGB (perque els primers tindrien plasa en propietat,
mentre que els segons haurien de demanar-ne d’acord amb un
barem), cal dir que tal possibilitat -recolEida i~ I’article 5k. del
Decret 85/198& ja no 6s legalment factible després de la senthncia dictada al respecte en un recurs interposat contra I’alludit
article: a hores &ara cal considerar un centre amb diversos nivells educatius carn tants centres corn nivells, it efectes de l’acces d’alumes.>>
Per part seva, e1 Departament d’Ensenyament ens informh
que, d’acord amb la nostra sollicitud, havien procedit a revisar
el sistema de matriculació en I’ensenyament primari a Barcelona, prenent les mesures necessbies per corregir les anomalies
detectades i mul-lant aixi el factor “alumnes provinents d’una
escola bres sol municipal” i considerant cada districte municipal
com un municipi diferent als efectes de preinscripcid d’dumnes
d’EGB.
Les modificacions intrduldes --se’ns diu- seran previstes
en Ia resoluci6 que regular&la matricdació del curs vinent,
1990-91.

3. Xncorporaci6 dc centres privats a la xarxa docent: phbliCa

Actualment, a Catalunya el 44+%de l’ensenyament no universitari 6s privat (concertat m h major part). La descompensació existent entre centres públics i privats i, essencialment, el
fet de possibititar la integració a la xarxa docent p6blica dels
centres que: -abans que la societat catalana tinguks una administració educativa p r b p i e van atendre aquesta rn<mcanga
amb una meritbria tasca de catalanització i renovaci6 pedagbgica, va donar lloc a I’aprovaci6 de la Liei 1411983, de 14 de ju-
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liol, Rcguladom del Pmds d’htegmció a la Xarxa de centres
docents píbhcs de diverses escoles privades.
Seguint les prescripcions de la Llei, per ordre de 17 de novembre de 1983, s’obrí la pertinent convocatbria per a la integmci6, i, finalment, l’ordre de 18 de juliol de 1935, va publicar
el detall dels centres que s’hi havien d’integrar,
En la daci6 definitiva constaven 97 centres, dels quals 81
han estatat definitivament reconvertits en públics, amb un cost
aproximat de dos mil milions de pessetes. Dit d’una altra manera: en poc més de quatre anys s’ha aconseguit crear, per la via
de la Llei 14/1983,81 nous centres p6blics (dotats d’eyuips pedagbgks ja c~nsolidat~),
amb un cost rninirn,Ens limitem simplement a remarcar aquesta dada.
Emperb, corn &iem en un altre apartat d’aquest Informe, no
ens cal tampoc aqui la complaenGa: resten encara cenues pe,r
integrar, i alguns en situacions difícils encara no resoltes, malgrat I’existhcia d’una Comissi6 Tecnica encarregada de resoldre els problemes que es plantegin dins d procés d’integraci6.
Un exemple d’aquestes situacions el trobem en el cas del centre
Ntra. Sra. de burdes, que exposem tot seguit per ra6 de la seva
singut aritat.
Queixa 1245189

La edes-integració>>d’un centre a la xarxa pfiblictl
E1 titular del centre docent Naa. Sra. de Lourdes, de Sant Boi
de Llobregat, presenta queixa a l Síndic contra un acord de la
Comissió de Govern de 1’Ajuntament pel qual s’anuHava un altre d’anterior relatiu a l’autarització de la integracid del centre a
la xarxa ciment pfiblica (d’acord amb les previsions de la Llei
14/1983, de 14 de juliol).
Estudiat el tema, vam adxepu-nos a I’aIcalde de Sant Boi per
exposar-li les nostres consideracions (en la linia d’entendre nul
de ple dret l’acord objecte de Ia queixa) i recomanant-li que reconsiderés Ia decisi6 adoptada, d’acord amb la prescripci6 recollida a I’article 103 de la Constitució: ~<E’adminishci6
pública
serveix amb objectivitat els interessos genemls i actua ...a m b
sotmetiment ple a la liei i al dretn.
La resposta donada a la nostra recomanaci6, juntament amb
algunes manifestacions llegides a la premsa, en les quals es posava en úubte la procedkncia de la nostra actuaci6, ens van
aconsellar traslladar a 1’Alcaldia I’informe juridic en quh bashven els nostres arguments i que repdu’im.a continuaci6:
(< 1)Normativa d’aplicació al cas
n A) General
-Constimcid espanyola de i978 (BOE de 29 de desembre).
Arts. 103.1 i 106,
- Llei de Procediment Administratiu, de 17 de juliol de
1958. Arts. I09 i segiients, en relació amb I’article 47.
-Llei Reguladora de la Jurisdiccib contenciosa administrativa, de 27 de desembre de 1956. Art. 5 6 . ~
<< B) Especifica
-Llei 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procks d’integració a la xarxa de centres docents pjblics de diverses escales privades (DOGC nGm. 346, de 20-VII-1983).
- Ordre de 17 de novembre de 1983, per h qual s’obre la
convocatbria per a la integraci6 a la xarxa de centres docents
p6blics de determinats cemes docents privats de pre-escolar i
educació general bhsica de Catalunya (DOGCnÚm386, de 2-
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XL X- 19 83).
- Ordre de 12 de juliol de 1984, per la qual es f:i pdhlica la
ilista de centres docents privats que es consideren capacitats per
a ser integrats B la xarxa docent piiblica (DOGC nrim, 457 m.
d’1-VXII-1984).
- Ordre de 18 de febrer de 1985, per la qual s’aprova la llista. provisional de centres docents privats de priorithia integraci6 a la xarxa docent pLiblica (DOGC nlim, 520, de
F

13-111-1985).
- Ordre de 18 de juliol de 1985, per la qual s’aprova la llista
definitiva de centres docents privats que s’han d ’ h t q p r a la
xarxa docent giiblica, en aplicacid del que es disposa a la Llei
14/19&3,de 14 de juliol (DOGCnúm.580,de 26-VXII-1985).>)
<X 2) ExposiciCj del problema
>) A) Aspectes previs
nLa Llei 1411983 respon a una idea bhica: possibilitar la integra& a la xarxa docent plitrlica d’aquells centres que abans que la societat catalana tingués una administraci6 edncativa prhpia -van palliar aquesta mancanga amb una meritbda
tasca de catalanització i de renovaci6 pedagbgica.
)>Perfer efectiva aquesta integra&, la lEei estructura un procediment en dues fases: en la primera -que finalitza amb
l’aprovaci6 dc la llista definitiva dels centres a integrar- es
procedeix a valorar totes les soEIicituds presentades segons les
prescripcions establertes a i’ordre de 17 de novembre de 1983,
Un cop constatat pel Departament d’Ensenyament l’acompliment pels centres de requisits exigits per a h seva integraci6,
aquests s h declarats centres a integrar.
>>Enla scgona fase, mitjiuqant la signatura d’un conveni gingular entm el Departament d’Ensenyament, el centre a integrar
i I’ajuntarnent respectiu, es concreta per a cada cas la foma
d’iintegraci6, Finalment, 81 centse és creat com a prSblic per decret del Consell Executiu.
>>Per
a la primera fase d’integracid, la Llei 14-11983, ai seu article 2-1-41, exigeix ‘“’acordi el compromis d’integmció entre el
Departament ct ’Ensenyament, 1’Ajuntament i el centre docent
interessat (amb l’acorú previ, en aquest mateix sentit, del professorat i els pams dels alumnes). L’article 4t. de l’esrnentada
llei reitera la necessbia participació deis ajuntaments en aquesta fase, en establir que ”el Departament d’Ensenyament... ha
d’elaborar, previ acord dels Ajuntaments afectats, una relaci6
dels centres que s’han d’integm ...’9
nEn execuci6 del que es disposa a la Llei 24/1983, l’ordre de
17 de novembre de 1983, de convocatbria per a la Integmci6,
prescriu al seu art. 55, que “vistes les sollicituds i la documentaci6 aportada,.. el Departament d’Ensenyament...d’acord amb
els Ajuntaments afectats procediril a aprovar la I b i provisional de centres a integrar...”. A l’article 6e. de l’esmentsrda disposició s’anticipa ja que, prkvia l’obertum d’un termini
d’alkgacions, “es procedir&a aprovar amb carhcter definitiu,
d’acord amb eis Ajuntaments, la llista de centres a integrar. Finalment, a l’article 7&,de la repetida disposició s’acorda: ”Des
del moment dc I’aprovacid definitiva de la llista de centres a htegra... el Departament d’Ensenyament donar&les orientacions
a aquests centres encaminades a la seva progressiva adaptació a
les condicions de l’escola pública”.
>>Abansque es publiquds la llista provisional de centres a integrar i amb carhcter exclusivament informatiu, el Departament
cI’Ensenyament, per ordre de 12 de juliol de 1984, ja inclou el

mntm Ntm. Sra. dc: hurdes, de Sant noi de Llobregat, entre
aquells que es consideren “capacitats per a &ser integmts a la
xarxa docent pública”. En aquesta mateixa linia, l * o r &de
~ ~18
de €ebm de 1985, per la qual s’aprova la llista provisional, inclou l’esrnentat centre (al nllirnero S S ) , si M ondicionimt la 111clusi6 a l’acornpliment d’un trhmit: l’aprhci6 d’un acord
explícit de I’Ajuniament quant a la htegracid.
)>Uncop complert aquest t r h i t , 1’Escola Ntm. Sra. de Lourdes apareix ja, amb el número d’srdre 43, a la relaci6 ddiinitiva
de “Centres docents privats que s’hm d’integrar..,”,aprovada
per ordre de 18 de juliol de 1985.
>>B)Els actes de l’ajuntament
>)LaComissi6 de Govern de I’Ajluntament de Sant Boi, en
sessi6 de 4 de juliol de 1985, adopta el segiient acord (transcripci6 parcial literal):
“Estando en fase de elabomción en el Consell Executiu de la.
Generalitat de Catalunya d ktado de las escuelas catalanas en
fase de integracirin en la red pública.
Habiendo manifestado la escuela Latudes,de nuestra población su voluntacl de incorporarse a este proceso.
Siendo preceptiva seglin la Ley aprobada por el Parlament dc
Catalunya, la autorimci6n de cada Ayuntarniento.
Esta Comisión de Gobicmo aprueba manifestar el acuerdo
del Ayuntamiento de St. Boi sobre la futura integracih de la
Escuela burdes en la red de escuelas públiccas,,,
>>Posteriorment,en sessi6 de 2 de juny de 1989 la Comissi6
de Govern de l’ajuntament esmentat, prhvies les consideracions
que estima pertinents, acorda (tmanscripci6 iteral):
d?rher,-- Na donar la conformitat a la sollicitud d’integraci6 a la xarxa d’escoles pfibliques efectuada per 1’Escola b u r des de Sant Boi de Llobregat d’acord amb allb que preveu la
Llei 14/19&3del Parlament de Catalunya.
segon- Ordenar el trasllat d’aquest acord al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos per la llei.”.
BC)La qüestió que es planteja
>>Estracta de determinar:
-L’eventual inclusió de l’xd municipi1 de 4 de juliol de
1985 en algun dels supbsits de nullitat de l’art. 47 de la Llei de

.

$1

Procediment Administratiu.
-El carhcter de l’acorcl de 2 de juny de 1989 en relació amb
el de 4 de juliol de 1985,
-L’eventuaP nullitat de l’acord de 2 de juny de 1989.
>>3)Anhlisi jurídica
>>a)Sobre E’eventual nutlitat de l’acord de 4 de juliol de 1985
>>L’art,47.1de la Llei de Procediment Administratiu (LaPA.)
determina els actes de 1’Administracióque s6n nuls de ple dret,
Exposem tot seguit aquests actes posant-10s en relaci6 amb l’esmentat acord:
-Els dictats per brgan manifestament incompetent. No és el
cas de l’acord de 4 de juliol, pres per la Comissió de Govern
municipd ,
- Aquells el contingut dels quals sigui impossible o siguin
constitutius de delicte: bbviament no esel cas.
- Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment establert per a aixb o de les normes que contenen les
regles essencials per a la formaci6 de la voluntat dels brgans
collegiats.
A l’acta de I’acord del 4 de juliol
consta l’existhcia de
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cap vici procedimental, estrany per altra banda cn un acte declaratiu com l’examinat.
<<Calconsiderar en conseqükncia que I’acord municipal de 4
de juliol de 1985 no es troba inclbs en cap sup6sit de nulfitat.
c<b)Sobre el carhcter de 1’acord de 2 de juny de 1989, en relaci6 amb el de 4 de juliol de 1985:
<<Enl’apartat destinat a l’exposici6 del problema (subapartat
“aspectes previs”) ha quedat patent el paper substancial dels
ajuntaments en la integraci6 dels centres a la xarxa pública, de
m e r a que la negativa municipal a la integraci6 signiEica en tot:
cas la impossibilitat del centse d’integrar-se (i cont&,riament, el
benepkit municipal, comporta --sempre que es compleixin la
resta de requisits exigits- la integració del centre).
))Quan l’ajwntament “aprueba manifestar su acuerdo sobre la
fiitura integración de la Escuda burdes en al red de escuelas
públicas”, esta dictant un acte administratiu del qual deriven
uns clars &ets per a l’escola i per al Departament d’bsenyament, Al marge de la futura concrecci6 e Ia forma en qub es
procedirh a la integració (a determinar en el conveni singular
corresponent), 1’esmentat acord municipal “obliga” el Departament d’Ensenyament --sempre que el centre compleixi la resta
de requisits, com hem dit- a incloure el centre entre aquells
“que s’han d’integrar”, seguint el mandat de la Llei 14/1983.
”1, efectivament, d’stcord entre altres coses amb la decisi6
unicipal, el centre va ser declarat a integrar ‘‘definitivament”
per ordre de 1 8 de juliol de 1985.
>>Enrelaci6 amb el repetit acord i per les raons esmentades,
l’acord de 2 de juny de 1989 només es pot entendre corn un acte administratiu revisor, adoptat prescindint del procediment establert a l’efecte en el capítl primer del Titol V.de la L.P.A.
x) Sobre I’eventualnul*litatde I’acord de 2 de juny de 1989
>>Pertal de poder mullar un acte anterior declaratiu de drets
que ni esta inclbs en cap supbsit de nullitat ni infringeix manifestament la llei, la L.P.A. nom& arbitra una fhrrnula: la cuntinguda al seu article 110.1, segons el qual “l’anul-Iació dels
ades declaratius de drets requerirh la declaraci6 prMa de ksivitat per a l’interbs públic i la posterior impgnaci6 davant la
jurisdicci6 contenciosa administrativa”.
>>Enel cas estudiat, l’acord de 2 de juny de 1989 mulla de
fet el de 4 de juliol de 1985 sense seguir el procediment de l’article esmentat, per la qual cosa cal considerar-lo inclbs cn el supbsit de I’article 47-1-C de; la L.P.A. i reputar-10, en

consqühcia, nul de ple dret.>>
4. La protecció dels animals

A l’hforme de l’any passat donhem compte d’una certa p
latitzacih produ’ida man de I’aprovació de la Llei 3/1988, de 4
mrq, de Protecció dels Animals, entre els “proteccionistes” i
els defensors (essencialment per raons de “tradici6”) de prhctigues contrhries a l’esperit i b lletra de la llei.
Les queixes presentades durant I’any 1989 en relació amb la
norma esmentada fan referencia, fonamentalment, a aspectes
relacionats amb els correbous i les places podtils, els quds comentarem seguidament. Abans, perb, volem fer esment de la
tasca divulgadora realitzada pels departament d’hgiculturrs,
Fbnaderh i Pesca i d’Ensenyment respecte a les prescripcions
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de la llei. El fet d’incorporar el seu contingut d s diferents nivells educatius, per exemple, 6s un indici ben clar d*aaquesta&vulgaci6, que mereix el nostre reconeixement.
Aquesta tasca divulgadora era, d’altra banda, molt nwesshia
per tractar de reduir al mínim l’enfromtament entre els sectors

que hem anomenat proteccionistes i tradicionalistes. I creiem
que ha estat foqa positiva, perquk els conflictes plantejats
s’han limitat, practicament, al cas dels c ~ r r e b o(malgrat
~~
tractar la llei qüestions tam importants COM les associacions de protecci6 i defensa, agrupacions i b e s zoolbgiques, installacions
d’anirnals,fauna autbctona i exbtica, etc.).
Amb tot i la seva relativa limitació, els problemes suscitats
respecte als correbus (manifestacions a Z’Hospitalt de Llobregat, conflictes al delta de 1’Ebre i a Cardona, etc.} han estat eertament greus. I les solucions no semblen acils davant la
claredat de les prescripcions de la llei i el seu carkter marcadament proteccionista. La prudencia en l’apiicaci6 de la noma,
emperb, no ha d’alterar la voluntat ferma de complir-la.
El cas de Cardona que s’exposa més endavant representa, en
opini6 nostra, l’expressi6 m6s clara dels l h i t s a ¶u$ pot arribar
d’aplicació prudent>>de la norma.
Queixa 1120/89
Els bous
Formula la queixa el president de l’Associaci6 per a la Defensa dels Drets dels Animals (ADDA), entitat collaboradora
del Departament d’Agricultwa, Ramaderia i Pesca de la. Generalitat declarada d’utilitat pdblica.
La queixa es fa ressó de les continues conculcacions de la
Llei 3/1988, de 17 de febrer, per part de i’Ajuntament de Cardona: oposició de l’adrnhistraci6 autbnoma a la celebració dels
correbous de 1988 per la contravenci6 dels articles 2 i 4 de la
llei esmentada; celebració -malgrat aquesta o p o s i c i k dels
correbous; incoaci6 d’exwent sancionador, del qual derivh
una multa de clos milions de pessetes; manifestacions de l’alcalde de Cardona en el sentit que no pensava fer efectiva aquesta
sanció, etc.
Despds de referir aquests precedents, el promotor de la queixa denuncia la reincidbncia comesa els dies 10 i 11 de setembre
de 1989, en el transcurs dels quals es torna a conculcar la Llei
de Protecci6 dels Animals. Concretament, l’interessat exposa
eis fets següents:
<<a)Es va muntar la p l a p prthtil al bell mig de la vila (article 4.1 de la Llei de Protecci6 deis Animals)
>>b)Es mdmctaren quatre animals i se’ls irrogaren sofriments i danys injustificables (article 2.2 (a) de la Llei de Protecció dels Animals)
x) Foren vexats i morts quatre bous amb l’autoritzaci6 personal del senyor alcalde (article 4.1 de la Llei de Protecci6 dels
Animals).
>>d)Entre els assistents hi havia menors d’edat en quantitat
diffcil de determinar (Reial Decret-Llei de 21 de desembre de

1929)
>>e)
El senyor Alcalde ha promogut una greu ofensa a h MQral. i als bons costums emanats de h dechcia pública (article
567.3 del capitol XX “De les faltes de l’orclre públic” del Codi
Penal“).
En funci6, finalment, dels fets denunciats, soliicita que es
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prengui tota mena de mesures contm el senyor alcalde de Cardona a fi que siguin castigades aquestes conductes i s’adoptin
mesures perque no es repeteixin.
La queixa transcrita no ha estat tramitada a l’hora de redactar
aquest Informe, donada la data en quk va entrar a la Iristituci6.
No obstant aixb, la repduiim aquí amb la finalitat de fer evident la necessitat de prendre mesures en aquest respecte, si no
es vol que la Llei de Protecci6 dels Animals quedi en una simple formulació de principis inoperants.
Queixa 125189
Els gossos
Per mitjh dels servei d’informaci6 de la Institució, vm comparhixer diverses persones cienunciant la campanya de pornoci6 d’una deteminada marca de xiclets que, a parer seu,
infringia la Llei 3/1988, de Protecci6 dels Animals.
De la documentaci6 aportada es desprenia que l’ernpresa
productora prometia el regal d’un cadell de <<pastoralemany>>si
es completava un hlburn de cromos. En considerar que aquesta
publicitat contradeia l’article 2.2. fi de S’esmentada llei, segons
el qual <<<es
prohibeix fer-ne donaci6 corn ilpremi, recompensa
o regal de cornpensacid per altres adquisicions de naturdesa
dislinta a la transacci6 onerosa d’anirnals>>,vam posar el cas en
coneixement del departament d’Agricdtura, Ramaderia i Pesca
perquk prengués la mesures procdents,
Investigada aquesta qiiesti6 per 1’Ofcjna de Protecci6 dels
Animals, es procedí finalment a tancar l’expedient (sense dunar
lloc a sanci6) a la vista de les manifestacions de l’eempxesa.
Segons l’ernpreua, que cleclmva descodixer la Llei 3/1988,
s’havia actuat en tot moment de bona fe i amb la intenció ~ ’ R s segurar-se que la persona a qui toqués en sort el cadell l’acolliria bé i dispowia de les condicions necesskies per criar-10 i
tenir40 correctament. A l’acta notarial que recollia ia campanya de prornoci6 es feeia constar que, si no es donaven aquestes
circumsthcies, l’ernpresa substituiria el Uiurament del cadell
pel seu vator en efectiu, que es xifrava en 25.000 pessetes.
Finalment es declarava que no s’havkd lliurat cap cadell a Catalunya i es prenia el compromís formal de doriar ais eventuals
premiats catalans l’equivalent en diners.

5. La normalització lingüística

Carn cada any, hem volgut fer referhncia en aquest In€mne
a l’evoluci6 de la normditmció lingüistica a Catalunya, segons
ka imatge que percebem a través de les queixes rebudes a la Inst ituci6.
A partir de l’aprovaci6 de la Llei 711983, de 18 d’abril, de
Normalitzaci6 Lingiística a Catalunya, han estat moltes i p i tives les actuacions realitzades pels nostnx poders públics per
al foment i l’eextensi6 de la normalització de 1’1% dei catalh. Al
nostre Informe de I’any passat donavern compte de la meritbria
tasca feta pel Departament de Justícia de la Generalitat, que va
donar lloc --entre altres realitzacions- a i’ordre de 26 de maig
de í988, per la qual s’aprovh l’cmissi6 bilingüe dels models de
declaracions de naixement i defunci6 i de declara& i comunicació de deslliuranp de criatures abortives,

Completant aquesta tasca, l’ordre de 20 de juliol de 1989
aprovh l’ernissió bilingije d’altres documents: fe de vida i estat,
certificacions en extracte de les actes de naixement, matrimoni i
defunci6, certificacions literals i negativa i addició al llibre de
fmilia d’un text en les llengües prbpies de les comunitats respectives.
La importmcia de l’olm feta cies del Departament de Justicia
6s predicable també, en termes generals, de la resta d’bxgans i
administracions de Catalunya. Ernperb, i com sempre diem,
queda e n c m molt camí pes recórrer,i no 6s licit dedicar-se a la
complaeqa. RENFE, IBERIA, Autopistes, Telefbnicli, jutjats,
policia, etc., conformen avui dia (mb6en termes generals)
parcel-les socials de Catalunya impermeables a la tasca normalitzadora.
En aquest sentit, hem de recordar l’entrebanc que va significar l’anullació pel Tribunal Constitucional de l’article 4.2 de la
Llei de Normalitzacid Lingiiistica, que atorgava el Consell Executiu una b p l i a legitimació per actuar davant qualsevol organisme judicial u administratiu, per tal de fer efectius els &ets
recollits a I’article 3 de I’Estatut d’Autonomia. Tot i la
transcendhcia de l’mulhci6 de l’esrneatat article (fins i tot, si
es vol, a causa d’aixb), cal continuar endavant en la tasca iniciada, renovant les formes i no permetent que la nomalitaxació
esdevingui una nitina. No s6n meres paraules: comeqa a notarse una certa apatia, producte, potser d’un conformisme --injustificat al nostre entendm- amb la situa& actual.
En mans de poders públics esth la possibilitat de recuperar
per B la normalitzaci6 lingüistica els nivells de sensibilitat i
compromís social que mai no hauria de perdre.
Queixa 412189
La Crida i la milicia

La Crida a h Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura
i la Nació Catalana, s’adrqa ai Shndic denunciant que el senyor
A., del Collegi ci’Advocats de Barcelona, després de rebre una
cEdula de citaci6 d’un jutjat militar de Catalunya, havia contestat sollicitant que l’esmentada chlula li fos enviada en llengua
catalana i que malgrat aquesta peti&, havia rebut novament
l’escrit en castell&,
Preocupats per la contundhcia del llenguatge utilitzat en el
d,mer escrit i considerant que amb l’actitud del jutjat &tar es
vulneraven els acords sobre la normalitzaci6 del catalli signats
entre 1’Audikncia Territorial de Barcelona i els departaments de
Cultura i Justícia de la Generalitat, acudien al Síndic sollicitant
la seva intervencid.
En la nostra resposta els informarem de la situaci6 de la i m mditmci6 lingüística en l’esfera militar, en els termes segiients:
<&mentablement,els acords a que vost&s fan refedacia no
afecten la jurisdicci6 especiaiment militar, raó per la qual no
poden ser considerats conculcats en el cas que ens exposeu.
>>Comvost&s saben, l’ds de les llengues ofíciáis de les cornunitats autbnomes en l’administració miiitar es troba regulat a
E’orhe 35/1987,de 17 de juny, I’aticle 5&. de la qual prescriu
que “en tots els actes i relacions de servei en el si de les forces

armades, s’utilitzarh sempre el castell&,sigui qui sigui el destinatari de les ordses, comunicacions o notificacions i la comunitat autbnoma en la qual es realitzin”.
La regdaci6 continguda en l’esmentada dispsicih quant a
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1’6s de les llengües de les cornunitats aritbnomes es dirigeix
quasi exclusivament a atorgar plena validesa i efichcia a totes
les comunicacions “adrqades a” l’adrninistraci6militar, no pas
a les adrqades “des de’’ I’admhistraci6, les quals --com s’ha
vist- s’han d’efectuar sempre en castellb.

Queixa 329189
A favor dci castells

La queixa ens la presenta el senyor C., advocat de Barcelona.
Despds de reproduir els articles 5-2 de la Llei de Nomalitzaci6 Lingiihtica i l’article 3 de I’Estatut d’Autonornia, considera que:
<<Llunyde complir aquestes disposicions, la Generalitat en la
seva actua3 pública, en impresos, expedients, contribucions,
en els seus anuncis, en &tols de carreteres, en eIs ferrocarrils
que estan sota la seva cornp&ncia, en el joc, en els bombers o
altres serveis, tat d que surt per iniciativa prbpia, es prescindeix sistematicament del castelib.
Segons I’interessat s’ha de destaca el depurat sentit d’equilibri i el desig de no causar greuges de I’Estatut d’Autonomia,
que per aconseguir la igualtat en allb que es refereix a drets i
deures dels ciutadans d’aquesta regi6 obliga al seu govern a
vetllar per l’ds d’ambdues llengües, és a dir, R garantir el caste
1lh i assegurar el seu coneixement com a Uengua oficiai de Catalunya. <<Non’hi ha prou, per tant, -diud’una actua&
passiva: es requereix una actitud bdligerant, activa a favor de
l’idiorna que es parla a Espanya, per una utilitzaci6 en pla
d’igualíat corn respecte al cataih, llengua també oficial)).
{<LaGenerabtat, en refusar l’idioma comú, es desenten dels
seus administrats Eins i tot quan aquests puguin ser de parla castellana, com passa amb un gran nombre de treballadors i obrers
pels quals h documentaci6 relativa a la seguretat social, d’6s
tan hqüent, figura exclusivament en idioma que no 6s el seu,
cosa que pot produir dificultats, destorbs, ignorhcies i, fins i
tot, possibles perjudicis, Aixb, a més, produeix en alguns un
sentiment d’hostilitat cap a l’idloma catal&que com a patrimoni
cultural no hauria de ser mal vist per ring6 ni crear incomoditats o incomprensi6,
>>L’Ajuntamentde Barcelona presenta tots els seus dwuments al públic de forma bilingiie en compliment de la llei i en
el millor servei de la sacietat>>,
Considera tamW el senyor C. que es conculca el principi
d’igualtat que estableix l’article 14 de la Constitució: <<No
hi ha
ra6 -indicaper@ un espanyo1 de fora de Catalunya tingui
dret a rebre hformaci6, avisos i bitllets de tren, en el seu idi&
ma, i aquests mateix dret no el gaudeixi un cataih o ciutadii de
Catalunya, s i el seu idioma és el castell&,com si no formés part:
del mateix Estat, no oblidant que la Generalitat es un ens de
1’Estat espanyol,>>
La resposta a les consideracions anteriors ha estat la següet
(tradu’ida del castell&):
com vast& sap, a Cataiunya, sota el rbgim de I’Estatut
d’Autonornia hi ha una Única llengua prbpia (el catal&)i dues
llengües oficials (el catal&i el castella). h Generalitat ha de
promoure i garantir, la piena igualtat d’ambdues. Si es conside
ra la situació de partida del procés de recuperaci6 de 1’Ús nurmai del catalh, es pot comprovar un evident desfasament i
desigualtat en la posÍci6 ambdues llengües, amb un domini clar
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del castel Ih.
>>Desd’aquest punt de partida, l’expressió continguda en
l’artkle 3-3 de 1’Estatut d’htanomia a qu&vosth fa refefilcia
--“‘LaGeneralitat .,,crear&les condicions que pemetin aconseguir la plena igualtat (d’ambd6s idiomes)”--, ha estat entesa
pel Parlament de Catalunya en el sentit de potenciar Ja presencia del cataih en aquells llmits (administració, ensenyament,
mitjans de comunicació social) tradicionalment ocupats en exclusiva per I’iáioma castell&.Així, la Llei 7J1933,de 18 d’abril,
de Normabaci6 Lhgustica que, assenyda al seu d c l e p i mer, “Té com a fi el desenvolupament de l’article 3 de l’btatut, a fi de portar a terme la normditzaciú de 1’13%de la liengüa
catalana en tots els hmbits,.,”
nE1 parilgraf 2 del mateix article primer corrobora encara
mes les consideracions abans exposades quan estableix: “En
atenci6 a la situaci6 lingiiistica de Catalunya, s6n objecte de la
EIei:
-e m p m i fomentar l’ris del catalb per tots els ciutadans.
-donar efectivitat a l’ús oficial del caiab
- norna1itm.r 1’6s del caíalA en tots els mitjans de comunicació social.
-assegurar I’extensi6 del coneixement del catalb
nAquesta normativa, la filosofia que la sustenta i el fet que
en el moment present continui‘ existint un desfasament iingiiístic en favor del castell&explica les actituds de les nostres administracions p6bliques que s6n l’objecte’de la queixa.
6 s cert, aixb no obstant, que les raons que paden explicar un
€et o una conducta no tenen per que justificar-la. No entrarem a
valorar aquí aquest aspecte. Vosté sap que el tema h f l s t i c té
unes evidents connotacions sbcio-polítiques que ei fan especial-

ment complex.
Korn a simple element de mfiexi6 tebrica, hem d’assenyalar
que ia major part de les queixes rebudes en aquesta Instituci6
en relaci6 amb la normalitzaciú lingiifstica, són presentades per
ciutadans que entenen minvat el dret a I’Ús de la llengua catalana en les seves relacions a m b brgans de les institucions de 1’Estat actuants a Catalunya: policia nacional, registres civils,
Institut Nacional d’Esmdística, jutjats, Companyia Telefbnica,
etc.
>>Alcostat d’aquestes queixes, altres com Ia seva entenen
minvats els seus drets lingüístics de casteilanoparlants. 1, entre
mbd6s extrems, la constataci6 de que les actuals irregularitats
i disfuncions nom6 desapareixeran quan s’equilibrin ambdues
llengües en el seu coneixement i iis indistint per tot ciutadh de
Catalunya

Queixa 1390189
Llengua i impostos
va ser formulada pel senyor R. contra 1’Ajunm e n t de Calafell i es fonamenta en la negativa pertina$ de
1’Ajuntament a notificar a L’interessat determinats acords municipals en llengua catalana. Segons el senyor I?.. el dia 23 de
maig de 5985 va rebre una notificació de 1’Ajuntament -re-

IA queixa

dacta& exclusivament en castelli- relativa a la liquidaci6 de
l’impost municipal sobre solars. En resposta a aquesta notificació¶l’interessat s’adrep a I’Ajuntament, en data 24 de juny de
1985, sollicitant (d’acord amb la nomalitzaci6 lingiilstica) que
li fos tramesa novament la liquidació, pesb en escrit redactat en
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la llengua catalana. La resposta de 1’Ajuntament vil consistir en
una notificaci6 de constrenyiment (també redactada exclusivament en castellh), ii la qual contesa d senyor R. en els mateixos termes anteriors, defensant el seu dret a 6sser at&s en la
llengua prhpia de Catalunya.
El 12 de febrer de 1987,l’Ajnntamentes va tornar a adrepr
al senyor R. (tambéexclusivament en msteUh) trasllitdant-li CEdula de notificació de constrenyiment i requeriment de pagament. Finalment, 1’1 de gener de 1989 l’interessat rep una
notificació mullicipal d’embargarnent del solar (en castell&tamM,com les anteriors) per liquidar un deute de 151.484 pessetes
(97.070 de l’impost sobre solars dels anys 1985 al 1989,19.414
de sechrrec i 35.000de despeses).
En el seu escrit de queixa, el senyor R. tot lamentant la manca de sensibilitat de I’Ajuntament vers la qiiestib lingiiistica catalana, es reiterava en la intenci6 d’ahnar el deute
corresponent a l’impost de solars (97.070 pessetes), perb no
considerava procedent el pagament del rechec i despeses, derivats -en la seva opn
i&
ide la intransigent actitnd municipal, contrhja a la Llei de NormaIització Lingiiística. Demanava
per tant la nostra intervenci6 davant 1’Ajuntament per tal de resoldre el problema plantejat amb el pagament h i c de l’impost
(97.070pessetes).
Estudiat el cas per aquesta Instituci6 vam trobar dues qüestions perfectament dikrenciables encara que intimament lligades:
Per una banda, la pmced&nchlegal del c b e c (97.070 pessetes.) i rechecs (54.414 pessetes) girats per I’Ajuntament,
Tal procedencia derivava de l’artide 3.1 de la Constituci6,
que estableix el deure de tats els espanyols de conhixer e1 caste118, aixi corn -eventualmentde l’article 79.3 de la Llei de
Procediment Administratiu, sobre convalidaci6 de notificacions
pel mateix interessat.
D’altra banda, la pertina$ obstinació d’un ajuntament catal8 a
efectuar determinades notificacions en castdlh a un ciutadh
que va manifestar expressament el seu desig de rebre tals comunicacions en la llengua de Catalunya, amb clara concukacili
de la normativa vigent en matteria de norrnditzaci6 lingiiística.
Respecte al primer aspecte indicat (procedencia legal del cbmec i rechecs) aquesta Institució no devia intervenir davant
1’Ajuntament com pretenia el promotor de la queixa, als efectes
que fossin condonades les quantitas girades pels conceptes de
rec,kecs i despeses. Sobre el segon aspecte, el mateix Ajuntament podria replantajar-se arnotli propioH tal condonació com a
mesura d’equitat, a la vista de les seves responsabilitats en
l’evoluciód’aquest assumpte.
Aquestes consideracions foren traslladades aki mateix a
Z’Ajuntament, al qual sollicitbem que es donessin les ordres
oportunes per tal que fossin esbrinades les eventuals responsabilitats administratives dels funcionaris o autoritats en aquest
respecte, i s’adoptessin les mesures pertinents, a fi que no es
tornessin a produir irregularitats com Ia denunciada.
I

Queixes 563/89,895/89,5 16/,/89,1277189
Misccklanis lingüística

Les queixes que s’exposen a continuacih tenen en cornii el
fet d’afecm organismes no sotmesos a supervisi6 del Síndic,
m6 per la qual la seva tramihci6 s’ha realitzat per mitja del De-

fensor del Poble. No ens consta, per altra banda, l’eventual soluci6 dels problemes a que es fa referhncia.

Queixa 563189
RENFE

El senyor M. ens trasltada la carta que es transcriu tot seguit,
adreqada al director de la RENFE a Catalunya. Davant la manca de resposta, sollicita de la nostra Institució que ens interessem per aquest assumpte:
&l passat dissabte 8 d’abril a les i6,23 hores, quan em disposava a prendre el tren en direcci6 a Barcelona a I’estaciC, de
Sant Celoni, vaig preguntar al cap d’estació l’hora en que estava prevista la seva sortida.))
<<Aquestsenyar em va foqar a repetir4 la pregunta tres o
quatre CQPS responent-me amb un simple i 1acbnic:mo ho entenor. Finalment, a la tercera o quarta vegada em va contestar
amb un to desagradable i hadmissible:<d%demestar-nos a k f
fins demb.
>>Vaigintentar explicar-li que estava en el meu dret de parlarli en catala i que la pregunta podia entendre-la ficihent, ja que
jo em referia a l’hora de sortida del tren. Aquest senyor em va
respondre ostensiblement enfadat:“ Si lo que me pregunta es a
que hora sale el tren, 1e digo que a les 16.23, perb si le digo que
me hable en castellano, por favor...”. Li vaig respondre que
eren varis els minuts que durava la nostra conversa i era la primera vegada que em demanava quelcom per favor; perb que a
Sant Celoni, i per tant a Catalunya, jo podia parlar4 en catalil. i
no tenia cap dret a mostrar-se molestat per aquest fet. Per iiltim
aquest senyor qualifich el meu interes a parlar citaEi, sense sentir-me recriminat per un senyor que se suposa que esa d servei
del públic: “Era cosa de nens...”.
>>POSO
els fets a dalt mencionats en coneixement d’aquesta
Direcció perquh aquests no sbn dignes d’un dels seus caps d’estació, constitueixen una ofensa a l’usuari i una vulneraci6 del
que disposen els articles 3.2 i 3.3 de la Constituci6 espanyola,
els articles 3,X 3.2 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i els
articles 2-1,2-2,2-3,4-1 i 8-1 de la Llei de 18-4-83 de Nomalitzaci6 Lingiiistica de Catalunya, i amb ei pxopbsit que aquesta
Instituci6 adopti les mesures que consideri necesskes per evitar
que es repeteixin nous i injustos incidents com aquest que lamentablement m’he vist en la necessitat d’informar-vos.>>
Queixa X95/89
INE

El senyor D. s’aaclreCa a aquesta Institució en els termes següents:
...>>Emvaig dirigir a I’Ajuntament a donar-me d’dta en els
cens electoral, dins del període reglamentari que acabava d dia
15 de juliol, on en fou facilitat un h p & s en castellh. En sol-licitar40 en catal&o en versi6 bilingüe, em van informar que no
existia. Davant quest fet, que, segons entenc, atempta contra
un dels drets fonamentals, i emparat a I’Estatut de Catalunya,
m’he negat a omplir-lo i he anat directament a l’hstitut Nacional d’Estadistica de Lleida, on s’ha proclult la mateixa situaci6,
es a dir, O bk renuncio a la meva llengua i omplo l’imprh, o b6
he de renunciar al meu dret de vot d’ara endavant, en no paler
donar-rne d’alta en el cens.))
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<<Liadjunto fotocbpia del formulari de 1 ” Z i del meu DNi
amb el p c que faci les gestions oportunes per acabar amb
aquesta situació tan lamentabie COM improcedent, i que es garanteixi el dret que qualsevol ciutadh té a ser at&sdavant I’administració en la llengua oficial de la seva nacionalitat...))

Queixa 516189
TV3-CS
En la queixa, presentada per nou associacions que diuen rep
resentar Ia totalitat d’associacions andaluses a Catalunya, se
sol.Jicita la medjaci6 d’aquesta TnstituciG davant les administracions competents perque la televisi6 autonbma andalusa Canal
Sur es pugui veure a Catdunya en un marc d’igualtat a les que
es veuen i es veuran en un futur proper, i al mateix temps perqu&la televisi6 catalana, TV3,es pugui veure a Andalusia.
In€omen que, en tal sentit, han cursat j a la corresponent
sollicitud al Ministeri de Telecomunicacions del Govern espan-

yol i als presidents de les comunitats autbnomes de Catalunya i
Andalusia, al mateix temps que ha1 presentat a h Junta
d’aquesta Última Comunitat un escrit de suport a les seves pretensions, avidat per les firmes de cent mil ciuíadans residents a
Catalunya.

Queixa 1277/89
Normalitmciii-carnet de conduir
Presenten la queixa un grup d’estudiants en proc6s de treure’s el carnet de conduir. Diuen haver constatat que tant el llibret de tebrica i els textos de prova utilitzats en les autoscoles
corn l’examen t&ic estan redactats en castell8; tamM que les
indicacions de I’examen pxhctic s6n donades nomes en aquesta
llengua. Davant d’aixb, tot i haver fet una insthcia a la Direcci6 General de T h s i t , s’adrwen al Sindic demanant la seva intervenci6 parquk es normalitzi en aquest camp 1”s del catalh.
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Dintre d’aquesta secció ens referirem a les queixes que els
ciutadans ens han plantejat en relaci6 amb el funcionament judicial en general i que, per motius de claredat i metodologia,
hem desglosat en tres categories que fan referbncia, respectivament, a qiiestioiis estrictament judicials, qüestions que afecten
menors i qüestions relacionades amb l’hmbit penitenciari.
En relaci6 amb la problemhtica cstsictatnent judicial, el S G c
de Greuges ha seguit constatant, durant tot l’any 1989, que un
dels problemes principals que afecten als ciutadans és la situació real del funcionament judicial, Aixb, ho acredita el fet que
un trenta per cent de les visites i queixes rebudes a la Instituci6
exposen situacions o motius de seclamaci6 pel deficient servei
que I’apxell judicial presta al ciutadh.
Cal afegir que aquesta consideracid prescindeix totalment de
les opinions dels litigants que han vist desestimades les seves
pretensions davant els tribunals, ja que aixa ens duria a una
concepci6 errbnia de la veritable situaci6 que volem reflectir.
Ens referim a les situacions en qub el ciutaa, lligat de peus i
mans, acudeix al Siridic per exposar4 la seva impoancia $avant certes situacions com és ara paralitzacions inexplicables en
la tramiLqci6 de procediments que comporten excessives dilacions, forpsarnent perjudicials tant per a les parts intervinents
en els litigis corn per a la societat en general, que es veu cada
cop més desprotegida de !’efectiva tutela judicial,
Progressivament augmenta el nombre de ciutadans que, a la
vista d’aquestes situacions, perden la confianqa en els tribunals
de justicia i fins i tot, en determinats casos, de moment anecdbtics, han palesat una manca de respecte total per les persones
que els integren, com j a hem pogut veure a la premsa i en altres
mitjans de comunicació.
El Sindic de Greuges, malgrat no tenir c o m p h c i e s en la
matbria que tractem i essent totalment respectubs amb la independhcia que comporta la divisi6 de poders, no pot fer ulls
clucs a una problemhtica, que dia darrera dia, @uns ciutadans
es veuen en l’obligació de manifestar-li.
En aquesta secci6, tot i ser conscients de les nostres limitacions, tant les legals com les que el temps i la brevetat ens impsen, i sense cdp afany de ser exhaustius, volem enunciar les
situacions que sovintegen en el funcionament de la justicia i la
continuen abocant al descrkbt que hem manifestat. Sens perjudici dei comentari que posteriorment se’n farh, en destaquem
Les següents:
Funcionament deis brgans judicials, situa& del personal al
servei de l’administració de justícia, lentituds judicials, execucions, collaboraci6 i auxili entre jutjats.
Tanmateix, en funci6 de la transcendhcia que indubtablement ha de tenir en un futur prbxim, farem allusió a la
reforma, transfomacib i adequaci6 dels nous brgans judicials,
concretament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Pel que fa al cas dels menors, enguany seguim la guia d’informes precedents i, independentment de les compethcíes assignades en aquesta mathria als departaments de Justícia i

Benestar Social, dedicarem dins la seccih de Justlcia un apartat
especific a la problemhtica que envolta el m6n dels menors,
concretament tractarem la qUestit5 de la infhcia maltractada.
Una aiira problem&ticaa tractar en funció de les queixes rebudes, que van augmentant prugressivament, serA l’anguniosa
situaci6 de certs menors com a consqühncia del procés de separació matrimonial Q divorci instat pels respectius pares, en mlaci6 el dret i~ visites, que I’autoritat judicial sol adoptar o, en el
seu cas ratificar.
Finalment, la tercera categoria que hem enunciat i que considerem amb suficient entitat, tant per la quantitat de queixes qne
origina COM per la repercussi6 social, és la probledtica que
envolta el món penitenciari.
F6rern molt pretensiosos si volguéssim abastar en profunditat
tots els problemes que se susciten en l’hbit penitenciari; una
an%lisi rigorosa de les circumshcies anteriors, concomitants i
posteriors que conduiran a l’intemament d’una persona en un
centre penitenciari, i les seves conseqühcies, f6ra una tasca
que desbordaria les nostres possibilitats materials; per tant, ens
limitarem a concretar aspectes parcials en b c i 6 del nombre de
queixes que els mateixos interns o llurs familiars ens tramiten.
Aixi doncs, en aquest informe, recollirem els aspectes següents:
- Situació general del centres penitenciaris després de les
visites efectuades pel Síndic de Greugues.
L’article 60 del Reglament. Penitencihri, una redacció poc
adient amb la realitat quotidiana,
- Compliment de condemnes desprds de vuit o deu anys
d’haver comés el delicte.
-Consideracions sobre l’hdult.

-

II. ‘SIPOLUGIA DE LES QUEIXES

ADMINISTRACI~BE JUST~CIA
REGISTRE C M L

MENORS

-Lentituds diverses:Tramitacionq,
recursos, executbries
- Jutjats vacants.
-Situacions sub-iudice,
-Desacord amb sent&nciesi msolucions.
-Revisi6 de senthcies .
-Afers privats i soiiicitud d’assessorment.
-Pressumptes indefensions.
-Collegis professionals: advocats,
notaris, procuracim,
-Associacions, Fundacions i Entitats
Juddiques de Dret.
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INSTITUCIONS PENITENCIARIES
-Revisi6 senthncies.
-Sollicitud d’indults.
-Condicions de vida dins la pres6.
-Soiiicitud de llibertat condicional
-Desacord amb classificaci6 penitencikia i retard.
-Soliicitud de permisos de sortida.
-Problemhtics general de Presos preventius.
-Interposici6 i aplicaci6 de l’article 60 del Regiament Penitenciari.
-Trullats.

111. TEMIG SELECCIONATS I QUEIXES IhLUSTRA-

TIVES
1. Creació, transformaci6 i adequacití de noves oficines judicials, Ea Llei de Demaraci6 i Planta i el Reial Decret
122/1989

Des de I’inici de les tasques de l’Innstituci6, hem hagut d’incloure en els corresponents informes les nostres opinions de les
modificacions Iegislatives substantives i procedimentals, a partir de la reforma de Ia llei procedirnental civil (Llei 3411984 de
6 d’agost, de Reforma Urgent de la Ley de Enjuicjamiento Civil, I3.O.E nfimem 188 de 7 d’agost) i de la Llei UrgWca dei
Poder Judicial (Llei 6/1985 de 1 de juliol B.0.E de 2 de juliol
de 1985).
Ja en 1’Infume de 1985 deixavern conshcka de la nostra
preocupació i exhorthvem tots els poders públics perquh hi hagut% la Wirna dedicaci6 i cura (legislativa i pressusposthia)
de cara a la gran tasca legislativa i d’invexsions que comportava
el repte dc Ia reforma judicial,
Iguaiment m,mifest&vernque d i e m que eren excessivament
curts els terminis establerts per la Llei Orghica del Poder Juclicia1 per a la presentació de la futura Llei de Demarcaci6 i Planta.
En els mateixos termes ha exposhvem en informes posteriors
i eiem paleses Ies nostres preocupacions perquh In complexitat
de la nova legislacid no signifiqués problemes de coordinació
legislativa, en especial per les cornpethies que la nova Llei
Orghica del Poder Judicial i la del Consell General del Poder
Judicial reconeixen a les comunitats autonbmes. Deiem també
que s’havien de posar en practica cl’una manera urgent, acceIe
rmt l’obra ja iniciada per la Conselleria de Justícia, les mesures per fer efectiva ala delimitaei6 de les demarcacions
territorials dels brgans jurisdiccionals i la localitzaci6 de liur
capitalitat>)i la c<instal+laci6
de Jutjats>>que marca l’article 18 de
1’Estatut,
Finalment, el B.0.E del ?O de desembre de 1988 publicava la
Llei de Demarcaci6 i Planta (Ley 38/1988 de 28 de diciernbre) i
el 7 de febrer segiient iricldia el Reial Decret 122/1989 de 3 de
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febrer, pel qual i<s’adopten mesures per a l’efectivitat de Ia
planta judicialB.
El Tribunal Superior de Justícia de Czltdunya es vil consthir
el dia 23 de maig de 1989; el dia 15 de setembre van entrar en
funcionament els nous jutjats penals, i el 28 de desembre es va
dur a terme la conversi6 dels jutjats de districte en jutjats de
Primera Insthcia, d’Instrucci6, de Primera hsthcia i Instnrcci6, o quan s’esqueia de Pau, amb la qual cosa es feia Ia reconversi6 establerta en e1 Reial Decret 122/1989 citat.
Tot i aixb, aquesta reconversió ha resultat dificiI i problemhtica i a l’hora de redactar aquest informe encara hi ha molts jutjats que no disposen de local definitiu (per exemple Barcelona,
edifici del cmer de Bergara, i jutjats d’meu de CataIunya); hi
ha moltes vacants (hi ha jutges que atenen dos o m6s jutjats);
encara hi ha molts jutjats que no tenen fiscal{ el 28 de desembre
hi havia solament 62 fiscals per a totes les necessitats de la Piscalia de Catalunya i encara no s*hmincorporat els de la darrera
promocid, que no acaba& els cursos de preparació fins a final
d’abril); molts estan mancats de personal (amb independhcia
que hi ha personal per reciclar i nu ha estat infreqüent que els
advocats i procuradors hagin hagut de fer tasques substitutbries
per mancances esbucturals). Es denota la mncanqa de forenses
(metges i perits) i finalment és corrent recollir queixes per manca de material (des de problemes amb locals provissionals f n s
a mancances del matehl mQ dementai, corn maquines d’escriure, taules, cadires o llums).
Aixb fa que, rnalgrat les previsions mes optimistes, Ia Instituci6 hagi de constatar questes clrcumsthcies i deixame consthcia al Parlament, exhortant novament tots els poders pfiblics
perqu??s’accelerin les tasques que cal endegar i es pugui portar
a terme I’esperada i necesshia reforma.
Situacions com les que q u i hem exposat i altres de relatives
als problemes de la jnstamci6 de la demarcació iplanta han fet
que el Sfndic hagi hagut de reunir-se sovint amb el president
del Tribunal Superior de Catalunya i e1 fiscal en cap, i adrqasse per escrit al conseller de Justicia i al Defensor del Poble exposant les seves inquietudr sobre aquest assumpte. Les queixes
deIs alcaldes dels municipis que han esdevingut cap de partit
judicial, que manifesten manca d’informaci6 entre administracions, fan més palesa la problematica existent.
Certs sectors de I’advwacia no solament expressen i manifesten preocupació per i’dentiment de la maquinaria judicial,
sinó que tam& f,ul previsions per a un futur immediat, indicant
que, a més, en certs ordres jilrisdiccionals es constata un increment de litigis, especialment pel que fa a la jurisdicció penal
tant en primera inshcia corn en segona, i pensant en l’augment
que es pogui produir d’assumptes civils i socials.
Amb la reforma, l’eesmctura judicial a Cataiunya queda establerta de manera següent :
El Tribunal Superior de Catalunya, d’acord amb Ia Llei Org b c a del Poder Judicial, is el vertex de l’organització, judicial
de Catalunya. Radica a Barcelona i td un total de 54 magistrats.
Quatre auditmies, coincidents amb la divisió provincial amb
un total de 64 magistrats.
Quaranta-nou districtes judicials, amb un total de setanta jutjats de Primera Insdncia, cent un d’hstrucció i cent seixantacinc de Primera Insthncki i Instnrcció, amb LUI total de setanta
magistrats i dos-cents seixanta-sis jutges.
Vint jutjats penals i disset de comnciosos adrniinistntius;
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primera destina&, poc després d’haver transcorregut un any,
cinquanta-vuit de socials; tres de vigihcia penitencihrh i vuit
demanen el trasllat i, en conseqiikncia, es produeixen totes
de meiiors.
aquestes vacants i par tant un retarCE i acumulaci6 de procediNo creiem necessari fer un estudi comparatiu amb l’mterior
mentsjudicials,
planta i demarcaci6 establerta a Catalunya per poder veure que
Hem vist com un jutge ha de portar m6s d’un jutjat a la vegael canvi notablement positiu- comporia i C Q T I I P Oencara
~~~A
da. Instruir i mmitar diligkncies, celebrar judicis i portar el sermoltes queixes davant el Síndic.
vei de guhrdia 6s una tasca que en aquest cas Ibgicarnent
Per aixb, han scguit les estretes relacions amb cl president
produeix un retard en la bona administració de la justícia.
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el fiscal en cap.
Per posar-ne un exemple, citarem el cas dc Girona, on nou
D’questes relacions n’han resultat coklahracions positives
jutges s’han d’ocupar de vint-i-un jutjats.
que ltai pogrrt resoldre diverses situacions, i tamM n’hm sorgit
QUE pot esperar el ciutadg quan acudeix a ¡’organisme judiacords que poden ajudar a fer mes estreta la necesshria relaci6 i
cial,
i amb tota aquesta problemhtica, veu C Q els
~ seus htexescollabració. A l’hora de reclactar l’informe, es& a punt de prosos no es resolen en un termini pmdencial de temps?
cluir-sc una nova, i creiem que molt positiva, reEaci6.
Tot aixb genera una gran desconfianqa als ciutadans, que
La Fiscalia nomena& ui’i fiscal per@ pugui estar en estreta
veuen
que Z’Administrxi6 de Justícia encara no esth dotada de
relació amb la Instituci6 i fer més fluida la coHabor;lci6 entre al
suficients elements personals i materials i que, donada la gran
Síndic i la Fiscalia.
c?cum~~laci6
d’assumptes, no pot disposar del temps necessari
L’espwial interhs i esfoq de relaci6 de la fiscdia amb la Insper resoldre tots eis procediments incoats.
titució ha de ser rcmmat en I’lnforme per deixar constimcia de
A mes, cal, afegir-hi que deteminats jutjats, caps de partit
la sensibilitat de la Fiscalia per assolir un alt griu de complijudicial, tenen una problemhtica especial, bt5 per la situaci6 que
ment de la tutela efectiva dels tribunals i C Q a ~manifestació de
m s e g u e n , d’acumulaci6 ci’assurnptes, b6 per la mobilitat dels
In nostra esperanqa que la reforma jndicial superi els probleseus funcionaris, i d’altra banda, per l’augment de diligEncies a
mes indicats i s’hagi pogut produir ---en els propers anys- una
tramitar quan estan en funcions de guhdia.
efectiva reforma judicial que garanteixi els postulats constiA part, destaquem l’opinió de deteminats sectors que signitucionals.
fÍquen que cada vegada es dicten mds senthncies i que l’augment de productivitat dels jutges s’ha de valorar positivament,
Aquest aspecte també s’haposat de manifest a Ea filtima Memb2. Ileficiimies en u1 frrncionsment de lTAAdministracióde
ria anual del Consell General del Poder Judicial.
Justicia, un trcnta pcr cent que fa dir: prou!
A i d mateix cal significar, pel que fa als jutjats de Primera
Xnsthncia i Tnstrucci6 de Barcelona, el nou servei d’Actes de
Comunicaci6, el qual persegueix corn a objectiu fonamental
Anilitziarem el servei públic de 1’AdministP.ació de Justícia,
I’aagilitaci6 de les tasques judicials, tant pels actes propis de coestmctura fonamental i pilar bhic de 1’Estat de Dret, que acmunicaci6 (notificacions, requeriments, citacions) cum per les
tualment es troba molt qiiestionada pels diversos sectors reladiügbncies d’execució llanpments, embargaments).
cionats i afectats pel seli €uncionament.
Aquest deficient funcionament de la justkia posa en dubte
Aquests esforqos a agilitar tasques, més de tipus administratiu que prbpiament de tecnica jurídica, fan que tarnb6 ens
d s principis i drets fonamentals de guE que gaudeixen els ciutaplantegem Xa necessitat d’adoptar ni&, mesures perque la cokladans. Ens referim, naturalment, als preceptes que estableix la
nostra primera nomil jurídica, relatius a ia tutela efectiva dels
boraei6 i auxili entre brgans jiidicials a nivdl intern (exhorts,
jutgcs i tribunals 1, sobretot, a la garantia d’obtcnir un procks
oficis, etc.) signi més efectiva a la pdctica. Hem pogut compropúblic sense dilacions jndegudes.(art. 2 4 1 i 2 Constituci6)
var corn en alguns procediments aquests trimits dilaten excessiLa nostra Instituci6, tant per les queixes que rep corn pel seti
vament la resoluci6 del plet.
servei de consulta i atenció alls ciutadans, veu amb molta preoUn altre aspecte molt important que vokm remarcar és el de
cupacih l’estat en qu&es troba i’aparell judicial, m6s en aquest
les execucions de senthncies, ja que la dilaci6 a tramitar les
moments que pel cokhpse en la tramitaci6 de procediments juexecucions impedeix la satisfacci6 practica dels drets i jntercsdicials, afegit a la supressi6 transformaci6 de diversos jutjats i
SQS que ha obtingut per sentkncia el ciutadh, No tan sols quan la
a I’adeqiiaci6 de les noves oficines judicials, amb l’entrada en
sentkncia ja ha guanyat femesa, sin6 tarnu en aquells casos en
vigor de la Llei de Demarcaci6 i Planta Judicial, la mama
que s’ha interposat recurs, el procediment per resoldre la segod’aquest servei públic esdevd excessivament lenta.
na insthcia i tornar les actuacions és excessivament lent. En
Pel que fa a la plantilla dels jutjats i tribunals, I’administració
aquest sentit s6n moltes les queixes de ciutadans que ens manihauria d’estalslir mes mesures pes soincionar la problernhtica
festen que una vegada s’ha pronunciat sentencia i han obtingut
actual: vacants, trasllats, jutges que han de porta mes d’nn jutuna resolució favorable, queda pendent d’execuci6, i en reclajat, personal interí, etc..
men la efichcia i efectivitat.
Catalunya sempre s’ha trobat amb el problema de les vacants
Cal destacar igualment l’acumulaci6 de dilighcies derivades
judicials: al nostre pals hi ha pocs jutges “autbctms”. Encara
d’accidents de circulacii5, amb el conseqüent retard en l’execuque el Departament de Justícia d e la Generalitat é s conscient
ci6 d’aquelles.
d’aquest prublema i ha establert la concessi6 d’unes beques per
Que aquestes situacions comprtin un trenta per cent clc les
a la formació de jutges i secretaris judicials catalans, la situaci6
visites rebudes pel servei d’informaci6 del Sindic ens fa dir:
no ha variat gaire.
prou!
Tot aixb comporta que cls jutges que prenen possessi6 de la
Sabem de la gravetat de que d Síndic, Instituci6 sumament
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respectuosa amb l’adrninistraci6 i prudent en les mioracions
subjectives, hagi d’incloure en el seu informe expressions
d’aquest tipus, perb la realitat observada 6s aquesta i el respecte
i prudhncia no ens poden fer apartar de la sinceritat.
Com diem en les consideracions relatives al wmnpliment de
condemnes després de vuit o m6s anys d’haver cornhs el delicte>>el poder judicial 6s un dels pilars sobre el que es recolza el
sisterna democfitic i no fornir40 de mitjans personals i mate
rials adequats isuficients comporta un debilitament progressiu
del mateix sistema.

Queixa 24/39
Ja no puc esperar m6s

La senyora V,V.C. va adrqar-nos un escrit de queixa en qu2
ns comunicava que, havent-se hiciat E’any 1985 un procediment judicial de menor quantia a inshcia seva, aquell restava
practicament parat des de feia prop d’un any i que nom& nuuicava complimentar diverms oficis per tai que es pogués concloure el procediment i per tant dictar sentkncia, per la qual
cosa recorria al nostre auxiii pregant que s’ngilitzds aquell trhmit judicial.
D’aquesta queixa vam donar trasllat a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Mentre rebíem la informaciú sol.licitada, la mateixa reclamant ens informh en et sentit que, per la situaci6 d’extrerna n e
cessitat en qub es trobava, s’havia vist obiigada a acceptar una
oferta transaccional amb l’dtra part, i que per tant havia desistit
expressament de1 plet iniciat quatre anys abans.
Davant aquesta situació, i lamentant que en aquest cas l’administmció de Justicia no hagues pogut reseldre a temps, vam
procedi R <arxivarl’expedjent, fet que natifich a la interessa-

dit.
Queixa 420JX9
Si triga gaire no ho veuré

La senyara C.D.1. exposava al Sindic de Greuges que l’any
1985 es va veure en la necessitat d’interposar una demanda en
via civil. Posteriorment es va dictar senthcia i la interessada hi
va recbrrer en apellaci6, per&passava molt Re temps i no s’assenyalava la celebracid de la vista, la qual cosa podia representar que, a causa de l’avangada edat de In mateixa interessada
i el seu precari estat dc saIut, previsiblement no obtindria cap
satisfacció.
D’aquesta queixa van donar trasllat ai president del Tribunal
Superior de Justicia, el qud, efectuades les pestinents dilighcies, ens va infumar que la Sala ja havia assenyalat dia per ce-

lebrar la vista.
Considerant, doncs, resolta la queixa, procedírem a notificarho a la interessada i a arxivar l’expedient.
Queixa 622/89
Una rehabilita& condicionada

--__-
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cara no havia estat jutjat, ja que diverses vegades cs va haver de
suspendre l’actc del judici per incoinpareixenp d’alguns processats.

Posats en cornunicaci6 amb el seu advocat, ens va confirmar
que el processat del qual s’havia fet crida i cerca ja havia estat
detingut, per la qual cosa s’havia assenyalat l’acte del judici
Oral.
Comprenem que en aquest cas la cornpareixenga de l’últim
processat em essencial per poder seguir el procediment, perb
també cal qüestionar-se sobre, la Iegitimitat que un ciutadh hagi
de suportar tant de temps una situaci6 com aquesta, Sense cap
altra causa pendent i havent demostrat sobradament que no VQlia sostreure’s a l’acció de la justicia, vist que va compa&ixer al
jutjat sempre que hi fou requerit.

Queixa 142189
Diverses citacions judicials
El senyor J.R.C. present3 queixa davant b nostra Instituci6:
ens comunicava els perjudicis que li wasionh el jutjat que el va
citar diverses vegades per a la celebraci6 d’un judici de faltes
sobre un accident de circulaci6, que encarn no havia tingut IIw.
Efectivament, aquest ciutadh en acudir al jutjat es trobava cada vegada en una situació diferent, i, en conseqWnia, amb la
suspensió de la vista pública: problemes com una citació Iiiiumba a m b poc temps d’antelaci6; manca de citaci6 a Xa part contrhria; error a assenyalar un dia en que no se celebraven judicis,
etc,
Finalment, el judici es va poder celebrar, si bé al cap d’uns
quants mesos d’haver succe3 els fets.
Queixa 519/89

La indemnitmció que no arriha
Com a exempIe del que hem dit abans, en determinats procediments judicials hi ha una veritable acumulació d’assumptes,
com en el cas del promotor d’una qrreh que ens participava
que, de resultes d’un accident de circulaci6, es van incoar les
corresponents dilighncies prhves, posteriorment trameses al jutjat de districte competent. Aquestes diligencies s’iniciaren l’any
1977.
La sentencia es va dictar el 5 de febrer de 1982. L’interessat,
al qual s’havia reconegut el dret a cobrar una indemnització, va
presentar-nos la queixa amb el prec que hi intervinguéssim per
agilitar-ne I’execucid
Per part nosíxa, infomhem aquest ciutada sobre el d m i t
formal per demanar l’exemció de sentencia, per tal que, una
vegada superada aquesta diiighcia, si persistia la inexecució,
es tomds a pesar en contacte amb la nostra Institució.
Hores d’ara no ens ha comunicat res mes per la gual cosa
hem arxivat provisionalment l’expedient,

3. Infhncia mal tractada

A mitjan 1989, J.M.H. va acirqar escrit al Síndic de Greuges
per exposar €asegüent situació: el 1930, junt amb set joves més,
va comebe un delicte de robatori. Ara, al cap de nou anys, en-

L’article 9&de la Declami6 Universal del Drets de I’Infant
de l’Organitzaci6 de les Nacions Unides, de 20 de novembre de
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1959,estableix : ul’hfant ha de ser protegit contra totes les
formes de negligbcia, crueltat i explotació>>.
En la mateixa linia s’orienten les recomanacions del Consell
d’Europa, especialment la reuni6 del Consell de Ministres de
13 de setembre de 2979, la resolució del 17 de gener de i986
del Parlament Europeu sobre maliractarnent infligits a menors,
la recent convenci6 de I’QNU sobre drets de l’infant...
En l’ordenament intern i com R conseqiikncia d’una més gran
conscienciaci6 social sobre els problemes de la hfhncia, s’han
produ’it en els filtims anys importants innovacions normatives.
Així, entre les més remarcables, hi ha la Llei de Catalunya
11/1985, de 13 de juny, de ProtecciB de Menors; la Llei
21/1987, d ’ l l de novembre, de modificaci6 del Codi Civil i de
la Llei d’Enjudiciament Civii en mathria d’adopci6 i altres formes de protecci6 de menors i la Llei Orghica 311989, de 21 de
juny, d’Actualitzaci6 del Codi Penal, que tipifica corn a delicte
els maltractament ds menors i sanciona especialment una nova
modalitat d’abandonamentde farníiia, que integra les conductes
consistents a destinar menors de 16 anys a la prhtica de la
mendicitat.
Socialment, COM apunthvern abans, la qüestih de Pa infincia
ha adquirit tmb6 gran trascendhcia, com s’evidenciii en el I
Congrés estatal sobre la lnfhncia Maltractada, celebrat el passat
‘novembrea. Barcelona.
Iguahent una mostra ben clara ci’questa progressiva preacupació social és la recent Llei i2/1989, de 14 de desembre,
que modifich la llei del Síndic de Greuges amb l’objecte de
crear la figura de X’Adjunt per a la defensa del Drets dels In-

fants.
Malgrat, perb, el volum dc la normativa protectora deis infants, 6s un fet l’existkncia de conductes conculcadores
d’aquesta
Sense entrar en una adlisi detallada de les causes que porten
a tal concdcació, interessa apuntar determinats aspectes que
entenem que han de ser afrontats pels poders pliblics per tal
d’avanqar en la protecci6 i defensa dels &ets del menor.
En primer lloc, hem de reiterar-nos en les consideracions exposades en I’hforme corresponent a l’any 1988 respecte a I’obsoleschcia i fragmentació de la legisla& en rnathia de
menors, que encara es regeix per unit llei de 2948. Les modificacions praduYdes en aquesta 3egisIaci6 mitjqant els Decrets
1480/1968, d ’ l l de juliol, Decret 414/1976, de 26 de febrer, i
R.D.859/1930, de 3 de maig, etc, encara no han resolt qiiestions
tan transcendents corn la previsi6 &un procediment especial
per a l’mjudiciament de menors o la coordinaci6, i hdhuc coparticippacib, entre els poders judicial i executiu en l’establiment
de mesures de tractament del menor delinqüent.
L’evident fragrnentaci6 normativa actual tampoc no ajuda a
la resoluci6 del problema. Com no hi ajuda tampoc en opini6
ostra, la lectura que, des de la judicatura o la fiscalia, es pugui
fer de determinades figures penals referents a la prutecci6 del
menor corn, per exemple, la realitzada per la fiscalia de Barcelona respecte l’article 489 bis del Codi Penai.
Segons aquesta lectura, les conductes mendicants d’adults
que porten nens propis per provocar la pietat dels altres no encaixen lclins el nou tipus penal, que s’ha d’entendre circumscrit
a les conductes consistents en la utilització o el prbstec de menors per destinar-lm a la prhctica de la mendicitat.
Un altre aspecte a resoldre dins la problemhtica generrll dels

menors 6s la coordinació i cooperaci6 entre el poder judicial i
els serveis d’atenció a la infhcia de les nostres administracions

p6bliques.
En aquest respecte i com a exemples de la descoordinació
existent, 1’Are.a de Serveis Socials de 1’Ajuntament de Badalona ens informava recentment de casos com els segknts:
-Reiard de mesos en les sortides d’infants dels centres residencials per anar amb farlies acollidores, amb el. corresponent
perjudici pel neda i el collapse del centre,
- hgrds amb mandat judicial i portat pels mossos d’esqua&a de nens i nenes en centres no idonis per l’edat, ca-

racterlstiques o circurnshcies personals, o bé que j a estan
plens.
-Estades amb mandat judicial de nens amb conductes greus
(violentes, agressives, etc.) en centres no preparats per atendre’ls,
- Separacions de la famfia, per mandat judicial, mantenint
els nens a la mateixa locallitat en centres arnb famflies sense
protecció de la policia, quan els pares biolbgics poden raptar els
fills o agredir els acollidors.
- Manca de places per a hfants dismhw’its, psicbtics o autistes.
Finahent, i en considemi6 al fet que la mdjoria dels maltractaments a menors van acompanyats de situacions de marginació (malgrat que aquestes conductes no son patrimoni
exclusiu dels grups socidls de més baix nivell de vida), cal insistir un altre COP en la necessitat d’inserir tota politica de proteccili al menor dins uns plans de gran abast que possibilitin la
sortida dels circuits de marginació de la part de la nostra població que avui s’hi troba immergida.
En definitiva i en resum: propugnem l’elaboració d’un Codi
del Menor que vingui a regular globalment la seva situació, posant fi a la dispersió i obsole.esc&nciade la normativa existent,
enfiontant arnb criteris progressistes i actuals tant la vessant
protectora (d’atenci6 a la infhcia) com la reformadora (de justicia juvenil) i establint els mecanismes adequats per a l’eficaq
coordinació i caoperació dels poders públics, segons una distribució i assignaci6 de compethcies ben delimitades.
Aquest Codi del Menor, d’altra banda, hauria de possibilitar
l’exercici d’accions directes sobre les situacions de marginaci6,
per dotar de la mhxima efichcia el sistema de pro~ecci6que es
dissenyi.

Queixa 5/89
Nens, feina al carrer

El Sindic va rebre una queixa canalitzada per la Creu Roja
Espanyola de Barcelona, en la qual u n s ciutadans denunciaven
els maltraclaments infligits als menors.
El motiu de la denúncia era el següent:
Uns menors d’edat eren explotats per la seva m e , que els
dedicava a pidolar pel cmer des de les 17 liores fins a les 22
hores, i a vegades més tard, en situacions climatolbgques dures:
fred, pluja, etc.
El Sindic va demanar informe a la Direcció General d’Atenci6 a la Inhcia.
L’esmentada Direcció ens va indicar que es tmctava nom&
d’un menor al qual l’eqzmip Bcnic de medi ~ b e dhavia proposat
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l’internment al Centre d’xolliment.
El Síndic, vista la hformaci6 esmentada i que l’administració havia adoptat mesures, va donar per finalitza& la seva actwciij.

Queixa 263/88
Alguns infants són menys lliures i menys ¡grials que altres
El Síndic va rebre, tamb6 canalitzada per la Creu Roja Espanyola de Barcelona, la queixa sobre el cas següent:
Una ciutadana va denunciar que a la mateixa finca que habitava a Barcelona hi havia unes golfes al. terrat on vivia una dona
jove amb el seu fill. Sembla que la mare no estava gaire bé i el
pare passava llargues temporades fora de casa; el nen no sortia
mai de casa, no el portaven a escola ni tenia cap contacte amb
ningú que no fos la seva mare, i a més a més, li pegaven.
El Síndic va demanar informe a la Direccib General d’Atenci6 a la Xnfkcia, la qual va indicar que, rnitjangant resoluci6, es
declarava el desemparament del menor i I’assumpci6 de la tute
la i l’internment al centre Sant Josep Oriol, de Rubí.
Com que la Direcció Ceneral esmentada havia adoptat les
mesures oportunes, es va suspendre la nostra intervenci6.

4. impassibilitat d’exercir el dret de visita

En relaci6 amb el món dels menors, un altre aspecte que darrerament ha cridat la nostra atenció és el creixent nombre de
progenitors que, estant legalment sepmtts o divorciats, o b6
pendents de sentencia en procediments matrimonials, s’han
adreqat a la nostra Instituci6 denunciant la impossibilitat de tenir cap mena de contxte o comunicació a m b 1h.m propis fills,
malgrat l’existhia d’una resolució judicial que els reconeix el
dret de visita, perb que el temps s’ha encarregat de convertir en
paper xnuUslt quan el cbnjuge que gaudeix de la guarda i custb
dia no tt5 la jntenci6 de permetre les akludides visites.
D’aquesta situació es desprdn el trencament de les relacions
paterno-filials, de la qual generalment els més mal parats salen
ser els fills,
Hem de tenir en compte que, quan es presenta aquesta situació, el pare o la inare -aquell a qui es nega el dret de visitate l’opcili d’acudir al jutjat per intentar resoldre la qüesti6, perb
malauradament els menors no disposen d’aquesta possibilitat, i
la seva conducta se sol veure influyda pel c6njuge antagonista,
que la major part de vegades, actuant mediatitzat per la insatisfacci6 o frustraci6 de la situaci6 no superada, intenta -i p e ralment aconsegueix- d’infobndre al fill la indiferbncia vers
l’altreprogenitor en litigi.
Si a aquest swpbsit, decididament nefast per at menor, hi a f e
gim altres circurnshcies com poden ser la curta edat dels fills
o la considerable prolongació de la situaci6 en el tempa, el trencament total de les relacions 6s més que assegurat.
Davant d’aquestes vulneracions dels drets dels menors, considerem que s’hauria d’actuar amb l’efidcia i contund5nch que
la situaci6 requereix, sense oblidar, per& el tacte i la prudbncia
necessaris en aplicar les mesures que es decideixi d’adoptac,
atesa ka naturdesa de l’interhs que es pret6n salvaguardar.
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Queixa 1202189
El dgim de visites
El senyor A.A,P. va adrqar-nos escrit de queixa en que ens
exposava que, havent-se dictat senthcia sobre el seu divorci, la
qual Li atorgava el dret al regim de visites, li era molt dificil de
fer-IQcomplir en la prhctica, vistos els constants i reiterats incompliments de l’altra part, que, tanmateix, havia estat requerida diverses vegades pel jutge de família.
Observem amb molta preocupació tots aquests casos, ja que,
encara que s’hagi dictat una sentencia, la realitat prhctica demostra que es lesionen els drets del menor, ja sigui per í’incumpliment del pare o de la mare, ja sigui perqui3 aquestes
situacions, si es consoliden pel transcurs del temps, fan que, encara que després es pugui obligar a complir el que decreta la
senthcia, la realitat hagi variat substancialment.

5. El m6n penitenciari: una feina que cal prosseguir perqu&es esperances csdevinguin fets

En els informes deis anteriors cinc anys, hem anat indicant
sempre les nostres angoixes pel que fa a la situació penitencihria, i juntament a m b Ies angoixes hem exposat les queixes que
teníem i hem donat sempre la nostra opinió crftica de les reafitats que hem pogut constatar a través de les comunicacions rebudes dels interns i dels seus familiars i del que hem observat
en les nostres repetides visites.
Malgrat totes les nostres critiques, hem deixat conshcia de
l’obm iniciada i del canvi progressiu que hem anat observant.
Darrerament hem dit que la situa& dels centres penitenciaris
havia €et un canvi substancial, Aixb 6s cert, per8 tamM ho és,
que l’obra 6s tot just iniciada, la feina feta 6s molta i en bona
part ha donat ja mts,pera I’obm que cal €er és encara molta.
Del seguiment constant hem pogut observar canvis en la legislaci6 (penal general i penitencihrki); en els mitjans materials
(obres en tots els centres: de modificaci6, de remodelatge,
d’obra nova i construcció de ~ Q U Scentres); en els personals
(augment de la plantilla de funcionaris, d’ducadors, de metges,
de membres dels equips de tractament); en les estructures administratives (desplegament de la direcci6 general amb la cxeaci6
de nous serveis) i en la formaci6 dels membres dels equips
{cursos de reciclatge, d’aplicaci6 de ~ Q W St h i q u e s , d’jntercanvis d’experikncies,de conferkncies i de cumos monogrkfics,
etc,) i tot u11 seguit de canvis que en la seva major part han
contribwi’t que en un percentatge cada vegada mks elevat es puguin garantir els drets fonamentais dels interns, tant des del
punt de vista estrictament hurd com del de la voluntat constitucional.
Malgrat tot, els canvis i l’evolució ha de seguir i s’han de
continuar les inversions econbmiques i humanes, perqu&si bé
hi ha grans canvis positius encara perduren greus situacions
d’una massificaci6 que, per si sola, ultrapassa els llmits dels
drets fonamentals.
Durant l’any 1989 hem pogut assistir a la inauguraci6 del
centre peniEenciari de Quatre Camins i la paulatina construcció
del nau centre de Can Brians, al Baix Llobregat.
Quatre camins 6s un centre sobre ei qual, una vegada inaugu-
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rat hem comengat a €cr un especial seguiment per p l e r observar de prop corn es va posant en servei i fer saber, tant a trav6s
de I’admjnistraci6 com d d s interns, els aspectes positius i negatius de la nova obra.
C<mBrians, d centre en construcci6 d Baix Llobregat, t a m M
ha esrat objecte de la nostra atenci6, tant des del punt de vista
de les lbgiques relacions no sempre acils entre les administracions (municipal i autonbmica) que hi tenen responsabilitats per
ra6 del nau centre com des del punt estrictatnent penal i penitenciari COM a centre que pot contribuir illa descongesti6 de la
Model,
Pel que fa al centre de Figueres, hem pogut obsevar el multat de les obres de remodelatge general iniciades en anys anteriors i que han servit per adequar un centre que era totaiment
obsolet i que, mentre no es massifiqui, pot donar un servei pÚblic digne.
En iguals termes ens hem de referir a Girona, petit centre que
després de la modificació de fa uns anys s’ha de contribuir a
mantenir i que va complint la seva hnci6.
En semblants tcrmes ens hem de referir a Lleida I, Lleida I1 i
Tarragona on s’han fet obres de manteniment i d’adequacid
[Anostra visió ja no 6s tari optimista pel que respecta al centre de menors i al centrc dc Wad-Ftas a Barcelona,
Tant l’un corn l’altre, tot i ser centres que tenen un funcionament bo, pateixen d’un espai m a m reduit. LA progressiva disminuci6 de l’edat dels interns i l’augrnent i canvis de tipologia
penal en el món de la dona han fet que en aquests dos centres
comencin a aparhixer fenbrnens derivats de la massificaci6 i
manca d’espai. Cal, doncs, pensar ja en E’adequació o creació
de I ~ Q U Sespais, mbduls o centres.
En el centre de la Model, on han quedat paleses les possibilitats d’adequació i remodelatge, s’han continuat fent obres, racionalitzant espais i aprofitant zones fins ma perdudes. A l’hora
de redactar l’hfonne s’estan acabant les obres del mbdul dels
sexagenaris que pudrh substituir I’antiga zona comuna tan criticada per tots aquells que l’havien visitada.
Amb tot, cal €er notar que estem observant, especialment en
els darrers mesos, un iniportant augment en el nombre d’interns, i en especial en el nombre de penats.
Aquestes situacions queden tamb6 reflectides en la tipologia
de les queixes rebudes.
D’una banda, tota la inversib feta en modificacions d*infmstructares i en especial a les cuines i sisterna de distribució de
menjars, ha fet que desapareguin les queixes no solament: relatives al menjar en general, sin6 tamM fes que es referien a menús
especials. (vegetarians, dietes sense sal, i subjectes a creences

reiigioses) .

L’esforq de remodelatge dc celles i de proporcionar mobiliari
també ha fet baixar considerablement les queixes relatives a defici5nciees de mobiiiari (cal recorclar que encara l’my passat teniem queixes per manca de llits!).
La relació entre l’adrninistraci6 penitencihria i la judicial
continua essent dificil. La causa principal és la lentitud en la remissi6 de documents, que fa que, espeelalment en les condemnes curtes, algunes classificacions penitencihries s’ajomin i es
dilatin rnbs del compte.
Segueixen les queixes dels interns que volen anar a centres
més prbxims als llocs de residencia dels €miliars, i veiem que
IZQ es poden complir els principis <<d’evitar
el desarrelament so-

-

cial dels penats>>previstos a la Llei Orghica General Penitencikia,
Per aixb, si la nostra visió és francament optimista, comparativament parlant, cal que el departament segueixi amb la mateixa intensitat 1’0bm endegada i que els poders públics continuin
fent els esforgos de coordinació i consens n e c e s s ~ perquk
s
es
puguin superar les deficiencies.

6, Compliment de condemnes desprh de 8 o 10 anys d’ha-

ver comhs el delicte
La situació d’acumulació de diiighncies i sumaris, els canvis
de procediment i la situació general de l’administraci6 de Justicia i la legislaci6 penal vigent, fan que amb assiduitat es presentin a la Instituci6 escrits i queixes que permeten veure els
desfasaments que hi ha entre la realitat sociat i la legalitat.
Aquest desfasament fa que perdin sentit els postulats constitucionals de 1’article 25.2. Sabem la gravetat de la nostra afirrnaci6, perb la realitat que observem ens fa manifestar la nostra
angoixa i la més sincera repulsa de la situaci6.
Observem les dificultats que tenen els organismes i autoritats
judicials per complir els postulats constitucionals de la Llei Orghica del Poder Judicial, i especialment del C d Penal, i
creiem que solament una decidida actuació de I’aparell lesgilatiu que faculti I’actuació de l’cxecutiu pot fer que se superin les
dificultats estructurals del nostre sistema judicial, que són el
que produeix les lentituds violadores dels mandats constitucionals.
El poder jiidicial és un dels pilars sobre el quals recolza el
sistema dernwrhtic, i no fornir-lo del mitjans personals i materials adequats i suficients comporta un debilitament progressiu
del mateix sistema.
El fet que el Sfndic hagi de denunciar, un any i un altre a
conseqühcia de les queixes que rep, que hi ha ciutadans que
són citats ]per complir senthncies al cap de vuit anys o més des
del .noment de l’acte punit, denota que la situaci6 continua essent greu.
Molt dels delictes comesos responen a situacions supqrades
amb el pas del temps, i els qui els van cometre són citats a complir sentencia quan estan rehabilitats i reinserits suciaiment.
Del grup d’aquests ciutadans, els més angoixosos són d s que
van cometre delictes relacionats amb eis estupefaents. No cal
que tornem a citar exemples corn hem fet en informes pmedents. Solament vdem contrastar la sitwaci6 i insistir en el fet
que, novament durant l’any 1989, han continuat arribant queixes i consultes presentades per particulars, i en especial per professionals que quotidianament constaten aquestes situacions.
6s lamentable, haver d’insistir cada any en el mateix problema sense poder-ne donar cap visió optimista.

Queixa I O45189
Esto cs mala pata! Esta es la iey, i y qué es la justicia?
El mes de maig de 1989 J.V, va ingressar a la pres6 Model
per complir sentbncia d’un clelicte comi%el I6 de novembre de
1980.
Aleshores, J.V. tenia 19 anys i se li va ocórrer de robar pel
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c m r a dues persones. La segona era un policia que tomava de
la feina. Després de robar-lo es va produir una baralla i el policia el va detenir. Va estar empresonat cinc mesos.
L’intem, en la carta que ackeqava al Síndic deia: <<Estosi ue
es d a pata! pero gracias a ella pude cambiax a tiempo.>>
Amb tot, J.V. va ser jutjat l’abriI de i985 (gaireM cinc anys
després!).
En aquella &pocaja havia fet la <{rniliwi cornenqava a treba11a.r de paleta. La sentbncia va ser impugna&%en cassaci6 i, un
cop confirmada, es va executar.
Tot plegat, havien passat mtSs de nou anys i aquell jove de 19
anys, -ara en té 29- era un paleta (amb categoria d’oficial de
primera) capa$ de trebaliar i de fer-se chrrex dels seus pares, ara
vells, que malvivien d’una pensió d’invalidesa.
J.V. va perfecciona durant els anys la seva escriptura i s’hteressa per aprendre. En la seva primera carta deia: <<Medicen
que la pena se enfocar&para. que me rehabilite. Si por un delito
de juventud que cornetí a mis 19 Gos esta es la ley, Ldónde esta
la justicia?)>
J.V.ha estat dels primers interns que han estrenat el centre de
Quatre Camins. Treballa al taller repassant capses de cartró i
r<posiblemente pair6 entrar en cmina, donde podr6 redimir
lll6S>>.

Segurament J.V., en sortir, ser&un expert cartoner i un bon
ajudant de cuina, aixb si la rehabIitaci6 triomfa.
Queixes 55S/&S i 1183189

Les presses per complir scntkncia no sempre ajuden a la
sehabilitació
Z.A., espanyoIa resident a l’estranger, va ser detinguda a
l’aeroport del Prat quan intentava entrar diversa quantitat d’eestupefaents.
Detinguda, és ingressada a Wad-Ras i, per raó de la seva residencia, no se li concedeix la Jlibertat provisional.
Jutjada i condemnada, la senthcia és impugnada pel Ministeri Fiscal, que e n t h que li corresponiauna pena superior.
Com que la sentencia no 6s ferma, la interna no pot ser classificada i no se li poden aplicar els beneficis penitenciaris.
Passa el temps, tarda el recurs de cassació i, en dictar-se nova
sentencia, se li augmenta la pena en un grau.
En resum: en aplicar-se la nova sentencia, Ea interna 6s classificada en segon grau; pel temps tmnscomgut ja hauria pogut
gaudir, 10 o 12 mesos abans, de permisos de sortida i altres beneficis penitenciaris,
Pocs mesos desprds arriba el tercer grau.
Tot plegat, presses d’dltima hora que han alterat substanciaiment el prmés evolutiu del seu tractament penitenciari, Ea interna ha hagut d’esperar mks temps del compte perquh se li
reconeguessin uns drets que li corresponien.

7. C’article 60 del Reglament penitenciari: una redacci6
poc adient amb la realitat quotidiana.
L’any 1981 es va aprovar el Reglament Penitenciari desenvolupant-se aixi la disposici6 final segona de la Llei Orghnica
1/1979, de 26 de setembre, General Penitencihra.
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El legislador va recollir en l’article 60 del Reglament les excepcions al sistema general establert per a I’assoiiment de la ilibertat condicional.
Aquestes excepcions són f i t dels principis i del cdcter
continu i d i n h i c del tractament penitenciari previstos en l’article 62 de la Llei Orghica esmentada. Per aixb s’indiquen corn
a tals, l’edat i determinades condicions sanithies de l’intem.
Pel que fa a l’edat s’eestableix que el fet de complir 70 anys
exonera de l’acompliment de la condició establem a l’apartat
2n. de l’article 98 del Codi Penal. D’aquesta manera l’intern
que compleixi l’edat de sentanta anys podrA ssolir la llibertat
condicional encara que no hagi complert o extingit les tres
quartes parts de la carndemna.
Quan segons l’informe mbdic, es tracta d’intems qualificats
de wnalalts molt greus amb sofriments inguaribles>)es seguir3
el mateix sistema d’excepcions previst pel cas del compliment
de l’edat.
Al nostre entendre, I’any 1981 el legislador va redactar l’expressi6 de cmala1ts molt greus, amb sofriments inguaribles})tat
i pensant amb les malalties i enfemetats que a 1’P;poca eren més
coments. Gosem dir que el legislador pensava genhicament en
e1 chcer i evitava l’expressiú de terminal, considerant Ja possibilitat d’acabar els darrers dies mks apmp dels familiars i
amics i envoltat d’unes circumsthncies sempre m6s dignes.
Ara b6, en els darrers anys, l’aparici6 de noves enfermetats
corn la Sindrome d’ImmunodeficiknciaAdquirida (SIDA) i malalties directament relacionades amb la Sindmme han fet que
les previsions fetes iirnitin situacions palleies a les previstes i
d’aquesta manera s’hagin de fer esforgas intepretatius medicojm’dics que no sempre donen els resultats pretesos.
Hem pogut observar els esfoqos que han hagut de fer i fan,
tant els responsables timics com els juridics per buscar cabuda,
dins í’expressió de l’article 60, a situacions que humanament
són absolutament justificades mentre que la seu suport t h i c i
jurjdic esdevenia feble. En altres casos, els esfoqos interpretatius i de gestió burocrAtica no han permés -per la urghcia del
temps- que algun malalt afectat per la SiDA a enfemetats
concomitants no hagi pogut morir acompanyat dels seus i en
ambient més dignificant que el d’un centre penitenciari o hospital penitenciari.
Creiem que per obviar totes aquestes situacions, i si la voluntat: humanitzadom ha d’insipirar h legislació, fora adient un
canvi en la redacci6 reglamenthria que afavoris i facilités i’ampliació als interns afectats per la SIDA i situacions terminals en
general, dels beneficis establerts a l’article 60 del vigent Reglament Penitenciari,

8. EE procediment per soH¡citar l’indult, Algunes reflexions
sobre la nostra expcrihncia.
Des de i’inici de la nostra tasca sovint hem rebut escrits en
sotlicitud de concessió d’indult, el seu aval, la nostra intercessió en el trhmit. Tenim referhies que aquestes situacions es
donen també davant d’altres inshcies.
En el darrer any i dins el l€rnit de les nostres cornpetgncies
hem dut a terme el seguiment de diversos expedients de petició
d’indult. Aixb ens ha fet reflexionar sobre la idoneitat de man-
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tenir I’actual legisiaci6 Q recomanar-nc un canvi.
Fmit del nostre seguiment, hem adrqat una carta juntament
amb un irifcnrme al Defensor del Poble, a fi que ell n’estudlt’ 3a
constitucionalitat.
La Constituci6 de 1978 estableix en el seu article 62 i) que
correspari al Rei ((exercir e1 dret de grhcia, d’acord amb la llei,
que no pdrh autoritzar indults generals)>.
D’altra ban&?, la Llei de 18 de juliol de 1870 &cia les normes per a l’exercici del <<dretdc grhcim.
Aquesta Llei que, malgrat les vicissituds per les que ha passat, continua vigent, se subdivideix en tres capitals: En el primer tracta d e l s qui poden ser indultats)) (ait. 1 al 3); en el
segon, (<deles classes i els efectes de l‘indulb (art. 4 al I8), i en
el tercer, “del procediment per sol-licitari concedir la &cia de
l’indutt” (art. 19 al 30).
Pel que fa ai procediment, al nostre parer, no hi ha cap norma
posterior quc el modifiqui ni mplii’ i s’harr dictat diverses ordres i normativa de rang inferior que en regulen o aclareixen itspectes específics.
El procediment establert per la Llei és el que mereix mds
prwciipacití i és 011 hem cregut necessari de fer alguna modificaci&.
De hi 1,ki no en resulta que la petició indult sigui un procediment judicial, i cl fet que la Llei d’hjudiciament Crimilial no
faci cap menció, avala el nostre criteri {a la LECrjm. solament
es fa menci6 dc l’lnclult com a article de previ pronunciament,
en l’art. 666,4rt.).
Aquest trhrnit tampoc no 6s previst a la Llei de Procediment
Administratiu, de 17 de juliol de 1958, la qual, en la seva Disposició Final Primera, parhgraf terccr, faculta el Govern a assenyalar els procedivnents especials que continuen vigents.
Aquesta disposició es va desenvolupar pel Decret de 10 d’octubrc de 1958, (B.O.E. del. 28 i rectl€ic;icions del 29) sobre procediments espwjals que segueixen vigcnt s,
El punt 6& de I’art. ler. d’rtquest Decret asseny.<i
l a taxativament corn a procediment administratiu especial <ca efectes
del que disposa 1’ai-t. ler. de la Llei de PI.rxedhent hdniinistratiu,de 17 de juliol de 1958)):
c<6E}Elx procediments especials en xnathria de grhcia, del Ministeri de Ilustfci;~.
No hem trobat que posteriorment s’hagi dictat cap norma que
modifiqui els conceptes bhsics establerts.
Una. riipida ai;tlisi del procediment ens deixa entreveure que
en diversos aspectes essencials cs deixa al lliure arbitri de 1’Administraci6 l’expedient dc peticid del dret de grhcia.
Lii Llei estableix que .ciles sollicituds d’indult s’adrepran al
Ministeri dc Grhcia i Justícia (Ministeri de Justicia) per conducte dcl tribunal smtenciador, del Cap de l’establirnent o del Ciov e r n a h de Xa Província en quh el penat coinpleixi senthicia,
segons els casos rcspcctius (alt 22).
Poden ses subjectes dc: Irt petició (cels penats, els seus parents
o qiialsevol altre persoira en Imn seu, sense necessitat de pclers escrits que acreditin la seva representaci6 (art. 19))). Tam1x5 podeu proposar l’indult: <celtrihutial sentenciador, (;I trjbun:il
s i q ~ r mo
i el t?scal ric qualsevol dels anteriors>>,en virtut del que
disposa l’att. 2.2del Codi l%md(art. ZO}.
Així In;iteix, la Llei (ut.21) preveu que sigui el matteix Goverii que <maniformar I’expedient opo-rttb.
Pc1 que fa a ctl’expedient oportfin, err tot cas cal trametre GI

informe del 1ribund sentenciadom (art. 23) un informe <<sobre
la conducta del penat del Cap de l’cstabhent en qu&es compleix condemna (...), que després escoltar&el fiscal i la part
agreujada, si n’hi havia. (art, 24))).
L’art. 25 detalla els extrems que el tribunal sentenciador ha
de fer constar en el seu informe. Aquest Morme es trarnetra a1
Ministeri de Justícia juntament amb altres documents (art. 26).
De la mateixa manera, perb d’ofici, mrneírm, a m b el seu informe, els documents indicats (art. 27).
La tlei continua indicant extrems relatius a determinades situacions excepcionals dins el sistema general (art. 29, remarquem que l’art. 28 6s derogat).
Els darrers articles estableixen que necesshriament l’aplicaci6 de la @cia s’ha d’encornanar indispensablement al tribunal
sentenciador (art. 31) i que la sol.licitud o proposta de I’indult
no 3usp6n el compliment de la senthcia exccutbria (...> (a.
32).

De la lcg islacih posterior icomplernenthia, creiem necessari
fer esment de la Reial Ordre del 25 de desembre de 1914 que,
entre altres coses, estableix que <<havent-sepruduit informe ncgatiu respecte a una inshcia d’indult, no se’n cursaran d’altres
del mateix penat almenys fins al cap d’un any de l’anteriorn.
Un punt que també creiem indispensable d’esmentar és que,
en cap dels supbsits indicats, cn cap moment, no s’infomad
l’jnteressat de la tramitacili CIC l’expdient, ni tan sols de l’informe negatiu del tribunal sentenciador, a I’efecte de la Reial
Ordre esmentada.
‘I’atnpoc no s’informa de la decissit5 del Consell de Minisires
sobre l’acord de considerar la proposta de petici6 d’jndult.
D’una banda, els tribunals sentenciadors ccexigeixcm que el
penat hagi iniciat el compliment dc la condemna {per tant, que
hagi ingressat en un centre penitenciari) per iniciar l’expedient
(o proseguir-10, segons el cas), interpretant l’art. 2.2 de la Llei
que estableix que 110 poden ser indultats <celsqui no estiguin a
disposici6 del trihnal sentenciador per al compliment de la
condemna>>,sense tenir en compte el que estahlek la Reial Ordre esmentada, de 24 de desembre de 1914, que indica que <<enteiie1.t per tal (a rl-ispsici6) que ha d’habitar ib la demarcaci6 de
1’Audihcia respectiva>>.
La regla 2a. he l’mick 2 del Codi Penal ( d e la mateixa manera, acudiih al Govern exposant el que sigui convenient, scns
perjudici d’executar Iratumlment la sentbcia, cpan de la rigorosa aplicaciti de les disposicions de la llei en resulti penada
una acci6 o ornissi6 que, a parer del tribunal, no ho hagi de ser,
O si la pena era notablemetit excessiva, atesos el grau de rnalícln
i el dany cawit pel delicte,>),sembla obligar el jutge a executar
la. senthcja abans de donar inici ;il’expedient, situació que
pugna amb la RO de 1924 j a comentada.
Aquesta pugna per rad de rang de la noma 6s de acil soluci6, resultant així un carActer diferent a l’efecte de l’expedient,
segons que sigui l’im o l’altle l’actor. 1: aquesta situa& 6s d h a
sovint en sentencies que s6n impugnades en cassaci6 i en quE
s’usa aquesta p s i c i 6 del tribunal com a argument davant el
Tribunal Suprem, el qual confirma moltes vegades la senthcia
nnalguit la pwicid del “I‘l-ibunalsentenciador.
La no cornunicaci6 a l’interessat, cap xnonrent de Is trami-.
laci6 dc l’expcdht ( ~ O Y H ~esSrep un justiticant de recepci6 de
la instiuicia o soklicirud qiian 6s ilinsthcia dc part) prdueix
dcsintomacl6 en l’intecessat, amb l’angoixa comesponart.
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Aquesta angoixa esdevk desesperaci6, descoratjament, desconfianqa i sentit d’impothcia i indefensió, quan es produeixen
greuges comparatius.
fis freyiient que en una mateixa senthncia hi hagi xcollegues
de causaw condemnats amb el mateix concepte, a la mateixa pena, amb els mateixos antecedents i amb una conducta penitencima paralMa, i que sollicitin l’indult el mateix dia i
mateix conducte. Trancomgut el temps es concedeix l’indult a
l’un mentre que a l’dtre no li diu ningú res.
Només hi ha la possibilitat de 1’6s de la conferhncia telefbnica a ?asecció d’indults del Ministeri de Justícia, en la quai informen mablement que l’infome del Tribunal ha estat negatiu.
Hi ha un altre aspecte del qual no @em fer cas omís. fis CD.
negut el singular funcionament del nostre sistema judicial o administració judicial i es d6na sovint que hi hagi dos penats que
al cap de vuit o deu anys de la comissi6 del delicte s6n cridats a
complir sentencia.
Així es d6na la situaci6 que entre la instrucció del sumari, la
vista del judici i la cassaci6 han transcorregut vuit O deu anys
des de la cumissió del delicte fins al compliment de la senthcia
en la qua1 es menciona l’aplicaci6 de I’article 2.2. del Codi Pe
nal fins a I’inici de l’expedient tramitat per membres del tribunal que na van tenir res it veure ni amb l’acte del judici ni amb
la sentimcia i que els és tan dificil d’analitzar cel grau de malicia i el dany causat pel delicte>>(art. 2.2. in h e ) .
Llavors, el tribunal sentenciadar, per interpretar la sentenia
no dictada per ell, ha d’aplicar els principis d’interpretaci6 sociolbgica i d’equitat continguts a l’article 3.1 (in fine) i 3,2 del
Codi Civil, interpretacions indiscutibles per l’actor de la petici6.
L’article 29 de la C~nstitució(en la secció primera -&Is
drets fonamentals i de les llibertats públiques-) estableix el dret
de peti&.
Aquest dret 6s desenvolupat per la Llei 29/1960, de 22 de d e
sembre, reguladora de1 Dret de Petiei6, i t6 carkter supletori
(Disposici6 Final Primera) ~espectea qualsevol altra que reguli peticionsw.
AquesLq llei preveu p e r a les peticions en general- que, en
primer lloc (art. 6,2), d’autoritat estar&obligada a acusar recep
ció (de la petici6)>>i (art. 11.3); en <<qualsevolcas s’haurh de
comunicar a l’hteressat la resoluci6 que s’adopth.
A fi que de les nostres opinions se’n faci un estudi mes p r e
fund i es pugui estudiar la canveni&nciad’adequar a la llei de
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peticions la legislació a les sollicituds d’indult, es va trametre al
Defensor del Poble una carta, acompanyant informe, com hem
indicat a l’inici. En e1 mateix sentit s’inclou un resum de les
nostres opinions en aquest informe per a coneixement del Parlament.

9. L’aplicació de I’article 70 del Codi Penal. L’eesperEt de la
norma topa arn b innumerables problemes de procediment.
L’apIicació de l’article 70 del Codi Penal topa sovint amb innumerables problemes procedimentals i burwrhtics.
L’article 70 regula el compliment successiu de condemnes i
estableix les nomes que s’han de seguir per a la seva aplicaci6.
Sovint l’intern que ha de complir diverses condemnes té problemes per reconstruir la seva vida upenab i localitzar totes les
condemnes i demanar-ne la refosa.
En altres casos I’intern desconeix el procediment 3 exigeix
que d’ofici li sigui aplicada la refosa o creu que se li aplic&
sense demanar-ho.
Aixb fa que amb assidu’itat hagem d’infom-los del trhrnit a
seguir i en altres que haguem de coi4aborar per localitzar docurnentaci6, donada les lentituts que es produeixen.

Queixes 654/88 i 1128188
El triple dc la major

H.C. com F.S, scin pluricondemnats. Cadasch d’eils t6 més
de deu senthies dictades per set o vuit Audihncies diferents,
Compleixen condemnes i recorren ai Síndic exposant queixa
per@ no arriba la refosa.
Iniciades les gestions i observades les lentituts es parla amb
la Presidhcia de I’Audibncia i amb la Fiscalia i finalment es
procedeix a la refosa.
En íes converses varem poder constatar les difj,uiíats i pluralitat de gestions necesshries per ordenar i revisar tota la chistbria>>penal per psucedir a la refosa.
Com sovint passa, la desin€omaciódel ciutadh i en especial
dels presos, provoca que aquest dongui caps de <(palde cec& i
encara enredi més la troca. Trobar-ne el cap i cabdellar Ia madeixa se& sempre difícil.
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SECCIO 9: QUEIXES PRIVAIIES -INCONCRETES
I. INTRQDUCCI~
aquesta secció es recullen totes aquelles queixes plantejades pels ciutadans que reflecteixen qiiestions o problemes, tant
de carhcter particular com general, que cauen fora l’hbit de
compethch de la Institució. Aixb no obstant, un cop assabentats de1 contingut determinat de cada cas, es responen totes i cada una procurant informar el ciultadh o comunicant la
impossibilitat de donar suport a la seva pretensi6, I per tant
inaclmetent a trhmit les dludides queixes i recordant previsment les funcions i cornpethcies del Síndic de Greuges.
Les problemhtiques que contenen aquestes queixes han motivat una triple divisi6 en funció de la naturalesa de la qüestió
sotmesa a consulta, que més endavant enunciarem i aprofundirem; p r b , com a qiiesti6 pr&via,hem de dir que, malgrat l’impediment legal d’actuar i, per tant, d’intentar resoldre aquesta
situacili, les esmentades queixes ens permeten ser coneixedors
oficials de situacions realment angaixoses que necessiten replaci6 jurídica o bé les corresponents modificacions - h a e i 6
que els mateixos ciutadans s’encarreguen de fer thcitamentper tal que el Síndic de Greuges, com a interlocutor m b I’administració, les traslladi on correspongui i s’actui en cmseqiihcia.
El contingut d’aquests escrits de queixa, en les seves diverses
manifestacions, ens condueix a entendre corn a conclusió p&via la nostra ineludible obligaci6 de palesar davant els corresponents estaments públics l’existkncia de problemes o
mancances ostensibles en la realitat social del nostre entorn, a fi
de procurar que les mesures adrqades a resoldre aquests problemes s’adoptin dins el termini m6s breu i el desfasament entre problemhtica i normativa reguladora sigui el menys
perjudicial possible.
Hem de precisar, pe&, que en moltes ocasions el desplegament de la normativa reclmcia comporta unes grans despeses
per al pressupost públic, i l’existhcia de prioritats obliga a posposar actuacions que s6n reclamades amb vehemencia per detemtinats cokletius de ciutadans. 13n aquests casos, ho exposem
aixi mateix als ciutadans en qiiesti6, per fer-10s comprendre que
la seva pxob2emAtica no és desconeguda i que, tan aviat COM les
circumsthcies ho aconsefin, s’iniciarh l’estudi que pemetA
afrontar el problema exposat i valorar-ne la solució més adient.
Tal com hem deixat entreveure als parhgrafs inicials d’questa seccib, cal distingir eníre qiiestions privades, qüestions jutjades i qüestions inconcretes.
Hem de manifestar que, malgrat aquesta divisi6, es presenten
situacions conflictives que, pel seu arrelament social o I’augment d’incidEnch en determinades &poqueso llocs, són susceptibles cle ser tractades en les tres subseccions anunciades, i per
tant, se’n pot extreure la corresponent conclusi6 globalitxada.
Enguany, a títol d’exernple ben clarificador, ens referirem a
la profusió de conflictes +ant judicials com extrajudicialssorgits darrerament a conseqiikncia de la demanda d’habitatges
amb motiu d’esdeveniments de divers caire que tots tenim presents i que han generat considerables increments de preus tant
Ejl

de lioguer com de venda, qiiesti6 que afecta a les caps de pbla& més desfavorides.
Tanmateix, hem de reconbixer que aquestes situacions han
irromput tan sobtadament, que el legislador no ha pogut reaccimar arnb prou antelació per atenuar les consqÜ&nciesque se
n’hhan derivat.
Aixi doncs, i encavides a les corresponents subseccions
anunciades, veurem tres situacions prou representatives de la
problemhtica esmentada, des del jove que pretenent casar-se ha
recorregut infinitat de pisos i, atabalat, acaba donant una paga i
senyal que es veu obligat a perdre, fins al llogater que, havent
fet, 10 anys enrera obres a casa seva, amb el consentiment verbal previ del propietari, veu rescindit el contracte per una sentkncia judicial, després d’un procediment incoat per un
propietari que intueix la possibilitat de millorar el rendiment del
seu immoble, un cop desnonat I’antic llogater.
TamM hem tingut ocasi6 de llegir molts escrits d’escruple
sos propietaris que reivindiquen la viabilitat de poder adequar
els imports d’antics contractes de lloguer a la situaci6 econbmica actual, sobretot tenint en compte que la major part de propietaris que han comparegut a la hstituci6 són jubilats i que els
seus llogaters sembla que els superen de bon tros en capacitat
adquisitiva
T Q ~els
S supbsits esmentats, regulats a m b minuciositat a la vigent Llei d’Arrendaments Urbans, malgrat la 3eva legalitat,
comporten veritables situacions d’injusticia que els ciutadans
ens recorden molt sovint.
11. TEMES SELECCIONATS I QUEIXES IbLUSTRATI-

VES
1. Qiiestions privades
BBsicament solen consistir en escrits adreqats a la Instituci6
en els quals es demana consell jurídic sobre situacions concretes que se susciten entre ciutadans particulars, circumstimcies
davant les quals el Síndic de Greuges no es@ legitimat per actuar. Per tant, al mateix temps que es comunica a I’interessat la
inadmissió de la queixa, se li aconsella &assessorar-se prop
d’un professional del dret.
Hem de constatar, aix6 no obstant, que si bé un alt percentatge de ciutadans compareixen presumint, errbniament, que
la figura del Sfndic de Greuges és equiparable a la d’un gestur
<<públic>>,
un altre sector de ciutadans pretenen ampliar o contrastar informació que els permeti assolir wn minim de garanties
davant d’un previsible litigi, cas molt freguem en aquelles persones que es veuen a venir un imminent trencament dei lligam
matrimonial.
Tanmateix, donem el tracte de queixes privades a totes aquelles peticions la pretensió fonamentai de les quals 6s aconseguir
un habitatge o bé una ocupaci6 que pemeti a l’hteressat d’encarar-se a la subsisthcia.
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Davant d’aquestes situacions, que la nostra Institució no pot
atendre, solament ens quecia la possibilitat de constatar, un cop
més, l’existhncia de certes capes de poblaci6 molt desafavorides que han de suportar l’atur i Ies fmestes canseqiihcies que
se’n deriven.

Queixa 456/89
Perdre bous i csqueItes

El senyor R.S. compareix a la nostra Institució per exposarnos que en un moment determinat, necessitant un habitatge per
compartir amb la seva futura muller, signa a corre-cuita un contracte d’arres, abonant la quantitat estipdada, a fi d’adquirir
una casa, compromís a i qual no 6s estrany el fet que el venedor
recapta una decisió m6s aviat urgent, adduint l’entusiasme que
altres compradors possibles lian demostrat per l’esmentat:habitatge.
Posteriorment el senyor R.S. s’adona que les seves possibilitats econhmiques no li permeten pagar les quantitats tractades i
pret6n mullar el corresponent contracte, per&queda parat quan
s’assabenta que el pot anud-lnr,perb que no Ii tornaran els diners
pagats, per la qual cosa sollicita la intervenció i l’ajut del Síndic.
La resposta de la nostra Institució va consistir a &rncu-li
que l’article 1454 del Codi Civil preveu el supbst que el comprador perdi la paga i senyal donada en el cas que rescindeixi ei
contracte urdateralment i en conseqii&nciaarxivkem la queixa
sense m6s umt,

Queixa 56/89

fis cert que els fills m Shan d’ajwdar?
El senyor A V . s’adrep a la nostra Instituc% addu.int la seva
preckia situació econbmica i la total desatenció de qu&ds o b
jecte per part: dels seus fills, que, segons ell mateix manifesta,
disposen de quantioses fortunes. L’objecte fonamentd del seu
escrit 6s de constatar la veracitat que pot obtenir el dret d’aliments dels seus fills.
En aquesta ocasió el Síndic de Greuges li confirma que els
articles 142 a 153 del Codi Civil estableixen i regufen el dret
d’aliments entre parents i, per tant, la cunveniheia d’assesse
rar-se amb un professional del dret, que li pot ser designat
d’ofici si ho sol-licita al Servei d’Orientaci6 Jun’dic del Collegi
d’Advocats,

2. Qüestions jutjades
Sota aquesta denuminaci6 incloem un nombrós grup de queixes la finaiitat de les quals 6s de mosbar la disconformitat particular del ciutadh respecte al pronunciament desfavorable del
contingut d’ma senthcia judicia1 i la sollicitud d’una altra
oportunitat.
En aquest tipus de queixes, el Síndic de Greuges, forGomment, s’ha de limitar a exposar la viabilitat d’interposar el c e
rresponent recurs, si la senthcia no ha esdevingut fema i si el
procediment ho permet. En cas confiari es recomana l’acatament de la scnthcia.
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No entrarem en les valoracions d-iegades pels ciutadans
quant a poder dissentir del contingut de les senthncies que els
han estat desfavorables, perqu&entenem que ja ho han fet els
tribunals, després del corresponent recurs, i per tant confirmant
les alhdides senthcies, perb si que hem percebut els efectes
d’aquestes resolucions quan tenen tmnscendbncia en el teixit
social, COM en el cas de resolucions de contractes de iloguer,
desnonament per qualsevol de les causes fixades per Ia Llei
d’Arrendaments Urbans o per la incidifncia del Reial Decret
Llei 2/1985, de 30 d’abril de 1985, conegut per <<DecretBo-

yen>.
Atesa la revaloracid que de poc temps en@ ha sofert el mercat immobiliari, observem un augment considerable de proceáiments en qu&es ventilen relacions mendaticies conmdictbries
i en els quals la finalitat que persegueix el propietari 6s general-

ment de poder disposar lliurement de l’habitatge en qüestió i
obtenir aixi un increment de la rendibilitat del patrimoni immobiliari.

Ni va voler presentar queixa
Corn a fet significatiu podem donar fe de la compareixenga
d’una senyom que ens va exposar que havia fet obres a casa seva feia mes de deu anys. Els propietaris eren vei’ns i amics que
solien mar a prendre cafh a casa de la compareixent. Els propietaris havien donat el prtnís verbal per a l’execuci6 de les esmentades obres i per tant eren saMors de la seva existhcia.
N cap d’un temps, van interposar davant el jutjat una demanda
de rescissi6 del cohtracte de Iloguer per obres inconsentides;
l’acció va prosperar i ara Ia interessada i els seus viuen a casa
uns amics.
Quan la reclamant va ser conscient de les nostres compethcies i va veure que no hi podiem fer res, 110va voler ni
presentar queixa, i tat plorant, va abandonar la Institu36 dient:
i4Ací tampoc no fan justicia...))
3. Qüestions inconcretes

En aquesta subsecci6 agrupem les queixes en qub els ciuhdans pretenen manifestar el seu punt de vista o exposar opinions sobre certes situacions que els envolten i els afecten
d’una manera immediata. Generalment els mateixos compareixents s6n conscients que les solucions que reclamen no s6n al
nostre abast i la problemhtica és complexa per I’abundSlcia i
diversitat de factors que la conformen; per& el fet que els empeny a manifestar-la és la necessitat de deixar-ne conshcia i
allunyar-se de la complicitat que comporta haver d’ignorar situacions a les quals sovint estan sotmesos.
Sense hnim de ser exhaustius i prescindint de queixes ailIades d’escassa tmscendhncia o interhs, referim algunes
d’aquestes qiiestions.
- Situaci6 cabtica de Ia ckulaci6 a la ciutat de Barcelona,
ates I’augment constant de vehicles I la manca de mesures que
veritablement acreditin la voluntat de fer minvar el problema,
- Disconformitat amb el tracte que reben els malalts en els
centres d’assistbncia prirnAria, tant per part del personal mWc
CQTT).de

subalterns.
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- Funcionament

dels serveis funeraris en diverses poblacions de Caialutiya, si bd amb diversitat de factors a tenir en
compte, des de la disconformitat en els preus fins al tracte que
es dispensa als difunts i familiars, sen3e oblidar el fet que, tractant-se de concessions administratives, certs ajuntaments no
contmlen amb prou rigor la prestació d’aquest servei.

- Finalment el percentatge quantitativament més comi-

derable d’aquesta subsecció el conformen els propietaris d’habitatges antics liogats de bell antuvi. Ens manifesten la
impossibilitat legal de revisar l’himport de les rendes per adequar-les al. nivell adquisitiu dels arrendataris que, en certes ocasions, supera amb escreix el dels propietaris.
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LA CONSULTA DIARXA
Corn a resultat del contacte quoditih amb els ciutadans i, en
conseqükncia, conscient deIs problemes que els solen afectar, el
Síndic de Greuges ha pogut assabentar-se, des de l’ínici de In
seva tasca, de l’existbncia de certes irregularitats adrnhistrdtives, o siiuacions perjudicials qrie gradualment h mateixa adrninistraci6 s’ha preocupat de modificar, mitjanqant la
corresponent recomanació tramesa des de la nostm hnstituci6, o
bb “motu prapio”, recollint així la vindicaci6 popular,
No obstant les rectificacions esmentades i les que encara cal
fer, hem de palesar un cop m6s L’existhncia d’una situaci6 que
tothom considera font de conflictes, i malgrat la necessitat imperiosa de carregir-la, no observem cap tipus de millora substancial en el tractament del problema: ens referim a la manca
d’informació als ciutadans per part de l’admhistració, qüestió
que indefectiblement es tradueix en una valuosa phrdua de
temps, tant per als ciutadans corn per a la mateixa administraci6, que d’dtra banda comporta en moltes ocasions greus perjudicis.
En consqihcia, davant d’aquesta situaci6, el Sindic de
Greuges, coneixedor qualificat d’aquestíí greu i generalitzada
problemhtica, va crear un servei de consulta dihria d’atenci6 al
ciutadh, aths per dos assessors de la Instituci6 que, a més de rebre les visites que acudeixen específicament a plantejar una
queixa detemhacla, tamM faciliten als compareixents la informació que els pugui convenir, generalment sobre l’hrgan administratiu qub c d adrqar-se, termini per fer-ho, possibilitat de
sol.licitar el benefici de justicia gratuYta, fxultat d’interpasar un
recurs de reposici6 o d’aalqada contra una resoluci6 administrativa desfavorable, etc.
Sovint, Ies consultes fan referencia a relacions juridiques estrictament privades. En aquest cas, es comenta al ciutadh que el

guin i donin suport medic o social a les persones afectades per
una drogaaddicció que sens dubte prestarien una valuosa ajuda
a la gent que pretkn sortir d’aquesta angoixosa situació.
-Un altre grup molt considerable de ciutadans que ens visiten plantegen la qüesti6 del silenci aclministsatiu, emprat massa
sovint per molts brgans de l’adrninistraci6, i que els indueix a
instar llargs procediments contenciosos administratius davant
dels tribunals per mantenir les seves pretensions, amb la qual
cosa es perllonguen les situacions d’iindecisió f es contribueix a
coi.lapsar les oficines judicials,
- fis considerable el nombre de ciutadans que compareixen
a la consulta dibia per disconformitat amb senhcies desestimatbries de les seves pretensions, En aquest cas, procurem veure si la resolució 6s susceptible de r e m s , i en cas afirmatiu,
comuniquem aquesta possibiiit at; altrament, confirmem Ia situaci6 de complir d que la resoluci6 judicial estableixi.
-Hem detectat també en el servei de consulta diilria I’asslstkncia de persones amb pertorbacions psíquiques que necessiten
exposar les seves fabulacions: generalment enlloc n~ eis fan cas
i els solen foragitar de les depend6ncies on recorren. La nostra
Institució procura indagar la situació familiar de les pemones en
qiiestió i, en c a s de confirmar que no tenen l’ajut d’algun parent
o institució, els oferim la possibilitat d”adrqar-se ds serveis
d’assist8ncia social perque puguin ser atesos en les necessibts
més perernptbries, o b6 tractats psíquicament en a I p centre
públic.
-Per acabar, volem enunciar genhicament altres sihracions
plantejades, com s6n irregularitats denunciades per usuaris i
consumidors, disconformitats amb actuacions d’entitats privades de crhdit, qüestions d’estrangeria i assumptes totalment
irresolubles en la nostra Instituci6 C Q desaparicions
~
de nens,

nostre marc d’actuaci6, per imperatiu legal, es limita a les rda-

BtC,

cions que vinculen el ciutadh amb l’admjnistraci6, sempre que
es constati o acrediti una actuació irregular d’un brgan administratiu; a continuació es dóna una breu orkntacib sobre la qüestió consultada i se sugereix de consultar un professional del
dret, que, a la fi, p o u actuar davant dels tribunals en defensa
dels seus interessos, s i no es veu cap altra solucid
El servei de consulta diaria és obert a disposici6 dels ciutadans, que s’hi poden adrqar per teikfon o bé personalment de

Malgrat les situacions alludides, que ens obliguen a reflexionar i suggerir a l’adrninistmci6 l’adopci6 de mesures tenderits a
evitar conflictes als ciutadans i millorar-los les condicions de
vida en el que estigui ai seu abast, tampoc no hem de silenciar
que hem comprovat la disminuci6 de queixes i consultes referents a qüestions que altres anys anteriors preocupaven els ciutadans, corn és aril el procés de nomaiitzaciú linaística i la
situació dels objectors de conscikncia, matkries en gu$ si b6
hem rebut alguna queixa, es poden qualificar d’anecdbtques en
el cas de la normalització lingüística, o bé motivada per l’esdeveniment d’un fet corn la celebració d’un consell de guerra, en
el deis objectors de conscihncia. Fora d’aquests supbsits, no podem cansidem que aquestes situacions siguin pertorbadores
per ah ciutadans.
En conclusi6, hem de dir que les defieihies apuntades i les
reflexions que se’n poden extreure han estat motivades ]per les
2.198 visites ateses al servei de la consulta M a durant el
1989, fet acreditatiu que progressivament augmenta el nombre
de ciutadans que coneixen la hstituci6 i que dipositen, cada
cop més, la seva confianGa en el Shdic de Greuges com a interlocutor vhlid dels ciutadans h v m t I’administraci6.

dilluns a divendres des de les nou del matí ins a dos quarts de
set del vespre. Fora d’aquesta horari es pot establir contacte telefbnic deixant un missatge al contestador autornhtic de trucades, que es revisa a primera hora del matí, per entrar en
contacte amb les persones que solliciten informaci6.
Prescindint de les consultes que han originat 1’okrtura del
corresponent expedient de queixa -+pe tractem amb més deteniment i concreció en les diferents seccions d’aquest informepassem a enunciar i comentar breument diverses qüestions
plantejades pels ciutadans, que, juntament amb la i m c a d’informació, ja tractada prhiament, conformen les situacions que
cal remarcar.
- Cornpareixenp a h Institució de droguclependents o familiars, queixant-se de la manca de centres píblics que aten-
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SEGONA PART

CONCLUSIONS

-L’efichcia 15s un principi de validesa general perb no absoluta. Benvinguda sigui la introduccid de temiques de gesti6 que
facin més &ginl’actuaci6 administrativa, perb sense oblidar que
les prerrogatives de l’administracib sobre els particulars tenen
el seu contrapks en rm seguit de garanties que no 6s permi% de
sacrificar.

- 6s necesshria una acció decidida del Govern per aconseguir una administració mes eficaq. Aquesta acci6 s’ha de projectar sobre hmbits diversos, com ara la formació del personal i
la introducció cle thcniques de gesti6 que permetin una eficient
assignació dels recursos, Cal, sobretot, no tenir por de reconeixcr allb que no funciona, perquE sols una diagnosi acurada permet encertar-ne el remei.
- Quan un govern local nega c1 entrebanca el dret d’informació dels regidors de l’oposició, mediatitza l’exercici de les
funcions inherents al chrec de regidor municipal i vulnera el
dret fonamental d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als c h w s priblics reconegut a l’articlie 23.2 de la Constituci6.
- L’administraci6 no ha d’eludir dictar una resolució expressa i motivada en les reciamacions presentades pels particulars per danys imputats als concessionaris de sesveis p~íblics.
- L’execuci6 de les sancions disciplharics imposades ah
funcionaris s’ha de demorar fins que s’hm resolt els recursos

administratius interposats O b6, ha transcorregut el termini per
exercitar-10s.
-Per garantir els drets que l’article 13 de la Constituci6 reconeix als estrangers és nwessari que es fomenti la creaci6 de
centres d’acdiment que els ofereixin ajut, assisthcia i assessorament per potenciar la solidaritat entre ells i afavorir la seva
integraci6.
- Les denegacions indiscriminades dels permisos de treball
que solliciten els estrangers els menen a f o r n part d’un submon iklegal que sobreviu per la tolerbcia del treball clandestí.
-Els problemes que presenten les urbanitzacions iklegais, ja
sigui per m c a d’apmvaci6 de plans parcials i projectes &urbanització, ja sigui per la insolvkncia sobrevinguda a llurs promotors, demana una decidida intervencid administrativa des
dels organismes que tenen atribuyda la competkncia sobre l’ordenació del territori.
- Seria desitjable una campanya d’infomació, a l’abast
d’un ampli sector de la poblaci6, sobre planejament i gesti6 urbanistics. D’aquesta manera s’evitarka la confusi6 el descncl’s
que pateixen els ciutadans davant les modificacions del planejament, que moltes vegades s’inteqmten com una burla dels seus
drets o de les seves expectatives de drets més o menys fona-

mentades.
- Caldria aconseguir unes directrius unificades en rnat6ria
d’aplicació del Reglament de Disciplina Urbanisiica pergir&el
mer canvi de terme municipal no c ~ m p o r t édiferhcies
~
de la
pressi6 sancionadora.
- La carrega de h prova, pel que fa al transcurs del termini

que pot comportar l’apkaci6 de la instituci6 de la prescripci6,
no ha de pesar sobre el ciutadll fins al punt que la seva situació
resulti molt prbxima a la indefensió.
- La normativa que regeix les anomenades activitats classificades ha quedat defasacla i caldria, per tant, que el Parlament
de Catalunya aprovSs una noma eficag per a l’irs de les administracions, La pau ciutadana en sortiria beneficiada.
-Els drets fonamentals la vida, a la llibertat, a la dignitat
de la persom i a ia igualtat, esdevenen meres declaracions formals si el ciutadh no pot accedir d gaudi d’altrcs drets més prbxiins i quotidians com el dret a un habitatge digne i adequat.
- J?s necesshi que la Genemlitat i els Ajuntaments utilitzin
de forma intensiva la tknica prevista a la Llei del SbI pe^ crear
sbl urbanitzat a ñ d’uferir-lo a preus no especulatius per tal de
construir habitatges.
- El retard en la trarnitaci6 dels expedients sancionadors en
mathsia d’habitatges protegits, possa en perill l’obtenció efectiva dels drets que es pretenen tutelar.
-Cal recordar als Ajuntaments que la seva voluntat d ’ h p

dir el possible frau tributAri derivat de la no dmlaraci6 d’una
transmissi6, té com a lirnit infranquejable el principi de seguretat jurídica i d’efectkitat del mecanisme de la prescripció.
-Una itiformitciii hmplia. i lleial al contribuent ajuda& a reconstruir un clima de confianqa entre els ciutadans i X’adrninistraci6.
- Cal evitar que ells errors materials detectats en la Sesti6
d’un tribut persisteixin i produeixin efectes perjudicials per al
contribuent, incompatibles amb el funcionament eficq de I’administraci6
- EIS principis de coordinaci6 entre les hisendes locals i
l’actonbmica i el d’homogeneitat del sistema tributari obliguen
a una reflexi6 conjunta entre els ens jrnplicats per evitar supbsits de doble impsici6.
El principi d’universalitat de protecciú, recollit en l’art: 41 de
la Constituci6 no s’aplica realment de forma plena en el sistema
de Seguretat Social. Cal, doncs, eliminar els criteris delimitadors, a fi d’amplia l ’ h b i t subjectiu de protecció a tots e?sciutadans.
- La prolixa regulació dels Rkgirns Especials de la Segure-

tat Social ha de tendir a la mkima homogeneytat amb el R&gim
General, que condueixi a un sistema de Seguretat Social m6s
unitari en la gesti6, solidari i igualitari.
- S’ha de continuar a v a n p t com fins ara, en la simplificaci6 i racionalització de Xa gestió administrativa de la Semretat Social i Treball, de manera que s’aconsegueixi un estalvi
de costos i s’incrementi la seva efickia social,
- Cal més descentmalitziici6 en les estructures saniaries i
administratives de la Seguretat Social, i un incxcxmnt del control, la vigi2hncia i la participaci6 dels ciutadans, mitjmqant els
sindicats, associacions de consumidors i usuaris, organitzacions
empresarials, etc.
- E1 grau de protecció de les prestacions per desocupa&
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deixa a un gran nombre de persones sense wupaci6 i sense recursos per subsistir: cal doncs, protegir les situacions de necessitat de mes persones.

---Calcfi solucions per a la deplorable situació de l’assisthia
psiquihtrica a Catalunya, rnitjqant la coordinaci6 i la cooperaci6 efectiva entre les diverses administracions, per fcer possible
el trlzsphs i assumpció de les compethicies atribuides a la Gene
rditat.
-- S’hm de potenciar icrear nous centres sanitaris, d’urgB
nies, de rehabilitació i reinserció de toxic¿jmans, i adequar els
serveis a les necessitats de la demanda swid actual.
-Cal modificar la normativa que continua negant el dret de
jubilat36 il molts WebalIadors per compte prhpi o autbnoms, per
una altra de mks ajustada iunb els principis constitucionals.
- L’actual sistema d’ajudes socials exclou injustament dels
seus beneficis una gran part de ciutadans necessitats, sense
atendre, per dtra banda, nivells minirns de dignitat de vida ni
procurar la integraci6 social dels seus destinataxis
Cal, per tant, un canvi substancial dels plantejaments vigents
amb I’objectiu irltim d’assolir la implantació d’un salari ciutadh
d’integraci6 que contribueixi a resoldre les actuals mancances.
-Els problemes derivats de la vellesa (salut, habitatge, cultura, lleure) s6n un repte actual, de necessbia i urgent solluci6.
Cal promoure el benestar de la nostra gent gran amb realitzacions i programes emmarcats en plans integrals (d’abast gen*
ral) amb un finanqament suficient,
- Propugnem l’elaboracib d’una llei sobre els grups transhumants de poblaci6 gitana dedicats a les recollemions agrimles de temporada, amb l’objecte de regular les condicions que
han de reunir els llocs d’acampada, l’auxili i et contra1 de les
administracions competents en la formalització dels contractes
de temporers, els periodes d’estada,etc.
-Cal revifar amb noves formes i idees el procés de normalitzaci6 lingüística, tractant de mantenir-la sempre viu i punyent
i evitant per tots els mitjans que caigui en la nitina.
- Destaquem la necessitat d’agilitar i fer més efectius els
instruments de collaboració i auxili entre brgans judicials a nivell intern,
- Cal fornir el poder judicial, un dels pilars sobre eis quals
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reposa e1 sisterna democrhtic, dels mitjans personals i materials
adequats i sdicients, per donar complliment ple al mandat constitucional de l’art. 24.1,
- Cal insistir en fa necessitat d’inserir tota politica de protecci6 al menor dins ims plans de gran abast que permetin la
sortida dels circuits de mwginaci6 de la part de la nostra poblaci6 que avui s’hi troba immergida.
- Cal l’elaboraciú d’un codi del menor que vingui a regular
globalment la seva situaci6, posant fi a la dispersi6 i obsolesckncia de la normativa existent.
- A fi de donar compliment al que postulen la vigent Llei i
Reglament penitenciari respecte a la reinsersi6 s d a l dels penats, f6ra convenient arbitrar mesures per tal de mitigar la contradicci6 que comporta el fet d’iniciar el compliment de
condemes un cop transcorreguts 8 o 10 anys des de Ia comissió del delicte.
- La comissi6 d’assisthcia social penitenciaria, de1 Departlment de Justicia, hauria de disposar dels mitjans pertinents a
fi que la condemna d’un ciutadh no es converteixi a la vegada
en un chstig per a la seva f a d i a ,
- Cal crear un servei d’atenci6 i orientació jurídica que assessori els interns dels seus drets per tal que aquests els puguin
fer valer davant els corresponents brgans judicials i penitenciaris.

- Hem de tomar a insistir en la conveniencia que el reclús
compleixi cundemna el més aprop possible del lloc on viu la seva famiha.
-Una vegada més cal insistir en la necessitat de prosseguir
en la tasca de construcci6 de centres penitenciaris moderns, cercant el necessari consens social. en la determinaci6 de les noves

ubicacions.
-Ens consten els esfoqos realitzats per les administracions
pribliques, auton6mica i local, per posar en marxa programes de
desburocratització, com ara l’anarnenat de “finestreta única”.
Abguern per b prosecució ampliaci6 d’aquests programes per
tal d’oferir a I’administxat un servei bptim,
-Igualment propugnem l’increment d‘oficines o punts d’informació al ciutadh sobre tramitaci6 administrativa.

TERCICHA PART

ANNEX 3
DADES GF,NERhLS DE LES ACTUACIONS DHL SfNlulIC DE GREUGES

Queixes resoltes directrtment en el moment de la
consulta pel c4hrvei d’lnformaciii a1 Ciwtadb
(no registracles com a expedient de queixa)

1.602

Expedients de queixa:

1.375

(queixes dels ciutadans presentades per escrit)

Expedients d’actnaeions cf *ofici:
(expedients iniciats a insthcia del Sindic)

‘J*OTAI, ACTUACIONS:

73

3.050

-L’increment de queixes resolttes directament en comparació amb I’any
passat 6s de 513.
- El nombre d’expedients de queixes ha tingut un increment de

183 respec-

te a l’any 1988.

-El nombre d’wtuacionsd’ofici ha augmentat en 38, Cal tenir en compte,
perb, que inclouen tots els expedients oberts per l’estudi de la situacili dels
diphsits municipals de detinguts de Catalunya.
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REGISTRE D'EIMTWADA D'ESCRBTS

11989

Total : 4.003

3 5%

33,60

Expdlents de quelxa (1375)

Expedlenta daauacib d'ofici (73)

a Escrlls complementaris do quelxes
(1210)
Attras escrits (1345)

30,2370

ENTRADA MENSUAL D'EXPEDIENTS
Exp. de queixes i exp. d'actuacions d'ofici
Total : 1.448
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REGISTRE QE SORTIDA Q'ESCRITS

-

1989

Tatal : 4.620
9.03%

a

-~

Escrits de tramitacib

(2.791)

Bll Justificants de recepció
de les queixes (1.375)
El Altres escrits (454)

DESGLOSSAMENT SORTIDA D'ESCRITS DE TRAMITACIÓ
Total : 2.791

3 7,33%

El Dirigits a l'administracio
(1.042)

€
Dirigits
&I
als interessats
(1.749)
62,67%

9595

9596
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EXPEDIENTS DE QUEIXA 1NDIVIDUALS I C0L.LECTIUS
Total : 1.375

Col.Iec2ius (264)
Individuals (1.1 11)

SEXE DELS RECLAMANTS

Total

;

1.111

U Homes (748)
Dones (363)

7,3378
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EDAT DELS RECLAMANTS
Total 1 1.111

Fins a 30 anys (177)

u

De 31 a 55 anys (201)

E
l

Més de 55 anys (733)

NIVELL CULTURAL DELS RECLAMANTS
Total : 1.iI 1
t6,56%

Sense estudis (10)
Estudis primaris (839)

Estudis secundaris
(1 84)

0 Estudis superiors (78)

9597

9598
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LLENGUA EMPRADA EN LES QUEIXES

Total : 1.375
o ,o 7 %

44,51%

Castella (612)
5 5 ,4 2%o

E l Itaiih (1)

FQRMA EMPRADA EN LES QUEIXES

Total 1.375

25,2

Escrites a rnhquina
(1.028)

Manuscrites (347)
,76%
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Sense especificar i no deduible
Funcionaris de la G m f x d b t
Funcionaris del Poder Judicial
Funcionaris d’Ajuntaments
Funcionaris de l’Administraci6Central
Altres Funcionaris
Professors d’Universitats
Mestres d’Escnles Pirbliques
Mestres d’Escoles Privades
Centres Esco1ars
Estudiants
Advocats
Arquitectes
Metges
A.T.S.
Altres professions
Militim i Funcionaris Republicans
Objectors de conscihcia
Presos
Ajuntaments
Membres electius d ’institucionsp~biiques
Empreses Mercantils
‘Freballadors
Jubilats, pensionistes, minusvhlids,aturats
CoHectius socials
Associacions de ve‘hs
As sociacions en general
TOTAL

N ~ m 149
, / 29 de maq de 1990

825

19
1
18
2

7
2

x

2
5
23
28
3

19
9
49

9
3
106

6
6
8

7
115

77
8
10

1.375

9599

9600
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C L A S S I F I C A C I ~TERRITORIAL DE LES QUEIXES

P r o c e d h i a dels reclamants

O.3 7%

1 .02%

1

CATALWNYA

-

PRUVíNCIES

Total : 1.356
7.52%

Barcelona (1.096)
Girona (94)
Lleida (64)

0 Tarragona

(102)
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PROVílCIA DE BARCELONA

Total : 1.096
I

Val[& Oriental
Vallés Occidental

95
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PROVíNClA DE GIRONA

Total : 94
4

Pla de I’Estany
Cerdanya

11

Selva

Ripolles
25
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10
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16

Baix emporda

22

Alt ErnpowdA
I

t
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PROVíNClA DE LLEIDA

Total : 64

5

34
Segarra

5

Pallars Subirh

Garrigues

5

I)

15

10

20

25

35

30

Total : 102
Y

Tar ragones

39

Priorat
Baix Penedbs
MontsiA
Ribera d'Ebre

Baix Ebre

Conca de Barberh

b

12
1

Baix Camp

26
I
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Nre. Queixes

-i2

Anoia

Calaf
Capellades
Igualada
La Torre de Claramunt
Masquefa
Pujalt
St.Marti de Sesgueioles
Vallbona d ’ h o i a

1
1
4
2

1
1
1
1

40

nages

&és
Castellbell i Vilar
El Pont dt: Vilomara i Rocafort
Manresa
Moih
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navas
Sallent
St.Fmitlis de Bages
St.VicenF de Casteiiet

1

1
2

24
1
1
1

3
4

1
1

735

Rarcelones
Badídona
Barcelona
Barcelona (Ciutat Badia)
Esplugues de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
St. Adri&del Besos
St. Just Desvern
Sta. Coloma de Gramenet

Berga
Guardiola de Berguedh

18
650

1
5
31
4

7
19
3
1

Garraf

19

Sitges
St.Pere de Ribes
Vilanova i La Geltni
Naix Llobregat
Abrera
Castelldefeels
Castellvi de Rosmes
Corbem de Llobregat

4
4

11

ris
1
4

1
1

9603

9604
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COMARCA

Pohlncid

Comellb de Llobregat
El Pmt de Llobregat
Es]parreguera
La Palma de Cervell6
Molins de Rei
Olesa da Montserrat
PalieLjja
St. Andreu de la Barca
St. Boi de Llobregat
St. Feliu de Llobregat
St. Joan Despí
St. Vicenq dels Horts
Sta. Coloma de Cervell6
Tanelles de Lhbregat
Vallirana

Vilddecms

Nre. Queixes

11
8

1
1
3
6
1

2
7

3
1
4
3
1
2

4
57

Marcsnic
Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argentona
Cabrera de Mar
Calella
Canet de Mar
El Masnou
Malgrat de Mar
Matíí6
Pineda de Mar
Premia de Dalt
Premih de Mar
St.Vicenq de Montalt
TeiB
Tiana
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

3

3
1
3
1
4

2
2

3
13
3

1
8

1
2
2

1
4

Osona

18
Calldetenes
Manlleu
Perafita
Rupit i Pruit
St .Juli8 de Vilatorta
Sta.Eug&niade Berga
Sta.Maria de Corc6
Tona
Torell6
Vic

1

1
1
1

1
2
1

1

1
8

AIE I’enedhs

12
Castellví de LA Marca

Gelida
Pacs del PenedQ
St. Eloren9 d ’Hortons

1
2

1
1
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Pnblaciii

Nre. Queixes

1

St. Quinti de Mediona

St. Saduml d ' h o i a
Sta. Margarida i Els Monjos
Subirats
Vilafranca del Penedhs

2
1
1
2

95

Val li% Occ ¡dental

Barber&del Valles
CaIdes de Montbui
CnsteUar del Vall&
Cerdanyola del VaIlbs
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau de Plegamans
Ripollet
Rubí
Sabadell
St. Cugat dei Valles
St. Q u i m dei V d b s
Sta. Perpetua de Mogoda
Terrassa
Vaiidoreix
Viladecavalls
Vall&sOriental
Bigues
Cardedeu
Granollers.
La Garriga
La Llagosta
Les Franqueses del Vall&
Llinars del VaIIés
LliEA de Vall
Martorelles
Mollet del Vall&
Montmel6
Montornés del Vallés
Parets del Vallbs
St. Celoni &a Batltoria)
St. CeXoni
St, Esteve de Palautordera
St. Fost de Campsentelles
Sta. Mkia de Palautordera
Val lgorguina

TOTAL BARCELONA -Província

3
4
3
2

2
5
I
6
15
9
6
2
2
24
1

1
39
1

1
9
2
1
1
2

2
3
5
1

1
2

1
2
1
1
2
1

1.096

9605

9606
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GIRONA

,-

I
_

COMAKA
I
_

-Provincia

Po hlacih

Nre. Queixes

--

Alt IS~npocdh
B ascarn

Capmany
Castel lr5 d ’Empuries
Figueres
Garrighs
L’Escala
Llanqh
Pont de Molins
Portbou
Roses
Torroella de Fluvih
Vihjuiga

22
1

1

2
8
1
2

1
1
1
2

1
1

16
Caionge
La Bisbal d’Empod
Palafeugel1
Pahrm6s
St, FeIiu dc Guixols
Sta. Cdstirin cl’Aro

2

Vilopriu

1

1
4
S

2
1

I0

Garrotxa

Olot

9

St, Joaii les Fonts

1
25

Gironh
Cassa de la Selva
Celrh
Girora
Llagostera

1
1
17

Salt
5t. Jordi Desvalls

3

2

1
4

Ripollh
Ribes de Freser
Ripoll

1
3
13.

Selva

Anglés
Arbucies
Rlrn43S
Lloret de Mar
St. Hilari Sacalm
Tossa de Mar

1
2
3

2
2

1
2

Cerdarrya

LXiv i a

1

Puigccrdh

1
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COMARCA

Poblacib

Nre. Queixes

Pla de 1Wshny
Banyoles
Porqueres

4

3
1

LLEIDA - Provincia

COMARCA

PobEucirS

Nre. Queixes

(:a rrigues

7
Cervill de les Garrigues
Granadella
Juneda
L’Albages
Les Borges Blanques

1

1
1
1

3

Noguera

2

B aIaguer
Os de Balaguer

1
1

Pallars Jussh

1
Salas de Pallars

Pallars Sobirh
Baix Pallars (Gerri de la Sal)
Esterri d’Aneu
Llavorsí
Ribera de Cardos

1
4

1
1
1
3

Segarra

5

B ioscn
%.Guim de Freixenet

1
1

St, Ramon

1
1

Tom
Torreflor (Gra)

1

Segrih

34

Alcmhs

1

Alcoletge
Lleida

1
32

Solsones
St. Llorens de Morunys
Alt Urgell

1

La Seu d’UrgeU.

1

9607

.-I.r

-.

.

.

5

IJ rgel I

Castellsera
1 .I1 Fdioln
Thrrega

L
:3
1

1

I

COMARCA

Publuciii

Nre. Queixes

2

Alt Camp
Alcover
Valls

1
1

26

Haix Camp

Cambrils
Les Borges del Camp
Reus
liiudornr;

Coaca dc Barberh
Sta. Calonia de Queralt

3
1
20
2

1
1
12

Raix Ehre

Aldeil.

1

Camarles
Pere116

I.
1

. Tivenys

1

Tortosa

8

Ribera d'Ebrc
Flix
Mora d"xe
Tdrragona

3
1
1
1

9

Montsih
Alcanar
Amposta
St. Carles de la Etpita

1
2

1
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COMARCA

Pohlacib

9609

Nre. Queixes

1

4
Baix Penedes

7
Banyeres del Penedds
El Vendrell
El Vendrell (Comarruga)
L’Arbq dei Penedés

1
4

E
1

Priorat

2
1

1
Tarr~gonks

38

El Catllar
Els Pallaresos
Pobla de Montom&
Tarragona
Torredembarra
Vila-seca i Saiou

1

I
1
30
3
2

Terra Alta

2

Gandesa

2

TOTAL TARRAGONA -Provincia

102

PKOCEDEWI’S DE LA RESTA DE L’ESTAT
CLASSIFICACI6 PER PROVfNCIES

Alava
Ca&
Huesca
Madrid
Maiaga
Valencia
Zaragoza

TOTAL

14

PROCEnENTS DE L’ESTRANGER
CLASSTFICACI~
PER PAISOS

Frmp
Mhic
Sukia
Suissa

TOTAL

11

Fascicle tercer
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ANNEX 2
CONSULTES ASESES

u

MES

Gener
Febrer
Mar$
Abril
Miiig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
o ctubrc
Novembre
Desembre

TOTAL

V

C

1988

1989

1988

1.989

1988

1989

41
36

34
54

158
160

62

127
149
165

192

34
45

86
113
131

49

102

60
68
53

143
111

28

34

53

101

155
109
53
110

47

94

160

51
37

86
63

158
119

45
130
131
118
92

596

1.O66

1.602

1,453

34
34
25
11
29
37
32
29

387

*2

I19
162
139

147
177
145

*27

214
182
211
199
223
162

81
163
207
209

156
2.198

* Coincideix amb el trasllat de la seu l’my 1988.
Q = EXPEDIENTS DE QUEIXA (iniciats a m n de les visites)

c = CONSULTES o QUEIXEBRESOLTFS

AL MOMENT DE LA vmrA o EN HORES POSTERIORS

(no registrades com a expeclient de queixa)

V = TOTAL VISITES
Gornmtari ai quadre anterior
-E’increment de visites ateses és de 754, amb un augmcnt del 52%.

-L’any 1983 es van convertir en expedient cle queixa un total de 387,és a dir, un 26,6%.
-L’my 1989 se n’han convertit un tom1 de 596, que signifiquen un 27,196.
-L’asterisc, segons indica la nota, adverteix de la coincidkncia amb el trasllat a la nova seu a principis de juliol de 1988. Rixb en fa admetre un marge d’error en el control de les consultes o queixes resoltes al moment
de la visita.
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ANNEX 3

I M D i B DE TRAMITAC16 DEES EXPEDIEN“

1. TRAMITAC16 DELS EXPEDIENTS PROCEDENTS XI’EXERCICIS ANTERIORS
ESTAT D1S TRAMITAC16 DELS EXPEDIENTS DE 1385 (*)

- a i estudi

- en tramitació amb l’interessat

- en tramitaci6 amb I’Administraei6

- en tramitaci6 al Defensor de1 Pwehlo
- RESOLTES i arxivades
- INAIIh4ESF.S i arxivades
TOTAL l3Xi’EI)XENTS

I

7
36
881
527

1.451

ESTAT D1<TRhMI’I’AC16 DELS EXPEDIENTS DE 1986 (*)

- enestudi

-

- en tramitació amb l’Administraci6

10
21
14

- en tramitacid a m b l’interessat

en tramitacili al Defensor del Pueblo
- RESOLTES i arxivades
- INADMESES i arxivades
--

TOTAL EXPEDIENTS

730
386

1.211

ESX’Al’DE ‘L‘RAMtTACI6 DELS EXI’EDJENTS DE 1987 (*)

- en estudi
- en tramitaci6 amb l’hteressat

- en tramitació amb 1’Administració

- en tramitació ai Defensor del Puebllo

- RWOLTFS i arxivades
- INADMFfES i arxivades
TOTAL EXPEDIENTS

-

9
48
23
942
360

1.382

ESTA7 DE TRAMITACIC‘) DELS EXPEDIENTS DE 1988 (*)

- enestudi

- en tramitació amb l’jnteressat

- en tramimi6 amb 1’Administració
- en tmmitacid al Defensar del Pueblo
- RESOLTES i arxivades
- INADMFiSES i arxivades
TOTAL EXPEDIENTS
(*) Dades a 3 1 de gener de 1990

44

95
43
626
419
1.227

961 1
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RESUM D’EXERCICBS ANTERIQRS

Q*)

(de 1.984 - 1,985 - 1.986 - 1.987 - 1.988) *
Total expedients : 5.878

Arxivats (5.528)

úB4 Resten eri tramitaci6
(234)

El Resten en trarriitació
al Deferisor dei
Pueblo (1 16)

94.05%

TRAMITACII~
DELS EXPEDIENTS REGISATS DURANT L’A Y 1989 (*)
QUEIXES ADMESES, NO ADMESES I EN ESPUDl
Exp. de queixes i exp. d‘actuacions d’ofici
Total : 1.448
25,

Admeses (747)
5 1 ,59%

a En Estudi (329)
hadrneses (372)

22

I * ) Dades a 31 de qener de 1990

-.”
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BESGLQSSAMENB QUEIXES NO ADMESES
(Causes d'inadmisi6)
Total 372
No s'han dirigit
previament a
I'Administració (48)
Arxivades a petició
de I'interessat (8)

5%
i3,44%

E! Sol.liciten revisi6 de
sentencies (50)
Manca de fonament
(51

5 Actuació correcta de

,7 1 %

I'AdministraciÓ (143)
Qüestioris privades
(72)

DESGLOSSAMENT QUEIXES

ADMESES

Total : 747

Resoltes i arxivades

(352)
33,87

El ~n

tramitació al
Defensor del Puebto

47,12%

(50)

'
1

En tramitacib amb
ioiint eressat

(92)

En tramitació amb
I'Administraci6 (253)
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EL seguiment es referix exclusivament a qüestions smbstancialment alterades per actuacions administratives posteriors.
XAS re€eiel.Enciesal Butlletí Oficial del l%rlannerrt s’han d’entcndre efectuades al número 54, de 31 de mar$ de 1989, llevat de

les incloses a l’hforme 1987 cn qu&el Butlletí de reEerkncia 6s
el número 252-annex’ (1’ X 1 de mar$ de 1988.

Qiieixa d r n . 38/88 @ag. 3450 del Butkti Oficial ckl Parlamentj
Ca! respondre dels canvis de critcri
E’Ajuntament d’Olot, d’acorcl amb l’article 40 de la Llei de
R6girn Jurídic de l’Adrninistraci6 de l’Estat, t6 plantejada una
reclamació de responabilitat patrimonial pels senyors 3.M.S.i
P.R., pel perjudici que els caus&en concedir-los, l’any 1983,
una llickncia d’obertura d’establiment d’un local el volum c l d
qual excedia la fondira mhxima permesa pel planejament vigent. Després de concedir I’cesmentilda Ilickncia, la Corpnraci6
va informar els particulars que la infracció urbanistica 110 era
legalit x able
A 1’InfcPrme de l’any passat cionhvem compte que resthvcm
penúents tic rehrc Ia coaformitat de 1’Ajuntament d’Olot per
exercir l’acció medial.
Totes dues parts sol-licilarenal Siridic que avdu6s el perjudici sofert pels particulars.
Per efectuar la valoració s’hm tingut cn compte cls concepI

tes següents:
-Preu d’aúquisicih del lixal.
-Materials i obres d’instdhci6 i adcquaci6
-Despeses de propaganda
-Llicbncia fiscal
-Connexió a la xarxa de subministsaments i sexveis
-- Sous del personal
-Lucre cessant
Pel que fa al clarrcr concepte, lircre cessant, tractant-se d’un
local cpc no estava cn fuiuncirmimmt, vam optar pel criteri establert pcí Consell d’L3ht (Dictatrreoi de %O de k b r w de 1975) i
vatii substituir la valoraci6 objectiva, que esdevenia impossible,
per l’lnterh del capital immobilitzat durant el període cornprks
cntrc la concessi6 de la llickncia d’okrtura de l’establiment i Xa
notifica& de l’word de la ConiissiEj Pecinaneiit en el scntit de
continuar amb I’expedient smcionador per impossibilitat de lejyilitzar les obres.
Un cop sumats els imports dels coiiceptes esmen~ats,vam
aplicar el tipus d’hterks bhic del Banc d’Espanya sobre fcs
quantitats acumulades fins al 1985. A partir d’aquell any fins a

1389 s ’ h aplicat l’inter2s legal establert a les corresponents
lleis de Pressupostos Generals de 1’Estat.
Queixes núms. 1050/88 i 1086/88(phg 3452 del Butlletí Oficid del Parlament)
F,lamps de llamps
Aquestes queixes, relatives a la soklicihid d’iiris particulars
per obtenh la retirada d’uiis pwdlamps radioactius de Xa teula-

da de l’edifici que habitaven, van ser trameses al Defeilsor del
Poble en ultrapassar el prnblerna les possiblitats de la cornuniht
Mlthnoma.
El Defensor del Poble, el maig del 1989, cns va trametre la
hfomacid de la Conselleria d’IndÚstria i Energia que aquest
Departament ja cns havia facilitat. EL problema restarh sense
resoldre fins que es trobi 1’emnplaGament adequat per al dipbsit

de residus nuclears.
Enguany hem rebut dues queixes més idhntiques a Ics anteriors que han presentat dos Instituts de Batxilkerat de 1’Alt Empardt
Qrrejxes nrirns. 1066J87, 1054/38. (p&gs-3455 i 3456 del
T3utElct.iOficial del Parlament)
Tres punts... i repieh, i s i no teniu diners, aneu-Xos n m m llevar

El seguiment de les queixes indicades - E el de les núm.
431/88,778/88,922/88,951/88, 985188 i iOW/88, rcferirles en
la queixa 1054188, queda recollit dins el tema “Retard d’abonament de subvencions i ajuts” a la snbsecci6 d’habitatge
d’aquest In€orme.
Queixa núm. io66/88 (pi@. 3458 del Rirtlletf Oficial del
lJarlameiit)
No fan Ics 0brc.l;ni tornen la fiaiya

Malmnulament aqwsta queixa roman en el rnakix estat dc
tramitació quc l’my 1988, car resta sense sespasta per part de
1’Ajutitarnent de Rricelona.
Recordem I’objecte de la queixa qne era i continua essent, el
segiient:
&’associricí6 de veins cl’un barri de Harcelmxa presenta
queixa contra 1’Ajuntarnerit pel fet que, per aconseguir llic&nci;t
d’obres per edificar en uns soliirs situats en mna no nrbanitmda, han hitgut de dipositar avals, gminties o pagaments en Inc.t i 1 k per finmpr les obiw d’rmrbanitmci6. L’Ajuntament, pcri3,
no fa les obres ni toma les fiances.

Després d’haver reiterat la petició d’inf‘ormacili, per escrit de
JO. 11-89 el. cort seller de Politica Territorial ens va indicar qrre
encara no era possible deteminx quines ohres d’infrastxuctwíi
vihria es farien sobre la xarxa de titularitat de la Generalitat ni
quines eren les previsions dc finmqament, atbs que en aquell
moment es negociava un projecte de conveni entre els Ministcris de l’hterior, d’Obres Públiques i Urbanisme i per a les A&
ministracions Mhliques, la Generalitat de Catalunya i la
Diputació Provincial de Tarragona, per establir el finaqament i
execuci6 d’obres a la xarxa viiuia de la provincia de Tarragona
compresa en l ’ h b i t d’actuaci6 del Penta.
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Queixa núm. 219/88 (phg. 3460 del ButZIeti Oficial del Parla-

ment)
L’arirninistraciri pregunta

Tampoc aquesta queixa no s’ha resolt amb kxit, ates que
1’Ajuntarnent de Cardedeu, que ]’any 1988 va preguntar si el
funcionament d’una granja estava subjecte a l’obtenci6 d’una
llichcia municipal d’activitats classificades, no ha pres cap
Inesura tendent a evitar les mol8sties que pateix e1 vel de I’activitat formulant de la queixa. Fem constu que aquesta actitud
persisteix malgrat les comunicacions tekfbniques i escrites amb
l’esrnentada Corporaci6 durant I’any 1989.
Queixa ndm. 729188 (pi&, 3468 del Butileti Oficial del Parlament)
A casa: visites si; baixes no

El conseller de Sanitat ha acceptat -i ha adoptat Ies mesures
oportunes- que, en 1*aassist&nciasanithria a domicili, s’estengui la baixa laboral el mateix dia i en el mateix lloc en qu&se
soI;licitai es presta l’asistbncia.
Queixa núm. 307/88, entre d’dtres (phg. 3477 del Butlletí ficia1 del Parlament)
Pensions per als militars professionals de [a 11 Repfiblica:
la batalla continua
Ateses les recomanacions del Síndic i del Defensor del Pe
ble, la Birección General de Costos de Persona1 y Pensiones
Públicas hau& de considerar mitjans viilids per a la prova de la
situaci6 ckls causants dels drets i beneficis establerts en la Llei
3711984, les actes notarials de notorietat o les declaracions judicials per a perpbtiia mernbria tramitades d’acord amb la legislaci6 notarhl i processal corresponent, en les quals es faci constar
la seva pertinenqa a les forces armades, €orcesd’ardre pCiblic o
a les del cos de cartbincrs de la República, corn tarnb6 I’ocupaci6 o ei grau militar obtingut al. seu servei.

Queixa nirm. 1360/87 (phg, 3482 del Butlletl: Oficial de1 Par1;Unent)

SoHicitud d’wnn hora d’abshcis del trehafl per Iacthncia
no maternal d’un fill, Discrirninaci6 pcr rad de sexe
Finalment els pares treballadors tindran dret a una hora d’absencia del treball, per lacthcia d’un fill menor de nou mesos,
d’acord amb allb que disposa 1 ‘article37.4 de la Llei 8/1980, de
10 de rnarg, de 1’Estatut dels Treballadors, modificat dímerament per la Llei 3/1989, de 3 de marc.

9615

tives adreqades a la resoiuci6 dels seus problemes) recollim
aquí aquesta qiiesti6 a causa de fets com els ocorreguts al municipi de I’Aldea, els quals justifiquen i fan urgent un tractament
normatiu del cas.

Queixa n6m. 8/88 (phg. 3.500 del Butlletl Oficial del Parlament)
El m6n afectiu de Ia dona oligofrknica

La sintesi de la queixa era el drama d’una mare que tenia una
fila afectada d’oligofrhia. que havia infantat tres vegades sense saber mai qui p d a ser e1 pare.
Davant la malaltia i la impossibilitat que la jove pogués decidir lliurement sobre e1 seu món afectiu (pel que fa a la seva capacitat d’obrar, ja havia estat incapacitada prbviament pel
jutjat), la mare de I’afectadil demanava la possibilitat que se li
practiques w1 lligament de trompes que im@s la maternitat de
la incapq.
Tot aixb portava a una 11arga reflexi6 sobre la possible conveni8ncia de mantenir vigent el contingut de l’articie 428 del
Codi Penal refumat per la Llei 8/1983, de Reforma Urgent i
Parcial de2 Codi. Penat.
Les nostres opinions, ratificades pel Defensor del Poble, juntament amb les accions dutes a tema per la Federació Catalana
Pru-persones amb disminució psíquica (APPS), associacions
professionds de jutges i fiscals i altres, van ser tingudes en
compte i l’jnterks comú recompensat amb la modificació de
l’esmentat article 428 Codi Penal, dut a terme per la LIei OrgAnica 3/1989, de 21 de juny, d’Actuditzaci6 del Codi Penal.
SEGUIMENT DE LES QUEIXES INCLOSES A L’INFORME DE 1987
Queixa num. 960/87 (pag. 13423 del Butlleti Oficial del Parlament)
Tothom hi té competkncia, per6 no se’n fa chrrec ningú
El problema de l’assitbncia sanitbka a persones sense recursos econbmics va quedar resolt, en part, un cop publicada la
normativa autonbmica de protecci6 sanitbia als pensionistes
assistencials.
Darrerament, amb la pubiicaci6 del R.D. 1088/1989, del 8 de
setembre, s’estdn l’assistbncia saniaria de la Seguretat Social a
totes les persones sense recursos cconbmics suficients, la qual
cosa ha resolt les queixes fins ara pendents.

Queixes nfirns. 1193/87 (phg. 13431 del Butlleti Oficial del
Parlament)
Buidar voldria el veire de les iHusions

Queixa niirn. 864/88 @&g. 3488 del Butlletí Oficial del Parla-

ment)
Els gitanos
Malgrat no haver-se produ‘it variacions substancials en la situació de la col-lectivitatgitana (quant a actuacions administra-

Després de les recomanacions fetes pel Sindic ai conseller de
Governació sobre l’aplicaci6 de la Llei de Catalunya 18/1984,
del 20 de m q ,s’ha procedit a corregir les limitacions imposades legalment, amb la pretensi6, per part del conselier de Governaci6, de suprimir la incompatibilitat de la pensió que

atorgava la Ifei, corn també els requisits de nacionalitat i resi-

dbncia habitual cspmyoles.

Queixa n h . 68/87’ (phg. 13433 del Ihtlleti Oficial del Parlament)
Kdiicacii, cspccial i salut merita1 infmtil, dos ainhits senw
relaci6
El dia 5 de gener de 1990, es publicb al DOGC l’ordre de 24
d’octubrc de 2989,per la qual s’estableix la co&íbarrlci6 entre
els departaments d’Ensenyament i de Benestar Social per a la

protecci6 educativa i asaistencial dels infants amb risc de marginaci6.

Queixa n h , 926187 (phg. 13445 del Uutlleti Oficial del Parlament)
El nad6 adoptat també ncccssih atenciri
Finalment s’ha prociu’it la corresponent reforma nomativa
(Llei 3/1989, del 3 de maq) que preveu l’excedbncia del treballador o la treballadora per atendre nadons, ja siguin biolbgics o
adoptats.
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ANNEX 4

CLASSIPICACI6 GENERAL DELS EXPEDIENTS

A- CLASSIFICACI~DELS EXPEDIENTS
PER SECCIONS
Total : 1.448

""'1

289

263

264

250 - *
200 -.
I58
150-114

100-,

50-

o --

t
1

2

3

4

5

G

1. Administracib General (18,17%)
2. Ordenaci6 del Territori (1 8,24%)
3. Tributaria (6,13%)
4. Sanitat i Consum (6,98%)
5. Treball i Pensions (7,94%)
6. Serveis Socials (3,79%)
7. Ensenyament i Cultura (7,88%)
8.Justícia ( I 9,95%)
9. Queixes privades ilo inconcretes (1 0,92%)

7

8

9
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300 T

+

.::. -:.
......
:.....
.....

E;/;

Comparació anys anteriors

CLASSt FlCACfd DELS EXPEDIENTS PER SECCIONS

8. Justicia
9. Queixes privades ilo inconcretes

4. Sanitat i Consum
5. Treball i Pensions
6 - Serveis Socials
7. Ensenyament i Cultura

3. Tributaria

General
2. Ordenacidr del Territori
1. Administracidr
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B- C L A S S I F I C A C I ~PELS EXPEDIENTS
PER ADMtNlSTRAClONS AFECTADES
Total : 1.448

Cenlral (170)

I

Perifdrica (96)

Autondmica (485)
'

0 Local (Ajuntaments) 416
Judicial (1Q9)

S

Institucional (33)
Allres Adrrrinistracions (9)

1

€24 Queixes privades ¡/o
inconcrotos (130)

A D M I N I S T R A C I ~A U T O N ~ M I C A
-Ins!itucions, Organismes i Departaments de la GeneralitatTotal : 485
Benestar Social(65)
Justicia ( 1 21)
Cornerg, Consum i Turisme (5)
Agricult. Ramad. i Pesca (6)
Economia i Finances (10)
Indústria i Energia (10)
Pol. Ter. i Ob. Púb. (58)
Treball (7)
Sanitat i S.S. (90)
Cultura ( 6 )

Ensenyament (60)
Governació (31)
Presidhcia (5)
CCRTV (3)
Parlament de Catalunya (6)

O

20

40

60

80

100

120

140
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Total : 170
16

Rltros (16)

R.T.V.E.( 1 )
Correus (5)

C.T.N.E.

(a)

11
.............................

-p

-_
......:...............
,
,
I
8. . . . . . . . . ..

:,i.:.:.:
,

R.E.N.F.E. (3)
Justlcia ( 1 8 )

35

Economia i Hisenda (35)

Transp., Turisme i C;omun. (1)
Agricultura, Pesca I
Alimentació( 2)
Obr, Púb. i Urbanisme (4)
9

Troball I S . S . (9)

Sanitat i Consum ( 3 )
Educacib i Ciencia (15)

R. Adrninist. PObiiquos (3)
I r itar ¡o c

-7'

-

(3O)

.......
p. ..,.. 3
Afors Exteriors (3) - .........
, , , ,I...,

--

Oefonsa (13)

-.I..

Cultura I Portanveus Govorn(1)

1
I

o

I

1

I

5

10

15

r

20

25

30

ADMINISTRACIÓ PERIFERICA
Total : 96

Delegació del Govern(1)
Govern Civil de Barcelona (11)

a Delegació Hisenda Barcelona
(3)

Delegacio Hisenda Tarragona
(1 1

3,13%
79,17%

a Direccions Provincials Treball i
S . S . (76)

1,0470

I.N.E.M. Catalunya (3)

5

Oiraccions Provincials Sanitat
i Consum(1)

35
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A D M I N I S T R A C I ~J U D I C I A L (*)
Total : I U 9
Jutjats de Districte (20)

2 2,o 2%

Jutjats d'lnstrucció (29)
Jutjats de l a . InstAncia (24)
Magistratures de Treball
(10)

U Jutjats

de

10 Sociai(1)

Jutjats de Pau(1)

Audibncies Provincials ( 1 1)

5

Audihncia Territorial ( I )

a Audibncia Nacionat (2)
0

Tribunal Central de Treball

4,5970

18,35%

Tribunal Suprem( 2)
Registres Civils (5)

(*) Organs afectats per la Llei Orgánica 6/85, d'l de juliol, del Poder
Judicial i normativa posterior.

A D M I N I S T R A C I ~INSTITUCIONAL
Total : 33
3 , o 3%

I

Colhgis d'Advocats (1 1)
Altres Col.legis
Pratessionals(7)

33,33%

Conssll Superior de
I'Advocacia( 1 )
Universitat de Barcelona

(8)

3,03%

21 , 2 f %

13

Univ. Autónoma de
Barcelona (5)

sl

üniv. Politecnica ( 1 )
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ANNEX 5
CEASSIFICACI6 DELS EXPEDIENTS PER LA TEMATLCA QUE PLANTEGEN

ScccM

1. Administració general

Temhtica plantejada

- Personal
- Prestacions de cadcter personal
- Contractaci6 administrativa

63

- Coacci6 administrativa

19
34

- Estrangeria i situaci6 d'apatridia
- Prestacions patrimonials no bcibutkies
- Responsabilitat patrimonial de l'Administraci6
- El procediment com a garantia de l'administrat

- Manca de coordinaci6 entre administracions

2. Orrienaci6 del territori

Nbm.Exp.

19
15

23
17
69
4

Total:

263

- Habitatge
- Urbanisme
- Medi ambient i qualitat de vida

55
101

108

3. Tributhria

~bW
- Altres ingressos piiblics
- Gesti6 tributisia

27

rrotai:

89

- Saiut pública
- Deficihies sanithries

24
37
13

-T

4. Sanitati consum

- Personal sanitari
- Consum

2

60

27

5. 'rrehall i pensions
- Pensions i beneficis derivats de la IX República Espanyola

22

- Seguretat Social

73

- Treball

20

Total:

115

--
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Teniat ica plankjada

Secció

Nrim.Exp.

-~
~~~

6. Serveis socials

- Deficients físics
- Deficients psfquics

13

- Nens

-

7

- Gentgran

25

- Dones
- Grups marginats
- Borses de pobresa

2
4
4

Total:

55

- Alumnes

38

7. Ensenyament i cultura
Ensenyament

- Professors
-Pa~sd’al~t~~~es
- Centres docents
- Gesti6 acdkmica

16

1
9

- D’aitres aspectes educatius

18
10

- Numlització lingiiistica
- D’dtres temes culturals relatius a ia llengua

8
14

Cultura

8. Justicia

Total:

I14

- Adminisúaci6 de justicia

106

- Institucions penitencihries

- Menors

261
22

~~

Total:

____

289

9. Queixes privades ila inconcrctes

- Privades

- heoncretes
- Cosa jutjada
Total:
TOTAL EXPEDIENTS

104.

33
21

158

1.488
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ANNEX 6
CLASSXFICAcIId DE LES ACTUACIONS D’OFXCI
ACTUACIONS U’OFiCI

Secció
1. hdministraci6 general

Temhtica

-

Estudi de les actuacims adminislratives en relació amb les impugnacions dels cathlegs dels llacs de treball de l’administraci6 de la Generalitat
- Investigaci6 sobre l’afmci6 dels drets a la intimitat personal i al secret de ies comunicacions telefbniques, per l’eventual enregisimnent de
les converses al tauleli d’atenci6 al públic, entre els ciutadans i eh h n cionaris de la policia municipal de Sabadell, i per l’enregistrament de
les conversestelefbniquesadreqades al 092 d’aquell municipi
- Seguiment d’unes reclamacions de responsabilitat patrimonial de la
Generalitat, per danys causats a conseqiihcia de la construcció de l’aautopista Terrassa-Manresa
- Investigaci6 per esbrinar l’abast de les actuacions parapolicíagucs
d’uns ve’lnsde Premia de Mar envers ciutadans de raqa negra.
- Investigaci6 i seguiment (rnitjangant reunions i contactes i tramesses
de documentaci6 arnb l’associació JAMA KAFO, SOS, Racisme, Secretariat General de 1’Associació de les Nacions Unides, ESICO, Justícia i Pau i advocats especialitzats en estrangesia) dels brots de racisme
sorgits a Santa Coloma de Pamers i a Badalona.
2. Ordenació del territor
Ha bitatge

- Estudi i seguiment de la legislació estatal i autonbmica en rnathia
d’adjudicaci6 d’habitatges publics. Intercanvi de documentació amb el
Defensor del Pueblo Andaliiz en relació arnb els supbsits plantejats pels
ciutad<mssobre bases per a la seEecci6 d’adjudicataris.

5. Seguretat Social. Pensions,

Trcbati

- Estudi i recomanació sobre les revisions del grau d’invalidesa en el
sentit que el fet que la invalidesa sigui qualificada de permanent no exclou la possibilitat de recuperacih o agreujament amb les bbviees
conseqiihcies sobre el dret a les prestacions.
- Estudi i recomanaci6 als poders públics sobre les garanties i drets
dels ciutadans, carn a creditors d’obligacions de l’;idministració, al cobrament d’interessos de demora.(Es féu m a recomanaci6 al conseller de
Sanitat, Ia qual ha estat acceptada, i s’envih n suggeriment al Defensor
del Poble perque, si ho creia convenient, fes l’oportuna recornanaci6 als
ministeris afectats)
- Seguiment de la situació conflictiva de les treballadores en vaga
d’una empresa, per discriminació per ra6 de sexe.
- Colhiboraci6 amb la Comissi6 Tnterdepartmentd de Promoci6 de la
Dona, que ens facilita la documentació relativa a les situacions de desiguaitat en les relacions laborais d’un assumpte sub iirdice.
a
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Tem3t ica

Secci6
li. Serveis socials

_
_
I
-

- Seguiment

(infructuós, segons s’explica a la corresponent xecci6
d’aquest Informe) de diversos projectes desenvoiupats per diverses administracions locals espanyoles dins el programa de ia CEE <(AccióCamunithia especial de Lluita contra la Pobresa.>>
- Col.laboraci6 amb el Defensor de Poble en la investigaci6 de residkncies gerihtriques pGbliques de Catalunya.
- Seguiment i iiivestigaci6 de la problemhtica gitana, en especial del
cas del municipi de I’Aldea.
- Anhlisi de l’aplicaci6 de 1’micle 489 bis del Codi Penal. interpretació per la fiscalia de la figura d’utibtzaci6 de menors per a la
mendicitat.
-Seguiment dels casos de presumptes discriminacions per raó de sexe.

7. Ensenyament i
Ciiltura

- Seguiment de l’aplicació de Sa Llei de Rotemi6 dels Animals i dels
problemes suscitats.
8 Justicia

- Assebentats de la creació per part de I’Ajuntament de Barcelona
d’una nova oficina municipal amb la finaiitat de donar suport i assessarament als ciutadans que han estat victimes d’un delicte, la nostra Institu&, conscient i preocupada per aquest problema, com v a m reflectir en
1’Informede 1988, es va interessar pel funcionament d’aquest servei a fi
d’oferir-li el suport necessari en benefici dels ciutadans.
- Estadi i seguiment de diversos expedients relatius a tramitació d’induíts particulars i estudi de la normativa reguladora del dret de grhcia.
-htervenci6 arran del Reial Decret 122/1989, de 3 d’abril, sobre desplegament de í a Llei de Demarcaci6 i Planta.
-Seguiment dels programes de sortides de penats iniciats per determinats centres penitenciaris, per avaluar-ne l’efectivitrtt quant a la reinserció social.
-Visites a diversos centres de menors.
-Visita i avaíuaci6 de les condicions en que es troben els dipbsits municipals de detinguts d’hrenys de Mar, Tortosa, Amposta, Blanes, Olot,
Sant Feliu Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Rubí, Manresa, Berga, Cornell&de Llobregat, Sabadell, Badalona, Cerdanyola, Vilanova i la Geltrú, Vilafrarica del Penedes, Igualada, Matar6,
Granohs, Esplugues de Llobregat, Martorell, Gavh, MolIet del Vallks,
Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Falset, Solsona, Gandesa,
Valls, la Seu d’Urgell, Ripoll, Santa Coloma de Fmers, Sant Feliu dc
Guíxols, Tremp, Cervera, el Vendrell i la Bisbal d’Empord8.
-Visites a diversos centres penitenciaris de Catalunya.
- Compareixenga de Sindic, a petici6 del president de la sala tercera
de I’Audikncia Provincial de Barcelona, a la vista de l’encausat I. L.,
que havia rebutjat repetidament el dret a la defensa juríica.
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ANNEX 7
ACTIVITATS DEL SiNDIC BE GREUGES
ALTKES ACTIVITATS DE LA INSTJTUCi6 DEL SINnIC DE GREUGES

16 gener
17 gener
18 gener

19 gener
20 gener

27 gener

30 gener
31 gener
1febrer

6 febrer

7fehr
8 febrer
9 febrer

13 febrer

16 febrer

17 febrer
20 febrer
22 febrer

24 febrcr
3 maq

7 marq

8 mart;

-1989

- Ehttevista amb el senyor Joaquim CerdB, Shdic de Greuges de la Universitat Autbnorna.
Participació en el programa “Ara per ara” de RMo 4.
Declaracions del Síndic a TVE i a Catahluya Rhdio. A/ presos Model.
Entrevista amb el conseller de Justícia.
Ehtrevista per a Ei Periódico.
Entrevista per a la revista Tiempo.
Entmvista per al programa de TVE “Cap de setmana”.
Assisthcia a l’acte de lliurament del No& remi per la Pau,
Entrevista per a 1’Aghcia EFE.
Classe del professor Rafael Rib6 als alumnes de 5&.curs de la Facultat de
Cikncies konbrniques, a la seu del Sinindic,
- Declaracions a la Cadena Cope. A/ racisme, llei d’estrangeria.
- Classe ds alumnes del professor Rafael Rib6.
- Fmtrevista per a Rhdio Castelldefels.
- Visita a la pres6 Model.
- Participació en el programa “Mag magazine” de TV3.
-Assist&nciíl al programa “Aquesta 6s la qüestió” de Catalunya Radio, Assumpte: Els contribuents davant I’Administració”.
- Participació en el programa “El rnatf” de Catalunya Rhdio.
- Visita de I’Escola Dalí a la seu del Síndic de Greuges.
- Conferhcia a la Universitat de Tarragona organitzada per Qmniurn (311-

tural,
- Visita de l’J3cola Riudamaye, d’hgentona a la seu del Sindic de Greuges.
- Conferbcia dins el cicle “Societat Civil i Ombudsman” del Club d’Amics
de la Unesco.
- Conferhcia del Sindic dins el curs de Drets Humans, organitzat per l’hstitut de Drets Humans de Catalur,ya.
- Confehcia Fbmm 2000, Creu Roja, “Problernhtica de les Presons”. Jnstícia i Pau.
- Dinar de treball amb el conseller de Sanitat i Seguretat Social,
- Assistencia a les jornades “Els drets liurnans a Centramhica”.
- Entrevista per a la revista de 1’Hospital Clínic.
- Visita a Santa Coloma de Gramenet.
- Entrevista amb el senyor Ignasi de Lema, President del Consell Tributari.
- Entrevista per a Radio Popillar de San Sebastih, amb motiu del nomenament de 1’Amteko.
- Entrevista per a El Perióico.
- informc cle 19M: prescntació al Registre Gcneral dc la PrcsidExxcia
del Parlarnca t.
- Mcmbritl dc Liquidaci6 del Pressupost-1988: presentaci6 al Registrc

General de la Presidhia del I’arlarncnt.
- Entrevista amb el president del Parlament: presentixi6 de l’hfome 1988.
- Participacili en el programa de Catalunya Rhdo “Els matins de Josep Cbni”.A/ Presentacib de 1’Xnforme.
- Entrevistes amb Catalunya Rhdio i Cadena 13. A/ Presentació de l’hforme.
- Entrevista amb Radio Nacional. Al Centre d’AssistEnciaa les Vktimes.
- Padicipacid ii la taula xodona “’Drets Humans, avui” organitzada per les
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9 mar$
13 marc;
14 marq
15 mar$

22 mar$

31 mar$
4 abril

5 abril
6 abril
11 abril

13 abril
14 abril
17 abril
18 abril

19 abril
21 abril

25 abril
27-30 abril

3 maig
4 maig
12 maig
13 maig

Ili maig
18 maig

25 maig
26 maig
29-30 maig

1 juny
2 juny

facultats Fidesiastica de Filosofia i de Teologia de Catalunya.
- Entrevista per al Punt Diari. A/ presentaci6 de l’hforme.
- Entrevista per a Rhdio 4.
- Participaci6 en ei programa “Aquesta és la qüestió” de Catalunya Rhdio.
Tema “Les víctimes, drets que cal protegir”.
- Entrevista per a la Cadena Catalana. A/ racisme.
- Classe inaugwd a la Facultat de Medicina de la Universitat Autbnoma de
B melona.
- Participació en el programa “Tert6lia’’ de Radio Nacional-Radio 1.
- Entrevista per a la revista Bisetrnumri d’rgualada,
- Visita al centre penitenciari de Wad-Ras.
- Entrevista per al programa “Ohnica d’Un dia” de Rhdio Popular-Cadena

COPE.
- Visita a I’Ajuntament d’Qlot.
- Entrevista per a TVE. Al pmstituci6.
- Participació en el dinar i la terhilia organitwts pel Collegi Major Pedralbes.
- Assisthcia als actes sobre “Les funcions del Síndic de Greuges”’a1 centre
penitenciari de Tarragona, organizat per 1’equip d’educadors del centre.
- Visita a 1’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
- Participació en el programa de TV3 “La vida en un xip”, tema: prostituCi6.
- Visita a la pres6 Wad Ras.
- Participaci6 en el debat sobre “Los juegos paraolímpicos” organitzat per
1’ONCE.
- Participació en e1 programa %
Iinia
i de 1’Angels” de Catalunya Rhdio.
- Entrevista amb el conseller de Governaci6.
- Participacid a la taula rodona “Racisme”, a 1’Institut de Batxillerat narri
R as6s*
- Dinar de treball amb el conseller de Benestar Social.
- Jornades it Sevilla. Assisthcia i participació a les cinquenes jornades
cl’estudi, col.laboraci6 i cooperació dels Ombudsman de I’Estat.
- Participació en les jornades de Marketing en Infermeria, organitzades p r
l’Hospita2 de la Santa Creu i Sant Pau.
- Assisthcia a l’acte inaugural del Servei d’Atenci6 a les Victimes.
- Participació en Ia III jornada Estudio sobre el Arateb, organitzada per
l’hstituto Vasco de Administracihn Hiblica, a Vitoria-Gasteix.
- Entrevista amb el president de la Generditat.
- Comparcixenqa de Síndic davant la Comissi6 parlamentaria: pruscnhci6 de Phforme 1988.
.- Participació en un programa de Radio 3 (Res de Madrid) sobre la figura
del Defen- SOT del Pueblo.
- Entrevista amb el director generd d’Atenci6 a ia Tnhcia.
- ‘Entrevistaamb el president del Parlam~nt,
- Entrevista amb 1’alcaIde de Barcelona: lliurament de 1’Informe 1988.
- Assisthxia a l’acte de constitució Rel Tribunal. Superior de Justícia de Catalunya.
- Cornparcixensa del Sr’ndic davsnt el Ple del Parlament: presenta56
de I’Informe 19x8.
- Entrevista a la Cadena Catalana. A/ presentació de l’hforme.
- Conferencia sobre “h solidaritat en eI món amial en el dia de
1’UMOCF”.
- Assisthncia a l’acte de lliurament del premi “Minuto de Om” de Radio
Minuto,
- Visiia de 1’Ararteko a la seu del Síndic de Greuges.
- Reunió de úeball a Vitbria. Coordinaci6 entre els Umbudsmen de l’E3tat.
- Entrevista per a IA Vunguardia
- Desplaprnent a Madrid per participar en e1 programa de TVE ‘‘Lanoche”.

9627
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5 juny

- Declaracions a Europa Press, TV3 i Catalunya Rhdio. A/ manifestació mti- OTAN.

13 juny
14 juny

- Visita del Sindic i collaboxadors a les installacions ohpiques.
- Dinar de treball amb el fiscal en cap del Tribunal Superior de Just€ciade

16 juny
26 juny
30 juny
7 juliol

- Participació a la jornada “Relacions Laborals” Administra& Piiblica.
- Entrevista per a TVE.

Catalunya.

17 juliol
25 juliol

28 juliol
3 agost
4 agost

9 agost
17 agost
22 agost
23 agost
28 agost
31 agost
12 setembre
14 setembre
14 setembre

16-19 set.
23 setembre
24 setembre
26 setembre
27 setembre

29 setembre
5 octubre

17 octubre
19 octubre
24 octubre
27 octubre

1novembre
2 novembre

13 novembre

- Entrevista per a la Cadena COPE.
- Presa de posscssi6 del Sindic de

Greuges davant la Mesa del Parla-

ment.
- Entrevista per a I’Aghcia Em,
- Entrevista amb el director general d’Atenci6 a la Infhcia.
- Visita a I’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i al clipbsit municipal de
detinguts d’Arenys de Mar.
- Assisthcia a la inaguraci6 de la pres6 de la Roca.
- Entrevista per al programa “Laddio a l sol” de Radio Barcelona.
- Assistkncia a la inauguració del nou Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
- Entrevista per ai Diari de Barcelona.
- Participaci6 a la taula rodona “EIS perills de la democrhcia” organitzada
per la Unit5 de Joves de Lleida per a la Universitat d’estiu a Tarragona.
- Entrevista a TV2,programa “PANOMMA.”.
- Visita al centre penitenciari “La Model”’.
- Visita al centre penitenciari Lleida I.
- Entrevista per a Catalunya Rhdio.
- Visita al centre penitenciari de Dones Wad-Ras.
- Entnxiqta per a la revista El Temps.
- Assisthcia a la reunió d’adjunts a Saragossa
- Fmtrevista amb el conseller de Benestar Social,
- Visita a I’Ajuntament de Sant Iscle de Valialta.
- Visita a la presó Wad-Ras amb motiu de les Festes de la Mer&.
- Visita d’una delega& de l’Associaci6 per a les Nacions Unides de
L’URSS a la seu del Shdic de Greuges.
- Entrevista amb el cap del Sector Naval de Catalunya.
- PItrticipaci6 a la taula d o n a “Reinserció i implicació swial” a la presó
de Quatre Camins organitzada per la Conselleria de Justicia.
- Visita i reuni6 a 1’Ajuntament de Barcelona sobre l ’ b a de Joventut.
-- Visita de la Comissi6 de Peticions i Queixcs del Parlament de Baviera a la
seu del Síndic de Greuges.
- Participació a la taula rodona “Droga”, organitzada pel Collegi d’Advocats.
- Visita a I’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre dipbsits mxmicipals de detinguts.
- Confehcia del Shdic amb motiu de la 15. Setmana Mundial de I’Agent
i Corredor d’hssegurances reunida a Girona.
- Assisthcia a l’acte de presentació de “Made en Friüli” organitzat per la
Cambra de Comerq d’Udine.
- Entrevista per al programa “El gran matí“ de Radio 4.
- Assistemia a l’acte de cloenda de les TII Jornades Internacionals sobre la
Síndrome de Down.
- Participaci6 cn el programa ‘Teledues” de TW$ A/ “Diposits Municipais
de Detinguts”.
- Visita de I’Arilrteko a la seu del Síndic.
- Entrevista per a Catalrinya Rhdio.
- Visita als ciipbsits municipals de detinguts cle Rubí i Tenassa.
- Assistbncia a l*acíeinaugural del II Congr6s Estatal sobre la Tnfkcia Mal-

tractada.
- Visita d’una delegaci6 de la Comissió de Dmts Humans de Golbmbia a la
seu del Síndic de Greuges.
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16 novembre

18 novembre
20 novembre
21 novembre

22 novembre
23 novembre

24 novembre
28 novembre

29 novembre

i desembre
12 desembre

13 desembre

í 4 desembre

15 desembre
16 desembre

20 desembre
21 desembre

22 desembre

- Entrevista per a Rgdio Barcelona. A/ objecci6 de conscihncia i consell de
guenra),
- Assisthcia a les Jornades sobre Justícia Alternativa organitzades pel Tribunal Arbitral de Barcelona.
- Visita a la pres6 “La Model”.
- Per a Entrevista Rhdio La Llagosta, A/Consorci per la Defensa de la conca del Besbs.
- Article per al butHeti informatiu de la Cambra oficial de la Propietat Urbana de Barcelona.
- Visita de la Comissió Pnrlarnenthia del Shdic de Greuges a la seu de la
Institucid
- Assishcia a I’acte inaugural de les Primeres Jornades Catalanes d’Actmlitzaci6 en Medicina Forense.
- Ehtrevistrt per a la Televisi6 de Vallirana Nindigents.
- Participació en 1st taula rodona “‘Els aspectes de la rehabilita& medica en
el projecte de Llei de Sanitat” organitzada per la Federació ECOM, l’Acad&mia de Ciencies Mediques i l’Associaci6Catalana de Rehabilitació amb motiu de la I1 convocatbria dels Premis Joana Tuldrh.
- Visita d’inspecci6 al dipbsit municipal de detinguts de Vilanova i la GelQ6,
Visita d’hspecci6 al dipbsit municipal de detingnts de Vilafranca dei Pened6s.
Visita a 1’Ajuntament de Sabadeli sobre dipbsits municipals de detinguts.
- Assistbncid a l’acte de Uiurament del Premi Solidaritat.
- Curs monogrhfic organitzat per l’lnstitut de Reinserció Social (IRES) als
educadors especialitzats en el camp de la inadaptacid infantil i juvenil, a la
seu dei Sindic de Greuges.
- ParticipacM a la Sessi6 Commemorativa del I@ Aniversari de 1’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, Palau del Parlament.
- Assisthncia a l’aacte inaugural de les Jornades “El Dret Penal i la victimn:
cap a una privatitzaci6 del sistema?”, organitzades pel Departament de Justicia.
- Dinar de treball amb el senyor Jiménez Villarejo, fiscal. en cap del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
- Continuació de2 curs monogdfic organitzat per l’hstitut de Reinserci6
Social (RES).
- Assisthcia a l’acte inaugural de la Fundació Joan Maragaii.
- Assisthcia a 1’Ajuntament de Sant Feliu de Llubmgat a la inaguració dels
nous dipbsits municipals de detinguts.
- Visita a 1’Ajuntament del Prat. Assumpte “Dipbsits Municipals de Detinguts”.
- Visita d’inspecció al dipbsit municipal de detinguts de la Bisbal d’Empordh.
- Visita a I’Ajuntament d’lgualada. A/ “Dipbsits Municipals de Detinguts”.

-

RESUM:
-Entrevistes, reportatges i intervencions als mitjans de comunicació: 47.
-Conferkncies i obertures d’actes: 17.
-Visites a centres penithciaris, centres de menors, dipbsits municipals de detinguts i ajuntaments: 33.
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ANNEX 8

COMI’OSICId DEI, SfNDIC DE GREUGES

c o ~ ~ o s i c DE
r bLA INSTITUCI~*
ASSESSORS Tjs?CNTCS
Eduard P E R X ~ Si COMPTE
,Josep Ramon ARBIOL E ALS6

ShDIC DE GREUGES
Frederic RAHOLA i D’ESPONA
Secretbrria particular

lilisabet L6PEZ i LORENTE

ASSESSOR D~WORMATICA
R ~ ~ O BURDA
I I

i CALDER^

ADJUNT AL SiNDIC
Elics ROGENT i ALRiOL

AnMlnlSTRATruS
Dolors MOLENA X COSIALLS (Registre)
Nativitat MOLINA I TTCRKEN
Montserrat AMAT i NOVES

Secrethria

Carme CAfihDILLA X ESTRADA
SECRETARIA GENERAL
Msria .J. ARNAU i SALA

AUXILIARS ADMINISTRATIUS
Núria ANDRfiS i RAROT

AntoniMANCH~NIFAR1KEraAS@ocurnentaci6)
Rosa AVILA 1 CASAS
Mbnica MART~NEZI RIEU?
CAP DE GABINET

xo=
Josep MARTINEZ i CAVA

ASSESSORS D’AIZEA
M. kngeis RADIA i GASCO
.loaquim SOLKR i PONT
Jhric BARTLE‘rT i CASTELLA
Rirfo 1I)IkUEZ i VILLAR
AnaaFAYOS i MOLET
M. Josep JUAN-TORRES i CARCELLEK

b1xERs

Antoni Salvador GARCIA I MARiN
Fermin C A M ~ NI BAZQUEZ

* En el moment de finalitzar la redacci6 de 1’Xdorme.

Y

1. FI DE MANDAT I N E , SÍNDTC DE GREUGES, REEI.,ECCI6 EN EL CARREC, NOMENAMTtNT DE L’ADJUNT
1 RENOVAC!6 DE CONFiANCA A TO’X’EL PERSONAL AL SRU SERVEI

Ei dia 27 de juny de 1989 va expirar el mandat del Síndic de
Greuges, i d’acord amb alia que estableix l’aticle 11 de la Llei
14/1984, de 20 de marq, havent estat feta la proposta, el Ple del
Parlament, en la sessió convocada amb aquesta finalitat per el
dia 29 de juny de 1989, va elegir novament Síndic de Greuges
el senyor Frederic Rahola i d’Espona, que prengw6 possessió
del cbrw davant la Mesa del Parlament e1 dia 7 de juliol de
1989.
El mateix dia, i C Q a ~primer acte en exercici de les seves r e
novades funcions, el Síndic va presentar a la Comissi6 Parlamenthia del Sfndic de Greuges la proposta per nomenar
novament d que fins al moment de la presa de possessió havia
estat el seu adjunt, que, d’acord amb dlb que estableix l’art.

34.4 de la llei, cessa ai moment de la presa de possessi6 del
Síndic.
La Comissió Partament&riadel Slndic de Greuges, en sessi6
tinguda el dia 3 d’octubre de 1989, va donar la seva conformitat
a la proposta del Sindic. El mateix dia, va ser nomenat novament adjunt al Sindic de Greuges el senyor Elies Rogent i Albiol.
Aixi mateix, el dia 7 de juliol de 1989, despds d’haver-se
produ’ir la presa de possessi6, el Shdic va renovar la confianFa
en e1 seu equip (secretaria general, assessors i personal iidministratiu, auxiliar i subaitern) i, per tant, va ordenar que es publiquessin els nomenaments ai Diari Oficial de la Generalitat.

2. LA PLANTILLA DEL PERSONAL DEL S ~ N D I CDE GREUGES

La plantiiia del personal de la Institució nom6s ha experimentat l’jncrement d’una plaga durant l’my 1989, concretament una assessora d%ea.
D’altra banda, havent-se produit el cessament d’una administrativa 1 d’un uixer durant ei passat exercici, s’han hagut de proveir aquestes places que quedaven vacants, mitjanpt les
corresponents convocatbries de concurs de mhits i capacitat
(resolucions de 16.1.89,1.9.89,12,9.89i 16.10.89).
Així mateix, el nomenament de l’assessora d’Area, 1’1 de g s
ner de 1989, fins Uavors assessora t&nica, va comportar que
tarnb6 s’hagués de proveir el c k e c vacant, i es nornenh wn assessor tknic el 19 de gener.
El personal en actiu a la Instituci6 del Shdic de Greuges, el

3 1de desembre de 1989, era de 20 persones:
secrethia general
6 assessors d’hrea
2 assessors thnics
secretbia particular del Síndic
4 administratives
2 auxiliars-administratives
1 xofer
1telefonista
2 uixers
En resum, la mateixa plantilla de I’my anterior incrementada
en una assessora d’hrea.

3. ALTRES COLMBORACIONS AMB LA INSTITUCI~

- El mes d’wtubre es va concretar un acord amb el CotIcgi
Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Sociais de
Catalunya pel qual una estudiant de l’escola d’assistens socials
de Barcelona faria prhctiques a la nostra Institució tres tardes a
la setmana,
Amb la seva incorporació Xa oficina d’infonnació al ciutadh
els assessors compten amb l’ajuda d’una nova persona amb preparaci6 tiknica especialitzada en l’assist&nciasocial.
La iniciativa del Col-legi Oficial de Diplomats en treball Social i Assistents Socials esta resultant enriquidora i Útil a la Ins-

tituci6,
- TamM hem pogut comptar, des de finals de novembre
amb la coHaboraci6 d’una bibliotecbia que ens esth ajudant a
organitzar, ordenar i preparar et corresponent suport in€c>m&ic
de la biblioteca i documentació de la Instituci6.
- Per raó de [’estudi i treballs sobre els &$sits de detinguts a Catalunya contem amb la coMaboraci6 d’un advocat en
lliure exercici de la professsió que ens ajuda en la tasca de visita i recollida de dades en diversos ajuntaments.
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ANNEX 9
ELS INFORMES AL PARLAIMENT EMESOS PEL SiNDIC DE GREUGES
PUBLICACXONS OFICIALS DELS INFORMES AL PAKLAMENT DE CATALUNYA
EMESOS PEL SCNDIC DE GREUGES

- Diafi de Sessions sbrie C: n t h .

INFORME 1984

- Butlletí Oficial del Parlament: nlim. 56, de 17 d’abril de
1985.
-Diari de Sessions sbrie C: núm. 30, de 30 d’abril de 1985.
Presentació de l’hforme davant la Comissió parlarrientaria del
Slndic de Greuges.
- Diari de Sessions &ric P: n h , 28, de 28 de maig de
1985. Presentací6 de 1’Infome davant el Ple del Parlament,
INFORME 19x5

- Butlleti Oficial del Parlament: núm,

120, de 19 de mar$

de 1986.
-Diari de Sessions shie C: niirn. 92, de 25 d’abril de 1986.
Presentació de l’hfome davant la Comissió parlamentaria del
Slndic de Greuges.
Diari de Sessions shrie P: núm, 60ade 7 de maig de 1986,
Presentaciú de l ’ I n € ~ m davant
e
el Ple del Parlament.

-

145, de 16 de juny de
1987. Presentació de I’hfome davant la Comissi6 parlamentaria del Sindic de Greuges.
-Diari de Sessions skrie P: n6m. 99, de 25 de juny de 1987.
Presenta& de I’Informe davant el Ple del Parlament.

INFORME 1987

- Butlleti Oficiai del Parlament:

núm. 252 Annex, de I1

de marq de 1988.
-Diari de Sessions s&ieC: núm. 19, de 15 de novembre de
1988. Presenta& de l’hfome davant la Comissi6 parlamentaria del Sfnciic de Greuges,
-Diari de Sessions ssrie P: núm. 15,de 27 de desembre de
1988. Presentació de 1’Informe davant el Ple del Parlament.

INFORME 1988

- Butlletf Oficial del Parlament: nlim. 54, de 31 de maq de
1989,

-Diari de Sessions s&ieC:ndm 67,de 16 de maig de 1989.

INFORME 2986

-Butlletí Oficial del Parlament: nlirn. 197, de 16 d’abril de
1987.

Presentacid de l’hforme davant la Comissi6 parlamentaria del
Sindic de Greuges.
-Diari de Sessions s h r k P:n h 33, de 24 de maig de 1989.
Presentació de l’hforme davant el Ple del Parlament.
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LLIBRE SEGON
LA MARGINACI6 A CATALUNYA
I. INTRODUCCId
L’elecci6 del tema de la marginació a Catalunya, que conforma el segon llibre de l’hforme del 1989 al Parlament, no necessita ser especialment fonamentat. Malauradament és un afer
de rigorosa actualitat malgrat la millora de la conjuntura econ&
mica que sembla haver-se iniciat. Fins i tot es podria afirmat,
tot ai contrari, corn ha fet el Parlament europeu, que aquest p m
cés que es dóna en nombrosos pdisos de la Comunitat no ha
permks la reabsorció de les borses de pobresa, i que els mecanismes de mercat que han presidit aquest prmés de revitaIitzaci6 econbmica han aproiündit l’abisme existent entre les
persones desheretades i la resta de la societat.
La marginació no és altra cosa que l’exclusió social de certs
individus o grups, Una societat que vol salvaguasdar un teixit
social coherent ha d’evitar les exclusions dludides, que destrueixen la prbpia esskncia d’una societat oberta. La rnarginaci6
social, en aquest sentit, constitueix un veritable forat en el teixit
dels drets humans en aquelles societats que Consideren, amb t e
ta justíca, que la consagraci6 i la consecuci6 d’aquests drets 6s
una reeixida fonamental,
El Conveni Ewopeu de Drets Humans, que va entrar en vigor
el 3 de setembre de 1953 i va ser ratficat pel 1’Estat espanyol e1
26 de setembre de 1979, consagra la pratecci6 d’una shie de
drets fonamentals, entre els quals destaquen :
- el dret a la vida
- el dret a la llibertat i a la seguretat personai
- el dret a unes garanties judicials equitatives
- el dret a la intimitat en la vida privada i familiar, a la inviolabilitat de domicili i de la correspondkncia
- el dret a la llibertat de pensament, de conscihcia i de r e
ligi6
- el dret a la llibertat d’expressi6 i d’opinió
- el dret a Ea llibertat d’associació i de reuni6, que coqorta el dret de fundar i un sindicat i de perthyer-hi
- el dret de contreure matrimoni i de fundar una f a d i i a .
Amb aquest mateix esperit, el Conveni prohibeix:
- la tortura i les penes o tractes inhumans i degradants
- l’esclavatge, la servitud i els treballs foqats
- la retroactivitat de les lleis penals
- la discriminació per d gaudi dels drets i llibertats garantits pel Conveni
- I’expulsi6 per part d’un Estat dels seus propis ciutadans i
la negativa a llur entrada en el seu territori
- I’expulsi6 col*lectivad’estrangers,
El conveni reconeix, no obstant dxb, que alguns d’aquests
Urets no poden ser ilimitats en una societat dernocrhtica. En
conseqiihcia, admet que puguin resultar necesshries algunes
restriccions per causa de seguretat piíbfica, defensa nacional,
benestar econbmic del país, protwci6 de la salut piiblica o de la
moral, protecci6 dels drets i llibertats de tercers, defensa de
l’ordre o prevenció del crim. També permet que els Estats sus-

penguin llurs obligacions en cas de guerra o de qualsevol altre
perill púbic. Amb tot, ni tan sols en aquests casos d’emerghncia
cap Estat no té dret a sostreure’s a l’obligació de respectar el
dret a la vida i a la prohibici6 de la tortura, de l’esclavatge i de
la retroactivitat de les lleis penals.
Citarem, en la mateixa lhia, Ja Carta Social Europea ratificada per 1’Estat espanyol el 6 de maig de 1980 i que, en la part I,
estableix el següent: <<Lesparts contractants reconeixen com a
objectiu d’una politica que seguiran per tots els mitjans ritils, en
els plans nacional. i internacional, la reditzacid de condicions
apropiades per assegurar l’exercici efectiu dels drets i principis
segiients :
~ 1Tota
. persona ha de tenir la possibilitat de guanyar-se la
vida amb un trebail lliurement emprhs.
>>2.Tots els treballadors tenen dret a condicions de treball
equitatives.
~3~Tots els treballadors tenen dret a la seguretat i a Iw higiene en el treball.
>>4.Tots els tr&alladors tenen dret a una remuneració equitativa que els asseguri, i també a llurs famflies, un nivell de vida
satisfactori.
>>5.Tots els treballadors i empresaris tenen dret a as- sociarse lliurement al si d’organitzacions nacionals o internacionals
per protegir llurs interessos econbmics i socials.
n6. Tots els trebaUadors i empresaris tenen el dret de negociar collect ivament.
>>7,
Els infants i els adoiescents tenen dret a una protecci6 especid contra els perilis fisics i morals als quals s6n exposats.
n8. Les treballadores, en cas de maternitat, i les altres treballadores en casos apropiats, tenen dret a una pmtecci6 especial
en llur treball.
~ 9Tota
. persona te dret a mitjans apropiats d’orientació professional que l’ajudin a escollir una professi6 conformement a
les seves aptituds personals i als seus interessos,
~ 1 0Tota
. persona td dret a mitjans adequats de formació professional,
~ 1 1Tota
.
persona té dret a beneficiar-se de totes les mesures
que li permetin de gaudir del millor estat de salut que pugui
atknyer.
~ 1 2Tots
.
els beballadors i llurs dret havents tenen dret a la
seguretat social.
>>13.Tota persona desprove’ida de recursos suficients té dret a
l’assistkncia social mhdica.
n14. Tota persana té el dret a beneficiar-se de serveis swids
qualificats.
>>IS.Tota persona invhlida té dret a la formació professional i
a la readaptació professional i social, qudssevol que siguin
i’origen i Ia natura de la seva invalidesa.
~ 1 6La
. f a d i a , en tant que ckflula forlamental de la societat,
té dret a una protecci6 social, jurídica i econbmica apropiada
per assegurar el seu ple desenvolupament.
,217. La mare i l’hfant, independentment de la situaci6 matrimonial i de les relacions familiars, tenen dret a una protaxi6
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econbmica i social. apropiada.

~ 1 8 Els
. ciutadans d’una de les parts contractants tenen el
dret d’exercir en el territori d’una altra part qualsevol activitat
lucrativa, en siturtci6 d’igualtat amb els nacionals d’aquesta darrera, sota reserva de restriccions fundades en raons serioses de
carhctes econbmic O social.
n19, Els ciutadans migrats d’una de les parts contractants i
llurs famflies tenen dret a la protecció i a I’assistEncia ei1 el territori de qualsevol altra Part Contractant.>>
Els grups de població més afectats per la marginacid tenen
un denominador comú: la pobresa. A tall d’exernple, podem
enumerar divvexsas collectius que corroboren aquesta afirma&,
com és ara els desocupats, els nens abandonats, les fiinifies
monoparentals, les persones &edat, els immigrats, els minusvhlids, etc. Més endavant enunciarem els grups concrets que seran
tractats en aquest informe.
L’acció de lluita contra la pobresa ha de ser comunithia i ha
de traduir-se en la voluntat pública i privada de solidaritzar-se
amb els sectors de població mks desafavorits. Aquesta acci6,
cal& desenvolupar-la en collabraci6 amb totes les insdncies
públiques potenciant la comdinaci6 i la plani ficaci6 oficial.
Igualment important resulta l’aprofitament de les iniciatives
privades que cal abonar amb accions de foment, supervisant
aquestes actuacions per tal que no esdevinguin paralleles o ineficaces. Avalem, doncs, la tesi que s’obre camí a favor de la potenciaci6 d’aqueiles entitats sense finalitat de lucre que tenen
com a objectiu la lluita contra la pobresa i la integraci6 social
dels grups marginats,
Entenem, a mds, que tota actuaci6 empresa en aquest camp
requereix la participació dels grups afectats per conseguir i garantir la continu’itat d’una inserció o reinserci6 social durable.
En aquest sentit, la Llei del Parlament de Catalunya 2611985,
de 27 de desembre, de Serveis Socials, recull de la manera següent els principis abans esmentats:
<<Principis
operatius. Els serveis suciais es regeixen pels pMcipis generals de llibertat, igtiaitat i solidaritat, i pels principia
específics segiients:
.a) Responsabilitat pública. Els poders públics han de pxomoure la prestació de serveis socials mitjanpnt I’aptació de
mitjans fiiimccrs,thnics i humans adients.
>>b)Reconeixement i promoció de la iniciativa social. .La iniciativa privada sense finalitat de lucre gaudeix d’autonomia
operativa, d’acord amb el que estableixen aquesta Llei, els principis ordenadors i els objectius de la planificaci6 que estableix
el Govern de la Generalitat. La seva participació ha d’ésser especialment promoguda i impulsada, i s’ha d’hserir en els plans
d’actuacid social.
w ) Globditat. Els serveis socials s’han de prestar de manera
integrada, atenent les necessitats globals, evitant el tracte de
manera parcialitzada, per la qual cosa han de mobilit7, i CWP
dinar els recursos adequats.
~ d Integració.
)
Els serveis socials han de tendir a mantenir
els ciutadans en llurs ambients familiar i swid o, si escau, a
reinserir-los en l’entom de la comunitat, respectant, en tots els
casos, el dret a la diferhncia.
>he) Descentralització i desconcentracib. La prestació dels
serveis sociah, si la naturalesa d’aquests ho pennet, ha de responcirc a criteris de mkima desccntraPitzaci6 i de m h m a desconcentracid.

>zf) Participaci6. Els ]poders públics han de promoure la participa& democratica dels ciutadans en la programació i el control dels serveis socials. En el cas que en sectors determinats hi
hagi entitats representatives d’aquests, s ’hauran de tenir en

compte de cara a promoure aquella participacid
y$ PrevencW. Els serveis socials s’han d*orkntarsistern&
cament vers la superaci6 de les causes dels problemes socials i
han &actuar coordinaclament en llur resoluci6.
>>h)Planificaci6 i coordinaci6. El Govern de la Generalitat ha
de planificar la prestaci6 dels serveis socials coordinant les actuacions de les administracions púbiques de Catalunya entre si,
d’aquestes amb la iniciativa privada, amb la finalitat d’atendre
d’una manera ordenands i global les necessitats socials i evitarne el tractament parciaiitzat.,)
No podem oblidar Ia necessitat d’actuacions puntuals adreqades a posar remei d’immediat a situacions precises d’emerghncia, En aquest sentit, podem citar l’ajuda alimenthia com a
exemple d’actuaci6 puntual i precisa per combatre la misP;ria,
tot remarcant que ha de ser organitzada de la manera més efical;
possible i que ha de tenir un marcat carhcter d’urghcia, sense
perdre de vista que aquesta situació no és més que la mmifestaci6 d’un problema que demana tractaments i solucions globals,
Volem fer constar que considerem de gran impodncia la
mentalitació de la societat per substituir el concepte d’assisthcia pel de solidaritat, i que aquesta tasca ha de dur-se parallelament a qualsevol actuació en el camp de la lluita contra
la marginacid. C a i d , doncs, desenvolupar: un programa de
sensibilització entre les classes socials més afavorides per tal
que acceptin la realitat de l’existkncia de grups marginals dins
la mateixa societat a ¶u&pertanyen, és a dir, difondre el concepte de teixit social com un tot que inclou els collectius que
ens ocupen. En aquesta linia, entenem que les intervencions que
s’efectu’hi les mesures que s’adoptin han de carregar l’accent
en el concepte de solidaritat i intentar de proscriure el d’assisEhcia.
Pel que fa a la potenciaci6 de les iniciatives privades, volem
remarcar que existeixen entitats sense finalitat de lucre, fins de
proporcions modestes, que cal tenir en compte a l’hora de planificar els programes de lluita contra la pobresa i la marginaci6,
atesa la seva experihncia en facetes especifiques d’aquestes
qiiestion s.
Finalment farem esment de les previsions econbmiques i de
l’afecció de partides pressusposthies concretes, destinades a
posar en prhctica programes de solidaritat amb les classes socials menys afavorides. La nota basica que hauria de caracteritzar les aportacions per a l finanqament de projectes i programes
d’integració és la continuitat. Eh efecte, l’experikncia demostra
que la intermpcid de subministrament de fons posa els gestors
dels programes davant fa disjuntiva d’aturar el projecte o de recórrer als préstecs bancaris, la qual cosa posa en pedl la viabilitat finaticera i pot donar com a resultat la inopeshcia de
l’actuació.
En conseqiibncia, per donar efichcia a totes les declaracions
de principis nacionals i a la ratificaci6 d’instruments intemacionais per tal que no romanguin meres declaracions d’intencions,
els principis informadors dels projectes de pressupostos de les
administracions piibliques haurien de tendir a reduir les desigualtats econbmiques i socials, destinant-hi partides especifiques,
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Entenem que, en l’hora actual, els grups de “risc” cle mar&
naci6 estan contituits pels col-lectiussegüents:
-gitanos
-estragers
-vells i nens
-dependents de drogues/sida
-dismhu’itspsiquics o ffsics
Atguns d’aquests grups es troben inter-relacionats o, dit
cl’una altra manera, hi ha individus que pertanyen a ni& d’un

¿WP*
D’altra banda, pretenem abordar, també, les conseqühncies
que pateixen aquests grups per les reaccions de la societat be
nestmt, indiferent davant la seva existhcia. Potser seria més
adient parlar de reaccions “malaltisses” que generen enfrontaments socials i que empitjoren la situaci6 dels grups que hem
anomenat “de risc” o que incrementen el nombre de persones a
comptabilitzar dins els collectius.
Pcl que fa a alguns dels grups esmentats, per no dir tots, cal
fer l’advertiment que ja han estat tractats en la part primera de
1’Infonne d’enguany i també en els Informes corresponents als
anys de l’mterior mandat del Sindic de Greuges. Entenem, tanmateix, que escau i pot resultar fructuós un tractament global
d’aquest problema que no respongui Gxlicament iexclusivament
a les queixes rebudes, sinó que, basant-se en I’estudi de diverses fonts i en la reflexi6 que tota aquesta infomaci6 ens ha p+
gut sugge~r,faciliti una exposici6 clam i colpidora de la realitat
del nostre país.

1. Els Gitanos

Els gitanos constjiueixen el collectiu m6s important dc les diverses minories htniques establertes aI nostre pais i siin als Paisos Catalans des del segle XV.
Situacions derivades de carhcters racials, dels costums, de les
nomes de conducta, de la llengua, la religió, e1 nomadisme i
d’altres han fet que aquest collectiu constitueixi una minoria &tnica amb condicions i problemes que li s6n propis i exclusius.
Si bé no en tenim un cens específic, hom considera que a Catalunya hi ha entre 50.000 i 60.000 gitanos.
Les situacions de constant repressió i persecuci6 han accentuat el caracter nbrnada d’aquesta minoria, que, juntament amb
l’endoghmia, ha provocat la formació de grups o “farnflies”
abacades a la mes gran de les marginacions.
La manca de mesures adequades, encara ara, a les seves n e
cessitats 6s la causa del rebuig social a quP, es veuen condu‘its.
L’anatfabetisme, situació corrent no solament entre els gitanas majors de 25 anys, sinó tambd entre els m6s joves, 6s i’exponent m6s clar de la manca de preocupació de les autoritats
del nostre pais per prendre mesures adequades pec facilitar-los
l’accbs a la societatt.
Aquests darrers anys, tant als diversos pa‘isos de la Comunitat
Ecunbmica Europea com a 1’Estat espanyol, s’han dictat normes tendents a fer desaparbker les discriminacions, i els drets
fonamentals són, tebricament, de plena aplicaci6 a aquest
coklectiu.
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T m M s’han cornenqat a dictar normes protectores de les minories &iques, entre elles dc les diverses minories o grups de
gitanos.
Aquestes normes protectores s6n tendents a facilitar-los I’accés a la cultura prbpia i a la universal, a una casa digna, al trebali i a integrar-sc en un sistema de vida estable, reconeixent i
protegint al mateix temps el dret al nomadisme COM a element
tipificador d’un sistema de vida propi dels gitanos,
La primera noma protectora que cal tenir en compte 6s la
Convenci6 de les Nacions Unides relativa a l’estat de i’apatrídia, de 28 de setembre de 1954, que cornprh i considera en e1
terme qualsevol grup gitano nbrnada, D’aquí han nascut altses
normatives nacionals, estatals i suprastatals que tutelen els drets
abans esmentats.
En ocasió de la taula rodona d’ombudsrnen celebrada a Estrasburg els dies 28 i 29 de juny de 1988 en relació amb la
qiiesti6 “La situaei6 de l’estrmger en els paisos d’Europa”, el
Defensor Civic del Friiili-Ven&cia-J61iava presentar una comunicació que tractava dels efectes de Ja nova llei regional de Tuteia de la cultura Rom de i4 de m a q de 1988 (llei regional
n6rnero 11/1988, Butlleti Oficial número 34, Trieste 15.3.88).
Jnteressats pal problema, varn obtenir el text que, una vegada
traduit i estudiat, vam oferir al Departament de Serveis Socials i
altres organismes públics així com a diverses entitats privades,
ja que el considerem de gran interhs: al nostre entendre, enfoca
amb realisme els problemes dels gitanos al Friüli i preveu solucions passibles que poden set un gran pas per superar els problemes de convivbncia amb la comuitat gitana.
Hem actuat en l’estudi i resoluci6 de situacions exposades
per gitanos i gitanes internats en cenaes penitenciaris, Un gran
nombre d’ells sbn acusats de participar en delictes contra la
propietat o trltfic d’estupefaents i presenten diversos tipus de
problemes, en especial relatius a assistemia social familiar, i
generats de defensa jurinica.
Habitualment, quan Cs detingut el membre responsable del
nucli familiar, compost normalment per utls quants ñlts, la farnllia queda absolutament desprotegida.
Per acollir-se a l’assistimia social eh cal justificar determinats aspectes -nexe familiar, canvickncia, etc,- que en aquests
collectius resuIta certament difícil, per na dir impossible.
En aquest aspecte vat a dir que la nostra Institució ha trobat
sempre una gran collaboracib i cooperació per part de tots els
assistents socials que presten servei als centres penitenciaris i
tambk per part de tots els funcionaris adscrits a les comissions
socials penitencihries.
T m M hem tractat problemes relatius a l’habitatge. D’una
banda hi ha problemes deguts a la mateixa condic% constructiva de Ies cases i barriis constihiits per barraques, on eis
censos oficials d’aquests tipus de construccions no s’adiuen
amb els reals. D’altra banda sorgeixen problemes de convivbncia en els Macs de pisos on són instdlats, o en els barris on
s’anuncia que seran coklocats, afloren litigis prodults per ra6
d’acupacionsja fetes.
Les dades que han arribat a la Institució durant el 1989 s6nfonamentalment les que es refereixen a la poblaci6 bauaquista
gitana de Barcelonaa i a la problemhtica que envolta els treballs
rurals itinerants.
El m6n de la ciutat, especialitzat i compartimentat, entm en
conflicte m b la mentalitat d’aquest col.lectiu. Els valors dels
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gitanos giren entorn del cercle familiar i del barri, Aquesta afirmacid, vhlida sobrctot per a les persones d’una certa edat, hauria de ser matisada quant als joves, Aquests es troben més
predisposats a canviar els hhbits familiars i a integrar-se en el
teixit social urbk
Volem remarcar la tasca que ha portat a terme el Departament de Reinserció social hamaquista gitana, adscrit al Patronat Municipal de l’liabitatge, Irialauradament en vies dc
desaparici6. Tenim notícies, no obstant, que les j~rsonesque
han treballat en els projectes d’aquest organisme es podrien
constituir en associació per tal de continuar la feina comengada.
El Patronat Municipal de I’Flabitatge, a través dels seu Departament de Reinserci6 social barraquista gitana, havia iniciat
iin programa de tallers de formacih ociipacional per a joves gitanos. Els tallers formen part d’un programa mQ ampli que pret h un canvi social molt important per a les famílies
barraquistes i abasta aspectes corn el de i’habitatge, I’educació,
el treball i la convivhcia.
Els joves s’enfrontcn a una situació dificil, ates que pertanyen a un;i &#niarninorithria i viuen en barraques en zones deprimides, o ocupen pisos, per primera vegada, per la qual cosa
troben dificultats d’aclaptaci6. La participaci6 en els tallers 6s
important, no tan sols des del punt de vista laboral, sin6 tamM
com a preparacili per assolir els objectius d’ma edrrcació civica
i de presa de conscikncia en el. pro& que estan vivint. El prograna td com a objectiu facilitar-Ios l’accds al món del treball i,
en consqiihcia, huxcar solucions a tres problemes principals:
el desconéixement del món del treball, les mancances econbmiques i I’adaptació a l’entorn social. En primer lloc, cls tallers
s’orienten cap a la forma& professional i s’adrecen a l’qxencntatge d’un ofici amb vista a una possible auto wiqacid, la
creaci6 dc cooperatives o l’entracla en el mercat laboral. En segon Iloc, els tallers acompleixeri una fumi6 clarament eco&
mica per li les faxnilies d’aquests joves. Efectivament, per a
molts l’ingrbs als tallers ha cornimttat l’acc6s a la Seguretat Social i a un salari que eh pemet atendre ies despeses fixes mensuals, com ara la renda del lloguer d’un pis, per als que han
abandonat les barraques i s’han traslladat a blocs cle cases. En
tercer lloc, la pticipació dels joves en aquests tallers implica
ixtia mena de rodatgc per al treball assalariat, amb l’adquisicili
d’hhbits laborals, de convivkncia i d’orgmittzaci6 i una alternativa al treball marginal.
D’altra banda, corn apunthem més amunt, el nomadisme ds
tuia caracteristica d’aquesta &nia i existeix una piut molt nombrosa del collectiu que no es troba assentada en nuclis urbans.
Aquests grups sobreviuen gracies a la realitzacir5 tic feines agrícoles de temporada i es desplacen d’acord amb el calendari de
recollecci6 de productes del camp, seguint un itinerari que, per
reiterat, ja hauria de ser conegut pels organismes coinpetcnts en
la mathria.
Entenem que els poders públics haurien de prendre mesures i
vetllar perque no persisteixi la situació d’abús de poder sobre
els gitanos en el desenvolupament de les feines agrícoles esmentades. En aquest sentit cal considerar imprescindible
l’adopció de mesures que impedeixin la repetici6 del desgraciat
afer que va tenir lloc l’any 1989 en un poble del sud de Catalunya que va acabar a m b 1’expulsió dels treballadors gitanos,
per requeriment muilicipal, un cop acabada la feina. A 1a secció
del llibre 1d’aquest Informe es dóna un tractament m6s extens a

l’exemple citat. Malauradament aquest afer no és una anbcdota
ni un fet aillat.
En conseqihcia, entenem que en el cas que es consideri que
la normativa vigent és insuficient per resoldre la situació, cal
afrontar al m6s aviat possible la regulació legal de la problemhtica esmentada, de manera global i donant soluck5 a totes les
qiiestians que es deriven del treball itinerant dels gitanos.
D’aquesta manera s’evitaria el pagament de salaris infef-iors als
preus de mercat, la manca d’allotjament i, per t‘mt, d’higienc
que se’n deriva i la desprotecció que genera la manca d’assisthnia mbdica i de les prestacions generals que garanteix el r5gim
de la Seguretat Social.
No podem callar davant l’actitud farisea que representa la
utilitza& dels gitanos corn a ma d’abra barata, sense cap seguretat respecte a les necessitats bhsiques i el rebuig que es produeix a continuaci6, quan la mateixa societat que s’ha aprofitat
del seu treball demana d’expulsar-los emparant-se i acusant-lm
de les mateixes mancances que s’han tolerat o causat durant el
periode de la recol.lecci6.
L*experi&nciad’aquests anys ens han permes constatar (liver30s fets, dels quals oferim aqiestes valoracions:
-Malgrat la normativa de caricter general abolicionista dc
discriminacions i desigualtats i determinant de drets fananientals (Constitucid de 1978) i específica (Llei 26/1985, de Serveis
Socials de 27 de ciesembrc), la minoria ktnica gitana és vjctima
úe discriminacions i no té les mateixes oportunitats que la resta
dels ciutadans,
- Són diverses les administracions que exerceixen crrmpetkncies fraccionades, i dins de cada administració s6n també diversos els ens que han impulsat programes i actuacions que no
cs coordinen com cal.
- Els professionals responsables d’aquests programes i
d’aquestes actuacions no disposen dels mitjans liurnans, materials i t&cnicsnecessaris: aixb fic que la seva tasca sigui nies vocacional que no pas professional.
-Els conflictes entre membres de la minoria gitana i la majoria autbctona augmenten i la integració és cada cop més difícil,
- Qualsevol programa d’integració social que s’inicii hauria
de comptar amb la participacid de representants de 1’6tnia gitana per prosperar i assolir uns objectius durables.

2. Els Estrangers

Per al desenvolupament d’aquest punt hem consultat diverses
fonts, des dels estudis efectuats per empreses especialitades en
cstudis sociolbgics fins als “apunts del natural” obtinguts en
l’exercici diari, que ens han ofert professionals del dret.
Pretenem, en primer lloc, reflectir la realitat del carrer i, en
segon lloc, analitzar alguns aspectes de la regulació ormativa de
i’estrangeria, 6s a dir, la Llei Orghica 7/1985, d’i de juliol iel
seu reglament (Reial Decret 11 19/l986, de 26 de maig).
El grup constitu‘it pels estrangers no és homogeni. Les persones procedents dels pai’sos industrialitzats presenten, en general,
una problemhtica diferent que les que provenen de I*anomenat
Tercer Món. Mentre que els del primer grup poden resoldre els
seus problemes amb el concurs de gestories mes o menys espe-
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cialitzades, els del segon grup iim de lluitar conttiIumhrnent
per no ser expulsats del país i per sobreviure.
La situació geogrifica de Catalunya, unida a factors econb
inics, swiais, cultura?.lsi especialment a la manca de previsió i
buits legals existents en l’kpoca de l’anornenada transici6 política, va provacu que es produís una immigració incontrolada
que, víctima d’explotaci6,va constituir una mh d’obra barata.
D’aixb en resultaren col.lectius marginats que, amb carhcters
socials clarament marcats, s’hm &anatestablint en zones agricales determinades (Maresme, Se@, Baix Llobregat, etc.) o de
subcultura industrial, on s’han vist obligats a sobreviure accep
t‘mt sataris, condicions de vida, sanitat i salubritat que de cap
manera no poden ser consentits.
Els problemes principals es detecten en diversos grups que,
basicament procedents del continent &ica, formen colkctius
units per circrrrnsthcies racials, religioses o culturals.
Un grup pot ser encara residu dels colkctius d’habjtants de
la Guinea Equatorial (territoris de Fernando POO i Rio Muni),
que, despr6s de I’autonorniai posterior independkncia, no van
tenir acc6s a la nacionalitat espanyola i per tant s’ricolliren al
Decret 2987/1977 de 28 d’octubre (BOE de 25 de novembre).
Els resuitats pretesos per l’esmnentat decret foren insuficients,
i, al cap de dotze anys, encara hi ha ciutadans que no han resolt
la seva situació.
Un altre és constituit pels immigrants procedents d’dlltres t e
rritoris de l ’ f i c a negra (Camerun, Costa d’Ivori, Ggmbia),
que, fugjnt-ne per la manca de feina, van servir de mA cl’obra
barata entre els darrers mys de la &cada dels setanta i principi
dels vuitanta i que tampoc no han consolidat la seva residhcia.
Els africans que van arribar fa clcu Q quinze anys ignoraven
les seves obligacions administratives com a estrangers i, ates
que el que cercaven em feina i en van trobar i que, a m6s gaw
dien, d’ima certa permissivitat per part de l’administrwi6, van
mar consolidant la seva posici6, malgrat que es mantenia la
irregularitat de la seva situaci6 ídrnhistrativa.
Aquest grup ha donat lloc a l’existhncia d’wra segona generwi6 ja nascuda al pais. Més endavant sorgiren altres carrents
migratoris que ja vm trobar un panorania mds desfavorable
arran de la crisi cconbmica.
Rernarcaetn q u i especialment la situació del grup que arribli a Catalunya procedent del continent africh. L’entrada de ciutadans o estrangers de tots els paisos pobres, especialnient
africans, és una realitat constant.
Una de les motivacions d’aquesta emigració són els canvis
polftics no dernocrhtics que es produeixen en els palsos d’origen. La rebuda ri’aqwsts “refugiats” s’assumeix de manera diversa segons ei país cl’origen i en finci6 dels lligams
econbmico-cutturalspreexistents,
El grau d’interks polític que hagi suscitat un esdeveniment
concret en els mitjans de comunicació nacionals pot arribar a
influir decisivament en l’actitud o els criteris que adoptar&I’administraci6 a l’hora de resoldre situacions d’asil polític dels estrangers exiliats, Habitualment els paisos africans no s6n
noticia,
L’exighcia de documentació acreditativa de la condici6
d’exiliat pulrtic per atorgar l’asil comporta unes dificultats m6s
serioses per als estrangers procedents del Tercer Món, per@
11w organització social i administrativa és ben diferent de la del
mnún occidental,
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Una altra causa d’emigraci6 6s la motivació econbmica, que
sol ser el rnobii més fieqiient. Cal remarcar, p r b , que no tots
els africans surten del seu pais per fugir de la miseria i la fam,
Alguns ha fan per cercar, com qualsevol esser hum&,una millora de les condicions de vida.
’i’anrnateix, es pot lzfirmar que d’emigraci6 n’hi haurh mentre
hi hawrh paisos rics i pobres, perb allb que cal evitar 6s que
aquests ~ ~ U X Qde
S poblacih afavoreixin l’explotació d’uns homes per uns altres. I ara per ara el col-lectiu que ens ocupa ha
d’acontentar-se amb la feina que se’ls ofereix, que acostuma a
ser la que no valen eEs nacionds o que nom& accepten les capes rn& deprimides de la mateixa societat.
Com hem dit, la gran majoria d’emigrants africans que arriben a Catalunya ho fan per treballar. Arriben amb recursos escassos i, per la dificultat a entrar al pais -ja que no se’ls
concedeix el preceptiu visat-, entren com a turistes. Aquí comenp el seu llarg cami de desesperaci6 i sofriment.
El primer problema que troben és de legalitzar la seva situaci6. Primer obstacle: la llengua. Dificultat afegida: la manca
d’atenció que reben. Aquesta suma d6na com a resultat l’obtenci6 d’una informacia inexacta o equivocada. Semblaria doncs
que la posici6 institucional és, almenys, disuasbrla.
Volem cridar l’atenció sobre la discriminació soferta pels
emigrants africans sobre la resta de grups d’estrangers des de1
moment de la seva entrada. Farem esment de l’ordre ministerial
de 22 de febrer dei 1989, del Ministeri de I’Interior,sobre mitj a n s econbrnics que han d’acreditar els estrangers per entrar al
pais: “La exigencia de acreditaci6n de recursos se har6 de modo
más sistemático y exhaustivo en Ias fronteras extracomnnitarias, en las entradas de transportes terrestres, maitimos y abreos procedentes o con escalas en paises no rniembros de la
CEE; especialmente sobre nacionales de países estadisticarnente rniis sensibles a la emigracidn ilegal en Espafia y mds particularment~sobre nacionales de pal‘ses con 10s que no exista
acuerdo de supresión de visado’’. fis evident sobre qui recauran
aquests controls.
Des d’aquesta perspectiva 6s ficil imaginar que estan abocats, corn animcihvem m6s amunt, a esdevenir mh d’obra barata
destinada a treballs poc especiditzats que molt pocs nacionats
estan disposats a acceptar.
La promulgació de la Llei d’Estrangeria va constituir un intent per piut de 1’Estat de resoldre els problemes existents. La
SQhlCi6, perb, partia de zero i no preveia els supbsits abans exposats, L’aaplicaci6 de la llei tm ha donat el resultat esperat pel
coklectiu africh i en molt pocs casos ha permi% la regularitzaci6
de la seva estada al país.
Els postulats de la Llei Orghnica 7/1985, d’l de juliol, dels
Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya, han estat insuficients, i els mitjans aplicats no han estat sempre els constitucionalment tutelats, corn d’altra banda ha estat repetidament
exposat tant en Informes nostres com del Defensor de2 Poble,
Comissi6 de Drets Humans d’aquest Parrament i per iniciatives
parlament hies diverses.
Totes aquestes limitacions i obstacles porten e€ treballador
d - c h a tancar-se en el seu cercle més afí i, per tant, a ser incompxhs per la resta de la societat,
En efecte, les feines ,els salaris ,el desconeixement de la seva
cultura per part dels c<nacionals>>,
la utilitzaci6 politica que, en
determinats moments, es fa de la realitat de l’emigrant (vegeu
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inseguretat ciutadana o compethcia deslleial), tot plegat provoca un rebuig social que cs reflecteix en qüestions tan elementals
com la negativa a llogar-10s cases, fet que els obliga a viure en
condicions infrahumanes. En aquestes condicions 6s molt dificil que es pugui produir una integració social plena.
Val a dir, tanmateix, que en algunes ocasions el ciutadh reacciona contra determinades actituds detestables en una societat
progrcssista 3 dernocrhtica.
Molts emigrants que van arribar al nostre pais l’han abandonat voluntilrjaineiit pcrquk les possibilitats cle subsisthcia han
esdevigut escasses o nulles. Perb hi ha grups nombrosos que,
malgrat tot, tenen la voluntat de romandre. NO tots ho aconsegueixen, per& ja que es troben en situaci6 d’illegali~~t
administrativa.
Finalment, reniarcarem que l’aplicació de la normativa en
matteria d’estrangeria, que, corn hem vist, ja és prou aclaparadora per als grups d’emigrants africans, no estalvia patiments al
subjecte de I’cxpulsib. L’estsanger que 6s sorpres en situació
d’iilegalitat és detingut i portat a un centre cíe detenci6. A Barcelona, fins al maig del 1989, els estrarigcrs podien romandre
detinguts fins a 40 dies en comissaries de policia, sense dutxes,
menjadors ni patis on poder veure el sol.
No 6s estrany observar que en les estadistiques de detencions
efectuades per la policia per comissi6 d’actes prcsuniptament
delictius i en les d’ingressos als centres penitenciaris hi hagi un
gran nombre de ciutadans afi-icans que, a més dels greus proble~nesde preparació professional, presenten mancaments culturals o simplement de parla de les llengües del país.
Les estadistiques penitencihies em indiquen que, per exemple, en un centre penitenciari COM la Model de Barcelona, hi ha
una mitjana de 400-450 presos de nacionalitat estrangera sobre
2.200-2.4 O0 interns.
Tota aquesta exposici6, que constitueix un intent d’acostar la
realitat dels emigrats africans al nostre Parlament, exigeix un
c,mvi de captcniment de les institiicions, de la normativa i tamM la rnentalització dels ciutadans perqiik no considerin el ueballador ilfTic8 com un competidor deslleial i una font
d’inseguretat ciutadana, sin6 corn ulla persona que cerca el desenvolupament propi i ia seva farnflia i que forma part del teixit
social.
Facilitem rz continuació un breu resum sobre la normativa
existent en rnathka tl’cstsangeria i de les possibilitats d’intervenci6 de la Generalitat de Catalunya, vistcs les seves competkncies en la matkria. La relació segiient es basa en les dades
extretes del dossier que ens ha facilitat I’Institut de Sociologia i
Psicologia Apl ¡cada.
LLei d’estrangeria: Llei 7/1985, (1’1 de juliol.
Reglament: R.D. 1 1 19/86, de 26 de maig.
Característiques generals:
- Segons d prehnbul, una de les finalitats de la llei 6s recollir, unificar i sistematitzar la dispersa normativa existent en
materia d’estrangeria i adequar-la als mandats constitucionals.
-La llei estableix 6nicment que gaudirim de la plenitud de
drets i garanties els estrangers que es trobin legalment a Espanya i estableix mesures per suprimir les situacions d’il-legalitat
de I’entrada, permanencia i treball dels estrangers, és a dir, l’expulsió.
- Pel que Fa a X’estrangeria privilegiada, en raó de supbslts
d’identitat o afinitat cultural es consideren en aquesta situaci6

els nacionals de pjisos iberoamericans, portuguesos, filipins,
equatoguineans, sefardites, andorrans i originals de Gibraltar
que pretengkih emprendre una activitat laboral o professional.
Aquesta situa& s’hha d’entendre amb hdependhia de la condició de privilegi que pot derivar dels tractats internacionals
multilaterals o bilaterals subscrits per Espanya. Remarquem
que la llei guarda silenci respecte als marroquins que des de fa
anys viuen i úeballen a Ceuta i MelilIa. Igualment s’omet la
menció de la situaci6 dels ciutadans comunitaris pel que fa n la
lliure circulaci6, encnra que aquest oblit ha estat en part esmenat pel R.D.1119/1986, de 26 de maig.
- Cal fer remarcar l’esperit restrictiu de l’atticulat en comparació amb I’hrnplia declaraci6 de principis dei prehmbul. Així
mateix, destaquem les arnplissimes facultats que es reconeixen
a l’administració per sancionar E’incompliment de les normes
d’estrangeria que la llei estableix.
C A considerar la possibíiítat de cercar vies de dihleg amb els
brgans competents de l’ahinistració central perqub,pel camí
de la mljtiia i lleial collaboraci6, es puguin assolir resultats satisfactoris.

3. Els vclls i els nens
La nostra societat est&organitzad d’acord amb una escala de
valors que reconeix l’bxit per sobre de tota altra consideracid.
La consecuci6 de béns materials, tradacci6 de l’kxit, empeny
els individus a adoptar actituds deshumanitzades. No és estrany, doncs, que els infants i els vells es trobin desprotegits
dins aquest model de societat. Aquests clos segments de la població tenen un factor cornG: la mmca de productivitat; tenen,
també, un factor diferenciador: els primers s6n considerats subjectes susceptibles d’integrar-se en el mercat del treball; els
vells, d contrari, són irreversiblement improductius,
Naturalment no tots els components cl’aquests grups s6n inclosos en el coklectiu de marginats. Unicament volem remarcar
que són individus de risc quan a i factor edat. se n’bi barreja ui11
altre: la pobresa. Com deiem a la introducci6 d’aquest Llibre I,
la pobresa rau sempre en les situacions de marginaci6. En
aquest cas s’afegeix a l’edat,
Cornenprem aquest epigraf- tractant la problemhtica de la
gent gran. En primer lloc, cal femarcar la insuficikncia de mitjans econbmics que pateixen, en general, els jubilats; ak2, pruvoca la recerca desesperacla d’una pensi6 per enfrontar-se a ics
necessitats bhsiques. El nostre sistema contributiu de Seguretat
Social deixa molts jubilats sense prestacions econbmiques, i
l’acci6 social i els serveis socials presten un servei ínfim i exclusiu que fa difícil la subsisthncia. En el cas de les pensions especials, la qiiesti6 es complica encara mes, at&sque no resulta
ficil que l’administració reconegui un dret de contingut econbmic als possibles beneficiais sense oposar-hi resisthcia.
La major part de les pensions Se vellesa, invalidesa i viduitat
de l’extingit SOVI, com també les de jubilació del sistema general de la Seguretat Social, continuen sense ni tan sols acostarse al salari mínim interprofessional, fixat enguany en 50.010
pessetes el mes. Pel que fa als desocupats de mes de 52 anys,
una vegada exhaurida la prestaci6 contributiva per desocupació
de L’INEM, continuen percebent el subsidi assistencial que
equival al 75% del salari minim, clarament insuficient.

EUTLLETÍ
OFIC~L
DEL PARLAMI55 DE CATALUNYA / Núm.149 / 29 de m q de 1990

Pel que fa a seguretat social, la Cmstituci6 consagra corn a
principi rector de la política. social i ecmbmica dels poders pfihlics el manteniment d’un regim pcblic de seguretat social per a
tots els ciutadans, d’acoid amb les convencions i els pactes iliternacionals, ratificats per I’Estat espanyol.
No obstant les premisses progressistes i avantguardistes que
informen la Constitució, les repetides queixes que rep la Instituci6 obliguen a concloure que els drets econbmics i sociah r e c e
neguts constitsrcionalrnent no se satisfan. Més que m6s quan,
pel principi de jerarquia nomativa, els principis consagrats per
la Constituci6 --que
han de considerar-se simples declaracions d’intencims- han de prevaler sobre les normes or&&ries del sistema de seguretat social en vigor, Aquest sistema
hauria de satisfer els &ets esmentats i protegir els ciutadans
contra els riscs socials i els desequilibris de la produccili i el
consum, a fi de contrarestar els factors negatius com l’atur, les
baixes pensions de jubilaci6, l’eschs índex de natalitat i la manca d’estalvi.
Com deiem en el Llibre I d’aquest Informe, estern pendents
d’informaci6 sobre les ihics orientadores de la futura llei de
pensions no contributives, que entra& en vigor el 1990, segons
tes notícies de la premsa, i que, segons el secretari generat de lli
Seguretat Social, “fmm innecessari el salari social“ en atacar
les situacions de necessitat existents i atendran amb un carhcter
igualitari tot 1’EEstat espanyol. Parallelament a aquesta mesura,
esperem la implantació, DO obstant les declaracions anteriors,
de I’anornenat salari social, que preveu ajwts pel sol fet de la
ciutadania als majors de 25 anys, i que ha anunciat el conseller
de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
El problema de manca de mitjans econbrnics d’iina part important de la tercera edat ens porta a examinar algunes qüestions que se’n deriven; per exemple, el problema de la casa.
Aquesta qiiestió presenta un doble vessant: d’una banda, els
preus elevaclíssims de les noves rendes de lloguer per als que
intenten aconseguir un pis nou; de l’altra, la insuficihncia de les
rendes antigues per als que les perceben com a dnic ingrés.
En efecte, assistim al fenomen d’un increment dels desnonaments per clenegaci6 de la prbrroga forgosa u per resoluci6 del
contracte de lloguer que es justifiquen en les causes que estableix la Llei d’hrendaments Urbans (art. 6%i 114, respectivament). Els motius m6s freqüents que hem detectat són els que
s’enumeren a la secci6 9 del Llibre X ci’aquest Informe. Malgrat
que aquesta situaci6 afecta indiscriminadament a tothom, volem remarcar la importhcia que presenta especialment per a la
gent gran, que lian de subsistir R base d’ma pensi6 de jubiiacilj
o d’una prestaei6 no contributiva.
L’altsa cara de la moneda la constitueixen, COM dkicm, els
que <<hanperdut la cursa dels preus>)pel fet que han dc comptar
com a tinica entrada amb la percepci6 d’unes rendes de lloguer
que responen n contractes antics i no tenen la possibilitat de p e
sar al dia el preu del lioguer per poder conservar, ni que sigui
en part, eX poder adquisitiu.
Els problemes que deixem exposats condueixen a la cansideració d’una altra qiiesti6: la perdua de la residhncia habitual O la
impossibilitat de mantenir-la forcen im sector important a ingressar en residkncies o a compartir els habitatges amb els fills,
Entenem que seria desitjable sensibilitzar la societat perquk
110 prosperés el concepte que la gent gran 6s una nosa. Aqnesta
idea esta forqa estesa actualment i esdev5 insuportabie per a al-
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guns riuctis familiars quan s’akgeix a la manca de recursos
ecanbmics.
D’un temps en& la prernsn palesa ei problema de Ies residenies per a gent gran. Ja hem fet esnient, a la primera part
d’aquest Informe, de la investigaci6 portada a teme pel DefenS Q ~del Poble sobre les residhncies ptíbliques. Ens referirem a
contimmi6 a les privades i ah problemes que susciten.
L’Administració actua amb excessiva cautela a l’hora de
clausurar establiments que no compleixen els requisits mínims
d’higiene i atenció m&dica,i la causa d’aquesta actitud, al nostre entendre, és el problema que produiria el fet de tancar-les,
que agreujaria i ampliaria la manca de llocs adequats on portar
els vells que hi estaven instal-lats.
Ates que moltes d’aqueste persanes tenen familiars en situació social estable, encara que mancats de fonts d’lngressos per
atendre les despeses que implica l’atenci6 a persones grans i
possiblement malaltes, en#enem que cal estudiar la possibiiitat
de destinar fons pressupostaris, de les partides destinades a subvencions a residhcies privades, B concedir ajuts directes a families que assumeixin l’atenci6 dels pares Q avis. Aquests ajuts
haurien d’anar acompanyats de les desgravacions fisc& pertinents per aconseguir I’objectiu proposat.
Considerem, en conseqiihncin, que cal fer un estudi en profunditat, tenint en compte tutes les variables, corn ara X’envelliment de la població (recordem aqui les dades que figuren a la
secció de Serveis Socials del Llibre 1 d’aquest Informe), 1’augment de famtlies sense fills o de nuclis monoparentais, o els
transtorns psiquics que procluelx l’ingrks en residencies a les
persones d’edat. D’aquest estudi hauria de resultar la definici6
d’uns plans i programes que incloguessin, a partir d’una visi6
de conjunt, les determinacions sobre prioritats d’inversians i les
formes i sistemes d’acturtció per aconseguir l’bpthia rendibilitat de la inversi6.
No podem acabar aquesta rapida maisi sobre els problemes
de la tercera d a t sense reiterar la nostra opini6 sobre la practica
adminisbativa -que entenem deplorable- consistent a denegar pensions contributives a aquelles persones a qui es presumeix et dret d’alirnents, d’acord amb el que preceptua el Codi
Civil. Segons les resolucions núministratives denegatbries de
l’ajut, estarien obligades rz complir el deure d’alirnents algunes
persones amb ingressos que es poden titllar d’iirrisoris. D’altra
banda, es pot suposar que els so1.1icitants d’ajuts han exhaurit
les possibilitats de demanda d’ajuda a llurs familiars i resulta, si
més no, extravagant infbrmar-los O aconsellar-los que la reclamin davant els tribunals de justícia.
Dins cl conjunt de la poblacili, a la bancla oposada a la terccra edat, figuren els menors. Els conflictesd’aquest collectiu van
íntimament lligats a la situaci6 familiar. La marginació dels
menors no neix afltadament, sin6 que és una perllongacih de la
situaci6 del seu entorn socid, En efecte, contrasta la situaci6 de
la infincia en les classes sociaIs benestants, ben alimentada,
ben tractada i fins i tot superprotegida, amb la de les classes
menys afavorides, en quB OB produeix de vegades la situaci6 radicaIment contrhria.
Els estudis psicolbgics moderns estableixen indubitndament
que l’melment del menor és fonamentai per a un bon desenvolupment fisic i psíquic. Igualment estableixen que I’mdament bptirn 6s el famifiar. Partint d’aquesta base, hem de
considerar que la donació del menor en adopcib, I’estada en fa-
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milies d’acollida o l’htematnent en centres ptiblics, quan hi ha
iina Fdrnília prbpia (naturalment no parlem de menors abmdonats) ha de considerar-se un mal menor.
Considerant els protilemes dels menors dins el context en qub
viuen, les solucions han ci’apuntar, en conseqükncia II I’eradicaci6 de la tnarginacid social, en general. Iniagliicrn el supbsjt del
menor que, a causa d’un historial deliciiu, ingrcssa per un periode de temps en un centre públic d’internamcnt de tnenors.
Deixant de bandit els dubtes que podria suscitar el valor rehabiiitador de l’estada en un d’aquests centres, no podem ignorar
que, en tornar a l’ambieent de prctcd&mcia,tomar&a patir totes
les influkncies negatives que l’han emph a unes nomes de
conducta antisocial.
Per tant, entenem que, efectiva corn resulta, l’ajuda als menors ha cl’inserir-se ei1 una politica global de lluita contra la pobresa i d’esforq d’integració social, per atacar els problemes
d’arrel; pensem en la desnutrició, els maltractaments, la @endkncia de drogues, la utilització del menor per a la mendicitat,
etc., els quals fets constítucixen simplement subproductes de la
marginalitai de l’entorn familiar.
La panorhmica normativa actual per al tractament dels problemes exposats es presenta dispersa, descoordinada i, alhora,
obsoleta, C Q ~ Is’ha dit a la secci6 8 del Liibre X d’aqtiest Informe. Reiterem Ia necessitat d’aprovar uila nova Llei de Menors
-la vigent data del 1948-, que, a I’hor;i que doni solució als
problemes actuals, coordini 1’actuaciÓ dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya amb competkncia et1
aqnesta matkria, tant com la dels serveis municipals d’aassisthncia social, que moltes vegades posseeixen i i m informacili m6s
prbxima sobre els conflictes que afecten els menors,

4. Kls depundcnts de drogues / SIDA

i41 aquest apartat volem fw un resum de tot allb que hem
anat enunciant al llarg dels Xnformes presentats al Parlament,
Volem, tarnbd, incidir especialment en la @est% e la malaltia
de la sida, com fi noti factor dc rnarginaci6 social.
Com 6s ben sabut, les persones addictes illes drogues constitueixen un grup de risc per contreure la sindrome d’irnmunodeficihcia adquirida.
La rniirghaci6 es podria produir pel conflicte dcls principis
constitucionals del dret a la intimitat i del dret a la salut pública.
Cal valorar el risc de contagi abans de prendre determinades
mesiires que podrien conduk certs nralalts a patir un rebuig social totd i abocar-los a una situaci6 desesperada. Més desesperada en la mesiira que se saben destinats a una mort certa i
propera.
AnahLit;r,arerna continuació la legislació relativa a l’aspecte
sanitari. La Llei 14/1986, del 25 d’abril, General de Sanitat, es-,
tablcix a I’articlc 10 els &ets i els deures dels usuaris dels serveis del sistema sanitari pdhlic i, bo i consagrant el &et de
Ililiertat d’elecció del tractament o de la intervenció m a c a ,
planteja la salvetat de l’exercici de la llibertat, qmm comporti
un risc per a la salut pública.
15s legitim que el &et individual cedeixi davant i’interks general. Aquesta obliga& és imposada per la Llei 3/1986, de 14
d’abril, amb carhcter d’orghnica. Així s’autoritza la intervenci6
administrativa d’adopció de mesures com ara ei reconeixement,
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el. tractament, l’hospitalització o el control quan s’aprwh hdicis racionals que permetin suposar I’existhcia de periíl per a la
salut de la població quc otxeixi a la sitilaci6 sariithria concreta
d’una persona o d’m grup.
La invocaciú d’aquesta llei haur8 de legimita-se, en co~mqiihcia, sobre la base de Xa protecció de la societat, jxtricarnerrt
llavors podran adoptar-se mesures drastiques que limitin els
drets individuals dels ciutadrms.
Val a dir, que fins ara l’Administracj6, fent un hs cautelósde
Ees mesures abans esmentades, ha adaptat resolucions que
s’adjuen m6s amb la salvaguarda dels drets fonamentals dels individus.
Volem recordar fes conclusions del Consell de les Comunitats Europees de 31 de maig del 1988, entre les quals destaquen les següents :
-Atbs que la sida constitueix un problema de sanitat piblica, la lluita contra la malaltia haura de basar-se en consideracions del mateix ordre.
- Lii prevenció initjmqmt la irr€ormaci6i l’eeducaci6 smithria són prioritats absolutes en la lluita contra la sida.
-Manca d’efickla com a mesura preventiva qualsevol pulitica de deteccilj sisternhtica i obligatbria.
- Cal evitar toia discriminació i estigmatitxaci6 dc les persones afectades pcr Ia sida, paticularment a la feina.
D’acord amb aquestes premisses, es van adoptar, cntre d’altres, els acords segiients :
- Concedir especial atenció al problemil de la toxicomania en relaci6 amb la lluita contra la sida.
- Prendre nota de la cornunicaci6 de la Comissió sobte
les seves activitats relatives a la sida i convidar-la a incloure les
persones que treballen en la lluita contra la sida COM a heneficiaris dels programes d’intercanvi d’investigadors, personal
d’ensenyament, etc.
Corn assenyala aquesta resolució, el grup de personcs (bogodependents presenta un factor de risc addicional per contreure
la malaltia, junt amb els hemoffiics i els homosexuals.
l%kern ara, doncs, d’aquest grup9el dels que han desenvo-

lupat una dependhcia de les drogues, com un grup de doble
risc, integrants dels exclosos socials o mmgjnatts,
S’han acirept al Shdic, amb certa freqiihcia, familiars de
drogaaddictcs o ells mateixos, cercant suport institucional per
desfer-se de l’habituació als estupefaents.
Aquest sol fet ja parla de In rnancmga institucional existent
de centres d ’acollimenti rehabilitaci6 d’aquestes persones. Les
queixes presentades no es refereixen al mal hncionament
d’aquest centres, sin6 a la seva prktica inexisthcia. Aquests
ciutadans es troben habitualment amb llargues llistes d’espera,
tant en els hospitals com en els escasos centres de rehabiljtaci6
i deshabituació.
Hem de posar en relleu la mmca de coordinaci6 dels serveis
utilitzats per aquests malalts, que dificulta el seguiment i X’evolució de la malaltia per part de metges i reeducaáors.
Considerem necesakia Xa reforma de la legiJaci6 laboral i
penal per a la reinserci6 dels drogodependents. No podem oblidar que aquestes situacions es produeixen sovint en entorns sociats on l’index d’atur & molt alt i la delinqiibnia és el rnodus
vivendi cl’ima part important del colkctiu.
No resulta suficient l’aclopció de mesures de tipus sanitari i
l’aprovaci6 de programes de grevencib. Cal que, a rnh, es
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prenguin inesiirm de reinserció social. e s per aixb que a b
guem pels canvis legislatius mds amunt esmentats.
Una altra qüesti6 connexa amb el que trdctern 6s la dels addictes a drogues, malalts de sida i que es troben en situació de
privació de llibertat. En aquests casos es planteja la possibilitat
ú’aplicació de I’article 60 del Reglament Penitenciari, que p r e
veu la possibilitat de concedir la llibertat condicional als que es
troben en situacid de compliment de condemna, quan pateixen
malalties inguaribles, acompanyades de sofriments físics.
No obstant aix6, l’aplicació d’aquest article es pot dur a efecte quan el reclús EB una famllia que se’n pugui o vulgui fer CArrec. Per les noticies que ens han arribat, aquesta situacid no és
gaire freqüent.
No seria ocids, per tant, projectar programes que establissin
la possibilitat de recollir en centres pliblics aquests malalts terminals.
En conseqü$ncia, caldria que les partides pressuposthies
destinades a programes de prevencib i control de la sida, que
per a l’my 19K9 sumaven un total dc 21 milions de pessetes, es
distribuissin de manera diversa a l’exclusiva atenci6 smithria i
fossin esrnqades de manera que s’enfmntessin realment R la
problemhtica social que envolta els inaIaIts de referhncia.
5. Els disminui’tsfísics i psíquics

Els problemes que presenta el grup de persones afectat per
alguna disminuci6 fisica o psíquica justifiquen d’incloure’l en
el collwtiu úe marginats.
L’objectiu de la politica que porten a terme els poders pLiblics hauria de tendir a la seva inserci6 social. Aquest objectiu
hauria d’abastar una doble finalitat: atendre les Seves necessitats bhsiques i fwilitar-10s la integraci6 en eX m6n del lleure fins
rz una plena narmalitzacid
Per aconseguir la inserci6 cakírir. canviar els plantejaments
actuals de la política que se segueix des de I’Aclministració.
Naturalrnent, per poder comenpr a parlar d’integraci6, s’ha
de procedir, en primer Xloc, u adequar a la realitat els subsidis
vigents, de forma que cobreixin els m’nirns de dignitat de vida
per a la sustentació dels minusviilids. La normativa actual no
compleix aquesta funci6.
El subsidi de garantia &ingressos mínims, integrat dins el
sistema especial cle prestacions socials i econbmiques per a minusvhlids, va ser regulat pel Reial Decret 383/1984, d’l de febrer.
Encara que aquest fet s’ha tractat en el Llibre I d’aquest hforme, volem reproduir aquf alguns dels aspectes tractats per
cridar l’atencid del Parlament sobre aquest problema.
Repetirem, doncs, els requisits necessaris per gaudir d’un
su~bsiciide garantia d’ingre’essosr n h h s :
- No trobar-se dins e1 camp d’aplicació del sistema de la
Seguretat Social.
-No ser beneficiaris, per edat o per qualsevol dtra circurnsthcia, de presta56 o ajut de naturalesa i finalitat anuogues i, si
escau, de quantia igual o superior atorgada pes un altre organisme piiblic, o b6 no tenir-hi dret.
-No superar en recursos personais e1 70% del salari mhim
en cbmput anual (llevat del cas que ei minusvhlid tingui persones a c h e c seu o formi part d’una unitat familiar de la qual de-

9641

pengui, ja que, en aquest cas, s’introduekn dtses elements correctors).
-Tenir més de divuit anys.
- Estar afectat per una incapacitat en grau igual o superior
al 65%.
-Estar impossibilitat per obtenir feina adequada, a causa de
la minuvalidesa.
De la lectura d’aquests requisits es despren que les persones
qiie els compleixen es troben en una situaci6 gens envejable i
que no tindran cap m6s ajut per viure. A mbs, en generd, estan
impossibilitats d’aconseguir ingressos com a renda del treball.
Semblaria que davant aquesta situació l’tldministracili els hauria de procurar un subsidi per viure dignament.
No obstant aixb, ens trobem que la quantia del subsidi 6s de
22 .O00 pessetes. Aquesta quantitat resulta ostensiblement insuficient per subsistir en condicions nomds. Si afegim a les despeses normals de manutenció d’una persona les addicionals a
qu&es veuen obligats per causa de les seves limitacions, el subsidi ja IZO6s insuficient, sin6 que resulta irrisori.
Si el disminu’it pateix tina limitaci6 en grau igual o superior
al 75% i necessita ajuda d’altres per a les activitats de la vida
quotidiana, t6 dret a una quantitat complementhría, anomenada
<<ajudaper a tercera persorsa>r.L’import d’aquest complement
és de 8.590pessetes. Sobren comentaris.
Volem remarcar, a mks, que si l’import del subsidi d’ingressos rninirns ja representa una gran mancanga en el sistema especial de prestacions per a minusvhiids, encara resulta mes greu la
interpretació restringida que fa I’Administraci6 sobre el compliment dels requisits necessaris, per part d d sollicitant, a l’hora
d’atorgar la prestaci6 peribdica. En aquest sentit assenyalarem
que els problemes que sovintegen --de discrephcia de criteris
enúe l’Administraci6 i els afectats per a la concessi6 dels subsidis- són fonamentalment dos: la valoraci6 del grau d’incapacitat o de rninusva?idesa i la consideració sobre la possibilitat
d’obtenir una feha adequada.
Reiterarem també l’exemple que ja hem citat al Llibre X sobre i’aplicació del barem per a I’avaluacib de la impossibiritat
d’obtenis fcina adequada. Es tracta del cas prhctic que ens vam
plantejar consistent en la situaci6 següent :
Una persona disminu’ida en UR 65% o mhs, de 40 anys d’edat,
amb el certificat d’estudis primaris, amb una professi6 inadequada o inconvenient a la seva incapacitat, vivint en una zona
on no hi ha ofertes de treball per a la seva professió o professions afins i que es troba limitada en el temps de deúicació a la
feina, obtindria un total de quatre punts sobre els set necessaris
perque se li estimes la impossibilitat de trobar feina adequada.
Es un fet objectivable que la persona de l’exemple es troba
abocada a la rniskria. I q u i tornem a trobar l’etern dement de
rnarginaci6: la pobresa.
Així les coses, entenem que aquesta mat&ia adoleix d’uns
principis poc encertats i la sitriaci6 s’agreuja quan s’hi a€egeix
la gasiveria amb la qual es concedeixen les prestacions: Les
quantitats que es dediquen en els pressupostos a l’assisthcia
dels rninusvhIids s6n escasses. Entenem que una disponibilitat
pressupostbia tan baixa atempta contra els principis constitucionals de reconeixement del dret a gaudir d’una vida digna.
Igualment vulnerat resulta el principi que consagra el dret a una
completa realització personal i la total integració social.
Creiem indispensable que tota la societat se sensibilitzi. en-

9642

BUTLLETi OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Núm. 149 / 29 de mar$ de 1990
_-.-

vers els problemes dels disrninu’its i es posi en practica una plitica de solidaritat, donant exemple en primer lloc, des dels po-

ders públics,
La manca de sensibilitat imperant es tradueix en problemes
quotidians que dificulten enonnernent la vida dels minusvhlids,
Ens referim, naturalment, a l’existhncia de barreres arquitecthniques. La supressi6 d’aquests obstacles s’hii arribat a reglamentar, perb hem denunciat reiteradameilt, i continuem
denunciant, la seva existhncia. I el que encara resulta més pcn6s
6s que la mateixa Administració no respecta la normativa.
La problemhtica exposada resulta igualment d’aplicacih als
disminu’its Msics i psiquics, Tractarem a continuació d’eshossitr
alguns dels problemes específics de les persones que intcgren el
segon grup.
Comencem per l’etapa escolar. La integraci6 dels nens amb
disminucions d’aquest tipus en escoles p~bliquesno especialitmdes esdevd, clc vegades, molt difícil. A travks de les queixes
que lzcrn estudiat, hem tret la conclusió que alguns professors es
neguen o es resisteixen a fer l’esfoq tiptementari que representa l’ingr&sd’un disrninu’it:psiquic a la seva classe. Els pares
d’aquests nens, quc ja no tenen una vida precisament ficil, han
de lluitar (<acop dc disposició>rper veurc satisfets els seus drets
Xegitims.
En el cas que la deficihcia sigui molt important els menors
han cl’assistir als centres d’eeducaci6 especial. Remarcarem només que aquests centres no estan gaire sobrats de places.
Pel que fa a l’etapa que podríem anomenar post-escolar hi ha
tallers ocupacionals específics, per6 cal remarcar quo presenten
deficikncies importants, COM ara, que no s’hi preveuen ni atenen totes les singularitats i que les especificitats ofertes s6n mínimament cobertes.
Remarcarem, finalment, que els afectats per l a sindrorne de
Dawn, per parhlisis cerebrals i altres incapacitats psiquiques
greus, no reben i’atenci6 assitencial en el grau i amb i’efectivitat que seria desitjable.
Caldria, doncs, una millor caorclinació entre els departaments
#Ensenyament i de Sanitat per aconseguir resultats vhlids i positius en el camp de les disminucions, a l’imra que es renclibilitzaricn les inversions.
Resulta j a un leit motiv d’aquest Llibre 11 la invacaci6 de Ia
necessitat d’integració social. Hi insistirem, perb. Entenem que
la tasca administrativa no es pot limitar a la concessi6 de subsidis i ajuts. La politica a desenvolupar pels poders p6Mics s’ha
d’adrqw a fomentar la participaci6 dels cüsminu‘its en totes les
activitats ciut adams,
CaldrB, per tant, canviar els plantejaments que se segueixen
fins ara, en el sentit que, a partir de la rnentalitzaci6 de l’administraci6 per considerar Ia societat com un tot que inclou també
les persones amb limitacions fisiques o psíquiques, se sensibilitzi l’opinió liblicaen aquesta mateixa via. Dit d’una altra manera, els problemes d’aquesr coI4ectiu han de ser assumits per
tots, no solament pels afectats.
111. CONCLUSIONS

Tkm arribat al final cl’aquest breu examen de la marginaci6 a
Catalunya, De I’mhlisi se segueixen una skrie de conclusions
que recollirem en shtesi. Intentarem que resaltin els punts que

-

ens semblen primordials i que requereixen el tractament prefcrent de les administracions afectades. Entenem que l’objwtiu
d’aquest Llibre II s’haurh coinplert en el cas que les nostres recomanacions no quedin en paraules.
Seguint la dita popular <<Quimolt abrap, poc estreny}) tractarem ara de plantejar, de la manera m6s breu possible, w1 limitat nombre de conclusions, alguna de les quals ja ha estat
exposada en ocasions anteriors clavant el Parlament:
- La pobresa 6s el principal component de tota situaci6
d’iinjusticia swid. Cal establir els plans necessaris per eradicarla i, en aquesta tasca, cal afavorir els collectius més vulnerables
i indefensos. L’apravació i E’aplicaci6 d’aquests plans hauria
d’efectuar-se sota d s principis de coordjnaci6 i co!laboraci6
efectives entre les diverses administracions i entitats civiques
afectades.
-L’aperativitat de qualsevol pla d’acció smid clepkn directament de l’exisdncia o de I’aprovació simulthnia de la dota&
econbinica suficient per partar-lo a teme. Els poders pdblics
haurien d’actuar en aquesta linia a l’hora d’elaborar qualsevol
programa en aquesta mat&&
- L’acci6 de lluita contra la pobresa ha de ser comunitkia i
s’ha de traduir en la voluntat pública i privada cle solidalitxar-se
amb els sectors de pobla& més desfavorits. Cal sensibilitzar la
societat perquh se substitueixi et concepte d’assisthncia pel de
solidaritat. Aquesta accili, caldrh desenvolupar-la en collaboraei6 amb totes les insthcies ptibliques, potenciant la coordinacl6
i la planificaci6 i seguint els principis operatius establerts a la
Liei 26/1985, de 26 de desembre, de Serveis Socials de Catalunya.
- Cal regular de manera específica la problemhtica que susciten en el p h lalmrd i social els grups transhumants de poblaci6 gitana dedicats a les recol.leccions agrícoles de temporada.
Amb aquest efecte caldria definir les obligacions de carhcter
tuytiu de les adrninistmcions impkades. La reitemi6 de conductes atemptathries als drets humans fonamentals, amb la tolcrhcia interessada de l’adrninistraci6, avala la nostra demanda
en uns assumptes que requereixen una intervenció d’urgbncia,
- Cal cercar vies de dihteg entre l’administraci6 catalana i
l’adrninistsaci6 central, perque, pel camí de la mGtua i lleial.
collaboració, es donin solucions efectives que vinguin a remeiar la situació dels estrangers a Catalunya.
-EIS problemes derivats de la vellesa (salut, estatge, cultura, lleure) s6n un repte actual de necesdria i urgent solucid Cal
promoure el benestar de la nostra gent gran mitjanpnt realitzacions i programes emmarcats en plans integrals (d’abast general) amb un finanpment suficient.
- L’aactual sistema d’ajudes socials exclou injustament dels
beneficis que preveu, una gran part de ciutadans que n’eestan necessitats (minusvhlids, gent sense recursos), sense atendre, d’altra banda, nivells mínims de dignitat de vida ni procurar la
integració social dels seus destinataris. Cal, per tant, un canvi
substancial dels plantejaments vigents amb l’objwtiu últim
d’assolir la implantaci6 d’un salari ciutadg que resolgui les actuals mancances.
- Cal que els poders públics potenci’in l’ampliaci6 dels centres de reinserci6 i rehabilitació existents i la creació d’altres de
nous que puguin absorbir la demanda malauradament creixent,
pel que: fa a recuperaci6 de les persones que han patit o pateixen dependhncia de drogues.
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ANNEX
LLFJ 1411984, DE 20 DE MARC, DEL SfNDIC DE GREUGES

N . de la R.: EE text de la Llei es pot consultar al BUPC, 18711,del 7 de mar$ de 1984, i
al DOGC, 421, del 30 de marc de 1984, i la rnodiftcacid feta per la Llei 1211989,de Mod@cucid de la Llei 1411984,del Síndic de Greuges, es pot consultar al ROPC, 117, de3 I3
de desembre & 1989, i al DOGC,1234, del 22 de desembre de 1989, i 1243, de¡ 17 de
gener de 1990.
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