
DIARI DE SESSIONS 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Skrie C - Número 280 I IV legislatura I Set2 periode 

Dimarts, 4 d’abril de 1995 

Comissió del Síndic de Greuges 

Presidhcia de 1’1klustre Sr. Miquel Pueyo 
Sessi6 n h .  7 

SUMARI 

La sessid s’obre a dos quarts d’onze del matí. 
Informe del Sindic de Greuges corresponent a l’any 1994 (Reg. 26501) (Punt únic de l’ordre del dia.) 

La sessib se susp2n a dos quarts de dotze del migdia i es reprdn a tres quarts de dotze i dos minuts. 
Presenta&: síndic de Greuges (p.  6800). 

Intervenci6 dels grups: Sra, Muntserrat ( P )  (p.  6807), Sra. Oranich (IC) (p. 6808), Sr. Portabella 
(ERC) (p.  6810), Sr. Abelld i Aljonso (S)  (p .  68JI), Sr. Viiias (CiU) (p. 68131, Sr. C U ~ ~ U Z U ~ Q  (CiU) 
(p. 6814) i Sr. Descals (CiU) (p. 6815). 

Ila sessió se susp3n a dos quarts d’una del migdia i tretze minuts i es u e p r h  a un quart de dues i cinc mi- 
nuts, 

Resposta conjunta: sindic de Greuges (p. 6815). 
La sessid s’aixeca a les dues del migdia i vuit minuts. 



6800 DIARI DE SESSIONS I C - Núm. 280 I 4 d’abril de 1995 I COMISSI6 DEL SÍNDIC DE GREUGES 

SES SI^ NÚM. 7 DE LA co~rssrd 
DEL SINDTC DE GREUGES 

La sessid s’obre a dos quarts d ’onze del matí. Presideix 
el Sr. Pueyo, acompanyat del vice-president, Sr. Parem, i 
de la secrethria, Sra. Vidal. Assisteix la Mesa el kletrat Sr. 
Vintrd. 
Hi sdn presents les diputades i els diputats Sr. Aligué, 

Sua. Bruguera, Sr. Campuzano, Sr. Desculs, Sr. Escud6, Sr. 
Girnénez, Sr, Orriols, Sra. Fallé i Sr. Viñas, pel G. P. de 
Gonvergthcia i Unib; Sr. Ahelló i AL$onso, Sra. Rarenys, Sr. 
Font, Sr. Noguer i Sr. Oliart, pel G.  Socialista; Sr, Portube- 
lla, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sra. 
Orartich, pel G. P. d’lniciativa per Catalunya, i Sru, Mont- 
serrat, pel G. P. Popular. 

Assisteix en aquesta sessió el síndic de Greuges, Sr. An- 
ton Cafiellas i Bakelis, acompanyat de ¡’adjunt del S€ndic, 
Sr. Enric Ricard Rartlett i Castell&, i els seu$ eotlubora- 
dors, Sr. Xavier Bover i Font, Sr. Joaquim Soler i Pont, Sra. 
M. Josep han-Torres i Carceller, Sra. Pilar Busquiel i So- 
rian5, Sra. Dolors Rovira i Corcoy, Sra. Neus Purás i 
Domhech, Sru. Carme Caiiadilla i Estrada i Sra. Elisabeth 
Abella i Roca 

Ordre del dia 

Punt u’nic: Debat de I’Informe corresponent a I’arsy 
1994, presentat al Parlament pel Síndic de Greuges (Reg, 
26501). 

EI Sr. PRESIDENT: Bon dia, senyors diputats; bon dia, 
senyores diputades. S’ inicia aquesta reunió de la Comissi6 
del Sfndic de Greuges convocada per a la presentació i el 
debat de l’hforme de l’honorable sindic corresponent a 
l’any 1994. Corn vostks saben, el debat d’aquesta sessi6 es 
regula per l’article i44 del nostre Reglament, del Reglament 
del Parlament. 

I voldria, en  primer IIoc, interpretant -crec- el sentiment 
dels senyors diputats i senyores diputades, donar ia nostra 
benvinguda mes cordial a I’honorable shdic de greuges de 
Catalunya, el senyor Anton CaiielIas, tamb6 al senyor Enric 
Bartlett, el seu adjunt, i al mateix temps tarnbd voldria fer 
constar la preskncia de la senyora EIisabeth Abella, el se- 
nyor Xavier Bover, ei senyor Joaquim Soler, la senyora Ma- 
ria Josep han-Torres, la senyora Pilar Busquiel, la senyora 
Dolors Rovira, la senyara Neus Paris i la senyora Carme Ca- 
Aadilla, tots ells colhboradors de l’honorable síndic, 

A continuació prendrh la paraula el senyor Cañellas, 
I’honorable sindic, per fer la seva presentaci6 de I’Inforrne 
corresponent a 1994, i després, com vostes saben, cadascun 
dels grups tindrh l’oportunitat d’intervenir per formular pre- 
guntes Q demanar aclariments. A continuaci6, suspendrem la 
sessió durant un temps no inferior a trenta minuts per tal que 

el síndic i els seus cobhboradors puguin agrupar les pregun- 
tes i les demandes d’aclariment i la reprendrem amb les res- 
postes del sindic. 

Per tant, sense mes preiimbuls, té la paraula l’honorable 
sindic, el senyor Anton CañelIas. 

El Sr. SÍNDIC DE GREUGES (Anton Cañellas i Bal- 
cells): II.lustre senyor president, ilalustres senyores diputades, 
ilh~stres senyors diputats, comparec davant d’aquesta Co- 
missib en el dia d’avui per informar de I’slctuació del Síndic 
de Greuges durant I’exercici de 1994. En compliment del 
mandat establert a l’article 30 de la Llei de1 Sindic, el passat 
dia 6 de m a q  vaig lliurar 1’Informe anual de la institució a1 
molt honorable president del Parlament, informe que -Com 
saben- ha estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament, 
del 1’7 de mag. 

Per segon any consecutiu l’interhs de la presidkncia de la 
cambra, de la presidkncia de la Comissi6 i de tots vastes ha 
possibilitat que comparegui prhcticarnent durant el primer 
trimestre de l’any per informar de les actuacions d e  l’any 
anterior. Vull agrair l’esforq realitzat pel Servei de Publica- 
cions, sense el concurs del qual aixb no hauria estat possi- 
ble, i de tots vosths, que han hagut de prioritzar la seva 
anhlisi sobre altres qüestions que també reclamen la seva 
atenci6, 

A la presentaci6 de I’Informe assenyalo que Phforme 
manté l’estructura del de I’any 2993, si bé s’han introduit al- 
gunes modificacions en  la seva redacció, amb intenci6 
d’ampliar la informaci6 sobre la tasca realitzada que ha 
comportat un augment de la seva extensió. Les considera- 
cions del Sindic tenen una base empírica, les queixes dels 
ciutadans de Catalunya, i és per aixb que la narraci6 de les 
queixes rebudes o de les actuacions d’ofici dutes a terme 
continua constituint l’eix de 1’Informe. Aixb no obstant, 
hem cercat que els diferents ternes tinguessin una certa auto- 
nomia expositiva; és a dir, que les nostres reflexions sobre 
una materia fossin comprensibles per a la lectura del tema i 
no calgués extreure-les per inducció d’allb que es diu a la 
narraci6 de 1 actuaci6, narraci6 que passaria. a tenir un carhc- 
ter m6s marcadament il*lustratiu i complementari- 

Igual corn el de l’any 1993 es d6na compte en un capitol 
autbnorn, l’onzh, de les propostes de modificació de norma- 
tives o recomanacions directament formulades pel Sfndic i 
dels suggeriments d’aabast general, de carhcter interpretatiu o 
organitzatiu. En un altre capitol, el dotze, 6s narra les actua- 
cions d’ofici iniciades durant l’any; i per últim en un de di- 
ferent, el tretze, es fa el seguiment d’actuacions iniciades 
durant I’any 3993 i que amb posterioritat a I’informe 
d’aqueli any han experimentat variacions significatives. 

Amb el propbsit esmentat de fer més entenedor 1’Infor- 
me, l’apartat de conclusions 1’hern fet una mica mis extens, 
amb la pretensió que les conclusions puguin ser més matisa- 
des. A l’apartat estadístic, concretament en I’annex 5, intro- 
dui’m una variació que considerem significativa a la qual 
immediatament ens referirem amb vista sl clarificar els casos 
en qu& el ciutada tB, a judici del Síndic, ra6 davant de 1’Ad- 
ministració, i a concretar el grau d’acceptaci6 de les consi- 
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deracions del Sindic per part de les administracions respecti- 
ves. 

Les actuacions iniciades I’any 1994 han estat 2,602, una 
més que ]’any 1993. La seva distribució ha estat de 891 
queixes resoltes directament en el moment de la consulta a 
en hores immediatament posteriors; 1.683 queixes forma- 
litzades per escrit i 28 actuacions d’ofici. En conseqiikncia, 
es pot dir que en els últims tres anys les queixes s’han esta- 
bilitzat: 2,492 l’any 1992; 2.601 el 93; 2.602 el 1994, A 
l’annex estadistic niímero 3 s’acompanya la elassificaci6 per 
rnatsries que coincideixen amb les seccions de l’hfarme, 
des dels expedients de queixa i actuacions d’ofici iniciades. 
En l’annex nljrnero 4 s’acompanya la classificaci6 de les 
queixes i actuacions d’ofici per administracions afectades. 

Corn ja hem assenyalat, I’ Informe introdueix alguns can- 
vis en l’apartat estadístic; així, en la línia d’allb que s’apunth 
l’any J 993, en l’annex número 5, es dóna compte mitjanqant 
una representació grhfica, de les queixes admeses i de les 
inadmeses: 76%, 24% respectivament. De la distribució de 
les queixes admeses, on s’assenyala que el reclamant té rad 
en tot o en part, en 586 -és a dir, w n 41 % de les queixes ad- 
meses; té raó I’AdministraciÓ en 466, un 33% de tes queixes 
admeses; i en 364 ocasions, és a dir el 26% de la queixes ad- 
meses, s’ha donat assessorament a I’interessat o s’ha tram& 
a un altre ombudsman, normalment al defensor del Poble. El 
grau d’acceptaci6 de les consideracions que el Síndic adrep 
a les diverses administracions, el 31 de desembre de 1994, 
data a que es refereixen totes les dades aportades, es situa en 
un 79%, el percentatge de rebuig és del 7% i la manca de 
resposta fins aleshores del 14%. 

L’altra novetat significativa en l’apartat estadistic 6s la 
incorporaci6 d’una relaci6 ordenada, per mathies i per ad- 
ministracions afectades, de 195 resolucions del sindic -po- 
den ser advertiments o recordatoris de drets legals, 
suggeriments interpretatius o organitzatius i propostes de 
conciliació o acords-, aixi com recomanacions, és a dir pro- 
postes d’innovaci6 normativa, amb un resum del seu contin- 
gut i la indicació de la posicili presa per I’Adrninistracib, la 
seva acceptació, la no-acceptaci6, o bk pendent de resposta. 

Com en anys anteriors, el Síndic ha aprofitat l’avinentesa 
de donar compliment al mandat legal d’informar el Parla- 
ment de Catalunya sobre la seva activitat per fer unes refle- 
xions sobre alguna qüestió que li sembla d’actualitat o 
especial importhncia; reflexions que es recuílen sota l’epi- 
graf del llibre segon de l’hforme. Si l’any passat una breu 
anhlisi de l’irnpacte de la crisi e c o n h i c a  a la nostra societat 
a la llum de les actuacions del Síndic servia per fer unes re- 
flexions sobre l’ocwpaci6 i sobre l’estat de benestar, en- 
guany el Sindic aprofita la procIamaci6 per Nacions Unides 
de 1995 COM Any Internacional de la Tolerhncia per refle- 
xionar sobre les causes de la intolerhncia, els límits de la to- 
lerhncia i les mesures per a promoure aquesta última, 

Abans de fer un repas succint de l’hforme, com altres 
anys, voldria fer unes consideracions de carkcter general so- 
bre un parell de qiiestions que es projecten amb major o me- 
nor mesura sobre la totalitat de les hrees o mat5ries objecte 

d’anhlisi per part del Sindic. Les disfuncions entre les previ- 
sions legal s, el desplegament reglamentari i 1% apl icaci6 ad- 
ministrativa, d’una banda, i d’atenció entre els principis de 
legalitat i eficicia en l’actuar de I’Administració, d’una al- 
tra, 

Un cop el Parlament, com a dipositari de la sobirania, ha 
fixat mitjanqant l’exercici de la potestat legislativa uns man- 
dats per a l’Adrninistraci6 i per als ciutadans en vista a 
aconseguir determinats objectius, sembla que les mesures a 
adoptar per les administracions, en  tant que organitzaci6 su- 
bordinada al legislatiu i dirigida pel Govern, que 6s respon- 
sable davant del Parlament, haurien de prendre’s 
ripidament; en definitiva, que un cop els representants del 
poble s’han pronunciat les seves disposicions haurien de ser 
efectives en terminis relativament breus. Doncs, b@, en l ’ h -  
forme comentem alguns casos on aixb no succeeix i transco- 
rre un termini que en opini6 del Síndic és excessiu per fer 
efectiva la voluntat dei representants de la nació. 

A tall d’exemple i sense pretendre ser exhaustius, citem 
dos casos referits cada un d’eIls a dues administracions dife- 
rents, a la local i a l’autmbmica respectivarnent. Primera- 
ment, la lentitud d’alguns ajuntaments a fer efectiu el criteri 
de permissivitat que el Decret 100184, del 10 d’abril, sobre 
supressi6 de barreres arquitectbniques, preveu que s’ ha 
d’aplicar en I’anhiisi de les infraccions en l’estacionament 
de vehicles comeses per persones amb discapacitats físiques. 
En segon lloc, podem citar la manca de desplegament, que 
confiem que quedi esmenada enguany, de la Llei 1011990, 
del 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats re- 
creatives i els establiments públics en relació amb la regula- 
ció de les condicions objectives de l’anomenat dret 
d’admissió dels consumidors i usuaris dels establiments de 
p6blica concurrencia per evitar-ne un hs arbitrari. 

Comentaré tot seguit algunes qüestions en  relaci6 amb el 
procediment administratiu, En 1’Informe comentem diversos 
casos on a judici nostre s’han produi’t vulneracions del pro- 
cediment de diversa entitat; vulneracions que les m6s de les 
vegades han estat esmenades per l’Administraci6 a posterio- 
ri de la nostra intervenci6. Així, per exemple, en relació amb 
els procediments de constrenyiment en que s’han arribat a 
embargar comptes corrents i posteriorment s’ha comprovat 
que el dkbit no era real, ja fos per mors en la liquidaci6, en 
la notificaci6 dels tributs o bé per la prescripci6 de l’acci6 
cobratbria. 

Al costat del principi de legalitat hem de considerar el 
principi d’efichcia de 1’ actuar administratiu, principi que 
tampoc resulta operatiu en ocasions. Al llarg de 1’Informe 
comentem alguns casos on aixb es posa de manifest en una 
doble dimensi6: a vegades, perquPl l’activi tat administrativa 
es produeix amb molta lentitud, en altres perquk la resolució 
6s simplement inefieaG. Corn a exemples d’actuacions len- 
tes, fem esment en 1’Infarme de diversos casos de tramitació 
d’expedients d’expropiaci6 forgosa, que comporta que el 
ciutadh quedi en un posici6 prechria en  tant que no pot dis- 
posar de bdns del seu patrimoni sense rebre’n la correlativa 
indemnització fins al cap de molt de temps. Un altre cas de 
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lentitud, aquest no tant responsabiIitat de l’Administraci6 
corn dels serveis pribIics dels quals 6s titular o responsable, 
és el de les llistes d’espera per a intervencions quirljrgiques, 
A cops ens trobem amb casos on I’Administració actua 
d’acord amb l’ordenament fins i tot amb una raonable rapi- 
desa, perb, malgrat tot aixb, el contingut de les seves resolu- 
cions no aconsegueix la transforrnaci6 de la reatitat que 
pretesament persegueix. Aixi hem hagut d’instar a les admi- 
nistracions competents a agilitar la trarnitaci6 de ies denún- 
cies per possibles infraccions urbanistiques i a vegades que 
s ’ executessin su bs id iiriamen t els determinis presos davant 
l’incompliment pertina? de les resolucions per aquells que 
van infringir P’ordenarnent. 

Conscients de les seves deseconornies i de les seves ine- 
fichcies, T’Adrninistraci6 fa una recerca constant de sistemes 
organitzatius i de tkcniques de gesti6 per usar bptimament 
els recursos de que disposa. Les formes d’organitzaci6 i les 
tkcniques de gestici privades són amb freqükncia la font 
d’inspiració de reformes administratives que donen {IOC al 
que hom anomena la fugida del dret administratiu per part 
de les administracions públiques O privatitzaci6 de l’actuar 
administratiu. Benvingut sigui tot allb que redundi en un ds 
mes racional i eficient de recursos humans i materials con- 
fiats a l’Administraci6 per tal d’aconseguir una millor satis- 
facció de l’interks general. Ara bé, en I’Inforrne ens 
permetem assenyalar -i em sembla necessari repetir-ho da- 
vant de vostks- que a l’hora de fer canvis no ens hem de 
deixar dur per modes o per afirmacions que per repetides es- 
devenen Ilocs comuns no qüestionats, com ara 4’Adrninis- 
traci6 esti sobredimensionadm, <ceal privatitzar>>, c d  

desregular>>. Totes aquestes afirmacions imputades a unes 
administracions o a uns hmbits concrets poden ser exactes, 
perb referides a unes altres poden no ser-ho i,  en cas 
d’aplicar-se, perjudicar l’interks general que es pretén de- 
fen sar, 

En aquesta línia de defugir plantejaments que per massa 
generals esdevenen simplificacions inexactes de la realitat, 
cal no perdre d e  vista que el que objectivament és una falca 
que minva I’efichcia, per exemple, de determinats trhmits 
per contractar, és alhora la contrapartida a un seguit de pri- 
vilegis, disposició de recursos púbIics, potestat expropia- 
tbria, etc&era, 

En Ies conclusions de 1’Informe de 1994 sostenim que 
l’oapció de privatitzar determinats serveis públics o d’uti- 
litzar tkcniques privades per gestionar-los és una decisi6 que 
requereix sempre una avaluaci6 prhvia dels guanys i les 
chrregues que comporta, i que, en tot cas, no hauria d’impli- 
car la pkrdua de les garanties dels ciutadans. 

Després d’aquestes consideracions que tenen una projec- 
ci6 horitzontal sobre tota l’activitat del Síndic, faré -com he 
anunciat- una referhcia succinta als diversos capítols de les 
seccions de I ’Informe. Com observaran, ometre qüestions 
que tenen el seu relleu i la seva importhncia, perb entenc que 
6s el tribut que s’ha de pagar per ser relativament breu -no- 
més relativament-, i que, de totes maneres, les podem trac- 
tar en el torn de preguntes, si així ho consideren oportú. 

D’aquesta manera, en establir-se un diileg, els podré donar 
l’opinió del Shdic no només sobre el que a mi em sembla 
més important, sinó sobre all6 que ho és a judici del mateix 
Parlament. 

Administració general. Algunes de ies qüestions cemen- 
tades fins ara s’encabeixen, corn han comprovat, en la sec- 
ci6 d’administracici general. Aixi, per exemple, la 
comentada privatització de 1’actuar administratiu. Doncs bé, 
vull referir-me a tres qüestions mks: alguns efectes derivats 
de la integració europea, algunes qüestions relatives al ser- 
vei militar i algunes qiiestions relatives a la immigració. 

El lent camí d’integració europea, no exempt de marxes 
enrere, té una traducció creixent en la vida quotidiana de les 
persones, fins i tot en hmbits tradicionalment tan propis dels 
estats com la funci6 pública, i 6s per aixb que hem hagut de 
recordar en alguns casos els compromisos adquirits per 1’Es- 
tat espanyol arran del Tractat de la UniQ Europea, tendents a 
evitar la discriminaci6 per ra6 de nacionalitat a ciutadans 
membres de la Unió en l’accés a cbrecs de la funci6 pcíblica 
que no comporten exercici: d’autoritat. 

L’entrada en vigor del nou reglament del servei militar 
entenem que ha augmentat les garanties dels drets dels joves 
durant el periode militar. Tot i aixb, que considerem positiu, 
entenem que es pot millorar encara la informaci6 als joves 
que s’han d’incorporar a la prestació del servei militar tant 
sobre les gestions a fer en relació amb el compliment de les 
obligacions militars corn sobre els drets f deures que com- 
porta el servei militar i ,  en especial, de les chrregues afegi- 
des que implica la vida militar quan es presta servei en 
cossos especials, 

En reIaci6 amb l’objecci6 de consciencia, han disrninui’t 
les queixes quant al seu reconeixement i a la prestació social 
substitutbria. Per part nostra, entenem que pot millorar la 
coordinació entre l’Administraci6 i les entitats públiques o 
privades disposades a oferir places per a la realitzaci6 de la 
prestaci6 amb vista a permetre una incorporaci6 rhpida dels 
objectors de consciencia a aquelles tasques d’interhs social 
on puguin ser més útils a la coHectivitat. 

Sobre aquesta qüesti6, de conformitat amb el que em 
vaig comprometre en la meva cornpareixenp anterior, he fet 
paleses al Defensor del Poble les consideracions del Síndic, 
entre elles la convenikncia d’iniciar l’estudi per desenvolu- 
par les previsions de I’article 30.3 de la Constitució, sobre el 
servei civil, i configurar la prestació social corn a mesura al- 
ternativa, en  lluc de substitutbria, del servei militar. 

Quant als immigrants estrangers, m’he vist obligat a ma- 
nifestar en aquest Informe la meva preocupació davant la ti- 
midesa de les actuacions adrepdes a permetre o facilitar Ia 
integració dels immigrants estrangers, COM també davant 
í’augment de brots -pes bé que esporhdics- d’actituds racis- 
tes O xenbfobes. Penso que no estern aprofitant la disposició 
dels immigrants que arriben al nostre país que, en la irnrnen- 
sa majoria dels casos, tenen un desig sincer d’integrar-se a 
la nostra societat i que aquesta societat sigui també la seva. 
Davant les actituds de rebuig amb quk es troben, tenen la 
comprensible reacci6 d’accentuar aqueíEs aspectes de la seva 
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identitat que més eis allunyen de nosakres, amb !a qual cosa 
alimentem una espiral d’incomprensi6 i d’intolerhncia. 

Tal vegada aquest rebuig social té el seu origen, en part, 
que no hem entes o no hem sabut expricar que la relaci6 en- 
tre I’immigrant i la societat d’acollida no és una relaci6 de 
donació gratdita en la societat receptora, sin6 que ells donen 
tarnb6 clares contraprestacions. 

Si volem evitar que vegin aquesta societat corn d’ins- 
tdlació en comptes d’acollida, com quelcom ali& i hostil, cal 
que ens comportem sdidhriarnent, que no vol dir obris les 
fronteres de bat a bat, sinó simplement, i per exemple, no 
sotmetre’ls a una pressió policíaca d’especial intensitat, evi- 
tar la seva explotació laboral -en aquest sentit, hem col-labo- 
rat amb l’Organitzaci6 Internacional del Treball- i respectar 
les seves arrels cuIturals des de l’exigkncia del respecte reci- 
proc en les tradicions i pautes de conducta generalment ad- 
meses entre nosaltres. Com diem en el llibre segon d’aquest 
Informe, la tolerhncia ha de ser bilateral, no unidireccional. 

Entre les mesures concretes que proposem en consonin- 
cia amb all6 que s’acaba de manifestar, considerem que les 
condicions jurídiques que regulen el reagrupament familiar 
dels ciutadans estrangers en territori espanyol s’haurielr 
d’adequar a la configuració del dret a la vida en farnflia esta- 
blerta pel Conveni europeu per la protecci6 dels clrets hu- 
mans i les llibertats fonamentals, del 4 de novembre de 
1950. 

Ordenaci6 del terri tori. L’ordenaciCl del territori peten 
gestionar un be que, a diferkncia del que succeeix amb molts 
altres, no podem fer créixer: ei s61. Bs per aixb que si la ca- 
ordinaci6 entre les diverses administracions competents 6s 
sempre necesshria, en aquest camp ho és encara mes. 

En I’Informe relatem alguns casos on la ceordinaci6 no 
ha estat suficient i aixi, a tall d’exemple, entre I’Adrninistra- 
ció a expropiar i l’ernpresa concessionhia en relació amb 
l’attorgarnent d’autoritzacions d’ edificaci6 en zones d’afec- 
ció d’infraestructures com zua ferrocarrils, o be les candi- 
cions minimes exigibles en matkries d’habitabilitat entre el 
Departament de Política Territorial i 1’Ajuntament de Barce- 
lona. 

és aixb el que em provoca més in- 
quietud en aquest hmbit, sinó el fet que, tal com es va asse- 
nyalar en 1’Informe de l’any passat, la cronificació de l’atur 
te com a efecte rnks punyent la pkrdusl de I’habitatge, i aixb 
es converteix en una de les causes econbrniques que abo- 
quen més freqüentment les persones a ia marginacib, Es per 
aixb que he d’insistir en la demanda a les administracions 
competents d’una especial sensibilitat per acabar i ajudar a 
resoldre aquest problema social. 

Una altra qiiestió sobre la qual volia reclamar la seva 
atenc% en aquest hrnbit fa referimcia a les anomenades acti- 
vitats classificades: molestes, insalubres, nocives i perillo- 
ses. Tots estarem d’acord que la sensibilitat social i de totes 
les administracions davant els problemes mediambientals ha 
crescut en els filtims anys. A vegades, perb, aquesta sensibi- 
Iitat 6s alta des d’un punt de vista nominal, perrb, malgrat 
aixh, la seva traducci6 amb mesures eficaces és molt lenta. 

De tota manera, 

En I’hforme destaquem les insuficihcies del marc nor- 
matiu, Ia utilització poc en2rgica de les facultats que el marc 
vigent, amb totes les seves mancances, ja reconeix i els pro- 
blemes de gest% amb qu6 es troben alguns ajuntaments per 
fer complir la normativa, tot i tenir la voluntat política de 
fer- ho. 

En aquest sentit, considerem que els ajuntaments haurien 
de fer un zis m6s generalitzat de les atribucions que legal- 
ment tenen conferides per aprovar ordenances que regulin 
les mathies mediambientals en el seu territori i al mateix 
temps esdevenir, mks sovint que no pas ara, agents actius 
contra les infraccions mediambien tals que se’ 1s denuncih. 

Si la responsabilitat piÍbiica en relaci6 amb les activitats 
classificades és en bona mesura municipal, també hem d’as- 
senyalar que massa sovint sembla que no tots els a-junta- 
ments disposin de la capacitat de gestió necesshrisl per 
exercir-la i ,  en conseqühcia, entenem que els poders pú- 
bl ics competents haurien de prendre les mesures necessaries 
per dotar aquests ajuntaments de fa capacitat de gestió que 
ara els manca. 

Tributhria. En  l’apartat tributari he de destacar la bona 
disposici6 de les diverses administracions a atendre les con- 
sideracions que des del Sindic els hem adrept, en particular 
en I’hmbit de la gesti6 i la recaptaci6. S6n dues les conclu- 
sions en les quals em sembla important insistir en l’hrnbit 
tributari: d’una banda, la necessitat de millorar ets mecanis- 
mes de coordinació entre les administracions titulars dels 
tributs i aquelles que efectuen la gestió o la recaptaci6 d’una 
altra, que en ocasions el retorn al ciutadh de les quantitats 
que havia ingressat i degudament es materialitza amb lenti- 
tud, per rad d’una incorrecta aplicació de la normativa regu- 
ladora de la devolució d’ingressos indeguts. 

6s  indubtable que les finalitats de l’estat social i derno- 
eratic de dret no es poden realitzar sense assegurar un flux 
regular d’ingressos cap a les arques públiques. En la mesura 
que la legitimitat de les exaccions est& garantida per la inter- 
venci6 dels representants de la societat democriticament 
elegits i pel sistema d’impugnacions davant dels brgans ju- 
risdiccionals i dels brgans d’arbitratge, és important que mi- 
llori la conscikncia fiscal dels ciutadans. Aixb requereix, 
al hora, transparhncia en l’ús dels recursos, una administra- 
ció eficaq que faciliti el compliment deis deures tributaris i 
impulsi d’ofici i diligentment no sols la recaptaci6 d’allb 
que té ei dret i el deure de cobrar, sin6 també d’allb que te el 
deure de retornar. 

En aquesta línia de millora de  I’efichcia d e  l’actuar admi- 
nistratiu i de facilitar els deures del ciutadh davant les 
queixes rebudes per embargaments de comptes corrents i 
per suposats impagaments de multes de circulació vihria, 
vam emprendre una actuació d’ofici sobre el procediment de 
transmissió de la propietat deIs vehicles a motor, Aquesta 
actuació, I’hem conclosa amb la proposta que es modifiqui 
la normativa que regula la transmissió davant la indefensi6 
que en  la nostra opinió queda en els venedors si els adqui- 
rents no compleixen les obligacions que el codi de circula- 
ci6 els imposa. 
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Sanitat. A F’inici de la meva intervenció rn’he referit a Ia 
problemhtica de les llistes d’espera per a intervencions qui- 
rúrgiques, problemitica que, corn saben, n~ és específica ni 
del nostre país ni del nostre Estat, Com els deia, el proble- 
ma, per regla general, na és que no tinguem prou hospitals, 
metges o infermers, sin6 que 6s un problema de recursos 
econbmics per pagar la factura, Es per aixb que, contrbia- 
ment a a l b  que el Sindic acostuma a fer* que 6s posar de 
manifest crítiques, m’ha semblat opor t~  expressar la satis- 
facció per I’esforq realitzat per equilibrar el pressupost i la 
despesa sanifiria. Tot i aixb, els recursos econbmics se- 
gueixen essen t limitats i seguim tenint I listes d’espera. 

Al temps que comprenem que no es pot eludir la limita- 
ció de recursos, he de fer-me ressb de la preocupaci6 i el ne- 
guit de les persones que veuen demorada la seva intervenci6 
quirirrgica i animar que continui’ l’esfoq de racionaIitznci6 
de les estades als hospitals per part del seu gestor, a fi de re- 
duir les llistes d’espera mitjanqant el millor ús dels recursos 
disponibles. 

He d’assenyalar que confiem que la irnplantaci6 total de 
la reforma de I’atenci6 prirnhria ha de permetre un augment 
del nivell assistencial, corn també, en general, que determi- 
nats drets dels usuaris del sistema, corn ara el de la lliure 
elecció de metges, es pugui exercir plenament. A hores 
d’ara aquests drets s6n més limitats all& on no s’ha aplicat 
encara la reforma del primer gra6 assistencial. 

Ens hem referit tambk a una qüestió d’actualitat durant 
l’exercici; aixb és, la situaci6 juridico-sanithia dels estran- 
gers no comunitaris mitjanpnt una actuació d’ofici, i fem el 
seguiment de la investigació oberta l’any 93 en relació amb 
les condicions assistencials de les sales de psiquiatria de 
1’Hospital Clínic de Barcelona. 

Per cloure aquesta referhncia a la sanitat, vull referir-me 
amb satisfacció at fet que s’hagi acollit la recomanaci6 que 
se suggerí que el Defensor del Poble formul& de reobrir el 
termini per solkitar la concessió d’ajudes públiques als 
contagiats del virus de la sida com a conseqübncia d’actua- 
cims del sistema sanitari p6blic. 

Consum. El primer pas vers la protecció dels consumi- 
dors i usuaris correspon al legislador, Les lleis reguladores 
de materies relacionades -encara que indirectament- amb e1 
m6n del consum determinen algunes opcions brisiques i es- 
tableixen el marc jurídic dins ei qual s’articulen drets i obli- 
gacions. Per6 la diversitat de situacions i Pa dificultat tecnica 
de moltes qüestions fan aconsellable utilitzar la tecnica de 
l’habilitaci6 reglamenthria. 

Davant la manca de la regufació reglarnentkia, per fer 
efectiva la prictica de determinats drets dels consumidors i 
usuaris, hem recomanat a l’Administraci6 competent que 
dicti Tes normes que vinguin a omplir aquests buits legals. 
En aquest sentit, corn abans he assenyalat i COM a conclusió 
d’una actuaci6 d’oofici, ens hem adrqat al Departament de 
Governaci6 per recomanar-li que desplegui la Llei sobre po- 
Iicia de l’espactacle per dificultar el recurs al dret d’admis- 
S i ó ,  per encobrir una actitud racista. Tarnbe hem fet diverses 
gestions amb el Departament de Corner$, Consum i Turisme 

en relació amb l’extensid de l’obligaci6 dels establiments 
oberts ai públic de disposar del model unificat de fulls de re- 
ciamació. 

Altrament, hem insistit en la necessitat que els ajunta- 
ments titulars del servei de subministrament d’aigua potable 
reglamentin les seves relacions amb eis abonats. Actual- 
ment, en la majoria dels municipis, aquest servei públic con- 
tinua encara regint-se pe1 Reglament de verificacions 
elkctriques i regularitat en el subministrament d’energia, que 
s’hi aplica per analogia. 

Pensions i treball. En parlar del treball, l’any 1994, sem- 
bla inevitable referir-se a la reforma laboral. Aquesta refor- 
ma, la m6s important en els darrers vint anys, s’ha mostrat 
eficaG per generar ocupació i, atks el carhcter central que, 
com deia en 1’Informe del 93, el treball té en la vida de Ies 
persones, s’ha de valorar positivament. Aixb no obstant, en 
l’hforrne assenyalem alguns aspectes que considerem que 
caldria millorar per corregir I ’afebliment de la protecció so- 
cial. En aquest sentit, entenem que s’adiria mtfs amb els 
principis recollits aIs articles 39, 40 i 41 de la Constituci6, 
condicionar els períodes cotitzats, les prestacions derivades 
d’i ncapaci tat temporal i de desocupaci6 en els treballadors 
aprenents i les prestacions per desocupació, incapacitat tem- 
poral i pensions d’invalidesa i jubilaei6 amb els contractes a 
temps parcial per a períodes inferior a dotze hores setmanals 
o quaranta-vuit al mes, en  comptes de, com succeeix ara, 
simplement negades. 

M’ha semblat necessari insistir que cal continuar poten- 
ciant les mesures de prevenció en el treball, per tal d’evitar 
que ]’augment de la precarietat laboral comporti un incre- 
ment de la sinistralitat. En la compareixenqa de I’any passat 
els deia, senyores i senyors diputats, que era necessari conti- 
nuar l’homogeneització dels r2girns especials del sistema de 
la Seguretat Social per tal d’equiparar amb el rkgim general 
la seva acci6 protectora. Malgrat els innegables progressos 
-els deia-, es continuen produint llacunes normatives que 
poden produir situacions discriminatbries, com és el cas de 
la no-previsió de la prestació per invalidesa provisional per 
als afiliats al rkgim especial de treballadors autbnoms. 
Em vaig referir en aquella compareixenqa, també, que, en 

coordinació amb el Defensor del Poble, havíem intentat pre- 
venir situacions que se’ns havien denunciat on la Tresoreria 
de la Seguretat Social reclamava quotes endarrerides de fins 
a cinc anys del rkgirn especial de treballadors mtbnoms que, 
havent cessat en la activitat, donant-se d’atta en el rkgim ge- 
neral per haver passat a treballar per compte d’altri, i do- 
nant-se de baixa de I’impost d’activitats econbmiques, no 
van formalitzar la baixa en  el RETA per considerar que 
I’Adrninistraci6 ho feia d’ofici. En la compareixetqa d’en- 
guany, tinc la satisfacci6 de destacar les millores produ’ides 
en els dos aspectes. D’una banda, la Llei 42/94, del 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre so- 
cial, ha possibilitat que els treballadors autbnorns s’acuílin o 
no a la previsió de la contingkncia d’incapacitat temporal. 
D’altra, pel Reial decret 2110 de 1994, del 28 d’octubre, 
s’ha atorgat als interessats la possibilitat de demostrar, per 
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qualsevol mitjh de prova admesa en dret, el cessament de 
I’activitat, independentment del moment en quk n1 hagi tin- 
gut coneixement la Tresoreria General de la Seguretat So- 
cial. 

Amb satisfacció, també, podem cornentar que, tal com 
s’havia recomanat, la DisposiciB addicional tercera de la 
mateixa Llei 42/94, esmentada, hagi reobert el termini de 
sol4icitud de les indemnitzacions a favar de les persones que 
van patir presó a conseqüencia de? supbsit subjecte de la 
Llei d’arnnistia de l*any 77. 

Hem assenyalat en I’Inforrne que resten pendents de re- 
soldre diversos problemes en relació amb la no-reguEaci6 de 
les pensions de viduytat per a persones que no poden obtenir 
les corresponents prestacions per limitacions imposades le- 
galment o, tamb6, pel FIQ reconeixement de la convivencia 
extramatrimonial o uni6 de fet. 

Serveis Socials. En abordar les qüestions que s6n objecte 
de consideraci6 en aquest capítol de P’hforme, podem fer 
dos ordres de reflexions. Un de mes concret, sobre els recur- 
sos disponibles, la seva utilitzaci6, les mancances que tenim, 
i un altre de més general, sobre el model de societat on es- 
tem, on volem anar. L’Informe s’clrticula d’acord amb el pri- 
mer proces de refiexib, i, en aquest sentit, constatem que les 
places per a malalts crbnics terminals i gent gran en centres 
sbcio-sanitaris adequats s6n inferiors a la demanda i que, en 
conseqihcia, s’hauria d’incrernentar el seu nombre i, alho- 
ra, potenciar l’assisthcia domiciliaria i els programes de su- 
port a les farnilies. També hem constatat que, igual que s’ha 
assenyalat en relacid amb la gent gran, malgrat eIs pro- 
gressos assolits els darrers anys, I’oferta disponible de pla- 
ces residencials a Catalunya per a persones amb disrninuci6 
psiquica profunda i de residhcies i pisos assistits per a per- 
sones amb disrninuci6 psíquica lleugera i mitjana, encara no 
respon a tota la demanda. 

Al temps que diem aixb, ens arriba informació des de 
I’AdministraciÓ gestora en  el sentit que les despeses de 
manteniment d’allb que ja tenim en marxa fan difícil rea- 
litzar noves inversions al ritme que segurament caldria. 
Veiem que augmenta el nombre de persones que depenen de 
I’assist2ncia social per atendre les despeses dihries, i que, 
des de l’any 1991 a 1*aany 1994, s’ha duplicat el nombre de 
sol-licituds per ser beneficiari del Programa de la renda míni- 
ma d’inserci6, el qual hem de dir que es mereix una valora- 
ci6 altament positiva. Entre els sol-licitants del PIRMI ha 
augmentat el nombre de persones que, totalment inserides a 
la societat, només necessiten una col~locacid que ningú els 
ofereix. 

L’augment de les demandes d’atenci6 social, precisament 
en un moment que són grans les dificultats financeres per 
atendre l’actual nivell de despesa social, va moure’ns a plan- 
tejar en I’Informe de l’any 93 una reflexiri sobre l’estat de 
benestar, que vam titular ((L’irnpacte de la crisi econbrnica a 
la nostra societat,>, en quh advochvem per cercar alternatives 
que permetessin mantenir-lo. Ens ha semblat percebre un 
consens bastant general entre les forces socials i politiques a 
defensar l’adopció de mesures de reforma, moltes d’elles 

per definir, perb amb el propbsit de salvar I’estat de benestar 
com una conquesta irrenunciable en el carni de la justícia 
social, Res rn’ngradaria mes que poder-los dir: <<<La soZuci6 
per afrontar aquests problemes és aquesta o aquella; el que 
cal és anar en tal o tal direcci6.n Lamentablement, aixb no 
es així, L’únic que puc dir, davant de l’angoixa de  moltes 
persones que passen per la nostra institució i moltes d’altres 
que no ho fan, 6s que evitar l’exclusió social, la marginació, 
ha de ser la nostra prioritat. 

Permetin-me que repeteixi el que dic en 1’InForme que 
avui els presento. <<Aquest és un dels grans reptes que tenim 
pendent: mantenir la cohesi6 social, evitar I’exclusid. Si no 
ho aconseguíssim, .¡a tenim prou exemples de la situaci6 re- 
sultant previsible: quan a la periferia de la gran ciutat 
s’ajunta un alta desocupaci6 amb una situació de fragilitat 
familiar, et resultat és un increment molt significatiu de la 
criminalitat organitzada, que ocupa els espais que 1’Estat ha 
abandonat. Les inversions que fem avui per mantenir la 
cohesió social s6n un estalvi en mitjans de seguretat demi, 
perh sobretot srin una exigkncia de la justicia que hem pro- 
clamat valor superior del nostre sistema de conviv&ncia.>) 

En relació amb la protecci6 dels menors, atks que les ne- 
cessitat de l’infant són plurals, i igual que vam fer i’any 
passat, ens ha semblat oportú en t’apartat que li dediquem 
especificament, dins del capitol dels serveis socials, incloure 
la totalitat de r e fe rh ie s  que s’hi fan en els diferents capí- 
tols o seccions de 1’Informe. Amb el seu permis, no els re- 
cordaré per intentar reduir el meu temps d’intervenci6. 

Les actuacions d’ofici relacionades amb menors fan re- 
ferkncia a residhcies per a disrninu’its, una dendncia de dis- 
criminació per ra6 de r a p  a l’accés a una llar d’infants i a 
una diseriminaci6 d e  la mateixa índole per raó de rap ,  pro- 
vocada peIs criteris d’adscripció a centres docents. 

En el capítol tretze fem el seguiment de l’actuació relati- 
va a l’eescolaritzacicj dels nens ingressats en hospitals, la dels 
ajuts a alumnes membres de famílies nombroses, la relativa 
als centres menors dependents del Departament de Justicia i 
en relaci6 al equips d’atenci6 a la infhncia i a I’adoleschcia. 

En relaci6 amb els EATA volem destacar l’esforq realitzat 
per reduir les llistes d’espera, tal com vam demanar al con- 
seller de Benestar Social, per6 hem de reiterar la greu prea- 
cupaci6 que ens produeix la persistkncia de casos de menors 
en situació de risc social, que no poden ser immediatament 
tractats o que, diagnosticats, veuen demorada l’efectivitat de 
la mesura escaient per falta de recursos socials suficients. 

En aquest Informe hem dedicat una especial detenci6 en 
la relació entre els infants i la televisió. Les reflexions que 
oferim no tenen pas per objecte proscriure o condemnar el 
mitji televisiu, sin6 plantejar la possibilitat de fer un us ade- 
quat i formatiu del seu potencial. Alguns membres d’aquesta 
Comissió coneixen molt b6 aquesta qüestió, sobre la qual 
estan treballant i sobre la qual s’ha pronunciat el Parlament, 
si m8s no, rnitjanpnt les resolucions 10811989, sobre la pro- 
tecci6 dels infants i adolescents respecte a les imatges i mis- 
satges que emeten les emissores de televisió, i la 171J1994, 
sobre el control dels mitjans de comunicacia pel que fa a la 
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incidkncia a la joventut, cusa que excusa que rn’hi estengui 
en aquesta presentació. 

En el capitol dedicat ajusticia m’ha semblat necessari re- 
ferir-me críticament -criticament- a reportatges hudio-vi- 
suals o grifiis que exhibeixen menors relacionats amb fets 
delictius, com a imputats, com a familiars d’aguests o, fins i 
tot, com a víctimes, oblidant l’especial protecci6 que els in- 
fants mereixen, segons les normes juridiques. Per concloure 
la referkncia a la ternhticsl de menors, dir-tos que, tal com 
vaig fer-los avinent en la compareixenp de I’any passat, es- 
pero poder esmerFar durant aquest exercici de 1995 la dedi- 
cació preferent d’un assessor en aquest camp. 

Ensenyament i cul tusa. El capitol dedicat a ensenyament 
i cultura el detallem amb sis apartats: accés als estudis no 
universitaris, drets i deures dels alumnes, chrrecs en centres 
públics docents, algunes qiiestions relatives a la funció pú- 
blica docent, l’ensenyament universitari i la normalització 
lingüística. 

En una actuació d’ofici anunciada en referir-me a me- 
nors, fa uns moments, vam mostrar la nostra preocupacia 
davant l’aplicaci6 d’uns criteris d’admissió en els centres 
que, en ocasions, poden comportat una concentraci6 
d’alumnes d’ktnies diferents en uns centres concrets d’una 
població, com a conseqühcia de I’aplicació d’un criteri 
d’adrnissió que es basa en la proximitat del domicili particu- 
lar. Com sigui que Fa població immigrant, especialment en 
el cas de la poblaci6 amb un nivell baix de recursos, tendeix 
a concentrar-se en determinades hrees de la població, el 
nombre d’alumnes d’altres &nies en els centres propers a 
aquestes hrrees no respon a Ia proporei6 existent en el con- 
junt  d’una determinada població. En aquest cas, valorem po- 
sitivament les instruccions fixades pel Departament d’Ense- 
nyarnent per evitar que es produeixi aquest fet. 

Hem formulat al Departament d’Ensenyament suggeri- 
ments que ha acceptat, en relació amb el regim de pre-ins- 
cripci6 en un centre docent i en relaci6 amb el rkgirn de 
permanencia en estudis de formació professional. També 
hem adregat al Departament d’Enseny ament suggeriments 
generals, que en aquesta ocasió no han estat assumits, en re- 
lació amb la inforrnaci6 que donen els instituts de batxillerat 
als alumnes sobre la repetició dets estudis de COU i sobre la 
necessitat d’ informes als centres destinataris de la normativa 
de drets i deures dels ahmmes, per tal d’evitar-ne aplica- 
cions incorrectes que sovint generen indefensió o condem- 
nen les actuacions sancionadares justificades a esdevenir 
ineficaces. 

En un aspecte més de recursos disponibles que de regula- 
ci6, el de places docents en escoles bressol. Hem considerat 
preocupant la manca de places docents per a infants de 
menys de tres anys, que impedeix atendre les solmlicituds 
anuals, tot i que som conscients que no es tracta d’una etapa 
d’escaIaritzaci6 obfigatbria. 

En l ’ h b i t  universitari, l’autoritzacib dels trasllats ha es- 
tat sistemhticament negada per les universitats catalanes, 
que obliguen els estudiants que volen canviar d’estudis uni- 
versitaris a acudir a la via de la pre-inscripci6. Hem suggerit 

fins ara, amb poc exit, que no es produeixi una denegaciri 
sistemhtica, sin6 que es resolgui després de ponderar cas a 
cas l’afectaci6 de I’intexks pfiblic. Hem d’assenyalar, con- 
trhriament, que els programes plantejats amb altres procedi- 
ments, com ara per exemple el tema de pre-inscripci6 i 
pagament de taxes, s’han resolt satisfactbriament amb el 
concurs de I’oficina de pre-inscripci6 universitkia i de les 
mateixes universitats. 

Per cloure la referhncia a !es queixes en l’hmbit universi- 
tari, he de dir-10s que tinc en estudi, i preveig que fixarem la 
nostra posició en les properes setmanes, la queixa que, en 
relació amb la impossibilitat d’accedir a les universitats ca- 
talanes, ens han fet arribar mes de dos mil joves; queixa que 
en el seu dia va ser introduida pel diputat senyor Xavier 
Soto, el qual dissortadament ja no 6s entre nosaltres. 
En I’hrnbit de Ia normalització lingiiistica, la conclusió a 

que hem arribat és que, tot i els avenqos experimentats, en- 
cara resta posar mds mitjans tkcnics i personals perque els 
ciutadans que es relacionen amb 1’Administració perifhrica 
de I’Estat a Catalunya vegin respectat en tot cas el seu dret a la 
utilitzacid del catal& per part de ]’esmentada Administració. 

Justícia. EI motiu de queixa més reiterada continua essent 
la lentitud en la tramitació dels procediments, problemhtica 
que ja ha estat estudiada i exposada en anteriors informes. 
D’altra banda, pel que fa a les persones que han estat vícti- 
mes d’un delicte, en 1’Informe de 1993 vam posar de mani- 
fest la necessitat de crear una oficina de la victirrta, on 
aquesta es pugui dirigir en qualsevol moment per tal de re- 
bre suport en la seva situació i informació sobre el correspo- 
nent procediment judicial. Enguany, mantenim aquella 
proposta, que ens consta que té en estudi el Departament de 
Justícia de la Generalitat, fem un pas mes endavant en l’in- 
tent de cercar f6rmwles que ajudin a restablir els drets de les 
persones que sofreixen un delicte, i ens fem ressb d’un am- 
pli corrent doctrinal en molts paYsos, ja tradu’it en canvis le- 
gislatius, que recomana una resposta diferent del dret penal 
envers els delictes menors i propugna la conciliaci6 entre la 
victima i el delinqüent, i la reparació per aquest dels perjudi- 
cis causats a la víctima, En aquesta linia, i per raons d’equi- 
tat i solidaritat social, hem recomanat l’adhesi6 de ]’Estat 
espanyol al Conveni europeu sobre la indemnització de les 
víctimes de delictes violents, del 24 de novembre de  1983, 

Respecte al món penitenciari a Catalunya, I’any 1994 
s’ha completat la visita iniciada el segon semestre del 93 a 
tots els centres penitenciaris del país, alguns casos dels quals 
informem en detall, i s’ha repetit la visita per comprovar 
personalment els canvis efectuats. A la secci6 dotzena 
d’aquesb Informe -actuaclons d’ofici- s’analitzen les man- 
cances detectades en aquestes visites, com també les mesu- 
res amb qui! han estat corregides un temps després. En el 
mateix apartat d’actuacions d’ofici, es fa un avanq del tre- 
ball iniciat per actualitzar 1’Informe extraordinari del 1990, 
sobre dipbsits municipals de detinguts. 

En comenpr, senyores i senyors diputats, aquesta expo- 
sició, els deia que en aquest Informe dedichvern el ja  tradi- 
cional i, ateses les seves dimensions, ernfhticarnent 
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anomenat llibre segon a una reflcxid sobre la tolerhcia, a 
propbsit de la dedaraci6 per Nacions Unides de I’any 1995 
com ]’Any Internacional de la Toferhncia. Com han pogut 
veure, feiem algunes reflexiones sobre les rams que fomen- 
ten la intolerhncia; aixb Bs, les diferencies de creences i opi- 
nions, les diferencies econbmiques i les diferkncies físiques. 
Situem els limits de la talerhncia en el respecte als drets hu- 
mans, referent mínim necessari i innegociable davant de 
qualsevo1 creenqa o ideologia. Recordem les mesures que 
les Nacions Unides propugnen per fomentar la tolerhncia i 
acabem 1’Inforrne fent unes consideracions que, si m’ho per- 
meten, repetir6 tot seguit pes acabar aquesta presentaci6. 
Diem: <<En definitiva, el Sindic propugna que, tots plegats, 
des de les seves responsabili tats respectives, intentem que 
les divergkncies de creences o d’opinions es manifestin des 
del respecte a la dignitat intrinseca de fa persona humana i 
amb un tarannh obert que, en principi, admeti la possibilitat 
que l’altre tambd tingui una part de  veritat, una part de ra6, 
Que les difergncies econbmiques que, a hores d’ara, priven 
moltes persones d’arreu del m6n d’allb més essencial per 
dur una vida digna, siguin enteses no com una amenqa al 
nostre propi benestar, sinó amb la consciencia que la digni- 
tat de tot ésser humB exigeix una actuacid responsablement 
solidhria des de les prbpies possibilitats, per promoure una 
societat internacional i nacional justa; és ZL dir, aquella que 
garanteix els recursos econbmics per assolir un mínim de 
dignitat. I, finalment, que les diferencies fisigues entre per- 
sones no siguin racionalitzades mitjanpnt la dicotomia nor- 
mallanormal, superiorlinferior, sin6 des de la voluntat de 
compensar tant com sigui possible les discapacitats dels més 
febles per possibilitar la realitzaci6 plena de les potenciali- 
tats de tota persona.>> 

Grgcies, senyar president; grhcies, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, senyor Cañellas. A 
continuaci6, combinant a l b  que determina I’article 144 i 
allb que és tradició en aquesta Comissi6, poden intervenir 
els grups: pot intervenir un representant de cada grup, en 
principi per un temps no superior als deu minuts -malgrat 
que jo estic convequt que cap dels ilalustres portaveus no hi 
arribarb, i, a continuaci6, suspendriem la sessió durant un 
minim de  trenta minuts per tal que el síndic i els seus col-la- 
boradors ordenin les preguntes i les demandes &aclariment, 

Per tant, i seguint I’ordre habitual, en representació dei 
Grup Popular, té la paraula la senyora Dolors Montserrat. 
(Pausa.) Hi ha algun problema, senyora Montserrat? 

La Sra. MONTSERRAT: Senyor president, no, és que 
ara esthem comentant amb els altres companys si potser se- 
ria bo de ..., cinc minuts per preparar les preguntes a fer a 
l’honorable sindic. En fi, no sé.,. El que creguin convenient. 

El Sr. PRESIDENT: La seva proposta és molt raonable, 
senyora Montserrat, i per tant, doncs, suspendríem durant 
deu minuts la sessi6, perquk formulin i ordenin vostks les 
preguntes. Els pregaria que no siguin més de deu minuts, 
perquk, si no, anirem una miqueteta justos de temps. 

Se susphn la sessi6. 

(La sessi6 se susp2pt a dos quarts de dotze del migdia i es 
r e p r h  a tres quarts de dotze i dos minuts.) 

El Sr. PRESIDENT: Senyors diputats, senyores diputa- 
des, després d’aquesta breu suspensió, reprenem la sessi6 de 
la Comissió del Síndic de Greuges. 

A continuaci6, d’acord -com deia abans- amb I’artide 
144, poden intervenir els representants dels grups, Disposen 
d’un temps, en principi, no superior a deu minuts per formu- 
lar preguntes, demanar aclariments i, corn és habitual, tambk 
per realitzar, si ho desitgen, una valoraci6 global de I’hfor- 
me que els ha estat presentat. 

En primer lloc, té la paraula, en representaci6 del Grup 
Popular, la ilalustre senyora Dolors Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Gricies, senyor president, mol- 
tes grhcies. Benvingut honorable síndic, senyor Cafiellas, i 
síndic senyor Bartlett, i saludar tambk tots els altres mem- 
bres que els acompanyen, que al llarg no solament d’avui, 
sin6 de tot l’any, conjuntament treballen vostks per defensar 
els ciutadans a casa nostra, a Catalunya. 

Jo voldria comenqar, honorable sindic, pel finat de les se- 
ves paraules i destacar una qüesti6 que per mi ha estat molt 
important en aquesta valoració global que vostb ha fet de 
i’any 1994, que 6s la reflexió que ens fa sobre 1’Any Inter- 
nacional de la Tolerhncia. Tot just comenqar 1995, 6s vost8, 
la Sindicatura, qui ens recorda a nosaltres, des d’una institu- 
ció corn la seva, 1’Any de la Toierhcia. Crec que fins a ho- 
res d’ara cap instituciú, a nivell institucional, ens havia 
recordat que els polítics -perquk en aquests moments els 
que estern aquí som polítics- ens hem de recordar de 1’Any 
de la Tolerhncia, i complir-la, i, fins i tot, C Q ~  vostk molt b6 
deia amb aquestes Últimes paraules que ens ha dit i que es- 
tan escrites en el seu ButlZetí$ que prhcticament vBnen 
d’aquest exercici que vostk ens diu de la tolerhncia, que ens 
van demanar aqueils nens que, l’any 1993, en la trobada i en 
el seu manifest, que es va publicar, que varen fer a 
Lilleharnrner. Per tant, jo el felicito, li dono les gricies i, 
evidentment, pel que fa al Grup Popular i a mi mateixa, po- 
sarem en practica i recordarem, per tot el que va d’any, 
I’Any de la Tohhncia. 

Continuant amb el llibre segon o amb la dinhmica que 
vostk ha anat portant, jo l i  he de dir que nosaltres li donem 
plenament el nostre suport, estem d’acord amb les conclu- 
sions a quk veste fa esment en el llibre segon. Trobem molt 
adient el seguiment que ens ha fet en ei punt tret&, que fa 
dels informes anteriors, per@ et vas podent adonar de com 
estan les qiiestions que han quedat pendents de 1993, veiem 
que han fet vostks una tasca molt important i que potser avui 
no se n’ha parlat, per6 que considero que 6s important, que 
ha estat i és la consulta diiria; crec que -i sembla que no- és 
una tasca molt important, i voldria, ja prhcticament, entrar a 
fer dues o tres consideracions, dues o tres preguntes, que 
surten, doncs, del que es desprh d’aquest Rudieti que hem 
rebut practicament fa divuit dies avui; per tant, que és molt 
interessant. 

Hi ha una part, senyor sindic, que I’hern trobat superinte- 
ressant, i és la qtiestió que voste ens relaciona cada qüesti6 
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per municipi. Jo crec que aixb ens fa molt més entenedora i 
veiem molt més, fins i tot, on arriba la problernhtica del ciu- 
tad& que és la seva propera adrninistraci6, que és l’ajunta- 
ment. Vostk ens diu que hi ha m8s de 569 queixes que van 
dirigides a I’Adrninistració autonbmicn i 530 queixes i es- 
caig sobre I’AdrninistraciÓ local. Vmtk ens ha dit que s’ha 
adonat de la manca d’eficicia de la mateixa Administraci6 
envers el ciutadh -ha fet servir aquesta paraula: aeficician-, 
i crec que veient que prhcticarnent i .I00 queixes van desti- 
nades a I’Administraci6, i que veient I’esforg que ha fet, 
perquk ho hem pogut llegir en el resum, que vostk ha visitat 
diferents municipis, l’alcalde de 1’ Hospitalet, el de Sant 
Adrih, regidors com de Sitges i altres regidors, que vostk 
tarnb6 ha visitat una quantitat important de municipis per 
veure els locals de detinguts ..., crec que 6s molt important, 
per nosaltres, veure, després de la incidkncia que tenen les 
queixes cap a I’Adrninistraeió local i el seguiment que vosth 
ha fet, impurtant, a I’ Administració local, visitant aquests al- 
caldes i visitant aquests dipbsits rnunicipak, si per rl aquest 
any 1995, veient aquest resultat del 94, vostk pensa intensi- 
ficar més i millor aquesta trobada amb els diferents poders 
municipals que sortiran ben properament d’aquest futur 28 
del mes de maig. 

Dit aixb, dintre del que li volia destacar, que ens posa 
molt bé totes les queixes, els tants per cent, no s6 si 63 possi- 

Una vegada, potser ja fa dos O tres anys, en un altre in- 
forme, personalment i en nom del Grup Parhmentari 
Popular, ho vaig demanar, i avui tarnbt5 l i  voldria posar so- 
bre la taula aquesta qüesti6: seria possible de poder saber, de 
les persones que s’adrecen a la Sindicatura, quin tant per 
cent stjn las dones, honorable síndic? 

I, després, li voldria comentar una qüestió sobre els te- 
mes de la sensibilitat mediambiental, Hi ha maltissimes 
queixes sobre el tema del medi ambient: en part és bo, en 
part és dolent. Crec que 6s bo, perqui: vol dir que cada vega- 
da més els ciutadans s’adrecen i tenen mis  sensibilitat pels 
ternes mediambientals. VostS: es refereix, dintre de la valora- 
ci6 global, que és interessant i que seria important que es 
denunciessin, per part de les administracions, tots aquells 
que atempten i fan mal a tot el nostre entorn mediambiental. 
JQ estic d’acord completament amb vostk, perb tambC, a la 
vegada, l i  voldria fer una pregunta. Han millorat els ciuta- 
dans en el terna mediambiental -d’aquí vénen tamb6 les ma- 
teixes queixes-; 1’Administració cada vegada treballa per 
poder millorar tots els temes mediambientals. Qui va al da- 
vant, els ciutadans o l’Administraci6? No val dir que 1’Ad- 
ministraci6 ha quedat enrere i ,  per tant, abans de denunciar, 
no ha posat encara les suficients infraestrueturees perque els 
municipis i els mateixos ciutadans tinguin a l’abast de la mh, 
molt properament, les deixalleries, en pla mancomunat, en 
pla local ..., els abocadors controlats, més incineradores, més 
reciclatge, mds minimització ..., per tal que no s’hagi o no 
haguem d’arribar a aquesta denúncia que vostk ens dema- 
nava? 

Per tant, jo crec, honorable síndic, que ..., no em voldria 
fer més extensa. Li he dit que té el suport del Grup Popular, 

que el farem més extens en el si del Ple del Parlament, en la 
propera sessió pleniria, i dir-li que el felicito per aquesta in- 
sisthncisl -que fins i tot vostk ho ha aconseguit- que vostk ha 
tingut envers els autbnoms, primer, amb el terna del cessa- 
ment de les activitats: crec que aixb 6s molt bo per a un gran 
col.lectiu d’autbnoms que els afecta, a casa nostra, i crec que 
sobre el terna de la incapacitat transitbria, que també es 
veuen afectats els autbnams, crec que la gestió de vostk ha 
estat perfecta i ajuudarh moltíssim un colkctiu que moItíssi- 
mes vegades la mateixa Administraci6 no se’n recorda, 
d’ells. 

Dit aixh, honorable sindic, no em voldria allargar mks, 
felicitar-lo a vostk i tots els seus companys que avui estan 
aquí entre nosaltres, 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

A cantinuaci6, i en representació del Grup d’hiciativa per 
Catalunya, tt5 la paraula la il-lustre senyora Magda Oranich. 

La Sra. ORANICH: Moltes grhcies, senyor president. Sa- 
ludar I’honorable síndic i el seu equip; un any més voldríem 
felicitar-los, com ha fet la diputada que ha parlat anterior- 
ment, per la seva tasca: al senyor Anton Cañellas, honorable 
síndic, el seu adjunt, el senyor Bartlett, la senyora Abella, el 
senyor Bover i tot l’equip. Creiem que aquest inf:orme 6 s  
positiu, creiem que la societat necessita aquest tipus d’actua- 
cims; valorem tambe, senyor sindic, com s’ha fet tot el 
terna de la configuració de les queixes, és a dir, tota la distri- 
bució, la divisió que vost8 ha fet, els seus apartats, el que 
s6n suggeriments i el que són actuacions d’ofici i el que és 
la consulta dihria, 

Creiem que algunes actuacions d’ofici -i ara m’hi referi- 
ré molt breument- han sigut realment d’immensa sensibifi- 
tat popular, a que vost?, sense que ningú li ho demanés, s’ha 
referit. Per tant, si cal felicitar-los en la seva actuaci6 quan 
són els mateixos ciutadans afectats que han anat a veure’ls, 
creiem que també és de justícia felicitar-los molt especial- 
ment per aquelles coses que vostk s’ha assabentat que esta- 
ven passant a la societat i que hi han intervingut i han volgut 
saber que passava. 

Creiem, per tant, que la sistematització de I’Informe és 
molt aclaridora, i volem també, doncs, un any mes felicitar- 
10 i seguir endavant amb aquesta tasca. Hi ha alguns dels 
punts reiteratius de cada any, que vostk en fa menció, que 
nosaltres li agraim que faci aquesta menci6, perqui: b6 que 
en alguns vostk considera que hem anat endavant, n’hi ha 
d’altres que malgrat que no són en aquests moments proble- 
mes greus de la nostra societat, si que entenem, en canvi, 
que no es poden oblidar, com 6 s  el cas de la xenofbbia, el 
cas dels estrangers, dels immigrants.,., vosttt en fa menci6, 
vostk parla només de petits brots de racisme, per6 crec que 
és important que vostl: mencioni i digui que nixb pot anar a 
més. Jo li volia fer tarnbk un especial &mfasi7 i comenqar per 
aquí, per6 COM que hi ha hagut dos punts que realment jo 
m’hi volia referir de la mateixa manera que ho ha fet la se- 
nyora Montserrat, perh, realment, voldria insistir-hi en pri- 
mer lloc i felicitar-lo també molt especialment per l’informe 
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que voste ha fet de 1’Any de la Tolerhncia. Crec que val la 
pena recordar a Ia poblaci6 que som a 1’Any de la T o l e r b  
cia i que, segurament, si la gent practiques aixb tan maco 
que és la tolerhncia, moltes de les queixes fins i tot que VOS- 

t2 té i els problemes de l’actual societat no hi serien. I en 
aquest camp, evidentment, aixb Iliga molt, la tolerhncia, 
amb els que són diferents a la societat, amb els que han vin- 
gut de fora, amb els que tenen altres costums, i ,  per tant, 
aquest informe que vostk I’any passat va fer sobre I’irnpacte 
de mesures econbmiques i que tamb6 va fer..,, no, l’impacte 
sobre l’estat del benestar, que vostk també va fer amb el Ma- 
nifest de Lillehammer,.., creiem que,.., I’incitaria jo que 
cada any tingugs una qüestió d’aquestes, perquk crec que és 
interessant i aliiqonador per a tots nosaltres. 

V Q S ~ ~  un deis punts reiteratius a que feia menci6, i que jo  
cada any li’n parlo, és el tema de l’objecci6 de conschcia. 
Diu que millora, jo crec que Segurament potser té ra6, per6 
COM que cada vegada hi ha més joves que ho demanen, jo  
crec que encara hauria de millorar, i vostk, la seva recoma- 
naci6, el seu suggeriment, les seves converses amb el De- 
fensor del Poble, que es canvii’ el que no sigui una prestaciri 
substitutbria, crec que aixb és fonamental i que els joves, 
realment, li ho agrairien. I tarnbt2 vosth fa menci6 -com fa 
cada any- que creu que el temps de prestació, sigui substitu- 
tbria o no, hauria de ser, en tot cas, el mateix temps que el 
servei militar; aixb ho hauríem de recordar perqu2, vostk ho 
ha dit cada any, ho deia també el seu antecessor, perb crec 
que 6s important. 

Miri, hi ha dues o tres qüestions que a mi, COM cada any, 
em criden l’atenció -i no voldria pas allargar-me, malgrat Ia 
tolerincia que j a  practica el president d’aquesta Comissi6 i 
que, per tant, ho permetria-, i és el tema del catalh, eh?, 
terna. en el qual s6c sensible molt especialment i també hi és 
molt sensible el meu Grup. Vosth diu -i crec que aquest és 
un triomf de la nostra societat- que aquest any ja no ha tin- 
gut queixes en el tema de la irnmersi6 lingüística. Doncs, 
l’any passat, vostk recordara altres anys que hi havia queixes 
en aquest aspecte per part de ciutadans que creien que no 
eren prou lliures en el tema de la llengua. Jo crec que aixb 6s 
molt important, després que el Tribunal Constitucional s’ha 
pronunciat per la constitucionalitat de la Llei de normalitza- 
ci6 i del terna de la immersid lingBistica a l’ensenyament, 
que vosth ens digui que cap ciutadj se li ha queixat, Per 
tant, crec que aixb és important, i en canvi voste s i  que plnn- 
teja en el seu Informe temes del catalh, al contrari, de gent 
que creu que encara no és prou lliure d’utilitzar el catalh en 
tots els hmbits de la nostra societat, i especialment en I ’ h -  
bit de I’AdministraciÓ periferica de l’Estat, de la justicia ..., 
no cal dir que vosti: fa menci6 d’aixb. 

Hi ha un punt que crec també que la seva sensibilitat 
quant a actuacions d’ofici va ser important, que és el tema 
d’una suposada ..., o una notfcia que a voste el va alarmar i a 
mi tarnbe, perque tarnbk vaig actuar en  ques t  terna fent una; 
pregunta oral, de la manera que jo ho podia fer, al conseller 
de Justicia, de la supressió de determinats cursos de catal& a 
les presons. Crec que aixb 6s important, perquk una manera 

important de reinserir-se a la nostra societat és parlar la 
llengua prbpia del país, i, per tant, en aquest sentit, tambk 
voldria encoratjar-lo a seguir tenint en compte aquesta 
qiiestió, 

El tema de presons i dipbsits municipals: jo també l’en- 
coratjaria ..., li  vull preguntar tarnbk com veu vost& la situa- 
ció penitencibia, en  el sentit que voste recomana, si més no, 
una nova presó; vostb ens ve a dir, senyor síndic, quelcom 
en qu2 estem totalment d’acord: quan ens diu que, E, es va 
millorant, per6 que si no hi ha construcció de nous centres 
no podrem realment millorar la situaci6 dels interns. Aquest 
6s un tema que es tracta sovint en aquest Parlament, i que, 
per tant, també desitjaria que vosth me’n parlés. 

Crec que també el terna del dret d’asil i el recurs que va 
fer el defensor del Poble, la defensora, en aquell cas, de re- 
curs d’inconstitucionalitat, és important, perquk creiem que 
es va restringir, d’dguna manera, el dret d’asiI i que per 
aixb és important seguir endavant. La seva sensibilitat me- 
diambiental, tambk.. Perb hi ha una qüestici que jo no vol- 
dria deixar de tractar, que es el tema de la justícia, perque, 
evidentment, em toca de prop: vostk parla de la lentitud de 
la justicia, no diu res de nou, ho saben tots els ciutadans, 
perb vostk tracta un punt que el sindic anterior va fer un in- 
forme especial, i que j o  voldria tenir-hi especialment interks, 
que és el terna de les victimes violentes de delictes violents 
de la justícia, no?, la desprotecció de la vlctima. Se n’ha par- 
lat cada any; aquest any vostk fa una recomanacid, que jo 
crec que 6s molt important, que és l’adhesi6 de ]’Estat espa- 
nyol al Conveni internacional europeu de víctimes de delic- 
tes violents. Com veu aixb, creu que 6s possible que aviat 
s’indernnitzi les victimes de delictes violents? Perquh jo, 
personalment, crec ..., i crec que est& molt bé que s’indem- 
nitzin les víctimes de delictes de terrorisme, perb, per que 
IIQ les altres victimes?, quina diferencia hi ha, de vfctima. 
En aquest cas crec que és un dels punts on hi ha més injustí- 
cia, i que, per tant, quan veiem les victimes absolutament 
desprotegides ..., doncs, li ha voldríem demana. 

Quant al terna de l’ensenyament, tamb6 crec que la seva 
tasca i les seves gestions han estat importants. Deixi’m dir- 
li, quant a sensibilitat personal, una qüesti6, que és el terna a 
gub vost6 ha fet menci6; m’ha emocionat realment quan 
voste ha dit que Segurament -i ara se n’esth parlant aquests 
dies- hi hauria soluci6 als estudiants de la pe-inscripció 
universithria, i Y O S ~ ~  ha recordat el nostre company mort, en 
Xavier Soto; jo li agraeixo aquest record, i li  vull dir que 
personaiment m’he emocionat de sentis-ho i que rn’hauria 
agradat, evidentment, tenir-10 aqui al costat, amb nosaltres, i 
que pogués seguir insistint en aquests ternes que tant el 
preocupaven a ell i que ens preocupaven a nosaltres. 

Li ha preguntat la senyora Montserrat pel terna de les do- 
nes, jo  tenia preparada exactament la mateixa pregunta, no 
la vull repetir, per6 no deixar de dir que és una qüestió que 
em preocupa, i sap que altres anys li he insistit en el tema 
del PIRMI i altres qüestions, si realment hi havia més dones 
que ii denunciaven aixb, que no cobraven Pes pensions ..., 
corn veu vostk aquesta qüesti6. 
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Jo crec també -i finalment per acabar, senyor sindic-.,., li 
voldria també recordar un punt important, que vosth en fa 
menci6 i que ha sigut un punt important del treball de1 meu 
Grup parlamentari en aquest periode de sessions i sempre, i 
tamb6 al llarg de la meva vida professianal: vostk fa record 
que l’any 1994 va ser 1’Any Internacional de la Família, de- 
signat per Nacions Unides, i vostk fa menció i diu -ja ho 
deia altres anys, perb d’una manera molt clara- que creu que 
no es tenen en compte, per la legislaci6, les parelles de fet, 
que creu que realment aixb és <<anacrbniw, diu vost8 exac- 
tament la paraula, i que aquesta desproteccid jurídica social i 
no regular les esmentades situacions 6s quelcom que vast& 
ve a dir que no hi esta d’acord i que creu que far& gestions 
per regular-ho, creu també que tant s’esth estudiant per la 
Conselleria, 6s a dir, pel conseller de Justicia de la Generab 
tat de Catalunya com pel Ministeri aquesta desprotecci6, so- 
bretot casos tan punyents que han sortit a I’opinió pública, 
corn el cas de vídues de cinquanta anys de convivbncia, que 
han quedat sense cap protecci6 social. Jo també voldria en- 
coratjar-lo a seguir en aquest sentit, a veure si l’any que ve, 
en el proper informe, ja no hem de tornar a parlar d’aquestes 
qüestions. I, en tot cas, finalment per dir-li que esperem que 
I’Any de la Tolerhncia sigui realment quelcom important a 
la nostra societat, i ,  en tot cas, felicitar-lo per aquesta tasca, 
perquk es deia aquests dies a I’opini6 pfiblica que hi havia 
un cert desprestigi dei Defensor del Pueblo, perquk realment 
la gent més necessitada -i vost& aixi m’ho va reconhixer 
I’any passat- o la gent més desprotegida ni tan sols coneixia 
les institucions, aquest tipus d’institucions a les quals podien 
recbrrer, Jo crec que les seves actuacions d’ofici, els seus 
suggeriments poden, a poc n poc, ajudar a acabar amb 
aquesta situació d’injustícia i a crear una societat que sigui 
una mica millor per a tots i ,  com vostk diu en les seves dar- 
reres paraules, on no hi hagi cap tipus de diferkncia de drets, 
a la societat. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Oranich. La 

intervenció següent, en representació del Grup d’Esquerra 
Republicana, té la paraula I ’ i lh t re  senyor Jordi Portabella. 

El Sr, PORTABELLA: Grhcies, senyor president, En pri- 
mer lEoc, igual que els meus companys, agrair i felicitar la 
intervenci6 que s’ha produyt per part del síndic de Greuges, 
així com tot el seu equip, ja que 6s segur que ha estat passi- 
ble tot aquest Informe ampli gricies al treball conjunt de 
tots ells. Informe que any rere any es va produint i que ens 
sembla sempre molt interessant. I d’aixb voEdrÍem tarnb6 
fer-ne una pregunta, perque, de vegades, fruit de la periodi- 
citat que ja sabem tots que es va produint, doncs, es donen 
per establerts alguns elements que presenten un esforq 
anual. I nosaltres volciriem preguntar: fruit d’aquests treballs 
que s’han anat fent aquests anys, fruit de ]’estudi que s’ha 
fet dels anys anteriors ZI l’actual sindic de Greuges, una 
mica, amb aquesta perspectiva de temps que vostb pot tenir, 
i des del I’observatori privilegiat que ti5 el sindic de Greuges 
de la societat, en quins elements creu vostk que estem real- 
ment progressant a nivell de societat, en quins elements creu 

que estem estabilitzats i en quins creu que s’ha produi’t un 
Eieuger endarreriment? Aixb, Ibgicament, d6na per a moit, 
no?, una resposta a aquesta pregunta, perb sí que li demana- 
ria qzle en síntesi, doncs, ens diguks cap a on veu la punta de 
Ilanp, cap a on veu que no avancem, en definitiva, no? 

I tambt?, dintre de I’estructura, j a  he dit que em sembla 
molt ben estructurat aquest Informe, perb si observem el ti- 
pus de queixes i les procedkncies de les queixes veiem que, 
d ’ alguna manera, les procedkncies són inversament propor- 
cionals al lloc on s’ubica el síndic. És a dir, he pogut llegir 
en el resum d’actuacions que el 82,54% de les queixes pro- 
cedeixen de les comarques barcelonines; un 8,1096 de les 
cornarques gironines; un 7,30% de les tarragonines, i un 
2,06 de Lleida. És a dir, corn m8s lluny estan els habitants, 
els ciutadans del lloc on físicament esta ubicat el síndic, 
doncs menys queixes es fan. Aleshores, aixb, vostks, com ho 
contemplen? Creuen que 6s degut a unes circumsthncies de- 
terminades i vinculades tambi a la densitat de població, que 
6s un altre criteri, evidentment, que juga en la procedencia 
de les queixes? O creuen tamb6 que hi ha algun element de 
rnancanqa, de promoció, de donar a conkixer Ia figura del 
Sindic de Greuges a tot el territori de manera homogknia i ,  
per tant, posant i5mfasi en una campanya de promoció 
d’questa figura en les comarques on la informació pot ha- 
ver estat menor a l’habitual o en el lloc on est; ubicada físi- 
cament. 

Hi ha moltes coses que ens semblen importants d’aquest 
Informe i moltes preguntes a fer, lbgicament, per la seva ex- 
tensi6, perb nosaltres voldrkm també partar una mica d’un 
comentari que vostk fa sobre la reforma laboral en el mateix 
Informe. Vost2 parla, quan diu -i ho ha repetit aqui- d e  ‘la 
irnperthncia de la reforma laboral, que, sens dubte i quanti- 
tativament aixb es pot valorar, doncs, s’ha produi’t un incre- 
ment de llocs de feina. Pe&, com deia, en I’Xnforme -i 
nosaltres voldríem posar l’kmfasi aqui- tarnbB deixa el dub- 
te sobre si aqui es produeix un increment de la precarietat o 
no de les feines que s’estan aconseguint; nosaltres voldriern 
saber quina és la seva opinió, una mica mes en  profunditat 
sobre la possible precaritzaci6 de la vida laboral global, do- 
nada aquesta reforma laboral, perqu& aquesta precarietat, 
sens dubte, si es produeix, afecta molts altres indrets, moltes 
altres vessants socials. fis a dir, uns contractes de tipus tem- 
poral porten molts problemes a I’hora d’aconseguir un pis. 
Vostk també ha parlat de la problernhtica dels pisos que en- 
cara no est j  resolta i que, d’altra banda, doncs, continua 
essent molt dificil de solucionar per part dels més joves, de 
tes capes més joves de la societat, i ,  per tant, vddrfem que - 
es poguessin establir aquestes vinculacions entre la preca- 
ritzaci6 del mercat laboral, si és que vost& considera que 
s’esti tendint cap aquí, i a tots els efectes secundaris per6 no 
per aixb menys importants que es produeixen sobre el glo- 
bai de la vida d’una perhom. 

Ens sembla molt important i d’dspecial agra‘iment la re- 
flexió que fa en et llibre segon ;obre ia tolerhncia. I aqui 
tambk voldríem intervenir-hi i tamE voldríem, doncs, apro- 
fundir una mica en aquesta reflexió, ja que la tolerhncia 6s 

, 
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un concepte molt polikdric en quk intervenen molts factors i 
en que pensem que s’han de tenir en compte molts elements, 
I sens dubte, doncs, en una explicació posterior es podrien 
completar tots aquells elements de la to!er?tncia que fan,. ., 
que s6n necessaris que es compleixin com a requisit previ 
per poder tenir una societat tolerant, no? 

I entre els elements que nosaltres pensem que hi juguen 
un paper important, i voldriern conkixer la seva opini6, hi 
han els factors d’urbanisme. Sens dubte, doncs, la creaci6 de 
barris marginals, la qualitat de vida d’aquests barris, la pos- 
sibilitat o dificultat del transport p6blic amb tot el que aixb 
comporta de poca permeabilitat de les persones que s’ubi- 
quen en un o altre barri en relacili amb la resta de la societat 
intervi en el que hi pugui haver, doncs, una conflukncia de 
diferents accents, de diferents tendkncies de la societat i, per 
tant, produeix un cert enquistament que pot produir proble- 
mes de tolerhncia. I per tant, voldríem que valor& la impor- 
tancia de l’urbanisme, la importhncia del transport con- 
juntament amb la importincia de comportaments solidaris i 
els que vostk ja ha mencionat de pressi6 policial, explotaci6 
laboral, etcktera, en els ternes de tolerhncia. 

Per anar acabant i de manera molt breu, voldria fer dos 
apunts molt concrets; un  referent als ternes ambientals i els 
altres en la situaci6 de la PSS i dels insubmisos. En relaci6 
amb els ternes ambientals, ja mencionats aqui tambe, nosal- 
tres voldriem saber corn esth I’estat d’aplicació d’un precep- 
te que s’aplica implícitament i de manera reconeguda pel 
mateix Govern de la Generalitat, del concepte <{qui contami- 
na paga>>. 6s  a dir, diferents vegades es produeixen debats 
en qu& no se sap ben be corn s’ha d’aplicar aquest concepte 
ja que, per exemple, davant de la contaminaci6 d’una em- 
presa, per exemple, en un riu, doncs, hi ha dues maneres 
d’actuar en relaci6 amb l’emprem contaminant, que seria o 
bi! posar-li una multa perquk ha contaminat, és a dir, apli- 
cant el concepte diguem- pur i lineal de <<qui contamina 
paga)>; perb sovint també s’intervé en unes actuacions a 
mig, llarg termini, que el que facin 6s substituir els pro- 
C ~ S S Q S  que són contaminants d’aquesta contaminaci6. I per 
tant, hi ha una lectura mis oberta d’aquest precepte, i per 
tant, en la suma d’aquests dos elements que formen part del 
mateix concepte, ens agradaria saber quines s6n les tendkncies, 
corn veuen vostks realment l’aplicació d’aquest concepte. 

I d’altra banda, en relació amb tot el que fa referkncia a la 
prestaci6 social substitutbria, que estarfem totalment d’acord 
que canviés el seu nom per <{prestaci6 social alternativa>>, i 
amb el paper dels insubrnisos, voldriem saber, doncs, la 
seva opini6, donat que continua no estant exempta de discri- 
minació, des del punt de vista d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, la prestaci6 social -ara- substi tutbria. I tamb6 
voldríem posar h f a s i  en el que fa referencia al tracte dels 
insubrnisos, que m6s que declaracions de conscihcia són 
valorats com elements contraculturals i que s6n castigats per 
estar al marge de la llei, no? Una mica, tot i que bbviament 
de la lectura de l’informe se’n treuen rntiltiples preguntes o 
possibles preguntes, doncs, posarriem en aquests punts 
l ’hfas i  de la nostra intervenci6. 

Grhcies. 
Et Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Portabella. I 

en representació del Grup Socialista, el Grup Parlamentari 
Socialista, té la paraula l’il-lustre senyor Abeiló. 

El Sr. ABELLÚ I ALFONSO: Moltes grhcies, senyor 
president. 

Honorable senyor síndic, senyores i senyors diputats, el 
nostre Grup és evident que aprofitari avui aquesta sessió de 
la Comissi6 no tant per fer una valaraci6 global sobre les re- 
flexions generals que ha fet el senyor síndic i que fa el seu 
Informe, sobre la tolerin& O sobre la reforma laboral o di- 
ferents aspectes que des del nostre Grup considerem inte- 
ressants, que tamb6 des de la Sindicatura es reflexioni sobre 
les qüestions que en aquests moments preocupen la nostra 
societat, sin6 fonamentalment en  aquells aspectes que des 
del nostre punt de vista hi pot haver aclariment, en algun cas 
alguna pregunta, i fins i tot alguna omissi6. 

Voldríem seguir una mica el f i l  del que ha estat la seva 
intervenció i tarnbb el desenvolupament de l’hforme, i co- 
menqaríem, en primer lloc, per un aspecte que fa referencia 
a Ies seves reflexions sobre els immigrants estrangers. En el 
seu Informe hi han reflexions importants sobre el reagrupa- 
ment familiar, sobre el que és el contingent anual que fixa 
1’Administració; també es diu que ha disminui’t substancial- 
ment el nombre de queixes rebudes i que s’ha notat un mi- 
llorament quant al funcionament del brgans de 1’Estat 
encarregats de tramitar les peticions de permisos de treball i 
de residhcia. De totes maneres, nosaltres, el que hem obser- 
vat des del punt de vista del nostre Grup, és una omissi6 en 
tant que, precisament, en aquest any j a  s’ha posat en marxa 
el Pla interdepartamentd de la Generalitat; hi va haver una 
voluntat politica per part del Govern de la Generalitat de po- 
sar en marxa un pla que precisament integrés totes les políti- 
ques que té el Govern de la Generalitat al voltant de 
politiques d’integració i immigraci6, i voldriem conkixer, en 
primer lloc, quina és la valoració que vostk fa d’aquest Pla 
que en aquests moments és evident que ja es pot comenqar a 
conkixer algun dels seus resultats. 

El segon aspecte faria referkncia a aspectes d’ ordenaci6 
del territori; respecte el medi ambient se n’ha parlat per part 
d’alguns portaveus. Nosaltres també voldriem conhixer la 
seva opini6 sobre alguns aspectes; nosaltres hem observat 
que hi han moltes queixes dels ciutadans al voltant d’activi- 
tats classificades i aspectes d’aquest tipus; en canvi, sobre 
al tres aspectes mediambientals, que sens dubte preocupen 
molt els ciutadans, respecte a paratges naturals, a les qües- 
tions d’ordenacib del litoral, de les castes, etcktera, no hem 
notat en I’Inforrne que hi hagin queixes i, per tant, voldriem 
conkixer quina és fa seva opini6 des d’aquest punt de vista 
de la preocupació que sens dubte tenen ets ciutadans 
d’aquest pais. 

La segona qüestió faria referhcia a un aspecte molt im- 
portant, que vosth destaca en el seu Informe, que fa referen- 
cia al dret a l’habitatge. No hi ha dubte que en una situaci6 
corn ha estat els dos darrers anys de crisi econbmica malts 
ciutadans han patit aquesta situació i, per tant, el dret a l’ha- 
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bitatge que fins i tot és un dret des del punt de vista estricta- 
ment constitucional, j a  que es troba a la Constituci6. Nosal- 
tres sobre aquesta qüesti6 voldrkm conkixer dues qüestions. 
La primera, tot el que fa refeerhcia a la política de les admi- 
nistracions respecte a patologies estructurals, que no hi ha 
dubte que hi ha hagut des de part de l’Adrninistraci6 local i 
de la Generalitat iniciatives importants en aquest sentit; el 
que voldríem conkixer és des del seu punt de vista com es 
troben, precisament, les ajudes i realment si s’ha estat prou 
diligent a I’hora de donar aquestes ajudes. 1 en segon lloc, 
respecte als habitatges de protecció social en et sentit més 
ampli, si des del seu punt de vista tambk, per psirt del Go- 
vern de la Generalitat fonamentalment, que 6s qui té les 
cornpethies priorithries en aquest sentit a Catalunya, hi ha 
hagut una politica decidida, que afecta evidentment molts 
ciutadans. 

El tercer bloc faria referheja a I’aspecte de la sanitat. Jo 
crec que en aquest sentit les seves reflexions són molt deta- 
flades i molt importants; en  tot cas, si que voldriem un acla- 
riment. Vostk en un moment determinat, en el seu Informe, 
ens parla de les llistes d’espera pel que fa referhcia a les in- 
tervencions quiriírgiques i voldríem conkixer quina ha estat 
la resposta que s’ha donat per part del Departament de Sani- 
tat a aquesta preocupació que té el Síndic i que, des del nos- 
tre punt de vista, a nosaltres, evidentment, ens preocupa. Ja 
no parlem tant de les llistes d’espera n l’ntencid primiria, 
que era una reflexi6 que es feia en els anteriors informes, 
sinó a un pas mes que en aquests moments, sens dubte, és el 
que preocupa els ciutadans. 

EI quart aspecte faria referkncia al bloc de serveis socials. 
Jo crec que en general el nostre Grup estj molt d’acord amb 
les reflexions que vostk ha fet al voltant de la situaci6 de la 
tercera edat i de les residencies, perb de totes maneres vol- 
dríem parlar de dues qüestions. Una primera, com a basta- 
ment es coneix, hi ha hagut alguns problemes que des del 
nostre punt de vista han estat molt greus en algunes residen- 
cies per a les persones grans; fonamentalment estern parlant 
d’ alguna residkncia privada. Aleshores el que voldríem 
conkixer 6s si vostk, cosa que no hem vist en I’lnforme, 
ha fet alguna actuaci6 d’ofici al voltant d’aquestes qües- 
tions perque, sens dubte, és una qiiestió de molta preocu- 

T en segon lloc una altra qüestió que a nosaltres ens preo- 
cupa: vostks, quan parlen de Ies diferents queixes que hi ha 
hagut en el bloc de serveis socials, que, per nosaltres, seria 
serveis socials, habitatge, treball i pensions, fins i tot justí- 
cia, hem vist que és un bloc molt important, suma més del 
20% del que serien aquestes queixes, que afecten evi- 
dentment la qualitat de vida dels ciutadans i en el seu Infor- 
me no hi ha dubte que hi ha una reflexió sobre aixb; és 
evident que és un dels reptes més importants que en aquests 
moments té la nostra societat al voltant d’aquesta qüesti6 i 
que pot posar en  dubte el que serien els drets socials assolits 
per col4ectius importants de treballadors i treballadores n~ ja 
només de Catalunya, sin6 de tot 1’Estat al voltant d’aquestes 
qüestions. 

paci6. 

Estern d’acord que s’han de buscar sens dubte mktodes i 
fórmules que ajudin al manteniment, precisament, d’aquests 
drets adquirits. Perb el que voidríem conkixer precisament 
en un moment que aquestes qiiestions estan una mica posa- 
des en qüestió & si, precisament, per millorar la rendibilitat 
de tots aquests aspectes que afecten els drets socials, es PO- 

drien assolir millors resultats si, precisament, es treballés 
més coordinadament des del punt de vista de tots els depar- 
taments i de totes les administracions que incideixen en 
aquest factor, i després ..., sin6 que també hi podria haver, 
des del nostre punt de vista, mes recursos intermedis per 
avanqar en el procés de la reinserció. Nosaltres creiem que 
aquest segurament seria un aspecte important i que voldríem 
conkixer la seva opini& 

Respecte a una altra qUcsti6 que afecta els serveis socials 
i que nosaltres valorem molt positivament que vostks ho 
tractin globalment, respecte a tota la qüesti6 dels menors. Ja 
sap que per part del Grup Socialista sempre hem reivindicat 
que es tractés globalment tota aquesta qüestió, no tant en 
compartiments. Hi ha una qüestió que vostes plantegen: la 
necessitat que hi hagués una llei que coordinés tot aixb. Pre- 
cisament en aquests moments el Parlament de Catalunya ha 
entrat una llei sobre aquesta qiiestici, sobre 1’atenciG i la pro- 
tecci6 de la infhcia. Voldríem conkixer una mica la seva 
opini6 al voltant d’aquesta Llei, que sens dubte marcar8 
aquest camí. 

I despres també l’opini6 en un aspecte mes concret, i 6s 
el que fa referkncia al seu Informe sobre els tems relacio- 
nats amb la infancia, que estan molt explicitats als mitjans 
de comunicació; fonamentalment a televisi6 hi ha hagut ai- 
guna queixa i alguna denúncia per un colkctiu de mestres i 
educadors relacionats amb una televisi6 pública de Catalu- 
nya; i tarnb6 amb les figures de mediaci6 que precisament 
s’inclouen en aquesta Llei; és a dir, al voltant dels drets dels 
menors figures de mediació que ajudin en aquest sentit en 
les relacions amb l’Administraci6 i per defensar aquests 
drets. I finalment, respecte als drets dels menors, no hi ha 
dubte que nosaltres voldríem que precisament en aquest any 
que comencem una reivindica%, que ja no 6s una reivindi- 
cació sinii que va ser una proposta que v a n  fer precisament 
i vam modificar la Llei del Síndic de Greuges, 6s que final- 
ment es creés precisament aquesta figura que és la de l’ad- 
junt al sindic de menors. 

Finalment, el darrer aspecte faria referkncia a la qüestió 
de justícia. En el seu Informe es d6na una irnportincia als 
centres penitenciaris. Hem pogut llegir atentament que les 
seves visites, que havia cornengat l’any anterior han conti- 
nuat amb molta intensitat en molts centres. Fins i tot en al- 
guns centres s’han repetit per veure si realment les qiiestions 
que vostk havia plantejat a la Conselleria s’havien complert. 

Aqui nosaltres voldríem fer fonamentalment ..., o vol- 
driem plantejar dues qüestions. Una fa referhcia a la massi- 
ficaci6 dels centres penitenciaris a Catalunya, que vosth ho 
diu clarament en el seu Informe. I, finalment, vostk parla de 
la necessitat d’un nou centre penitenciari. La pregunta aniria 
si realment, tenint en compte precisament aquesta situació 
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de massificacid, vosths creuen que n’hi ha prou amb un sol 
centre penitenciari, perque, evidentment, ja ho avancem, 
com ha estat la posici6 des de fa molt de temps del Grup So- 
cialista, m i e m  que amb un sol centre penitenciari no es pot 
resoldre la problernhtica penitencihrsia que en aquests mo- 
ments hi ha a Catalunya. 

I, finalment, la darrera qiiesti6 seria al voltant del treball 
penitenciari. També hem observat que en 1’Inforrne vastes 
han fet visites importants a tots els centres penitenciaris i als 
tallers que hi ha, i voldríem coneixer també la seva opinió 
sobre aquesta qüestió, perquk nosaltres creiem que, a di- 
ferencia de fa cinc anys, quan es va crear precisament el 
Centre d’hiciatives per a la Reinserció, que esperhvem que 
realment tingués un paper molt més important que el que en 
aquests moments esth tenint, si vast2 creu que realment 
aquest centre compleix l’objectiu per al que va ser creat; 
perque no hi ha dubte que un dels aspectes m8s importants 
per a la reinserci6 de !es persones que estan internes a les 
presons 6s al voltant del treball penitenciari. 

Res mbs, senyor president. El nostre Grup és evident que 
vol acabar valorant molt positivament aquest Informe, i, no 
hi ha dubte que molt aviatlt, quan aquest Informe sigui plan- 
tejat al Ple, nosaltres, a partir, precisament, dels aclariments 
i de les preguntes que hem fet, acabarem de fer-ne una valo- 
raci6 més global. 

Res més, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abelló. Fi- 

nalment, i en representaci6 del Grup de Convergencia i 
Uni6, tk la paraula l’ilhstre senyor Carles Viñas. 

El Sr. VIÑAS: Gricies, senyor president. En primer lloc, 
també, com ha fet la mqjloria de C Q ~ ~ N I Y S  que m’han prece- 
dit en l’hs de la paraula, doncs agrair d’uuna manera molt es- 
pecial la compareixenp del senyor sindic, amb la 
presentació del seu Informe, així com al síndic adjunt, se- 
nyor Bartlett, i a tot el seu equip de coHaborndors, que ha fet 
possible la presentaci6 d’aquest Informe. Informe que el 
meu Grup, doncs, valora també molt positivament per una 
skrie de motius que aniré exposant. 

Jo diria que no és que hi hagin hagut grans innovacions; 
aquesta tbnica es va ja comengar, jo diria, en el curs passat. 
La distribució que ha fet en tretze apartats, els nou primers, 
que ja eren típics, la indusi6 del des&, quant a l’afegitó que 
hi va posar de la consulta dihria, que penso jo que ha estat 
molt important. I per mi també és molt important la secció 
onzena, que recull les recomanacions i els suggeriments de 
cariicter generat que formula generalment el síndic quan hi 
ha un requeriment. 

De totes maneres, ell diu en el seu Informe, i ens ha dit 
avui aqui, que aquests capítols 11 i 12, que potser poden 
semblar exhaustius o molt extensos, jo diria que si, certa- 
ment és extens i 6s exhaustiu, perb precisament el que vull 
ressaltar és que 6s exhaustiu, i que, despres de llegir-10 de- 
tingudament, et dóna una idea exacta, vull dir molt comple- 
ta, del que 6s tota la problemhtica del que passa, de les 
queixes que van dirigides a I’honorable síndic. Parla ell, 
doncs, dels termes de recomanació, dels termes de suggeri- 

ment, etc&tera. Jo diria que els afectats que van sempre a 
raure a les queixes al Sfndic, d’aquesta manera s’han aproxi- 
mat molt més a la ternktica que s’hi tracta, a través d’aquests 
capítols 11 i 12, i ,  fins i tot, se li proposen conclusions. Aixb 
6s una de les coses que jo penso que hem de valorar més po- 
si tivament. 

Evidentment, desprBs hi ha la segona part del llibre, que 
el dedica precisament a les conclusions, i la tercera part del 
llibre, que agrupa tot un seguit d’annexos, que bhsicament 
6s fa  informacia estadística que tots tenim al final. Dintre 
d’aquest punt, jo diria dues coses que m’han semblat molt 
importants. Una d’elles és que, precisament, aquest any hi 
ha hagut més d’un 70% de casos resolts per part del Síndic, 
aixb em sembla que és molt positiu. I una altra cosa que jo 
també titllaria de molt positiva, d’ immensament positiva, 
per mi i pel nostre Grup, és el fet que no hi hagi hagut cap 
queixa sobre 1’6s del catah, de Ia immersió del catalh a les 
escoles. Aixb per mi 6s d’una capital importhncia. 

Quant al llibre segon, el que fa referkncia a la filosofia 
del que representa tota la concepció que té el sindic del seu 
departament, és el que aquest any fa sobre la tolerhncia; en 
parlar6 més endavant perquh, abans de passar a aquest punt, 
m’agradaria ressaltar, precisament, una part o un apartat 
que, precisament, exemplifica aquesta filosofia. E és una fi- 
losofia amb la qual coincidim plenament el nostre Grup, que 
és aquesta sensibilització especial que té tot l’equip del Sín- 
dic, i concretament I’ honorable sindic, sobre eis desvalguts, 
els marginats, els malalts, els infants, els vells, etc&tera, tota 
aquella gent que el nostre president recorda moltes vegades 
que 6s aquella gent que amb el progrés, a vegades, va que- 
dant endarrere. Evidentment, una de les nostres preocupa- 
cions és per aquesta gent, i un deis que formen el nucli més 
important 6s el dels immigrants, precisament, sobretot el 
que són immigrants estrangers, tot el que fa referhcia a 
I’agrupació familiar d’aquest col-iectiu d’irnrnigrats, que, úl- 
timament aixb, doncs, sembla que comenp a anar per vies 
de resoIuci6. La Declaració universal dels drets humans i els 
tracta@ i acords internacionals, doncs, en que 1’Estat espanyol 
tamb6 ha pres part han ajudat també cap a aquesta resolució. 

He de ressaltar també l’esment especial que fa dels de- 
partaments de la Generalitat de Catalunya, en  el marc del 
Pla internacional d’irnmigració, que fan un esforq considera- 
ble per aconseguir integrar aquest col*lectiu, i faig servir pa- 
raules textuals, diu: <<Aquestes mesures s’ han concretat fins 
ara en la signatura de convenis del Departament de Benestar 
Social amb organitzacions no governamentals per promoure 
punts d’acolliment, informaci6 i assessorament als treballa- 
dors estrangers que arriben a Catalunya. El Departament de 
Treball fomenta la pasticipaci6 de treballadors estrangers en  
els cursos de formaci6 ocupacionai per augmentar les seves 
possibilitats en el mercat de treball. En relaci6 amb la passi- 
bilitat d’accedir a un habitatge promogut per la Generalitat, 
gairebe sempre en  les diverses adjudicacions efectuades s’ha 
inclbs famílies d’origen estranger.)) Aixb em fa 1’efecte que 
6s una cosa que nosaltres ens n’hem de congratularr, i aixb 
ho he volgut expressar en aquests moments. 
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Passo lleugerament a parlar del llibre segon, que ell ano- 
mena <<Una reflexi6 sobre 1’Any Internacionai de la To- 
lerincia>), perquk lliga amb tot el que he estat dient fins ara, 
i potser seré mes breu que els meus companys, perb jo de- 
manaria al: senyor president que després em permetés, corn 
altres anys, de la seva benevolkncia que els dos companys 
Campuzano i Descals, que normahent tenen unes pregun- 
tes molt concretes a fer, que després les puguin fer. 

Quant a la tolerhncia, jo voldria també ressaltar que gene- 
ralment va comenqar a apar5ixer quan, degut al final de la 
guerra freda, etcktera, comencen a venir conflictes ktnics i 
desintegraci6 d’estats -aixb ho hem estat vivint-, i aquestes 
perilloses tendkncies han ocasionat un augment del nombre 
de refugiats i desplagats per aquest conflicte; llavors aixb 6s 
una de les coses que fa que nosaltres ens hhgim de marcar 
corn a cosa prioritiria aquest afany per la tolerhncia, que és 
la que fa que, en definitiva, les persones puguem ser plena- 
ment responsables i poder dir que acceptem i que tirem en- 
davant tot el que fa referkncia als drets humans. Torno a dir 
unes paraules textuals. Diu: <<Una realitat amb símptomes de 
creixent intolerincia no ens ha de fer caure en  el pessimisme 
i l’apatia, ben al contrari, és una exigkncia ktica que hi reac- 
cimem i ens hi enfrontem amb la foqa de Ia raó i de ies 
prbpies conviccions.w fis evident, senyor síndic, que en aixb 
tindri tot el nostre recolzament, tot el recolzament del meu 
Grup, i penso que el recolzament de  tots eIs grups de la 
cambra, perquk aixi ho hem vingut especificant fins ara. I, 
doncs, recalcar, com recalca vostk, el conscienciament de la 
població, fer possible la participstci6 de les institucions cul- 
turals, governamentals i no governamentals, com de les 
aghcies del sistema de les Nacions Unides, promoure la to- 
lerincia a travds de l’educació i reforqar ia comunicaei6 i la 
llibertat d’expressió; em fa l’efecte que aixb s6n els punts 
clau que han de fer realitat aquest Any Internaionai de la 
Tolerincia, que vostk molt bé ha recollit en aquest segon Ili- 
bre . 

Jo no diria res més, simplement demanaria al senyor pre- 
sident que cedís la parada at senyor Campuzano i al senyor 
Descals. 

Gricies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gskies, senyor Viñas. Com 

vost& ha dit, i com en anys anteriors, no 6s nom& una con- 
cessió d’aquesta presidhcia, sin6 que 6s un plaer cedir la 
paraula als senyors Campuzano i Descals. Té la paraula el 
senyor Campuzano. 

El Sr. CAMPUZANO: Si, grhcies, senyor president. Tal 
com anunciava el nostre portaveu, el senyor ViBas, aprofun- 
diriern sobre dos conceptes. U n  primer, el senyor Viñas n’ha 
fet especial menci6 en la seva intervenció i la resta de porta- 
veus també. Per6 a mi m’agradaria plantejar4 una qüestió 
concreta. En rehci6 amb les qüestions relacionades amb la 
immigraci6, vostks, en el conjunt d’hrees que divideixen el 
seu Informe, en totes i en cadascuna d*elles sempre apa- 
reixen problemes relacionats amb els immigrants. Una de 
les conclusiuns que apunta el Pla interdepartarnental de la 
Generalitat és la necessitat de modificar l’actual Llei d’es- 

trangeria, una llei que, al nostre entendre, perpetua situa- 
cions de marginaei6 per part de ciutadans provinents de 
pakos de l’anomenat Tercer M6n. I, a més a mes, en aquests 
moments s’acaben de posar en marxa el que s6n els acords 
de Schengen que segurament tarnbk implicaran la modifica- 
ci6 del marc de l’actual Llei d’estrangeria. Ens podem tro- 
bar, per tant, que una normativa avui vigent que no facilita 
la integraci6 potser es vegi agreujada pel que suposa l’acord 
de Schengen, que, en opini6 de nombrosos experts, pot limi- 
tar encara molt més ia capacitat de les administracions 
d’aplicar normatives més flexibles que evitin la margina%. 
Ens agradaria saber, per tant, i’opinió del sindic al voltant 
de la necessitat o no de modificar la Llei d’estrangeria i, R 

m8s a més, la seva relació amb els acords de Schengen. 
I, segona qüestió, i tarnbk altres diputats d’altres grups hi 

han fet referkncia, em voldria referir a tot allb relacionat 
amb el servei militar i l’objecci6 de conscihcia. Nosaltres 
fem una valoraci6 molt positiva del que són les propostes 
que vostks han efectuat. Coincidim amb elles, en la seva im- 
mensa majoria; aixb si, ens agradaria reclamar-li que se’n 
poguks fer un seguiment, d’aquestes recomanacions traslia- 
dades al Defensor del Poble, per tal que aquestes propostes 
no es quedessin només en una simple recomanació per part 
de la Sindicatura des de Catalunya, sin6 com podem ser ca- 
paqos d’articular moltes de les reformes que vostks apunten. 
Crec que hem de fer una especial menció a un fet important, 
que és la necessitat de desenvolupar la previsió constitucio- 
nal, en relaci6 amb el desenvolupament de la llei del servei 
civil. Ens sembla que aquesta és una possibilitat en aquests 
moments no utilitzada, que obre moltissimes vies de col4a- 
boraci6 entre el que és el món de les organitzacions no go- 
vernamentals i el m6n del voluntariat. Ara bé, a nosaltres el 
que ens ha sobtat o, en tot cas, segurament no compartim, és 
la valoració positiva que es fa del reglament dei servei mili- 
tar, i per dues raons, Hi ha un primer reglament del servei 
militar de l’any 93, que estableix un quadre mkdic d’exclu- 
sians, i hi ha un segon reglament que desenvolupa altres 
apartats del servei militar, que dibuixa un segon quadre 
medic d’exclusions; entre un i l’altre hi ha diferkncies prou 
substancials -prou substancials- que ens fan pensar que 
s’han pogut produir situacions de discriminació objectiva de 
joves que, en el cas que se’ls hagués aplicat et primer quadre 
d’exclusions haurien hagut de fer el servei militar i que, en 
el cas que se’ls hagués aplicat eI segon quadre d’exclusions, 
no l’haurien hagut de fer. Ens agradaria que el Síndic, al 
voltant del que 6s el quadre mkdic d’exclusions referenciat 
en aquests reglaments, se’ls estudiés. Nosaltres ja hem fet 
arribar aquesta mateixa petici6 al Collegi de Metges de Bar- 
celona i a I’Associaci6 d’Estudiants d e  Ciencies de la Salut, 
i aquestes dues entitats aporten alguns elements que haurien 
d’obligar a una retlexi6 al voltant d’aquest quadre rngdic 
d’exclusions, i especialment amb referhcia a una qüestió 
que afecta molts joves, o un nombre important de joves que 
fan el servei militar, que són les malalties de tipus psiquic. 
Ens sembla que aqui sí que caldrh fer un esforG des de  1’Ad- 
ministració per tal de treballar al voltant d’aquesta qüesti6, 
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perqub al voltant dels sui‘cidis, al voltant dels suicidis al ser- 
vei militar, avui encara 6s una problemhtica que es continua 
produint, i ens sembla que amb I’actual reglnrnentslcici, el re- 
glament que desenvolupa el servei militar, aquesta qüestió 
no és contemplada. 

Res mks, i, com han dit la resta de diputats, agrair la seva 
preskncia i els seus suggeriments. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Carnpuzano. I per 
completar la intervenci6 del Grup de Convergencia i Uni6, 
té la paraula el senyor Descals. 

El Sr. DESCALS: Moltes grhcies, senyor president. En 
primer Iloc, voldria saludar ben cordialment el senyor Cañe- 
llas i el senyor Bartlett i felicitar-Ios pel seu Informe. Crec 
que 6s malt clar, molt allipnador, molt excdlent, si 6s que 
pot ser molt exceklent.,., una bona tasca. I també moltes 
gracies per les seves explicacions. Trobo que les conclu- 
sions s6n molt interessants i que reflecteixen ben bé els pro- 
blemes més propers i personals dels ciutadans. 

L’any passat, a l’hora de presentar el seu Informe, en 
l’hmbit de l’educaci6 feien referkncia al projecte educatiu i 
al projecte Iingiifstic de cada centre corn l’element essencial 
d’allb que el nou sistema educatiu proposa, és a dir, l’educa- 
ció o l’ensenyament individualitzats dins d’un context social 
catalh. En el resum presentat en les seves conclusions de 
cultura i ensenyament i del que es desprh de la seva inter- 
venci& se’ns parla de la preocupació sobre la matricula%, 
sobre el regim de permanencia als centres de formaci6 pro- 
fessional, sobre els drets i deures dels alumnes, sobre la 
manca de places docents del periode de zero a tres anys i so- 
bre eis drets lingüistics pel que fa a cultura, en l’aspecte cul- 
tural, a l’hora de relacionar-se amb l’Administraci6 
perifkrica de I’Estat, les adscripcions provisionals i altres te- 
mes. 

Ara be, a mi m’interessaria saber, concretament, si hi ha 
hagut alguna preocupació pel que fa, en primer lloc, a l’apli- 
caci6 del projecte cumicular als alumnes, a la ciasse i a la 
marxa del centre; en segon lloc, la redacci6 del projecte edu- 
catiu, que, en certa manera, suposa la constatació de la 
interrelació escola - societat, i finalment q u e  j a  ho apunta- 
va el senyor Viñas-, I’aplicaci6 del projecte lingüístic i, per 
tant, entre altres aspectes, el de la imrnersi6. Perque, est& 
clar, aquesta no-preocupació ens conduiria a tres aspectes 
que em semblen prou interessants de constatar: en primer 
lloc, que hi ha I’acceptació dels principis docents i metodo- 
bgics del nou sistema educatiu, al marge d’aspectes mate- 
rials i personals; en segon lloc, que el plantejament positiu 
d’una escola oberta i un  sentit de l’eeducaci6 compartit, i, per 
tant, que es constata un funcionament cada vegada més par- 
ticipatiu dels consells escolars, de les associacions de pares i 
de l’Administraci6 local, i en tercer lloc, que la tensió pel fet 
lingüístic no és als centres educatius ni prové de l’aplicacid 
de la Llei de normalitzaci6 lingüística per part del Departa- 
ment d’Ensenyament, 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Descals. Su- 

poso que els senyors diputats i les senyores diputades sdn 

conscients de l’autentic devessall de qiiestions i de deman- 
des d’arnpliació que s’han realitzat a l’hhonorable síndic; per 
tant, en aquests moments, corn és habitual, tarnbd, en anys 
anteriors, suspendríem la sessió durant un perfode de trenta 
minuts ..., de vint-i-cinc minuts, molt bé, perfecte -millor en- 
cara-, de vint-i-cinc minuts per tal que el síndic, l’adjunt i 
els seus collaboradors i collaboradores puguin agrupar les 
respostes a aquestes preguntes. 

Se s u s p h  la sessi6. 
(IA sessib se s u s p h  a dos quarts d’ma del migdia i tret- 

ze minuts i es repr2n a un quart de dues i cinc minuts.) 
EI Sr. PRESIDENT: Senyores diputades, senyors dipu- 

tats, es reprkn Ea sessi6. 
Voldria agrair a l’honorable shdic, al seu adjunt i als 

seus col-laboradors i coHaboradores !’escrupolositat en el 
consum d’aquests trenta minuts -que han estat trenta-cinc, 
per tant ...-, vint-i-cinc, perd6, que han estat utilitzant per 
preparar les respostes a les preguntes i demandes d’aclari- 
ment que han estat formulades pels diputats i diputades. 

Per tant, doncs, sense més prehmbuls, té fa paraula l’ho- 
norable síndic. 

El Sr. S~NDIC: Intentar6 anar contestant una mica glo- 
balment tots els grups parlamentaris, totes les diputades i di- 
putats que m’han preguntat; si alguna vegada no menciono 
algun nom d’algun diputat, no s’ho prenguin corn un oblit, 
sinó, doncs, per agilitar una mica el debat. 

Una de les primeres preguntes, que m’han fet tant la se- 
nyora Montserrat corn la senyora Oranich -que no hi és-, 
era sobre el nombre de queixes per rad de sexe durant l’any 
1994. De i ,711 queixes, unes 509 4 s  a dir, un 29,7%- les 
van realitzar dones; un 59,9 -871-, les han realitzat els ho- 
mes, i un 19,34 4 s  a dir, 331- es van realitzar de forma 
col4ectiva o conjunta, el que fa que el nombre de dones que 
sol-liciten el PIRMI no és superior a d’altres persones ..., o 
al tres matrimonis o parelles i famílies que també manifesten 
aixb. U sigui, que no hi ha una -diguem-ne- clarificació so- 
bre les dones. (Pausa.) 

Hi ha hagut també dues preguntes, tant tambk de la se- 
nyora Montserrat -que m’ha dit que s’havia d’absentar, per- 
quk tenia un problema mbdic- i també del senyor Portabella, 
que eren les queixes per origen de la poblaci6 o comarca en 
la qual, doncs, es piantegen, A la intervenció -que jo ho vo- 
lia dir, per6 que ho he suprimit de la meva intervenci6 pri- 
mera- deia concretament: c{Percentualrnent, la procedkncia 
territorial de les queixes des de Catalunya reprodueix de for- 
ma aproximada els percentatges de població, si bé amb una 
desviació a I’alp de les comarques de Barcelona i a la baixa 
de les comarques de Lleida, de tal manera que en el territori 
de Barcelona, en qui: viu el 76% de la poblaci6 de Catalu- 
nya, s’han rebut el 83% de les queixes, i des de Lleida, amb 
el 6% de pobiaci6, s’ha plantejat el 2% de les queixes; en el 
cas de Tarragona, on viuen el 9% dels ciutadans de Catalu- 
nya, s’ha rebut el 8% de les queixes, i de Girona, amb un 
9% de la pobla&, s’ha remes el 7% de les queixem 

Aixh em fa creure a mi en un problema de qu& vaig par- 
lar el dia que ens vam reunir amb el president de la Comis- 
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si6 per preparar aquesta trobada d’avui: jo, en veure una 
mica aquesta situació, que ja  no és d’aquest any, sinó d’anys 
consecutius, m’ha fet pensar -i era un dels temes que volia 
portar avui q u i ,  a aquesta Comissió- en la passibilitat que 
el Sindic es desplacés a algun ajuntament d’aquestes comar- 
ques més llunyanes de Barcelona, un dia concret, en el qual 
es donés compte a través dels mitjans locals o de les cornar- 
ques aquelles de la preskncia del Síndic. Per exemple, po- 
sem un exemple: el 15 d’abril seria, per exemple, a 
Mdlerussa, i que poguessin acudir a un despatx que rn’ofe- 
ris I’ Ajuntament d’aquesta població, on pogués rebre els 
ciutadans d’aguella població o de comarques properes a 
aquella pob2aci6. Amb aixb intentaríem veure si podem 
aproximar mes els ciutadans que s6n lluny, que viuen lluny 
de Barcelona, a la instituci6, que ho veiessin més, perquk no 
hi ha cap mena de dubte que el coneixement físic de la insti- 
tució i del mateix síndic és important i, per tant, entenem i 
comprenem que a la gent que viu lluny de Barcelona aixb 
els es m6s áificil# Per tant, era una de les coses, de les pro- 
postes que volia aportar avui, de poder provar -no sé si aixb 
pot tenir eficicia o no-, d’intentar, doncs, aproximar-me a 
ies comarques i fer-ho, doncs, no sé, cada mes o cada dos 
mesos, una visita a una comarca. I jo pensava, doncs, que 
fos {’Ajuntament que em pogués acollir i que em donés els 
mitjans, és a dir, el despatx per poder atendre les persones i 
que potser dies abans, doncs, recollissin una mica les perso- 
nes que tenen un interks a ser rebudes, perquh na hi hagués 
una irnprovisaciii el dia mateix. (Puusa.) 

Sobre Sa pregunta que m’ha fet el Grup d’Esquersa Repu- 
bíicana de Catalunya, que és ]’opinió sobre la presta& 
substitutbria i el tractament dels insubmisos, la resposta 
passa per un desenvohpament del que diu la Constitució, 
corn ja he dit i he remarcat, en relaci6 amb el servei civil. 
Per mi el que és molt clar 6s que mantenir aquesta situaci6 
actual, i que aixa es resolgui a través de la soiu~ió ..., per mi 
és molt clar que la sohci6 no passa per la presr‘, perb que 
indubtablement s’hauria de trobar alguna f6rmula que fes 
que la Constituci6 desenvolupis ..., la Constituci6, com ja he 
remarcat, no?, i per mi, doncs, és moli clar que aquest és un 
terna obert i un terna que jo, doncs, penso plantejar a través 
del Defensor del Poble, perque hi hagi aquest desenvolupa- 
ment, si 6s possible, de la Constitució. (Pausa.) 

Tamb6 quant al tema del servei militar hi ha hagut, tam- 
bé, unes preguntes del senyor Carnpuzano, sobre ..., jo, en la 
meva intervenció, apuntava que jo veia algunes mill~res del 
tractament en al servei militar i ,  per tant, doncs, ho volia as- 
senyalar, perd ell m’ha fet una observació: si els quadres 
d’exclusions mediques podrien produir alguna discrimina- 
ció, sobretot dels tipus psíquics. Bé, aixb és un tema que es- 
tudiaré, senyor diputat; mirarem aquest quadre d’exclusions, 
davant dels problemes psíquics, si s’ha ampliat o ha disrni- 
nwi’t i, per tant, en  farem un estudi, i si veiessim que vertade- 
rament 6s discriminatori ho assenyalaríem. 

Quant a aquests quadres d’exclusions davant de proble- 
mes psíquics, el que s í  que l i  puc a v a n p r  és que algunes ve- 
gades en aixb hem rebut queixes de gent que esth fent el 

servei militar, que han vingut a la instituci6, que nosaltres 
hem vist molt clarament que tenien un problema psíquic, i 
que hem fet directament -perqub tenim, en aquest sentit, te- 
nim unes relacions i estan ells disposats a ajudar en aquests 
casos- a les autoritats militars, és a dir, no ho hem passat a 
travks del Defensor del Poble, sin6 que hem actuat directa- 
ment, i quan hem assenyalat aquestes situacions, que hem 
vist que hi havia xicots que estaven en una situaci6 psiquica 
preocupant, ho hem dit i, immediatament, se’ls ha fet una 
revisió mkdica, i la majoria de les vegades era veritat que es- 
taven en una situaci6 psíquica deficient i, per tant, els han 
exclbs dei servei militar. Per tant, en temes puntuals, doncs, 
no hi ha cap mena de dubte que hi hem pogut actuar, per6 
en el que tenim nosaltres més intercs, i per aixb volem veu- 
re,,., estudiarem aquest quadre d’exclusions, doncs, nosal- 
tres estudiarem que hi hagi una prevenció, es a dir, que no 
sigui necessari, doncs, trobar una solució després que s’hagi 
produyt una incorporaci6 que no seria o podria no ser correc- 
ta. (Pausa.) 

La valoració que nosaltres en fem, del PIa interdeparta- 
mental, ja la varn fer a I’Inforrne del 93; en  varn parlar llar- 
gament; varn fer una valoració molt positiva, perb no tenim 
encara un nivell acceptable d’actuacions, si hi ha hagut pro- 
blemes, perque nosaltres creiem que veritablement el pro- 
blema fonamental d’aquest Pla interdepartarnental és la 
situaci6 de la legalitat de I’irnmigrant, de les grans bosses 
que hi ha d’immigrants que s’han de recuperar i que moltes 
vegades les mesures que es pensen, i moltes s6n correctes, 
per part del Pla interdepartarnental, es fa difícil la seva apli- 
caci6 per la ilkgalitat d’aquest immigrant. Nosaltres aixb ho 
assenyalem moltes vegades al llarg del nostre Informe, en 
molts ternes concrets, sobre habitatge, per exemple, sobre 
contractes, etcktera, i sempre ens trobem amb aquesta situa- 
ei6 de la ilkgalitat d’aquesta bossa, que encara és dificiI, i 
que comprenem que ser& dificil trobar-hi una soluci6, per- 
que aquesta bossa d’ilkgalitat a la qual hem de ser sensi- 
bles, perb al mateix temps frena ta possibilitat de cupos, de 
nous ciutadans que puguin venir al nostre pafs. Per tant, 
aquesta 6s una solucid molt dit’icil i que nosaltres l’estu- 
diem, la seguim de molt de  la vora, perb no ens hi pronun- 
ciem d’una manera molt contundent, perquk no veuriem 
quins drets defensem, si els d’uns o d’altres ciutadans. Per 
tant, intentem en cada cas concret trobar-hi una solució, i 
ens sembla que aquesta és tambh bastant la linia del Pla in- 
terdepartamental que ha plantejat la Generalitat, (Pausa,) 

Sobre la Llei d’estrangeria, que ha plantejat també el se- 
nyor Carnpuzano, demanava -em semblava- si nosaltres ha- 
víem fet afgunes propostes de modificaci6 de la Llei 
d’estrangeria: nosaltres, corn deia abans també en aquest cas 
dels immigrants, tarnbe nosaltres ho hem anat plantejant en 
cada un dels hmbits en els quals nosaltres ens hem mogut i 
ens hem trobat amb aquests immigrants. Per tant, nosaltres 
creiem que la Llei d’eestrangeria s’ha cl’interpreta d’acord 
amb la Constitució, i sobretot q u i  a mi m’ngradaria fer una 
reflexi6 important, que j a  ho he dit en el meu Infurrne, en la 
Llei aquesta. (Puusa.) En la meva intervenció ja he parlat 
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que nosaltres aquesta normativa d’estrangeria s’hauria 
d’aplicar a través de la mateixa Constituci6, i, per tant, dins 
de la ConstituciG, gracies a l’article 10.2 de la Censtituci6 
-en fi, perque vegin que sóc sensible a aquest tema: va ser 
un punt, un article de la Constitució que com a diputat vaig 
ser el primer que vaig plantejar-ho, que no vaig aconseguir 
que s’aprovks al Congrés de Diputats, perb després es va 
aprovar al Senat-, doncs, aquest article 10.2 fa que, en el cas 
espanyol, Ia Constitució preveu el conveni aquest de quk els 
he parlat abans en la meva intervenci6, de protecció deis 
drets humans i de proteccilj de la famllia, i per tant hi ha Ia 
possibilitat,,., i moltes vegades el jutge, si hi ha hagut un re- 
curs, el jutge ddna la raó a l’immigrat, aplicant aquest article 
de la Constitució, interpretant que el pacte i el Conveni de 
drets humans de 1990 s’ha d’aplicar a Espanya. En aquest 
sentit, crec que en certa manera estem una mica rnks 
avanpts que altres P S ~ ~ S O S  de la Unió Europea, que a través 
dels acords de Schengen rebutgen aquesta entrada d’aquests 
ciutadans. Per tant, aquí moltes vegades els jutges no ho 
apliquen d’ofici, pes6 indubtablement si hi ha algun recurs 
ho han d’aplicar, perqu2 el Tribunal Constitucional o el Tri- 
bunal Superior de Justicia de Catalunya ho marca. (Pausa.) 

Tambk tant el diputat senyor Portabella com pel Grup 
Socialista el senyor Abell6 ens han preguntat si en els temes 
de medi ambient i les questions com els paratges naturals, 
t’ordenaci6 de costes, si havíem detectat una major preocu- 
pacirj per part de ..., si haviem rebut queixes. Nosaltres sobre 
aquests temes, tant de paratges naturals i costes, no tenim 
cap queixa. La causa que nosaltres creiem que no tenim 
aquestes queixes és que creiem que la persona individual és 
perjudicada directament i personalment per una activitat no 
tant de defensa del medi ambient, sin6 en general de proble- 
mes concrets, i, per tant, aquesta situació més amplia s6n 
més aviat les ONG, eis grups o associacions, més hrnplies. 
Nosaltres tenim mol tes queixes individualitzades, en canvi, 
aquestes queixes més collectives, moltes vegades d’agrupa- 
ments, d’associacions, etcbtera, ja interposen recursos a al- 
tres nivells i, per tant, ens arriben poques queixes direc- 
tament al Síndic. Aquesta seria una mica la raó per la qual 
nosaltres creiem que no tenim queixes sobre un tema que no 
hi ha cap mena de dubte que preocupa molt en el fons la 
nostra societat. (Pausa.) 

També de medi ambient, la senyora Dolors Montserrat, 
del Grup Popular, em preguntava si la sensibilitat de I’Ad- 
ministració va darrere o per endavant del ciutadh. Bé, pels 
temes que nosaltres tenim plantejats, nosal tres diriem, #,, és 
una aproximaci6 que es podria matisar molt i, per tant, és 
molt dificil de fer d’una manera molt contundent, perrb diria 
que mol tes vegades, aquesta sensibilitat, jo podria opinar 
que va darrere de la del ciutadh. Per tant, aqui se centra, com 
sempre ..., amb tota la politica i la petició que nosaltres fem a 
les diverses administracions, 6s que hi ha d’haver més una 
política preventiva que no una politica de nomes solucionar 
els temes que es produeixen quan es produeix un fet de vul- 
neraci6. En aquest sentit, jo crec que, moltes vegades..,, i es- 
perem que amb la creació de Ia nova conselleria tota aquesta 

cultura del medi ambient vagi millorant i que, per tant, hi 
hagi una major sensibilitat de les administracions, que no 
dels ciutadans concrets. (Pausa.) 

El senyor Abell6, del Grup Socialista, em preguntava so- 
bre les patologies estructurals, el dret a l’habitatge, em plan- 
tejava aquests temes, i la valora& de sistemes i ajudes, Jo 
diria que sobre aquest terna hi ha un problema important, 
que 6s la falta d’informació que te el ciutadh sobre aquest 
terna. Hi ha també una manca de coordinaci6 entre adminis- 
tracions, i, per altra banda, nosaltres vam demanar ja fa uns 
mesos que el tema d’ajuts per a les patologies estructurals es 
poguessin estendre també a travks ..., que trobBs una f6rmu- 
la, el Departament de Comerq, de poder trobar tarnbb alguns 
ajuts per a locals comercials o petites indiistries, perquk 
moltes vegades hi ha els ajuts per als habitatges de patolo- 
gies estructurals, perb en canvi no hi són per a aquests petits 
comerqos o petites indústries que hi hagi en algun d’aquests 
habitatges, en aquests edificis. Per tant, nosaltres hem dema- 
nat ..., i darrerament encara el conseller de Comerq rn’estava 
dient que ho estaven estudiant, a veure si es podrien donar 
algun tipus d’ajut per poder resoldre aquest problema, per- 
qu& si no, crea una disfuncionalitat dins del mateix edifici. 
(Patssa. ) 

Preguntava si creia que el nombre d’habitatges de protec- 
ció oficial 6s insuficient en relaci6 amb la demanda, em pre- 
guntava el portaveu del Grup Socialista. Ja ho he dit en Ea 
meva intervenci6, jo  crec que aquest és un tema que 6s prio- 
ritari, ho assenyalo i ho dic a totes les administracions, que 
aquesta 6s una politica essencial, perque afecta també perso- 
nes que acaben en la marginació, pel problema de l’habi- 
tatge, i, per tant, crec que ha de ser, jo diria i ho he demanat 
-hi insisteixo- a totes les administracions, una de les OP- 
cions mes importants que avui poden fer les diverses admi- 
nistracions sobre la politica de la creui6 d’habitsltges de 
protecci6 oficial. Desgraciadament, suposo, hi ha hagut ja 
una skrie de plans i esperem que aixb a poc a poc es pugui 
anar equilibrant, perb indubtablement hi ha una manca im- 
portant en aquest camp. (Pausa.) 

El portaveu del Grup Socialista també demana sobre el 
terna de la llista d’espera de les intervencions quirGrgiques, i 
en aquest sentit li haig de dir que nosaltres, quan he parlat 
aquest mati -i abans ja ho he assenyalat, que era un proble- 
ma-, que malgrat que fa un esfoq, la Conselleria de Sanitat, 
en trobar uns recursos per afrontar aquesta factura que s’ha 
de fer, nosaltres, corn a Síndic, hem recomanat, i aixb surt 
en el nostre Informe, s’ha recomanat a la ConseIleria de po- 
tenciar la cirurgia ambulatbria i que s’amplii’ a més interven- 
cions quirlirgiques, i aixb sembla que ha estat acceptat, 
aquesta proposta nostra 6s acceptada pel Departament de Sa- 
nitat. En canvi, el: Síndic, l’opinió meva, en aquest sentit, 
que he assenyalat al Departament de Sanitat és que aquesta 
espera, aquesta durada de les llistes d’espera es pugui com- 
parar -almenys nosaltres, el Síndic, ho plantegem al Depar- 
tament- amb una certa desassisthcia mkdica, i ,  per tant, que 
la persona que es troba en aquesta situació ..., nosaltres de- 
manem sempre a la Conselleria la possibIe reintegració, si 
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aquesta persona ha hagut d’acudir a algun centre sanitari 
privat, i que, per tant, se li puguin reintegrar les despeses 
que aixb hagi pogut representar, La veritat 6s que, amb els 
mitjans que té la Conselleria, aquesta recomanació que nos- 
altres fem no és acceptada per la Conselleria. De tota mane- 
ra, aixb, vull que quedi molt clar que no ho recomanem per 
a tothom, sin6 que davant de fets molt puntuals i estudiant 
cas per cas, és clar, nosaltres ho demanem. És a dir, no cre- 
guin ara que faci demagbgia, perquk no 6s pas el meu estil 
ni la meva manera d’actuar, per tant, no 6s que ho demani 
per a tothom, sinó en aquells casos concrets en els quals, 
vertaderament, han passat, han transcorregut uns mesos, que 
hi ha un qwadre rnkdic dificil, etcktera, doncs nosaltres ho 
hem demanat moltes vegades, i desgraciadament la Conse- 
lleria no ha pogut afrontar aquesta petició. 

Tamb6 el senyor Abelló, del Grup Socialista, em demana 
si hem tingut alguna actuació d’ofici en relació amb les resi- 
dkncies de gent gran. Nosaltres no n’hem fet cap, d’actuació 
d’ofici, nom& hem instat, quan hem vist, quan hem tingut 
alguna informaci6, hem instat el Departament de Benestar 
Social a impulsar I ’acció inspectora, 

perque nosaltres, realment, no tenim cornpetencies; seria, 
potser, fins i tot ... En algun centre potser sí que ens rebrien, 
perb en molts dels llocs no ens acceptarien la nastra inspec- 
ció, Per tant, nosaltres demanem al Departament que impul- 
si al mhxirn aquesta acci6 inspectora en aquests centres, 
aquestes residkncies de gent gran. (Pausa.) 

Entrem ara també en els ternes de treball. Es a dir, el se- 
nyor Portabefla, d’Esquarra Republicana de Catalunya em 
demana si la precarietat de la vida laboral i la meva opini6 
en tant que aquests afecten altres qüestions ... No, em derna- 
na si la contractacicj temporal implica una certa precarietat i, 
en conseqühcia, un afebliment de la protecció social. Bé, 
aixb jo j a  ho he assenyalat una mica en  la meva intervenció, 
en I’Inforrne surt, per6 també quan he parlat aquest mati en 
la meva presentacid de I’hforme, doncs, ho he subratllat en 
dos aspectes: he cregut que valorava positivament poder 
aconseguir treball per a una població en atur, que era molt 
important, 6s positiu, perb al mateix temps demanavern tota 
una shrie de mesures perquk aquesta contractaci6 no afeblís 
la protecció social, i ho demanhvem en casos bastant COPI- 

crets. I no solament en aixb, sin6 tarnb6 que ho demanhvem 
en el moment de  la prevencid de la sinistralitat, perqui: tam- 
bé ens preocupava que aquesta precarietat pogués afectar la 
sinistralitat. (Pausa. ) 

Em demanava sobre les unions de fet i les pensions de vi- 
du’itat, la senyora Mclgdsl Oranich, del Grup d’Iniciativa. 
Nosaltres, des del Síndic i des dels informes i dels suggeri- 
ments que fem arribar a través del Defensor del Poble, nos- 
altres diem que no es faci distinció i que es pugui preveure 
la pensió no contributiva de vidui’tat, fins i tot de parelles de 
fet. O sigui, que no hi hagi aquesta ... (Pausa.) 

EI senyor Abell6 també em pregunta si tenim una opini6 
o si ens rnanifesthvern nosaltres en el Projecte de la llei d’in- 
fincia que ha entrat en e1 Parlament. Jo em penso, senyor 
Abell6, que nosaltres, el Síndic, no podem donar en aquest 

moment una opini6 sobre un projecte de llei, perque fins i 
tot podria, quan s’elaborés la llei, podria ser qüestionat que 
nosaItres haguéssim dit algunes coses o algunes altres que 
després ens trobariem amb I’aplicació de la Llei i podria en- 
trar en contradicci6 amb el que nosaltres pogukssim actuar 
posteriorment que la llei s’aprovks, 

Per altra banda, ja crec que tant 1’Administració que ha 
fet el Projecte de llei carn els diversos grups parlamentaris 
que hi han de treballar coneixen al llarg d’aquests últims 
anys quins s6n els pronunciaments sobre el terna de menors 
del Sindic i, per tant, jo  diria que poden tenir ja uns punts de 
referkncia en els quals nosaltres posem més l’accent a la de- 
fensa dels drets de menors i ,  per tant, és una mica a criteri 
de les senyores diputades i dels senyors diputats de fer que 
aquesta Llei sigui -i així ho espero- la millor llei per a la 
protecci6 dels drets dels menors. (Pmsa.) 

El senyor Descals, de Convergencia f Uni6, em planteja 
una mica la preocupaci6 per l’aplicació del projecte educa- 
tiu i sobre el projecte curricular, no? Bé, nosaltres ..., s’han 
presentat al Sindic queixes en relació amb l’aplicació 
avanpda de la reforma educativa. Acpestes queixes denota- 
ven manca d’informsrci6, algunes, manca d’informaci6 que 
tenen els col-lectius que estan preocupats i que han presentat 
aquests queixes, i tambe assenyaien aquestes queixes la 
preocupaci6 per l’escassetat de recursos i la por que ells te- 
nen per aquesta manca de recursos en l’aplicaci6 de la refor- 
ma. Aquestes són una mica -diria- les queixes que hem 
rebut. (Pausa.) 
M, en aixb hi estern absolutament d’acord, senyora Ora- 

nich, quan vostk em planteja la indemnització de les vícti- 
mes dels delictes violents. Jo, vaja, ho he assenyalat en la 
meva intervenció, crec -i ho he demanat a traves del Defeen- 
sor del Poble- que caldria que ]’Estat espanyol ratifiqués el 
conveni europeu sabre la indemnització de víctimes de de- 
lictes violents. 

El que jo crec,.., jo diria que, miri, moltes vegades sem- 
bla que el Sindic o el Defensor del Poble se’ls escolta poc, 
perb jo diria que, a la llarga, com que són coses que són tan 
bbvies que s’haurien de fer, jo diria que cauen per si ma- 
teixes, jo diria que no és tant la voluntat i la insistkncia tant 
del Defensor del Poble carn del Shdic a plantejar aquests 
temes, sinó que, en definitiva, sempre ens trobem amb els lí- 
mits de les possibilitats econbrniques i materials, sempre ens 
trobem constrets amb aquest cinturó que no ens deixa ac- 
tuar, i estic segur que aquesta ser& una,.. Hi arribarem i ,  per 
tant, jo espero que 6s un fet de justícia que es pugui fer. 
(Pausa.) 

El Grup Socialista, e1 senyor Abelf6, tarnbe etn pregunta 
sobre el trebalI en els centres penitenciaris i sobre I’opinici 
que té el Síndic i si el Cire compleix eh objectius per als 
quals va ses creat. EI Sindic, com diu I’Informe, varn iniciar 
una actuaci6 d’ofici perquk en  les visites que fkiern als 
centres penitenciaris jo  tenia molt interks a conkixer 
aquests centres i varn veure que, d’una forma bastant bb- 
via, moltes vegades hi havia una infrautilitzaci6 d’ aquests 
centres. 
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La veritat és que en les converses amb els mateixos cen- 
tres hi havia molt l’explicaci6 de la crisi econbmica, que 
moltes empreses que havien encarregat treballs al Cim, 
doncs, trobaven unes millors condicions fins i tot amb can- 
tractes a paisos de 1’Extrem Orient i que, per tant, per exem- 
ple, hi havia molt treball en el tema de les flors, i que 
s’havia desviat, a moltes empreses s’havien desviat aquests 
comandes a travks d’importacions que es feien de paikos 
llunyans. 

Tanmateix, i per eenyir-me malt a la pregunta que em 
feia el senyor diputat, vaig adrepr unes consideracions a la 
consellera de Justícia, molt: recentment, en quk demano que 
s’augrnenti la informaci6 adreqada als mitjans empresarials 
de la possibilitat d’efectuar treballs a !’interior dels recintes 
penitenciaris, Jo diria que meites vegades jo  no sé si hi ha 
una informació prou adequada als mitjans empresarials SO- 
bre aquest tema. També li demanava que s’estudii’ facilitar el 
funcionament de torns de treball en els tallers dels centres 
penitenciaris a fi de poder arnptiar I’oferta de treball produc- 
tiu i remunerar tots els interns que ho solkitin, i també es- 
tablir els mecanismes convenients per facilitar la realització 
de comandes provinents de les empreses privades, agilitant 
el pro& productiu i des de l’inici fins al lliurament del pro- 
ducte acabat i incentivar els reclusos que hi participin. És a 
dir, moltes vegades, els problemes de seguretat de les pre- 
sons també fan que tots aquests mecanismes siguin molt 
lents i es retardin molt i les empreses, doncs, quan han de 
carregar un camió volen que sigui al més rhpid possible. 
Aquests problemes, vaig demanar que ho estudiés la conse- 
llera per veure si es podia agilitar. 

Jo els haig de dir -i aixb ho tinc ..., vull esmentar-ho avui 
aqui- que recordaran que quan vam celebrar et des5 aniver- 
sari de la nostra Llei, el mes de nuvembre, vam fer unes in- 
vitacions, que tots vost2s van rebre, i que moites persones 
rn’han felicitat per aquestes invitacions que vam fer con- 
vocant als tres actes que preparhvem per al des& aniversa- 
ri. 

B6, voldria que constks que, aixh, nosaltres -com tot el 
que nosaltres fem amb impremta-, ho varn encarregar als ta- 
llers de la Model, i per tant, unes invitacions que han tingut 
un reconeixement d e  moltes institucions i de moltes perso- 
nes, doncs, que es vegi que aixb ho prepara, ho fa la impre- 
mta de la Model de Barcelona; per tant, vull dir, que quedi 
molt clar que el producte que surt d’aquests tallers és un 
producte enormement bo i, per tant, que no hi hauria d’ha- 
ver cap mena de reserva per part deis empresaris sobre aixb. 
I aixb, doncs, ho he fet constar al més p~blicarnent possible, 
i és per aixb que li demanava a la consellera si 6s possible, 
també, que encara ajudés més a donar a conbixer aquests 
possibilitats. (Pausa.) 

Hi ha tambk dues preguntes, de la senyora Magda Ora- 
nich, d’hiciativa, i del senyor AbeIl6, del Grup Socialista, 
sobre <com veun -la senyora Magda Oranich, més aviat, em 
feia., .- <<la situació penitencihria>,; recomanxi6 de creaci6 
de nous centres penitenciaris, em demanava, i el senyor 
Abell6 parlava de Irz rnassificació dels centres penitenciaris i 

si n’hi havia prou amb un sol centre, si creia que un de sol 
resoldria aquest problema realment. 

136, aquest -com saben, ja l’any passat en vaig parlar- és 
un terna que en faig un seguiment bastant continuat, del 
tema. Que haig de dir, com ja els vaig dir l’any passat, que 
aquest terna de la massificaci6 6s un tema que esta molt 
assumit pel responsable aquell any -1’any passat, era el con- 
seller; aquest any 6s la consetfera-, sobre la necessitat de 
crear nous centres penitenciaris. Es un tema que jo crec que 
ha millorat amb els anys, perb que no és suficient, que no 
ens hem de quedar satisfets amb el que tenim, cosa que tam- 
b6 comparteix aquest criteri la mateixa CanceIleria, i que la 
pregunta que em fa, si un centre 6s suficient o no, bé, j o  una 
de les consideracions que faig a les conclusions sobre aquest 
tema, en el meu Informe, diu: <<En consideració de 
l’augment progressiu de la poblaei6 reclusa i mentre no 
s’adoptin mesures alternatives a la privaci6 de lhbertat que 
permetin reinserir socialment les persones que han delinquit, 
sense augmentar el nombre de reclusos de les presons de 
Catalunya, es fa necessari, si més no>> -si més no, no 6s que 
si fos una n’hi hagués prou- rconstruir un nou centre peni- 
tenciari per tal de reduir la massi ficació actua1.n 

Bé, anar més enllh jo  diria que seria la cosa bona; és a 
dir, corn deia abans, quan partkvem de serveis socials, po- 
dríem fer un quadre, doncs, utbpic del que nosaltres vol- 
driem, i una altra cosa són les realitats, Jo ja dic que ens 
movem en una realitat que és aquesta, que no és la que vol- 
driem, ni que vol I’Administració -no cal dir-ho-, perb que 
Es la realitat en la qual ens trobem, i hem de sortir d’aquesta 
situaci6 actual i d’aquesta massificaci6 actual. Per tant, jo 
diria que un nou centre seria una aportaei6 ja, diria, molt im- 
portant; un nou centre no vol dir que s’hagi de tancar l’ac- 
tual centre, aquest és un altre terna, aquest és un terna que no 
hi entrarem, perb que possiblement, si hi hagués també al 
mateix temps una política diferent en el tema de les alterna- 
tives que puguin donar a la privaci6 de llibertat, aixb tamb6 
es podria resoldre. 

Per exemple, aquest matí no he pogut assenyalar un tema 
que a mi em preocupa molt, perb que ara aprofito una mica, 
ja que parlem de centres penitenciaris, que a mi em preocu- 
pa molt, que és moltes vegades el fet que unes persones que 
han estat, diríem, bé, detingudes i processades per uns delic- 
tes, un delictes de privaci6 de llibertat, i alguns d’uns quants 
anys, aquestes vistes, aquests judicis no dhan vist, eh?, mol- 
tes d’wquestes persones estan avui dia j a  en un procBs de re- 
inserció normal, treballen, tenen els seus mitjans de vida, 
etc&tera, i, bé, moltes vegades aquestes persones, doncs, 
se’ls veu la vista a I’Audihncia i se’ls condemna moltes ve- 
gades a uns quants anys de privaci6 de llibertat. Bé, jo diria 
que aqui nosaltres, doncs, ho assenyalem corn un dels pro- 
blemes greus de la justícia, perqui: s6n gent que ja fan una 
vida normal, molts d’elles tenen unes famílies, tenen uns re- 
cursos, treballen en empreses, es guanyen la vida i han 
d’anar a raure novament, doncs, durant un temps, algunes 
vegades llarg, a la pres6 Desgraciadament, nosaltres sobre 
aixa podem fer-hi molt poc O quasi res, perb cal dir que ver- 
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taderament nosaltres hem intentat obrir una escletxa, al- 
menys en aquesta situació que jo crec que és bastant injusta; 
nosaltres hem obert una escletxa, que és que hem trobat la 
colkboracici de la Conselleria, del Departament d’A€ers Pe- 
nitenciaris, i que casos corn aquests moltes vegades nosal- 
tres aconseguim que tinguin un rkgim obert al més aviat 
possible, perquk aquesta gent puguin estar només les hores 
de la nit, doncs, a la presó. Aquest és el rnhxim e s f q  que 
hem pogut fer corn a Síndic, per6 crec que molts d’aquests 
casos s’ho mereixien, perqui? eren situacions, doncs, de gent 
absolutament ja rehabilitada i que feien una vida social ab- 
solutament normalitzada. 
M, jo, senyor president, em sap molt de greu haver-me 

est& tant, tant en la primera intervenció corn en aquesta se- 
gona. Potser les preguntes queden algunes vegades una mica 
deslligades; en demano perd6 i excuses a totes les senyores 
diputades i a tots els senyors diputats i a la Mesa de la Co- 
missió, i una vegada més els vull agrair la seva pacikncia, 
dones, en aguantar durant tot el matí els problemes, les vi- 
vkncies que carn a Sindic vivim. No cal que eIs digui que 
tant els meus colhiboradors com el meu adjunt i jo mateix 
potser som molt sensibles a aquestes situacions reals, que 
s6n així, que no són només problemes que es veuen en les 
lleis i en els codis, sin6 que es veuen en la situació humana 
de les persones que ens arriben, i que tots plegats fem un es- 
forq de reconducci6 de les situacions, moltes vegades molt 
greus, d’aquestes persones. Algunes vegades algunes d’elles 
venen com a últim lloc al Síndic; unes vegades nosaltres no 
podem fer prhcticament res, perb sí que voldria assenyalar 

als membres d’aquesta Comissió que mai els deixem sense 
alguna orientaci6, alguna manera de poder remuntar alguna 
situaci6, algunes vegades, que ells s’adonen que no tenen 
cap mena de sortida. Nosaltres intentem, en la mesura de les 
nostres possibilitats, fer algunes vegades -com explicava 
d’aixb mateix-.,., algunes vegades jo no diria que sigui 
triific d’influhcies, per6 sí algunes vegades voldriem derna- 
nar i demanem a les administracions i crec que les adminis- 
tracions també són sensibles a aquests temes, que en aquelfs 
casos que nosaltres creiem que són greus i són de justicia, 
doncs, trobem algunes vegades alguna petita solució a 
aquests greus problemes de la nostra societat actual avui en- 
cara. 

Moltes grkies .  
El Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyor Cañellas. 

Certament crec que puc dir en nom dels diputats i diputades 
de la Comissi6 que exerceixen amb molt de gust les seves 
obligacions en la presentacid d’aquest Informe. 

Senyores diputades, senyors diputats, corn SUPOSO que 
vostks ja saben, I’article 144 preveu la possibiIitat d’obrir un 
segon torn d’intervencions, perb, Iievat que algun grup ho 
demani d’una manera especialment efusiva, doncs, aquesta 
presidkncia considera que ha arribat el moment indicat i 
adequat per aixecar la sessi6, agraint un cop mks la presen- 
cia de l’honorable síndic, del senyor Bartlett, el seu adjunt, 
dels seus colhboradors i col.laboradores, i agrair també el 
treball i la cooperaci6 de totes i tots vosth. 

Senyors diputats, senyores diputades, s’aixeca la sessiú. 
(Sdn les dues del migdia i vuit minuts.) 
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