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SESSI6 NÚM, 5 DE LA COMISSI6 
DEL S~NDIC DE GREUGES 

LAk sessió s’ohre a dos quarts d’onze del mati i dotze mi- 
nuts. Presideix el Sr. Pueyo, acompanyat del vice-president, 
Sr. Parera, i de la secretliria, Sra. Vidal. Assisteixen la Me- 
sa els lletrats Sr. Vintró i Sr. de RIfonso. 

Hi sdrz presents les diputades i els diputats Sra. Brugue- 
ru, Sr. Ccampuzano, Sr. Descals, Sr. Escudé, Sr, Espaduler, 
SK Girnénez, Sr. Orriols i Sr. Viñas, pel G. P. de Conver- 
g2ncia i Wniú; Sr. Ahelló i AlfnPzso, Sra. Barenys, Sr. Font, 
Sr. Oliart, Sra. Vtgés i Sra. Vandellús, pel G. Socialista; Sr. 
Pnrtabella, pel G. P. d’Esquen-0 Republicana de Catalu- 
nya; Sra. Qrunich, pel G. P. d’Iniciativa per Catulunyu, i 
Sra. Montserrat, pel G. P. Popular. 

Amisteix en aquesta sessio’ el síndic de Greuges, Sr. An- 
ton Cafiellas i Balcells, acompanyat de l’adjunt del Síndic, 
Sr. Enric Ricard Bartlett i Castell&, i dels assessors del Sín- 
dic, Sr. Josep Ramon Arbiol i Alsd, Sra. Dolors Rovira i 
Cnrcoi i Sr. Joaquim Soler i Pont. 

Ordre del dia 

Punt dnic: Debat de /’Informe corresponent a E’any 1992 
presentat al Parlament pel Síndic de Greuges (Reg. 8984). 

El Sr. PRESIDENT: Bon dia, senyores i senyors dipu- 
tats. S’obrc aquesta sessió de la Comissió de la Sindicatura 
de Greuges dedicada al debat de 1’Informe de l’honorable 
síndic, 

En primer lloc, els voldria demanar, si hi ha alguna subs- 
titució, que ens la facin mibar per escrit a la Mesa; anunciar 
que, si més no provisionament, la secrethia de Ia Mesa és 
su bstitui’da pel senyor Escudé, per l’il-lustre senyor Escudé; 
donar la benvinguda a I’honorable sindic, el senyor Anton 
Cafiellas, al síndic adjunt, el senyor Enric Bartlett, que es 
troba a Ia seva dreta, i també dir-las que es troben entre nosal- 
tres els assessors dc la Sindicatura, el senyor Joaquim Soler 
i Pont, la senyora Dolors Rovira i Corcai i el senyor Josep 
Ramon Arbiol i A M .  

Com 6s habitual, el debat de I’Informe de la Sindicatura 
es regula en aquesta Comissió per l’article 144 del Regla- 
ment, i, per tant, cornengm’em donant la paraula it 1’honora- 
ble síndic per tal que en faci la presentaci6. A continuació 
intervindran els grups, de menor a major, per formular pre- 
guntes o matisacions o demanar aclariments. Suspendrkm 
per un breu període cl treball de la Comissi6 i el repren- 
driern amb la resposta O les respostes per part del sindic i 
del seu equip. 

Per tant, sense més prchbuls, t6 Ia paraula l’honorable 
senyor CañelIas. 

El Sr. SÍNDIC DE GREUGES (Anton Cafiellas): Itlustre 
senyor prcsidcnt, ilhstres membres de la Mesa de la Comis- 
sió, i ].lustres senyores diputades, illustres senyers diputats, 

compareixo en ‘el dia d’avui per segona vegada davant 
d’aquesta Comissió des del meu nomenament i per primer 
cop per informar de 1’ actuaci6 del Síndic de Greuges durant 
un exercici, el de 1’any 1992. 

Les meves primeres paraules, a l’igual que en 1’Informe 
que tenen a les seves mans, són d’hornenatge a la tasca que 
l’honorable senyor i benvolgut amic Frederic Rahola i d’Es- 
pona va realitzar al capdavant de la institució del Sindic de 
Greuges. La seva gran qualitat humana i el seu esfoq perso- 
nal, al qual retrem homenatge el proper dia 17 de maig en 
aquest Parlament, han fet possible que avui Catalunya tingui 
consolidada i prestigiada la institució del Síndic de Greuges. 
L’adversitat de la seva mort li va impedir acomplir el man- 
dat legal de retre compte, per novena vegada, de l’activitat 
de la institució. 

No cal que els digui que és una gran responsabilitat ha- 
ver d’inforrnar d’uncs actuacions en les quals no s’ha pres 
part. He pr&s que 1’Informe que els presento fos fidel a 
I’esperit que va presidir l’actuaci6 de la institució i del ta- 
rannh dels seus informes al Parlament. Tant de bo que ho 
haguem aconseguit, i, en qualsevol cas, permetin-me que 
apel-li a la seva benevolhcia. 

El fet que per una dissort aquest sigui l’dltim informe del 
segon mandat del síndic de Greuges ens ha determinat a 
mantenir l’estructura de dos llibres que es va adoptar per 
primera vegada en l’hforme de 1989. Perb, per aquestes 
mateixes raons, el llibre segon no fa noves considcracions, 
sinó quc recorda ies formulades els darrers anys. 

L’activitat que prctén relatar i de la qual hem extret les 
conclusions a quk s’arriba i s  la que hem dcduit de la docu- 
mentació que v h e m  assumir a partir de la meva presa de 
possessi6 el passat 5 de febrer. En esmentar aquest fet, apro- 
fito per recordar la bona tasca duta a terme per l’anterior 
síndic adjunt, l’amic Elies Rogent, durant els més de dos 
mesos que va haver d’assumir interinament les funcions de 
síndic de Greuges. 

Corn els deia, senyores diputades i senyors diputats, hem 
mantingut 1’ estructura dels informes anteriors. El llibre pri- 
mer, dividit en tres parts, dóna compte de Ics actuacions de 
la institució, sistematitzades en seccions temhtiques, canclu- 
sions i annexos estadistics. Les seccions temhtiques corres- 
ponen a les grans hees de classificació de les queixes que 
els ciutadans ens plantegen, classificació que vostEs j a  co- 
neixen. 

El fet que el Sindic reti comptes al Parlament em sembla 
que té com a finalitat bksica oferir una visió de les queixes 
plantejades davant la institució i de les consideracions que 
aquestes i les seves actuacions d’ofici li han suscitat, per tal 
que el Parlament, com a representant del poble de Catalu- 
nya i en exercici de Ia seva potestat legislativa i de la seva 
missi6 de control del Govern, decideixi si cal o no endegar 
iniciatives en aquests hrnbits. 6 s  per aixb que m’he pcrmEs 
bastir la meva intervenció a patir de les conclusions a qub 
arriba 1’Inforrne. 

En la secció d, administraci6 general destaquem l’aprova- 
ció d’una norma bisica per al funcionament de I’Adminis- 
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traci6 pública, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rE- 
gim juridic de les administracions pfibliques i del procedi- 
ment administratiu com6, que pretén configurados de 
forma harmbnica amb els principis constitucionals. 

Un dels pilars sobre els quals reposa l’estat de dret 6s la 
responsabilitat patrimonial de I’Administraci6 pels perjudi- 
cis irrogats, en la seva actuaci6, als particulars. El Sindic 
s’ha referit sovint a les dificultats per fer-la valer i E’llnfome 
que presentem se’n fa ressb, una vegada mks, tot fent es- 
ment de les previsions innovadores de la Llei esmentada. 

En 1’Ambit del servei militar, assenyalem que cal adopta 
mesures que agilitin el procediment burocrhtic que afecta 
els ciutadans que opten per acollir-se a I’objecció de cons- 
cikncia; el temps que transcorre des d’ aquesta manifestació 
fins a l’iinici de la prestació social substitutbria ens sembla 
excessiu. Perb no es tracta tan sols de millorar els mecanis- 
mes de gestió o perfeccionar uns procediments: I’objecci6 
de consciencia és el reconeixement d’una llibertat fonamen- 
tal, que 6s la llibertat de la prhpist conscikncia. Ni 1’Estat ni 
la utilitat pública poden violentar aquest espai propi de la 
persona; és un espai interior que reflecteix la seva voluntat i 
els seus propis valors. És per aixb que insistim en la conve- 
nihcia  d’adequar la Llei reguladora de l’objecci6 de cons- 
cikncia al moment actual, tenint en compte les creences que 
estan arrelant entre els nostres joves. 

Hem tornat a rebre queixes en relació amb la situació 
dels ciutadans estrangers en el nostre país, en especial 
d’aquells que la fam i les prechies condicions de vida fora- 
giten dels seus pai’sos. Lamentablement, hem hagut de dir 
que la prevenci6 davant els qui són diferents, sovint latent 
en la consciencia social, ha esclatat espor5djcament en ma- 
nifestacions xenbfobes. Que aquestes manifestacions siguin 
sortosament minoritbies no ens pot fer oblidar que davant 
d’elles no es pot restar indiferent i que s’han de combatre de 
forma decidida, atgs que poden ser ei germen d’actituds ra- 
cistes de trista mernbria. 

En 1’Informe assenyalem que durant l’any 1992 un nom- 
bre considerable d’estrangers van poder regularitzar la seva 
estada al país, si bé encara resten molts problemes per resol- 
dre. Entre ells destaca el breu termini de qu& van disposar 
aquests ciutadans per sol4icitar la regularització dels seus fa- 
miliars, o b6 aquells que no van poder presentar un contrac- 
te de treball o promesa de treball, malgrat trobar-se 
treballant. Hem volgut assenyalar especialment les dificul- 
tats per efectuar el reagrupament familiar dels ciutadans es- 
trangers que resideixen legalment al país -reagrupament 
que és un mitja idoni per procedir a 1st seva integraci6 en la 
nostra sacietat-, i, en conseqükncia, propugnem Una regula- 
ci6 de major concreció que el faci possible. 

Una de les demandes que els ciutadans adrecen més SO- 
vint a les administracions és que siguin eficaces. Recordem 
que per aconseguir-ho les lleis atorguen a les administra- 
cions el privilegi que els seus actes siguin immediatament 
executius i la possibilitat d’executar-los forpsament. 
Aquestes facul tats, sovint, no s6n utilitzades en diversos 
hmbits. L’Informe fa referkncia a la timidesa de les adminis- 

tracions en alguns sectors de I’actuació pública, COM són, 
per exemple, el de les obres imposades als propietaris d’ha- 
bitatges per tal de garantir-ne la seguretat i la salubritat, que 
sovint són inexecutades; el de les infraccions urbanístiques, 
consistents en construccions contrhics al planejament que 
acaben consolidant-se, i el de les molhsties ocasionades per 
les activitats classificades, que romanen, malgrat les denún- 
cies dels qui les pateixen. En els tres supbsits, el ciutadh, 
que ha confiat en I’Administració per tal de ser emparat en 
els seus drets, veu frustrades les seves legftimes pretensions. 

No seria just traslladar una imatge absoluta d’ineficicia 
de l’actuació administrativa, per6 cal estar alerta davant la 
inexecució de mesures legalment adoptades, amb vista a 
restablir les previsions de l’ordenament juridic, el respecte 
del qual és, en definitiva, fonament de la pau i de la convi- 
vkncia social. 

En l’apaxtat dedicat al medi ambient, es destaquen les 
mancances de la intervenci6 pública en matkria de sorolls. 
Ens ha semblat que la legislaci6 és clarament insuficient i 
que I’aplicació efectiva de les normes a que ens hem referit 
fa uns moments no sempre s’efectua amb el rigor que seria 
desitjable. 

En relaci6 amb l’habitatge, tornem a referir-nos a les pa- 
tologies estructurals dels edificis: aluminosi, piritosi, etcete- 
ra. Aquests greus defectes estructurals d’una important part 
d’habitatges del nostre pais han estat abordats durant l’any 
1992, amb un conjunt de mesures dutes a terme pel Govern 
de la Generalitat i per diversos ajuntaments. Al costat de la 
valoració globalment favorable que es mereixen aquestes 
mesures que es comenten en l’hforme, tarnbi vdem asse- 
nyalar que ens sembla que s’hauria d’agilitar la formalitza- 
ció de plans d’inspecció i de reforma d’habitatges de 
protecció oficial afectats de patologies estructurals i que cal 
dedicar una especial atcnci6 als supbsits de nova construc- 
ci6 d’edificis enderrocats per raons de seguretat. 

Els ciutadans, la majoria pensionistes, que veuen reduida 
la propietat del seu pis a un coeficient de participacib en el 
valor del sbl, es troben al carrer i víctimes d’unst allau de 
despeses desproporcionades per llurs possibilitats econbmi- 
ques, la qual cosa exigeix una resposta immediata dels pa- 
ders pdblics. 

En el capítol dedicat a l’kmbit tibutari, comentem la ten- 
sió existent entre unes necessitats financeres, creixents, de 
les administracions públiques i la pressió fiscal, tambk crei- 
xent, sovint no ben acceptada pels ciutadans. Aquest cgnsti- 
tueix un dels reptes, per als poders públics, més difícils de 
respondre en el moment present, 

Senyores diputades, senyors diputats, permetin-me que 
els expressi aquí la meva preocupació, la del Síndic, davant 
dels nous conflictes que aixb pot ocasionar en el futur im- 
mediat. La percepció que tenim de I’estat d’opini6 de la ciu- 
tadania, arran de les queixes que rebem sobre aquest 
assumpte, ens fa insistir en la necessitat d’explicar als ciuta- 
dans la despesa pública i les raons que aconsellen l’exacció 
de qualsevol nau ingrés p6blic i de tot increment significa- 
tiu de la pressió fiscal. 
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Tot continuant amb el capítol dedicat als tributs, hem re- 
cordat que, arran de les queixes rebudes durant l’any 1992, 
el Síndic va estudiar el procediment executiu per realitzar els 
cr5dits a favor de l’Administraci6, que s’articula en bona me- 
sura a través de l’embargament de comptes corrents. Les con- 
clusions a les quals va arribar quant a l’ernbargament de 
comptes corrents i que hem reiterat davant nous conflictes en- 
degats I’any 1993 han estat, en síntesi, que, ates que aquesta és 
una mesura molt greu d’afecció del patrimoni dels ciutadans, 
cal extremar el rigor en complir els requisits que les lleis esta- 
bleixen en garantia dels seus drets -notificacions, comprovació 
de dades, etc5tera. En aquest sentit, s’ha destacat que l’embar- 
gament indirecte del sou o de la pensió ingressats en un comp- 
te corrent que no excedeixin del salari mínim interpmfessional 
esta prohibit pel nostre ordenament. 

Les observacions efectuades en relaci6 amb aquesta pro- 
blemgtica van ser posades de manifest IIQ sols a les adrninis- 
tracians de Catalunya, que el Sindic esta habilitat a 
supervisar, sinó que també es va demanar al Defensor del 
Poble que les trasllades a l’Adrninistraci6 de 1’Estat. En 
aquests moments podem informar que 1’Agkncia Estatal 
d’Administraci6 Tributhria, dcl Ministeri d’Economia i Hi- 
senda, s’ha compromes a dictar instruccions en el sentit que 
el Síndic propugnava. 

En I’Informe de 1991 es va analitzar amb deteniment la 
problematica dels ingressos priblics que graviten sobre el 
consum de I’aigua; l’any 1992, hem entks que s’ha avanqat 
poc en i’apropament de les parts enfrontades i ja, en les Últi- 
mes setmanes, s’ha acceptat la sol.licitud de la plataforma 
d’entitats que agrupa bona part dels opositors a l’augment 
del rebut de I’aigua, per fer de mitjancer davant les adminis- 
tracions competents. 

Permetin-me, senyores diputades i senyors diputats, que 
aprofiti aquest cas d’actualitat per recordar que el Síndic, un 
cop ha fixat una posició sobre un assumpte determinat, sols 
pot reiterar-la i, en cl seu cas, intentar una mediació, tal C Q ~  

es fa  en el supbsit comentat. 
A I’hrea de sanitat es destaca la lenta, encara que pro- 

gressiva, implantaci6 de la reforma de 1? atenció prirnhia i el 
poc aveng en materia d’atenció psiquihtrica. Entenem que 
aquesta iíltirna 6s una de les mancances importants del nos- 
tre sistema sanitari i que afecta un dels grups mis febles de 
tota la societat. És per aixb que insistim que cal fer efectiva 
Ia integració de la salut mental en el sistema sanitari catala i 
resoldre definitivament les transferhcies de serveis entre 
les diverses administracions. 

L’acció de la societat davant les malalties psiquihttriques 
requereix, més, la coordinaci6 entre els serveis sanitaris i 
els socials per tal de donar resposta a la triple dirnensi6 
d’atenci6 psico-social, de terhpia d’ocupació laboral i la 
d’allotjarnent, L’ atenció psiquihtrica tornem a considerar-Ia 
en l’apartat dedicat als ciutadans privats de llibertat per po- 
sar de manifest que tamb6 és un deis dEficits del nostre sis- 
tema penitenciari. 

EI capítol de 1’Informe dedicat a la sanitat fa referhcia 
també a mesures corn ara la cirurgia sense ingrés, que s’ha 

consolidat com un mitja per reduir les esperes als hospitals 
catalans i que, a la vegada, possibilita la contenei6 de la 
despesa, element aquest forga important davant el cost crei- 
xent del sistema sanitari i la limitació dels recursos disponi- 
bles. 

Una bona atenció als usuaris del sistema sanitari passa 
també per la millora de les condicions laborals del personal. 
que hi treballa. A I’apartat d’administraci6 general es co- 
menta l’actuació davant la queixa presentada per un nom- 
brós col-iectiu de personal medic en relació amb la 
problematica de les guhrdies hospitaliiries, que va concloure 
amb una recomanacid al conseller de Sanitat que es regulés 
el sistema dels torns dels metges d’hospitals. Com a conse- 
qükncia d’aquesta recomanació, s’ha constitui’t pel Departa- 
ment de Sanitat la Comissi6 tkcnica de treball sobre 
guhrdies mediques. 

En ]’apartat dedicat a consum es fan un seguit de refle- 
xions sobre I’efichcia dc la protecci6 dels consumidors i 
usuaris i sobre el control que 1’ Administració titular d’un 
servei ha d’exercir sobre l’entitat pública o privada que el 
gestiona. Les conclusions a que s’arriba es poden sintetitzar 
en la necessitat d’adaptar algunes nomes sectorials al prin- 
cipi constitucional de protecció dels consumidors i usuaris 
per normes corn ara ]’Estatut del consumidor, aprovat fa dos 
mesos per aquest Parlament. En definitiva, es tracta que un 
cop prodarnats els drets dds  consumidors millori l’efichcia 
dels procediments per fer-10s efectius. 

Els dos ternes als quals es dedica la major part de la sec- 
ció de treball i pensions són les prestacions socials i la ga- 
rantia de la suficikncia econbmica dels ciutadans, d’una 
banda, i la creació d’ocupaci6, la formació i la protecció per 
desocupaci6, d’una altra. El rkgim piíblic de Seguretat So- 
cial per a tots els ciutadans, que ha de garantir l’assistkncia i 
les prestacions socials suficients en les situacions de neces- 
sitat, es veu afectat per una conjuntura econbmica desfavo- 
rable. L’Informe insta a mantenir I’incrernent de les 
pensions més baixes en proporci6 major que les més altes i 
en percentatges superiors a ]’augment del salari minim in- 
terprofessional i a continuar 1’ acci6 homogenei’tzadora dels 
diferents rkgims del sistema. 

En relació amb la situacio d’atur, s’insisteix en la neces- 
sitat de potenciar la formació ocupacional i la formaci6 pro- 
fessional amb la implicació de les empreses com a soluci6 
mds eficaq. Cal no perdre de vista que un eventual fmBs del 
sistema públic de Seguretat Social es traduiria immedia- 
tament en un augment úe la població marginada, cosa que 
cal evitar per tots els mitjans a I’abast. 

La marginaci6, que rarament es queixa, perquk fins i tot 
ha perdut I’esma per fer-ho, és objecte de consfderaci6 no- 
vament. Indubtablement, s’han fet passes en el sentit ade- 
quat per combatre socialment i mitjangant l’ús dels recursos 
piíblics allb que és un problema de tota la societat, perb cal 
fer avinents les mancances d’aquesta resposta social. Hem 
considerat que calia ressaltar dues situacions: els desnona- 
ments de pensionistes, com a resultat de ]’escassetat d’habi- 
tatges de preu assequible i de la poca quantia de moltes 
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pensions de jubilació i ,  evidentment, de la totalitat de les 
pensions no contributives, que d’altra banda van significar 
un progrés substancial en la universalització del sistema de 
Seguretat Social, La situació dels drogodependents i del seu 
entorn familiar: en aquest Cdtirn camp, on es plantegen situa- 
cions de gravetat externa, hem de fer una crida a una major 
collaboraci6 entre les administracions i a una resposta soli- 
diria de la societat sencera. 

En relació amb els menors, destaquem la necessitat 
d’aprovar una llei bhsica de protecció de la infhncia. Aten- 
dre les compethcies encomanades en materia de protecció 
de menors requereix, entre altres coses, evitar la descoordi- 
nació i la duplicitat de serveis i optimitzar 1’6s dels recursos 
existents. En aquest sentit, hem indicat que caldrh buscar 
una soluci6 imaginativa que resolgui la incipient massifica- 
ci6 dels centres dependents del Departament de Benestar 
Social, tenint en compte, per exemple, l’actual esponjament 
dels centres dependents del Departament de Justícia. També 
assenyalem la convenikncia d’incrementar la dotaci6 de jut- 
jats que s’ocupen de la tramitació dels expedients d’adopció 
i posem de manifest les insuficikncies de la regulació juridi- 
ca quant a lhdopció internacional, on cal passar d’una situa- 
ci6 on cada estat organitza unilateralment el reconeixement 
de les adopcions realitzades a I’estranger, a una normativa 
internacional comuna. 

En referir-me a la situació de desocupació feia esment a 
la formació corn la millor solució per superar-la, Doncs bé, 
davant una nova reforma educativa, la transcendkncia de la 
qual afecta tota la societat que es juga les seves possibilitats 
de futur, ens assalta la preocupació que una vegada més no 
es pugui dur a terme per manca de recursos econbrnics. És 
per aixb que es demana un major esfor$ de les administra- 
cions en aquest hmbit tan important. 

Pel que fa a la normaltzaci6 lingüística, recordem que 
encara es produeixen situacions de vulneració i de desconei- 
xement dels drets lingiiístics dels ciutadans en l’hmbit de 
l’Administraci6 perifkrica de 1’Estat a Catalunya. 

La secció de Justicia s’ocupa amb una certa extensi6 de 
la Llei 1011 992, del 30 d’abril, de mesures urgents de refor- 
ma processal, una de les innovacions de la qual -els anome- 
nats judicis rgpids- 6s objecte de comentari. Les mesures 
arnb vista a fer augmentar la celeritat de la justicia les 
aplaudim, que no impedeix que posem de manifest proble- 
mes en la seva posada en marxa, 

En el m6n penitencimi, que C Q ~  vosds saben i coneixen 
té una especial complexitat, ens referim als progressos en 
l’assistkncia satlithia. Tamb6 fem esment de la necessitat de 
potenciar els serveis socials penitenciaris amb l’objecte que 
les persones dependents econbmicament dels interns no es 
vegin abocades a la indigkncia o la delinqiihncia corn a con- 
seqiiEncia de la condemna del cap de família. 

Els fets darrerament comesos per-reclusos amb permisos 
penitenciaris han exasperat la conscihcia social fins a ex- 
trems insospitats, que posen en perill fites assolides despres 
de molts anys de lluita. S’ha tornat a parlar de pena de mart 
i alguns sectors socials han reclamat amb vehemEncia un 

enduriment de la situaci6 penitencihria. Davant d’ aixb, hem 
cregut que calia que la instituci6 fes pública la seva posició. 
Entenem que la concessió o la denegacici d’un permís ha de 
ser sempre conseqühcia d’un previ i rigorós procés de se- 
guiment personalitzat dels interns i en la mesura que no si- 
gui així cal revisar el procediment d’atorgament, perb cal 
fugir de la negativa sistemhtica dels permisos als rcclusos o 
de l’enduriment generalitzat dels requisits per poder-las ob- 
tenir, que impedirien l’efectivitat de la politica de reinser- 
ci6. 

Amb aquestes reflexions, senyores i senyors diputats, so- 
bre els ciutadans privats de llibertat, finalitzo el repas de les 
conclusions a que la instituci6 ha arribat, fruit de la seva ac- 
tivitat durant l’any 1992. 

I, per acabar, uns mots sobre el llibre segon i una reflexi6 
final. Com abans els he dit, senyores i senyors diputats, el 
llibre segon de 1’Infome recull les conclusions a quk va 
arribar la institució durant el segon mandat del sindic Raho- 
la i que publiquen els informes dels anys 1989, 1990 i 1991, 
De la seva lectura retrospectiva, se’n segueix que romanen 
situacions que la instituci6 ha denunciat durant aquests 
anys, si bé es pot afirmar que s’ha progressat en la mesura 
que l’Adrninistraci6 ha corregit greuges i situacions que en 
generaven. 

En definitiva, cal prosseguir la millora dels esthndards 
d’efichcia de les nostres administracions piibliques, cosa 
que, encara que no exempta de dificultat, és perfectament 
possible. Des de la instituci6 del Síndic de Greuges prosse- 
guirem, j o  i tot el meu equip -i espero que amb l’ajut de tots 
vostks, senyores diputades i senyors diputats-, la tasca que 
per mandat del nostre Estatut d’autonomia tenim encomana- 
da, de defensar la dignitat de la persona i els drets inviola- 
bles que li són inherents. 

Moltes grkcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Cañellas. A conti- 

nuació, un cop realitzada la presentació de l’hforme, un 
representant o una representant de cadascun dels grups pot 
formular, per un període no superior de deu minuts, pregun- 
tes O demanar aclariments. 

En primer lloc, te Ja paraula la senyora Maria Dolors 
Montserrat, en representació del Grup Popular. 

La Sra. MONTSERRAT: Grkcies, senyor president. 
Agrair a l’honorable sindic i a tat el seu equip el treball que 
s’ha efectuat aquest any passat 1992 i el quc estan fent en 
aquests moments. Participo de les paraules que I’honorable 
sindic senyor Cañellas ha fet i ha adregat a l’honorable sin- 
dic senyor Rahola. Crec que -tal com ell ha dit- 6s un fidel 
reflex, aquestes conclusions, el llibre, el resum de 1992, una 
fidelitat del tarannh del treball que ell, conjuntament arnb el 
seu equip, venia realitzant i portant a terme. Per tant, li 
agraeixo rnoltissim les paraules que vost& ha fet al comen- 
$ament. 

Crec que val la pena destacar el resum des de 1989 de to- 
tes les conclusions fins al 1992, perque ha anat molt b6 a 
tall de recordatori de toes aquelles qüestions que I’Aminis- 
traci6 -com molt b6 ha dit vast&- ha anat rectificant i totes 
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aquelles que encara cal molt de treball perque es vagin por- 
tant a tcrme. JO l i  voldria dir que són molt significatives 
aquestes 2.492 actuacions, crec que demostren l’slrrel que la 
institució del Sindic de Greuges cada vegada més tk en la 
nostra prbpia ciutadania, i a la vegada també ens demostra 
que cada vegada més el mateix ciutadh va tenint malts pro- 
blemes i que aquests problemes vinen donats per la mateixa 
Administració. 

Dintre de totes aquestes dcl 92, més que jo fer una con- 
clusici o una anhlisi profunda, que potser vindrh m6s donada 
el dia del Ple, jo li voldria fer algunes preguntes, coses que 
m’han quedat una mica per saber quin ha estat el carni que 
vostes han acabat de realitzar. 

Han entrat moltes preocupacions, moltes queixes sobre el 
tema dels embargaments -tal com molt bé vostk ha dit-, 
doncs, aqucsta preocupació dels ciutadans que se’ls embar- 
guen els comptes corrents, on els va a parar la nbrnina o fins 
i tot les seves pcnsians, les pensions dc B’atur. Veiem també 
com cada vegada mks han anat creixent, degut al Codi de 
circulaci6, l’import de les sancions; jo no m’hhi poso, si són 
moltcs o són poques, peri, la veritat sigui dita que han anat 
creixent maltíssim, i evidentment aixb fa anar molt mala- 
ment el ciutadh, corn vosti? ha dit. 

Voldria saber quin ha estat el seu missatge dirigit cap a 
1’Administració i cap a quines administracions: 1’Adminis- 
traci6 local o bé l’Administraci6 local via la Diputaci6, que 
6s la recaptadora d’impostas, dja que són les que embar- 
guen, els municipis i d’altres, i les que provenen fins i tot 
d’Hisenda, de no haver pagat les sancions de trhsit.  Quines 
han estat Ies gestions per part de’la Sindicatura cap a aques- 
tes administracions? 

Hi ha un tema molt important, que és el tema -com vosth 
ens ha dit- de la salut mental. Crec que aquest terna de la 
salut mental ha quedat ..., no ho sé, potser per part d’alguns 
grups no, perb jo crec que ha faltat una manca d’anar més al 
darrere perquE es rebi i s’irnparteixi aquesta salut a aquests 
ciutadans que en definitiva pateixen una malaltia, que tarnb6 
tenen, o n’hi ha que estan en llocs tancats. Quin 6s el servei 
que reben? Estem molt preocupats, és una manca. Quina ha 
estat la seva gestió puntual sobre aquest tema? 

I desprks, la consulta dikria a nosaltres ens ha agradat 
moltíssim, pcsquk reflecteix dia a dia la preocupació del ciu- 
tadk I vostt? fa, dintre de les conclusions que ens posa a la 
consulta dihia, ens diu que en aquest sentit vostk recomana- 
ria que les diferents administracions tinguessin un servei 
d’inforrnació al ciutadh on es pogu6s dirigir directament, a 
fi d’evitar la sensació d’incertesa i un llarg peregrinar per 
diversos organismes. 

Com vostk molt bé sap, a Catalunya crec que s6n pocs, 
perb ja hi han alguns municipis -i fins i tot una vegada li ho 
vaig dir personalment- que han creat la figura del sindic de 
grcuges perb a nivell municipal. Jo voldria saber, honorable 
sindic, quk en pensa vostk, qu& en pensa la Sindicatura 
d’aquests síndics quc a nivell municipal han anat sorgint 
-en aquest cas, per exemple, a la meva comarca en tenim 
un, que és el sindic de greuges per Vilafranca del Penedes-; 

quins tipus de relació aquest síndic amb la Sindicatura té. I, 
fins i tot, corn ho vcu i si vosti: creu que creant-se aquestes 
figures de síndic a nivell municipal aixb comportari una mi- 
llora envers les mateixes administracions, en aquest cas, les 
locals. 

No ho sé..,, potser m’he deixat alguna cosa. Corn que tin- 
drem temps desprbs per fer alguna pregunta en l’espai de ..., 
que s’acabarh, doncs, potser ho afegiria. 

Per la meva part res més i moltes grkcies, i agrair-li a 
vostk i a tot el seu equip la coldaboració. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcics, senyora Montserrat. A con- 
tinuació, i cn representació del Grup d’hiciativa per Catalu- 
nya, té la paraula la ilmlustre senyora Magda Oranich. 

La Sra. ORANICH: Grkcies, senyar presidcnt. Bé, en 
primer lloc, donar-los la benvinguda, bé que no és la prime- 
ra vegada que vénen aqui al Parlament. Voldria dir-li i feli- 
citar I’honorable síndic i tot el seu equip per i’hforme que 
ens han presentat en el Parlament, que es un informe en la 
linia dels anteriors que havia fet aquesta institució que és 
tan important per al poble de Catalunya. Lamentar -com ja 
s’ha fet des d’aqui- que I’anterior sindic i el scu equip no 
hagin pogut venir a presentar-lo; per6 jo  crec que ens hem, 
tots, de felicitar que, malgrat tot, aquesta instituci6 segueixi 
preocupant-se per aquests problemes tan importants dels 
ciutadans de Catalunya. 

Una vegada dit aixb, voldria fer una anilisi molt curta 
dels temes que més ens han interessat de les seves queixes. 
Voldria dir que ens han interessat quasi tots, i alguncs pre- 
guntes concretes respecte a alguns dels punts -COM deia la 
il-lustre diputada senyora Montserrat que ha palat abans que 
jo- ..., potser I’informe més exhaustiu ja e1 faríem el dia del 
plenari, i potser avui voldrícrn saber algunes qüestions. 

Hi ha un tema que ens ha interessat moltl’ssim, honorable 
sindic, i quc és el terna, que també és de carhcter recurrent, 
per@ quasi cada any I’Inforrne en parla, que és el tema de 
l’objecció de consciencia. Jo tamb6 ..., n’estcm especialment 
satisfets que parli de la Proposició de llei presentada per 
aquesta cambra al Congres dels Diputats espanyol. Es va 
presentar, es va defensar allh per tres diputats d’aquesta 
cambra -entre ells jo mateixa-, i entenem i també voldríem 
preguntar-li si realment el síndic pot fer algunes gestions 
més en el que ell mateix ja ha fet menció, és a dir, el temps 
que transcorre des que se sol-licita la prestació substitutbria 
fins al moment d’incorporar-se. Perquk entenem que aquest 
6s un greuge comparatiu molt greu per a quantitat de nois 
que valen fer ..., no volen anar al servei militar perque les se- 
ves conviccions pacifistes Q $’altra mena e h  ho prohibeixen 
i, en canvi, tenen aqui un chstig, un cistig que ja és pel do- 
ble de temps, perb també un castig perque no cs poden in- 
corporar a la seva feina. 

1 en moltes de les altres qüestions ..., heu fet menci6 al te- 
ma també de l’embargament, del tema de les multes. Nosal- 
tres, des del Grup, voldriem recordar que aquest és un tema 
que potser pot donar peu a bastant demagagia, perb que el 
sindic te l’obligaci6, Evidentment, de cornpruvar que en tots 
moments es compleixi estrictament la Llei d’enjudiciament 
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civil i totes les altres lleis que tenen ..., hi ha un ordre de pre- 
laci6 quant als embargaments i que sabem i ens consta que 
hi ha hagut embargaments a gent que cobra unes pensions 
que la Llei ... -com molt bé sap el síndic, jurista qualificat de 
fa molts anys-, són inembargables segons els més elemen- 
tals principis legals. Aquest @s un punt que entenem que 6s  
important. 

Hi ha un tema referent al problema dels immigrants es- 
trangers, que desprh tamb6 se’n fa menci6 cn un altre punt. 
Parlem de respectar.,., i ho diu el sindic, que voldria dir que, 
practicament en totes les consideracions que fa hi estem 
d’acord, perb hi ha algun dels punts, pel que fa a evitar tot 
el que serien els brots de racisme o de xenofdbia, en que fa 
rnenci6 de respectar els seus costums. I sap el sfndic malt 
bé.#., i aquesta és una pregunta que li voldria fer i que 
l’illustre diputat que presideix, que tenim l’honor de tenir de 
president en aquesta Comissió, ja va fer oralment al conse- 
ller, i que és un terna que conjuntament treballem i hi tenim 
molt d’interks, quant a les agressions i mutilacions sexuals a 
les nenes d’origen africd, que se’ls practica, i que a vegades 
hi ha una certa comprensi6 pel fet que es comprenen els 
seus costums, perb que per nosaltres no representen més que 
una mutilació en el cos d’aquestes nenes. Que aquest és un 
problema que entenem, senyor síndic, que es plantejar& 
mbs, perqub altres pai’sos d’Eurupa que tenen ja mks irnmi- 
gracici se l’hhan plantejat, 1 voldríem saber també en aquest 
tema quin és el parer del síndic, que des del primer dia, a 
més, ens va dir ja a la presentaci6 que s’ocuparia del tema, 
molt especialment pel que fa a la subtil discriminació que a 
vegades tenen les dones en aquest país. 

Voldríem seguir també molts dels altres punts. Heu fet 
molt especial rnenci6 -i tamb6 hi estm’em d’acord- al tema 
de l’habitatge que en aquests moments ens presenta, quant a 
totes les deficibncíes estructurals, hi estaríem molt d’ acord, 
en corn I’heu plantejat. 

També en el tema de la qüestió tributiiria, i molt especial- 
ment felicitar-vos pel tema del rebut de l’aigua, perque 
aquest és un terna que a nivell de la població preocupa molt. 

També, en el tema sanitari heu fet  menció de tot el que 
suposa la sida i la salut mental, que s6n dos problemes greus 
de la sanitat a Catalunya; i heu fet menció també a una mo- 
ció aprovada pel Parlament de Catalunya quant al terna de 
salut mental, moció que va ser presentada, justament, pel 
Grup que jo represento en aquests moments aqui. I, per tant, 
entenem que s’ha d’anar bastant més endavant en aquest 
punt. 

També entenem que és important tot el tema del consum 
i dels menors. 

I anant a menors, hi ha també una pregunta que voldria 
fer. Heu fet menci6, honorable síndic, d’un problema que 
ens trobem tamb6 habitualment, que és la creació de mds 
jutjats per atendre les adopcions. Quines gestions pensa fer 
el síndic en aquest problema? Entenem que són absoluta- 
ment insuficients les dotacions judicials en aquest punt i que 
I’endarreriment judicial -i en parleu també; j a  en parlarem 
pcr acabar- representa un atemptat als drets humans, sem- 

pre, per6 en el tema dels mcnors potser és encara un tema 
més greu, que hi ha menors que estan en unes situacions 
d’inseguretat justament perque els jutjats en aquest tema no 
ens funcionen. 

Hi ha un apartat, l’apartat de la llengua; se li ha fet ja 
menci6 també especial per part del sindiic. Ja pot ser -i hi 
estariem d’acord- una ..., podem mirar amb més optimisme 
l’ensenyament escolar. Perb en I’ensenyament universitari 
també l’any passat se’n va parlar molt; encara estern molt 
lluny d’arribar a una situació bona i el tema del districte 
compartit és un tema que portar& bastants problemes quant a 
la llengua. 

Perb hi ha aquest punt de que feu menció especial, que és 
el tema de la justícia. Us referiu especiaiment -i aixi en vam 
parlar, i a preguntes d’aquesta mateixa diputada, 1’any pas- 
sat, l’honorable síndic ens va contestar- al que ha suposat 
per a la justfcia el terna de les mesures urgents, 6s a dir, la 
Llei d’abril de I’any passat, no?, de 1992. Cert és que hi es- 
tern d’acord i tots els juristes i el síndic sembla tamb6 que 
est& d’acord en aquesta qüesti6; és un tema que s’ha d’alleu- 
gerir: 1’AdministraciÓ de justícia. Perb aqui explicava unes 
queixes que nosaltres ja vam anunciar que hi serien, unes 
queixes que entenem que b6 que se’ns va dir ..., per part dei 
nostre Grup i d’altres dos grups de la cambra, vam presen- 
tar, .., fins i tot, intentar presentar recurs d’ineonstitucionali- 
tat justament per les queixes a que l’honorable síndic fa 
menció aquf, que serien, entre d’altres, la no-assistkncia dels 
fiscals a determinats judicis de faltes. 

Jo també voldria fer una pregunta en aquest sentit: quina 
missió ..., que pot fer el síndic en aquest sentit, si s’ha entre- 
vistat també amb el fiscal en cap perqu6 aixb no passi mai... 
Tenim consthncia que aixb passa en ocasions; bé que s6n te- 
mes menors, no ho s6n, de menors, a la vida quotidiana de 
les persones, i pot representar una greu indefensió en aques- 
ta qücstió perquk la Llei preveu -que entenem, i com a ju- 
rista vull dir que és inconstitucional, perb en tot cas la Llei 
aixi ho preveu- que el fiscal no assisteixi de vegades com a 
acusació. Aquest és un tema que s’ha plantejat; voldria sa- 
ber si han tingut moltes queixes en aquest sentit; sé que n’hi 
ha en altres organismes de la Generalitat en aquest sentit. I 
tambk voldria preguntar-vos, especialment, quk es fa en 
aquest tema. 

També heu fet menció del tema de les presons. Estaríem 
d’acord que hi ha hagut una certa millora en e1 tema sanita- 
ri, perb que cal anar més lluny, i ja que feu també menci6, al 
llarg de E’infonne, del tema dels menors, si s’ha previst tam- 
be alguna mesura especial per als menors en el tema de pre- 
sons o que en pensa ?’honorable síndic quant a la minoria 
d’edat penal; si no estaria també d’acard q u e  l’any passat 
se’n va parlar- que els menors entre setze i divuit anys no 
ingressessin a les presons, és a dir, que tinguessin un tracta- 
ment especial. I, també, quin tractament o quina situaci6 es- 
pecial tindrien els menors, els nens molt petits que estan 
amb les seves mares a les presons; si ha tingut alguna quei- 
xa el sindic en aquest sentit, darrerament; o pensa que han 
de tenir, també, unes condicions especials a les presons, 
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Bi ,  penso que hem fet un repis ..., felicitar novament pel 
terna ... S ’ha donat la trista situació per haver de fer$ per part 
de 1’honorabk síndic, un resum d’una feina que va fer el seu 
honorable predecessor; perb, malgrat tot, felicitar-los, a ell i 
ai seu equip, i constatar, una vegada mes, que aquesta és 
una institució molt important al nostre par’s. 

Grhcies. 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyora Oranich. A 

continuaci6 i en representació del Grup Parlamentari d’EEs- 
qucrra Republicana de Catalunya, té la paraula I’iMustre se- 
nyor Jordi Portabella. 

El Sr. PORTABELLA: Gr&cies, senyor president. Vol- 
dria iniciar la meva intervenció amb I’agraiment del Grup 
Parlamentari d’Esquerra i la fclicitació a l’actual síndic i al 
seu equip, així com a I’mterior shdic, malauradament ja 
traspassat, i al seu equip, i també al senyor Eiies Rogent, 
quc va assumir interinament -com ja s’ha dit- les compe- 
tkncies de síndic durant un periode de temps de transició 
d’un parell de mesos. 

Nosaltres hem llegit amb molta atenci6 aquest Informe 
-informe que la veritat és que no costa gaire de llegir amb 
atenció per@ esta perfectament estructurat i té unes dades 
estadístiques que faciliten molt la tasca- i hem trobat molts, 
molts elements per preguntar; no 6s estrany tampoc, perquE 
el nostre Grup Parlamentari td una especial sensibilitat pel 
que fa a aquesta instituci6, ja que, COM surt en una de les 
queixes d’aquest mateix Informe, sovint es converteix en 
1’6ltima esperanpi dels ciutadans. Perb, és clar, obligada- 
ment, doncs, haurem de fer un resum i una compressi6 i en- 
tran’em en alguns dels ternes que ens han semblat més 
as seny al ab1 c s. 

Jo voldria cornenpr pel de les sancions de trhnsit, que 
reahent aqui vostks han escrit una C Q S ~  que és una perla i 
que m’agradaria reproduir, diu: 4es sancions de trhsit  no 
són un mitja recaptatori mes d’ingressos municipals, sin6 la 
conseqühcia de Ia comissió d’un acte iklícit i que en dret 
administratiu sancionador regeixen els mateixos principis 
que en dret penab. Aixb que ens sembla -com j a  he dit- 
una perla extraordinhia.. ., voldria tamb@ tenir coneixement 
sobre en quin percentatge de les queixes que es van produir 
hi havia saó de part del demandant, ja que sovint quan toca 
pagar tambk és cert que es fa de mes i de menys. I aixb 15s 
una prhctica gairebe habitual en la nostra societat. 

Tarnbk ens ha cridat especialment I’atenció -i estem molt 
contents que s’hagi recollit- tot el que esta relacionat amb 
politica de l’habitatge, tant en el tema de patologies, que és 
un tema que aquí al Parlament, doncs, j a  s’ha dut i que el 
nostre Grup mateix ha dut algunes vegades relacionat amb 
cl tema dc la carbonatosi, per6 que també existeix, e1 mes 
famós 6s el de l’aluminosi, doncs, voldrkrn tenir coneixe- 
ment, si és possible, de quina és la quantificació d’aquestes 
demandes que s’ han fet per estructuracions o deficikncies 
patolbgiques de l’habitatge. 

I tarnbe en la línia del que defensa la mateixa Constituci6 
del dret a un habitatge digne, voldríem tenir coneixement 
de, en el moment actual, quin 6s aquest pols que hi ha entre 

el mercat i la demanda dels habitatges, ja que sembla ser 
que en e1 tema de I’habitatge la llei de mercat no és C Q ~ -  

pleix; és a dir, generalment es diu que ve regulat per l’oferta 
i per la demanda, perb la realitat 6s que hi ha oferta i hi ha 
demanda, i alguna cosa que no acaba d’encaixar perque hi 
ha molts pisos per vendre i hi ha moltes persones que volen 
o llogar o camprar un pis i no poden. 

Voldríem incidir també -i aixb no scrviria per passar al 
tema més general de tot el que són qüestions ambientals i 
qualitat de vida- sobre el tema del soroI1, que el trobem 
molt encertat; el trobem molt encertat no només pel fet de 
demanar una legislació que cobreixi tot el nostre territori, si- 
n6 quan es diu que sovint no es compleix, aquesta legislaci6 
que existeix de caire municipal. He estat mirant les actua- 
cions que hi havia; dintre les actuacions i després de con- 
sum, on n’hi ha mBs és en ternes relacionat amb medi 
ambient i qualitat de vida. I si fóra possible que es fes una 
explicaci6, o es detillés una mica en quins ekments hi ha 
més queixes en el terna relacionat de medi ambient i qualitat 
de vida, doncs, tamb6 els ho agrairien 

En el mateix sentit, tarnbt agrairiem tcnir coneixement 
de si les queixes que s’han produyt sobre normalització lin- 
güística han davallat d’una manera important perque s’han 
produyt menys queixes o perquk, fruit de l’kmfasi que es va 
posar en darrers anys, s’ha preferit fer diguem que un cap- 
mhs. 

El segon llibrc el trobem d’un especia1 inter*s, igual que 
tots els ternes d’immigració, i en el segon llibre trobem a 
faltar el que és la figura de l’oopnbladsrnan, que s’adeqiii una 
mica més a l’esperit que s’expressa a Maastricht i el que po- 
dria ser la interrelació entre el capitol I i l’article 3 03 de Ia 
Constitució, que aniria mks en el sentit de l’assumpci6 de la 
defensa dels drets humans, perb no només des del seu ves- 
sant tradicional, sinó també des del control de les adminis- 
tracions, del que s’anomena, diguem, had administratim, 
no?, en el sentit que l’AAdministraci6 té cada vegada més as- 
sumit i és la representant de molts dels drets humans, del 
que genhicament coneixem com a drets humans. I voldríem 
també saber quina és la tcndhcia quc es voldria prendre en 
relació amb aquesta fornulaci6 que -COM ja he dit- surt re- 
flectida en el Tractat de Maastricht i que amb la Constitució 
actual permetria tambe un bon joc. Jo, finalment, l i  faria una 
Última pregunta, que 6s una mica difícil de contestar, perb 
que jo tinc una especial curiositat per saber-ho. Sovint, en 
els informes del Sindic es van repetint el tipus de queixes, i 
es diu que s’ha expressat, doncs, aquesta inquietud. -en el 
tema que sigui- a l’Administraci6. I l’any següent torna a 
sortir, i l’any següent torna a sortir, i, aleshores, diguem-ne, 
d’aquesta repetitivitat, davant d’aquesta repetitivitat d’anar 
transmetent a l’Administraci6 el que és  un problema que no 
s’acaba de solucionar, voldria saber, doncs, quins són els 
elements que han de..,, que la. instituci6 del Sindic fa servir 
per, a poc a poc, poder anar convencent l’Administraci6 
perquk els vagi assumint i que no vagin repetint-se quotidia- 
nament, sin6 que serveixin realment per poder, doncs, anar 
solucionant aquest tipus de dificultats, 
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I DO voldria acabar sense agrair novament 1’Informe que 
s’ha produyt i que ha estat adregat aquí al Parlament per part 
del Sindic, que ens sembla un pals del pais real, tergiver- 
sat i molt fidel, de la quotidianitat. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Partabella. 

En representació del Grup Socialista, té la paraula I’illustre 
senyor Abellii. 

El Sr. ABELL6 I ALFONSO: Moltes grhcies, senyor 
president. Senyor sindic, el nostre Gnrp tamb6 voldria co- 
rnengar aquesta intervenció recordant la figura de l’anterior 
sindic, el senyor Rahola, la seva tasca, realitzada durant 
aquests anys en el si d’aquesta Comissi6 i al servei de les 
funcions que en el seu moment li va rnandatar el Parlament 
de Catalunya, i de tot el seu equip. I és evident que també 
aprofitem per donar-li la benvinguda en aquesta primera 
reunió de la Comissió, on vosth ens exposa 1’Informe de 
l’any 92. Nosaltres estern convenquts que en aquesta nova 
etapa el Sindic seguir& fent la feina que en aquests darrers 
anys ha fet, que és al servei dels ciutadans, per defensar les 
llibertats d’aquests ciutadans i els seus drets davant de 1’Ad- 
mini stració, 

Nosaltres, evidentment, fem una valoraci6 global, del 
que és el seu Informe, positiva. De totes maneres, ser& en el 
debat que hi haur& en el Ple on exposarem tots els punts que 
a nosaltres en aquests moments ens preocupen i l’opinió que 
tenim al voltant d’aquest Informe. Avui ho aprofitarem, 
d’ acord amb el que fixa la llei, el Reglament, per fer les pre- 
guntes de rigor en el seu Informe, seguint una mica I’esque- 
ma que ens ha presentat. 

El primer punt que voldríem abordar és el que fa refer&- 
cia a la immigraci6 estrangera. No hi ha dubte que en els 
darrers anys s’ha configurat per primera vegada algun tipus 
de politica al voltant de la immigració; en primer lloc, va ser 
el proc6s de regularització i, darrerament, el que són les po- 
Ir’tiques de quotes o de cccupos>~. Nosaltres, en aquests dos 
aspectes, voldn‘em conkixer quina és la seva opinió sobre 
aquesta política de quotes. I, despres, si realment hi ha ha- 
gut avenps importants en el que són les politiques d’irnmi- 
gració a partir de la regularitmi6 que hi ha hagut en 
aquests darrers anys. El  tercer aspecte que vaiddem abordar 
en aquesta qiiesti6 de la immigració estrangera farja seferhn- 
cia al que han estat, desgraciadament en els darrers mesos i 
els darrers anys, els brots de racisme; si hi ha hagut actua- 
cions d’qfici per part del síndic i de la Sindicatura en aques- 
ta qüesti6 al nostre país, i, realment, si hi han hagut algunes 
actuacions d’ofici, quins han estat els casos concrets. 

Segon aspecte que voldríem abordar és el que fa rcfhren- 
cia a l’habitatge. Nosaltres estem d’acord amb la’ valoraci6 
que es fa globalment del que significa ..., de preocupació 
dels ciutadans de les patologies estructurals -fonamental- 
ment 1’ aluminosi-, perb voldríem con&ixer dues qilestions. 
Una és, realment, quina 6s la seva opinió de les actuacions 
que hem tingut les administracions, fonamentalment la de la 
Generalitat, respecte a la problemhtica de 1’ aluminosi; real- 
ment, si les actuacions han estat prou assenyades, si real- 

ment hi ha hagut per part dels ciutadans l’atenci6 que reque- 
reixen casos que s6n greus. I, desprds, si, tal com s’assenya- 
la en I’Informe -es parla del cas del Turó de la Peira-, si 
l’actuació que sembla desprendre’s de 1’Informe -positiva, 
finalment, en tot aquest afer- tambB s’ha realitzat en altres 
indrets de Catalunya on hi han, realment, problernhtiques 
també importants al voltant de les patologies estructurals. El 
tercer aspecte que voldríem abordar respecte a 1: habitatge és 
el que fa referkncia als habitatges de promoció pública; en 
concret, si per part del Síndic i del treball que s’ha fet al 
voltant de I’Informe considera que en aquests moments hi 
han suficients habitatges de promoci6 p6blica per respondre 
a la demanda dels ciutadans de Catalunya. 

El tercer bloc 6s el que fa referkncia al medi ambient, En 
els aspectes que consten en 1’Informe diríem que global- 
ment hi estem d’acord, en els aspectes que es concreten. De 
totes maneres, nosaltres voldn’ern con2ixer algunes qües- 
tions, perqub tenim la sensació que, sens dubte, el medi am- 
bient incideix cada vegada m6s en la qualitat de vida dels 
ciutadans, O almenys aquesta 6s la percepci6 que tenen els 
ciutadans, o la sensibilitat. Aleshores, tamb6 voldríem co- 
nkixer aqui si hi ha hagut actuacions d’ofici, i després en as- 
pectes que, des del punt de vista del nostre Grup, creiem 
que preocupen els ciutadans -des de la proteccili dels espais 
naturals, la protecció de la costa, dels residus, la contamina- 
ció dels rius ...-, si realment han arribat queixes. És evident 
que hi ha una valoració global de les queixes que han arri- 
bat, per6 amb 1’Informe no hem pogut, almenys no hem sa- 
but veure aquests aspectes més concrets que incideixen -ho 
torno a repetir- molt directament en el que és el medi m- 
bient i la qualitat de vida dels ciutadans. 

Entran’em en un altre bloc, que és el que fa referkncia a 
la sanitat. Aquí nosaltres voldriem conhixer tres aspectes 
molt puntuals. Un seria que se’ns poguds explicar i desen- 
volupar una part de l’hfome, en la qual es diu que manca 
coordinaci6 i col.laboraci6 entre les administracions p6bli- 
ques i l’brgan tkcnic de drogodependkncies; conkixer, real- 
ment, quk volen dir amb nixb. En segon lloc, si realment 
I’aspecte de les llistes d’espera, quc afecten molt directa- 
ment la qualitat de la sanitat dels ciutadans -fonamental- 
ment de la sanitat pública-, ha millorat en aquest darrer 
Informe, I el mateix respecte a la implantació dels equips 
d’atencid prirnhia, que vostes desenvolupen tamb6 aquest ’ 
any, l’any passat, en el seu Informe, si realment en aquest 
darrer any hi ha hagut stvengos importants en aquesta qües- 
ti6. 

Respecte a la política de menors, hem de dir que hi ha 
una coincidhncia bastant important amb I’Informe, en tant 
que s’especifica la necessitat de millorar i ampliar el que se- 
ria una politica de menors global. De totes maneres, si  que 
voldriem plantejar almenys dues qiiestions. Una seria una 
qüestió que aquest Parlament va modificar amb la Llei del 
Síndic de Greuges, que és la possibilitat que el sindic tingui 
un adjunt per als temes de menors; conkixer quina és la seva 
opinió, en la mesura que aquesta va ser una modificació de 
la Llei feta unanimement per aquest Parlament i exposada ja 
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reiteradament. Per tant, voldriern conkixer si en aquesta no- 
va etapa s’avanqarh en aquesta qiiesti6 de l’adjunt del síndic 
de Greuges per a temes de menors, I, després, en el que se- 
rien les polítiques integrals d’infhncia, si realment la seva 
opinió és la necessitat que la dispersi6 de compethcies que 
en aquests moments es donen entre dos departaments de la 
Generalitat, entre Benestar Social i Justícia, 6s un model fa- 
vorable a poder portar politiques integrals O ,  realment, hau- 
riem d’anar més a una sola direcci6 general per als ternes de 
menors O de la infhncia. 

Finalment, nosaltres entrariem en els aspectes que fan re- 
ferencia al mún penitenciari; sens dubte, sempre és una part 
important en 1’Informe dcl Síndic de Greuges; fins i tot al- 
gun any hi ha hagut un llibre especial en aquestes qüestions, 
Nosaltres no som tan optimistes com en algun moment sem- 
bla desprendre’s de la visió de 1’Informe -encara que reco- 
neixem que en els darrers anys hi ha hagut avenqos 
importants quant a la rnassificació dels centres penitenciaris 
a Catalunya-, per6, de totes maneres, sí  que voldriem plan- 
tejar algunes qüestions. En primer lloc, la seva opini6 sobre 
la situació de la Model quant a rnassificaci6; 6s una qiiestió 
que preocupa el nostre Grup. En segon IIoc, la situació de 
les dones amb fills a les presons catalanes; realment creiem 
que no és una situació satisfacthria i voldríem conkixer si 
s’han fet gestions i quina és la seva opini6. Dcsprks, el que 
seria el treball penitenciari; si realment en aquests moments 
hi ha suficient treball penitenciari per acomplir un dels prin- 
cipis essencials de la Llei i del reglament penitenciari, que 
és la rehabilitació dels interns a les presons. I, finalment, 
quina és la seva opini6 sobre la política de rehabilitació, per 
part de T’Administraci6 dc la Generalitat, a les presons de 
Catalunya. Creiem que aquests, sens dubte, són nom& uns 
aspectes parcials, perb sens dubte molt importants dcs del 
punt de vista del que ha de ser una politica penitencihia. 

Finalment, voldríem dir que estem totalment d’acord 
amb el que exposa respecte als pemisas penitenciaris. No 
creiem que s’hagin d’aprofitar casos, segurament molt dolo- 
rosos i, realment, en alguns casos, molt desgraciats, al vol- 
tant dels permisos penitenciaris per produir-se un 
endarreriment en el que ha significat d’avenq la Llei general 
penitencihria per a la defensa de les llibertats d’uns ciuta- 
dans. 

Res més, senyor president. Agrair l’exposició del senyor 
sindic i ja oferir, des d’aquest moment, la collaboraci6 en 
tots els aspectes que des del Grup Socialista puguin ser inte- 
ressants per part del sindic i del seu equip. 

Res més i moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor AbellB; moltes grh- 

cies. I, per acabar aquesta primera ronda de la sessió d’avui, 
té la paraula el senyor Carles Viñas, 1’il.lustre senyor Caries 
Viñas, en representació dcl Grup Parlamentari de Conver- 
gEncia i Uniii. 

El Sr. VIÑAS: Gracies, senyor president. En primer lloc, 
el meu Grup, doncs, vol donar la benvinguda a l’honorable 
senyor síndic en la seva segona preskncia al Parlament, perb 
primera quant c2 la presentació de 1’Informe corresponent a 

l’any passat. He de dir que el nostre Grup fa una valoració 
positiva global de tot l’hforme, pel que representa de con- 
solidaci6 de la institució; recalcar, potser, i remarcar, corn 
també surt a I’Informc i ha dit l’honorable senyor sindic, la 
bona tasca tant del síndic com del síndic adjunt, el sindic 
traspassat i el síndic adjunt, doncs, que ha deixat en aquests 
moments la seva tasca, i també em sembla positiu el mante- 
niment dc l’cstructura dels dos llibres que havia portat a ter- 
me I’anterior senyor síndic; la seva sistematizació, amb 
ternhttiques, la seva classificacici: tot aixb ens sembla positiu. 

Entrant, diriem, a les coses concretes, intentar6 ser forsa 
breu. Sobre el servei militar, ha parlat d’una cosa molt mo- 
guda aquests dies: sobre I’objeccid de canscihcia, la pres- 
tació socia1 substitutbria ... Llavors, el que li volíem demanar 
es corn esth l’adequació de la llei a les noves posicions dels 
nostres joves, tota vegada que aqui, al Parlament, vam apro- 
var una proposició no de llei sobre aquest tema. 

Quant als estrangers, són evidents, doncs, les queixes; 
]’any passat ja van existir-ne, i fortes. A mks, ens hem trobat 
amb alguns casos de xenofbbia. Hi ha hagut Ia Llei d’es- 
trangeria, que pot havcr tingut unes certes mancances, perb 
ha marcat una pauta, un inici. És cert que l’any 92 molts es- 
trangers van voler regularitzar la seva situació. Perb, com 
molt bé vostk ha dit i nosaltres, doncs, ho veiem molt Ibgic i 
molt bo, aquest curt termini per a la legalització que hi ha 
hagut, a veure si aixb es podria ampliar, perquk és irnportan- 
tíssim poder, per part d’aquesta gent, tenir un reagrupament 
familiar, que és una de les coses que rnks pot fer de cara a 
una insesci6 dintre de ia comunitat que els acull. 

Quant a urbanisme, ha parlat del terna de T’alluminosi, 
que ha estat un terna important, i de les mesures que ha fet 
l’Administraci6, unes mesurcs que, segons ha dit vostk mn- 
teix, doncs, s6n favorables, tot i que potser s’haurien d’agi- 
litar els plans d’inspecció, de remadelaci6 i tot aixb; hi 
estem totalment d’acord. 

Quant al tema de I’ensenyament, per part del nostre 
Grup, l’acceptació de la nova k i ,  de la LOGSE; perb re- 
marcar que vivim la inquietud, juntament amb els ciuta- 
dans ..., degut al dhficit pressupostari que se’ns d6na amb la 
posada en marxa d’aquesta Llei. 

Quant a I’Bmbit tributari, la pressió fiscal és una cosa que 
no agrada a ningú, certament, i han sortit nous conflictes i 
noves queixes. Em sembla una bona mesura per part de 
1’Administració poder explicar les despeses pirbliques. I 
quant al que ha parlat de I’embargament dels comptes corrents, 
que esta al dia en aquests moments, crec també que s’hauria 
d’extremar el rigor que comporta l’aplicació i l’execució 
d’aquesta Llei. 

Quant al consum de l’aigua i la nova taxa del rebut de 
I’aigua i tot aixb, penso que ha estat molt positiva per part 
de la institució del Síndic aconseguir aquesta reunió entre, 
d’una banda, la plataforma i, d’altra banda, les institucions. 

Estem d’acord tambL, quant al terna de sanitat, sobre 
I’atenció primhria, que comenga a funcionar molt mks bé. I, 
quant a l’atenció psiquihtrica, és potscr la més lenta dintre 
de la sanitat. És un problema també, diria jo, de coordinació 
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entre la sanitat i la societat; és un problema de consciencls- 
ció. Mds endavant V Q S ~ ~  parla de conscienciaci6, i jo penso 
que en aquest terna de l’assistkncia psiquihtrica 6s també 
importantissima. De totes maneres, precisament ahir varn 
tenir Comissió de Politica Social i es va debatre bastant 
aquest terna, sobre els internaments, períodes d’intema- 
ments ..., i hi ha un marc legal en aquests moments que re- 
cull bastant, bastant, maltes de les coses que ha formulat 
vostk. 

Quant a l’atur, certament, una de les sortides que podem 
trobar és la formació, doncs, professional i ocupacional, so- 
bretot dels joves. 

Quant al problema de les drogodependkncies, sobretot en 
els casos de gravetat extrema, hi ha d’haver una crida a les 
institucions -i és aquí on vostk ha parlat de la consciencia- 
ció-; crida a les institucions i a la societat. Jo diria que en el 
tema del malalt psiquihtric, ve tamb6, d’una forma molt im- 
portant i insereix. .., la conscienciació ciutadana. 

Quant als drets lingüístics 4 aquí quasi li faria I’única 
pregunta concreta-, els drets lingüístics dels ciutadans: C Q ~  

esta 1’6s dei catal& a I’Administraci6 de justícia i a d’altres 
administracions perif&riques? Concretament, iíltimament 
Hisenda envia els rebuts Q la informació sobre el paga- 
ment ..., em sembla que és de I’IRPF, ho envia només en 
castell&, per cxemple. 

Quant al sistema penitenciari, certament ha millorat I’as- 
sistbncia sanithria dintre d’ell, i també rn’adhercixo al que 
deia: que els delictes que han pogut cometre presos en els 
seus permisos de cap de setmana o de més temps, que de 
cap manera aixb ens ha de fer tornar endarrere en la nova 
posada en marxa de concessió de permis~s; de cap manera 
hem de defugir..,, i hem d’anar a una negació, de cap mane- 
ra. Al revks, el que hem de mirar és que totes les escletxes i 
coses que han funcionat malament, mirar corn es poden mi- 
llorar. Perb jo crec que és important aquesta mesura que 
s’ ha tirat endavant. 

Quant al llibre segon, res. Simplement, recalcar que, evi- 
dentment, només és un recull de conclusions de I’ any 89,90 
i 91 -com vostk molt b6 ha dit-T amb les deficikncies, que 
encara en queden, i l’efichcia, tamb6, en molts dels aspectes 
tocats, de la nostra Administració pública. 

Entenem, d’altra banda, que aquesta presentaci6 de 1’In- 
forme arriba en un moment que és de transició dintre la ins- 
titució del Síndic, per la qual cosa he fet molt poques 
preguntes, i el que volem és desitjar-li molts encerts en Ea 
seva tasca i estimular-lo i esperonar-10 a treballar foqa  i bB 
per a tots els ciutadans de Catalunya. 

Moltes @&cies, senyor president. 
El Sr. PESIDENT: Moltes grhcies, senyor Viñas. 
Corn és habitual, també, en aquesta sessi6, se suspendrh 

la sessió durant vint minuts per tal que l’honorable síndic, 
assistit pels seus collaboradors, pugui ordenar i preparar la 
resposta a les seves observacions. 

Se susphn la sessió durant vint minuts. 
(h sessid se susp&rz a tres quarts de dotze del matí i un 

minut i es reprEn a un quart d’una del migdia i cinc minuts.) 

El Sr. PRESIDENT: Senyares i senyors diputats, es re- 
pr&n la sessió. 

El rec& s’ha perllongat una mica més, per6 comprendran 
vostks que el volum de les demandes d’aclariment i de les 
qüestions plantejades ha feia gairebé inevitable. 

Un cop realitzada l’ordenaci6 d’aquestes qüestions, l’ho- 
norable síndic te la paraula per respondre aquestes deman- 
des d’aclariment i les preguntes formulades. 

El Sr. SfNDIC DE GREUGES: 1l;lustre senyor president, 
il.lustres senyares diputades, i lhtres  senyors diputats, per- 
donin el retard en la reunió, perb teníem d’ordenar els ternes 
que cns han plantejat, i, per fer-ho més entenedor per a tots, 
agrupem les preguntes per temes i no respondré a cada un 
dels diputats perquk, si no, seria reiteratiu. 

Primer, el tema que ens han plantejat la itlustre diputada 
senyora Montserrat i l’illustre diputat senyor Portabcb so- 
bre els embargaments. Preguntaven, el Síndic, a quines ins- 
titucions s’havia adreqat. La instituci6 s’ha adreqat, per 
parlm d’aquest terna, a totes les administracions: a les locals 
-ajuntaments i diputacions-, per rad de la gestió recaptado- 
ra que porta la Diputació a terme, a través de I’organisrne 
autbnom local de gesti6 tributhia; tamb6 ens hem adrqat a 
1’ autonbmica, Departament d’Economia i Finances, i final- 
ment també -com ja he dit abans- a I’estatal, donant trasllat 
a aquesta petició a través del Defensor del Poble. Per tant, 
ens hem adreqat a totes les administracions. 

(Pausa.) 
Pel que fa referhcia a les sancions de trhnsit, vam fer un 

advertiment a la invalidesa que podia comportar la forma de 
notificació actual. Les recomanacions del Síndic van esser 
acceptades per les administracions i es recullen en l’actual 
Llei de procediment administratiu. I, finalment, el Sindic 
analitza,, , , va analitzar tambt5 les queixes concretes.., analit- 
zant sobre si el procediment seguit en la formulació de la 
multa s’ajustava a la legalitat; 6s a dir, hem anat seguint, 
queixa per queixa, doncs, si s’ha ajustat !’aplicació de I’em- 
bargament a la legalitat. Quant als límits comptables, el Sín- 
dic ha fet especial referencia i insisteix en els 
embargaments, en la ..., s’ha insistit -com he dit en la meva 
intervenció inicial- en la inembargabilitat de salaris i pen- 
sions pel que fa al salari mínim interprofessional. 

Quant al tema de la salut mental que m’han fet preguntes 
els diputats la senyora Dolors Montserrat, la senyora Magda 
Oranich, el senyor Viñas i eI senyor Abelló, haig de contes- 
tar el següent: s’ha denunciat la manca d’integraci6 al siste- 
ma sanitari catala i la no-resolució de la transfcrencia de 
serveis entre la Diputaci6 de Barcelona i la Generalitat. 
Tambi hem assebyalat la manca d’un pla de salut mental, 
malgrat que ja s’ha presentat el Pla de salut de Catalunya, i 
el que es va reclamar 6s la integració de l’atenci6 del malalt 
mental en el sistema sanitari en general. De la manca de 
coordinació i de col*laboració, ho vam dir entre ..., ho asse- 
nyalem també entre els diversos departaments de Sanitat, 
Benestar Social, Treball, Justícia i Ensenyament; per tant, 
insistim en la caordinació i la collaboració de tots els diver- 
sos departaments que tcnen ternes de saIut mental. 
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Del tema d’objecció de conscikncia, la senyora Oranich 
m’ha preguntat quines gcstions pot fer ei Síndic. Esta pre- 
vist tenir una entrevista, tinc previst tenir una entrevista 
molt aviat amb e1 defensor del poble en funcions per tal 
d’insistir en la convenihcia de modificar Ia Llei i, en tot 
cas, agilitar I’actual procediment, es a dir ..., i fer-me rcssb 
també de la Proposició de llei dcl Parlament de Catalunya, 

També al senyor Viñas ..., nosaltres, el Síndic creu que 
l’actual Llei, segons la nostra experihcia, esta absoluta- 
ment desfasada i, per tant, s’ha d’intentar, com deia -i per 
aixb tinc previst un desplaqarnent aviat, el mes de maig-, te- 
nir una entrevista amb el defensor del poble en funcions per 
parlar d’aquest tema i veure de ..., una col.laboraci6, no sola- 
ment del dcfensor del poble, sinó que estic segur que també 
s’incorporarien a aquesta petici6 cls altres comissionats au- 
tonhmics sobre eh drets humans. 

Per I’objecció de conscikncia, nosaltres deiem que, pcr 
tal de poder trobar solucions a la disfuncionalitat que afecta 
els objectors dc conscihcia: retard en el procediment de ser 
declarats corn a tals, retard a assignar una destinació on 
complir la prestació, manca d’infomaci6 ..., caldria, corn he 
dit -i aixb és la gestió que faríem-, caldria modificar la Llei 
48/1984, de 26 dc desembre, i en aquest sentit coincidim en 
les modificacions que es van proposar en el seu dia pel Par- 
lament de Catalunya, mitjanqant la Proposici6 de llei de re- 
forma de la Llei 48/1984, reguladora de I’objecció de 
conscikncia i de la prestacid social substitutbria. Essencial- 
ment, caldria, doncs, donar, per part del Sindic, danar suport 
lcgal a I’objecci6 sobrevinguda i, sobretot, regular els temi- 
nis per incorporar-se al centre o a l’organisme on s’ha 
d’efectuar la prestació. 

En el terna d’immigrants, la diputada senyora Oranich 
m’ha fet una pregunta sobre els costums ancestrals dels im- 
migrants: si sorn partidaris d’integrar-10s -nosaltres, el Sín- 
dic- per la via de l’educaci6, per considerar que l’aplicació 
de les lleis de rigor -Codi penal- podria comportar un 
agreujament dc la situació en sentir-se perseguits. Per tant, 
creiem que seria millor, doncs, la política d’educació, de 
culturalització d’aquesta gent, que no l’aplicació pura i sim- 
ple de les mesurcs que t6 previstes el Codi penal. 

També en el tema de la immigració, el senyor Abell6 
m’ha preguntat ..., que cal una politica d’immigració, que no 
pot haver-hi una entrada il-limitada ..., el Síndic creu que en 
la politica d’irnmigració no pot haver-hi una entrada ilkni- 
tada d’estrangers. Cal afrontar i facilitarad., perb el que sí  
que cal és informar i facilitar el reagrupament, i, sobretot, 
s’ha de donar assistkncia i s’ha de resoldre, sobretot, el tema 
dels que ja estan en el pais. És a dir, creiem que, abans 
d’obrir noves possibilitats d’entrada, s’hauria de tenir en 
compte el tema aquest. 

El que jo voldria assenyalar, que 6s important, és que en 
aquest punt que també se’m demanava si haviem demanat 
alguna millora, jo voldria assenyalar, per exemple, un pas 
important, que ha estat la creaci6, al Govern Civil de Giro- 
na, d’una oficina unificada per al tema dcls immigrants; és a 
dir, que tant resolen els permisos de treball com els proble- 

mes dc papers $’estada al p a k  I, per tant, vaig visitar 
aquesta oficina fa unes setmanes i crec que 6 s  una primera 
experihncia molt important i que demanaríem, a ser passi- 
ble, que altres ciutats, altres poblacions la puguin fer, per- 
quE ens sembla que seria una bona mesura per resoldre , 

aquestes situacions, que etis han de preocupar extraordir& 
riament a tots els que estem interessats pels tcmes dels drets 
humans i de la immigració. 

(Pausa. Remor de veus.) 
Si, bé, el senyor Viñas em parlava i recollia una cosa que 

jo havia dit en Ia meva primera introducci6, que és el re- 
agrupament Fmdiar, i, per tant, crec que en aquest sentit, 
com deia, abans de pens ar..., nosaltres creuríem que, abans 
de pensar a obrir més les portes a altres estrangers que po- 
guessin venir, seria millor, doncs, arribar que els que esti- 
guin aquí se’ls solucioni la seva situació, tambe en el camp 
del seu reagrupament amb la seva fandia, Per tant, aixb se- 
ria un procks d’iintegració d’aquesta poblaci6 a1 pais. 

EI senyor Abell6 -em penso- era que ens ha parlat..,, ens 
dcmanava quines accions d’ofici haviem iniciat per al tema 
del racisme i Ia xenof6bia. NosaItres, el Síndic va intervenir 
d’ofici a Aitona per uns ciutadans gitanos, que es va crear 
una situació ..., a Viladecans per les males condicions d’ha- 
bitatges de molts ciutadans magribins, i després, tamb6, al 
Maresme per discriminació en locals de nit o bars, que ciu- 
tadans de r a p  negra tenien dificultat de poder entrar en 
aquests locals del Maresme. 

En el tema de mcdi ambient i qualitat de vida, el senyar 
Abell6 i el diputat senyer Portabclla també cns demanen 
unes concrecions. El Sfndic, en el decurs de l’any 1992, ha 
rebut queixes relatives a possibles agressions al medi am- 
bient, per6 ates que les mes nombroses d’aqucstes queixes 
s6n relatives a les activitats classificades, hem de parlar, en 
particular, que les més importants han estat relatives a totes 
aquelles que tenen origen en temes de rnelkstics dels sorolls. 
Aquesta ha estat una acci6 quc ha fet el Síndic durant aquest 
any 92, bastant important, i que creiem que aquesta ha estat 
una mesura en la qual -com ja he dit abans, en la meva pri- 
mera intervenció-, doncs, caldria una major efectivitat per 
fer complir les mesures que prenen les diverses administra- 
cions locals per poder mantenir aquest nivell de qualitat de 
vida, que un excessiu soroll és un agent contaminant i, per 
tant, 6s absolutament negatiu. 

Crec que sobre aixb jo voldria, com a síndic, fer aquí un 
petit parkntesi: a mi em sembla que en el tema de medi am- 
bient, qualitat de vida, es planteja, per exemple, el tema dcl 
soroll com un dret fonamental de Ia persona; és un enriqui- 
ment que els drets humans van avayant cn molts altres es- 
pais que e1 ciutadi té dret que sc li respectin i que 
1’Administració ha de ser respectuosa de garantir aquest dret 
dels ciutadans. Crec que la Declnracici universal dcls drets 
de l’home, els pactes de drets humans de Nacions Unides ..., 
per tot aixb crec que cada dia el mateix ciutadh esta creant 
tota una cultura dels seus drets humans, i crec que aixb, 
doncs, és una actitud que -per part meva i per part del Sín- 
dic- intentarem enfortir al mhxim possible i ajudar que 
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1’AdministraciÓ s’adoni de la necessitat de garantir aquest 
dret del ciutadh. 

En el tema de sanitat hi ha hagut unes intervencions de la 
diputada del Grup Popular, la senyora Dolors Montserrat, i 
del Grup Socialista, el senyor Abelló. Preguntaven sobre les 
llistes d’espera. Jo haig de dir que l’informe que nosaltres 
tenim i el seguiment que nosaltres tenim sobre les llistes 
d’eespera, creiem que han millorat, i s’ha recomanat per part 
del Síndic la implantació de sistemes d’actualització per tal 
d’evitar la denegació injustificada d’assistkncia. Es a dir, 
nosaltres hem insistit en aquest sentit i crec que en aixb hi 
ha hagut una millora bastant important, 

Tarnbe en els equips d’atenció primbia -que també se 
rn’ha preguntat- jo diria que es van complint els objectius 
de la seva ordenaci6 sanithria; el ritme d’implantaci6 es va 
complint, perque encara el programa acaba el termini l’any 
1996 i, per tant, diria que no veiem una gran desviaci6, en- 
cara que la seva implantaci6 -com he dit ja en la meva in- 
troducció-, doncs, és lenta i es justifica per la manca de 
mitjans que en el nostre pais tenen les administracions. 

La senyora Montserrat -perdoni que vaig saltant de per- 
SOIES i de temes, per6 són ...-, ia diputada senyora Montser- 
rat m’ha preguntat quin era el contacte a quin ei meu 
pensament sobre els síndics locals que hi ha a bastants ajun- 
taments. Bé, jo crec que nosaltres, des de la institució, ja te- 
nim una coWabaraci6 estreta amb aquests síndics. Maltes 
vegades ens trameten queixes que ells no poden fer, no te- 
nen competkncies i ,  per tant, ens demanen la intervenció del 
Síndic. Nosaltres tenim, com dic, aquesta col-laboració, i 
moltes de les queixes i de la col-laboració que fem amb 
aquests sindics de molts ajuntaments, basicament, els més 
importants que hem coklaborat amb ells, tracten del tema de 
les presons; és a dir, demanen la nostra intervenció per re- 
soldre algun problema de presons. 

Del tema penitenciari, la senyora Oranich i el senyor 
Abell6 ens en parlen; demanen si;.. Del terna dels nens a la 
pres6, no?, em parlava ... (Pausa.) Nosaltres creiem -el Sín- 
dic- que, malgrat que s’han de millorar les condicions dels 
nens i les seves mares, entenem que ara per ara no 6s el pro- 
blema mes greu en l’hmbit penitenciari. Crec que aixb enca- 
ra no arriba a ser una cosa molt important, perb que 
indubtablement ho hem de seguir i hem de fer el possible 
perque situacions difícils no es produeixin. La institució, so- 
bre aquest tema, no ha tingut en cap moment cap queixa en 
aquest sentit, per6 naturalment crec i estic absolutament 
d’acord amb el que ens assenyalava la diputada senyora 
O rani c h. 

Quant a les preguntes que em feia sabre temes peniten- 
ciaris el diputat del Partit Socialista, sobre la massificaci6 
de la Model, nosaltres, des del Síndic, la informaci6 que nosal- 
tres tenim, per contactes -fa unes setmanes vaig entrevistar- 
me amb el director general d’Afers Penitenciaris; tenim 
programada una shrie de visites abans de I’estiu a diverses 
presons catalanes-, perb puc avanpr que des de la inaugu- 
raci6 de Brians ha millorat la situació de la Model, pera en- 
cara pensem que hi ha una massíficaci6 i, per tant, s’ha 

d’intentar trobar alguna soluci6. Desgraciadament, crec que 
aquest 6s un tema que el Sindic segueix, per6 que, en defini- 
tiva, és un tema que esta molt, jo diria -i permetin-me que 
els ho digui-, en mans de vastes: és un problema de priarit- 
zacions de recursos i, per tant, doncs, si no hi ha possibilitat 
de construir nous centres penitenciaris, el tema de la massi- 
ficaci6 de la Model continuar& essent un tema que no es pot 
resoldre d’un dia per a l’eendernh i, per tant, es necessita una 
politica, sobretot, de recursos. 

El treball penitenciari. En temps passats hem fet un se- 
guiment dels diversos centres de quk tenim’ consthncia que 
existeixen: algunes dificultats a oferir treball a tots els reclu- 
sos. És a dir, hi ha una certa dificultat que hi hagi una calda- 
boració d’empresaris que demanin el treball a la presó i, per 
tant, darrerament hi ha hagut una certa dificultat a poder ..., 
la voluntat que tenia el servei penitenciari de trobar la col.la- 
boraci6 d’empreses per a aquest treball. 

Del tema de rehabilitaci6, n’he parlat ja també en la me- 
va introducció, perb tenim consthncia des del Síndic -diria- 
del bon funcionament dels programes encetats en diversos 
centres per tal de rehabilitar els reclusos toxicbmans. 
Aquest és un seguiment que hem fet i nosaltres, en aquest 
sentit, doncs, estern moderadament -muderadament- opti- 
mistes. 

En el terna de normalitzacid lingüística, que me l’han 
preguntat tant el diputat senyor Portabella, d’Esquerra Re- 
publicana, com el senyor Vives, de Convergkncia i Uni6, 
haig de dir el que ja he dit abans: que persisteixen els pro- 
blemes davant de I’Administraci6 perifkrica de ]’Estat, i 
també em preguntaven concretament de l’Administraci6 de 
justícia. Aqui cal dir que, algunes vegades, quan hi .ha al- 
guns problemes que s’aturen alguns documents perque, de 
vegades, estan presentats en catal8 i tenen dificultats, etcete- 
ra, cal dir que nosaltres tenim un contacte amb el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i nosaltres, doncs que i -  
xes que ens han arribat-, quan sabem que hi ha algun pro- 
blema, que es retarda alguna resposta pel terna de la ilengua, 
tenim la comprensió i algunes vegades s’ha resolt aquesta 
situació, per& 6s prhcticament, doncs, els temes aquests que 
moltes vegades al Síndic -i aixb sal justificaria la institu- 
ci6- resolem el terna concret, perb desgraciadament no po- 
dem resoldre el tema definitiu, de com es planteja la 
situaci6 de l’Administraci6. Per tant, aixb sol ja justifica la 
institució, perb, en definitiva, el que caldria seria que el Sin- 
dic pogués actuar amb una major incidhcia perquk I’ Adml- 
nistraci6, les administracions, 1 es diverses administracions 
modifiquessin la seva manera d’actuar i que s’ajuntessin 
més al tema del que marca el que seria desitjable per a la 
defensa dels drets dels ciutadans. 

El senyor Abell6 també m’ha preguntat sobre el terna de 
menors. M’ha fet dues preguntes: una és el tema que deiem 
nosaltres sobre el tema de dispersi6 de competkncies, i nosal- 
tres creiem que hi hauria d’hhaver una major compenetra- 
ció entre totes les administracions. Nosaltres creiem, per 
exemple, que entre les administracions ..., i no diria d’ad- 
ministracions de caire diferent, sinó, moltes vegades, admi- 
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nistracions de la mateixa Generalitat; 6s a dir, per exemple, 
en centres de menors,. doncs, creiem que algunes vegades., , 
-ho he dit en fer I’Inforrne, en la meva presentaci6, aquest 
mati-, trobem moltes vegades que hi ha una certa massifica- 
ciÓ en els centres gestionats per Benestar Social. En canvi, 
avui, que sembla que els centres del Departament de Justícia 
no tenen aquesta rnassificació, caldria una coordinació mds 
estreta entre aquests dos departaments per poder resoldre 
aquests temes de massi ficaci6 que algunes vegades, dones, 
poden perjudicar. 

I després em feia una pregunta el senyor Abell6 sobre el 
tema de l’adjunt de menors, el síndic adjunt de menors a la 
nostra institució. Aquest és un tema que jo haig de dir que 
hi estic obert, és un terna que me l’he trobat, com es diu vul- 
garment, sobre la taula. Hi ha una modificació de la Llei del 
Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat. EI fet és 
que moltes vegades, jo diria que per rams pressuposthies, 
doncs, no s’ha pensat en la passibilitat de crear aquesta fi- 
gura de l’adjunt de menors al Síndic de Greuges. Haig de 
dir que jo he anat estudiant ... -encara que no tinc una acti- 
tud definitiva presa sobre aquest terna, puc avanGar, per tant, 
a dir que estic obert a la conversa i a les manifestacions que 
em poguessin fer tots els grups parlamentaris i tots vostks 
personalment-, jo haig de dir que, potser perquk no hi ha la 
figura, per6 el tema de menors, en el Síndic, no justificaria 
avui, diria ... -amb els recursos, diguem-ne, limitats que te- 
nim la institució, que aquest 6s un altre tema. de que un dia 
rn’agradaria parlar-las, la limita& dels recursos que tenim 
la instituci6-, jo diria que els temes que tenim no justifica- 
rien en aquest moment, per entendrc’ns, des d’un punt de 
vista molt crematistic, la creació del sindic adjunt. Aixb no 
vol dir que, en aquests temes, si no es crea la instituci6, 
doncs, és un peix que es mossega la cua, no? 

Per tant, jo diria que no estic, no tinc una posici6 definiti- 
va presa sobre aquest tema. He parlat arnb els collaboradors 
-com vost5s han vist-, que són gent que fa molts anys que 
estan a la institució i, per tant, coneixen ja amb anterioritat 
aquest tema. He tingut alguna conversa amb algun de vas- 
t&, amb el mateix president de la Comissió n’he parlat, i, 
per tant, estic obert, doncs, a rebre els suggeriments que cre- 
guin i 6s un tema que en aquest moment no he tingut temps 
d’abordar definitivament i que estic obert, doncs, com dic, a 
les seves aportacions. 

El tema d’habitatge, penso que ks el penúltim que em 
queda -i perdoni’m, potser Ia ..., ens han cridat i no tenim 
organitzats els papers, hem vingut una mica ...-, el tema 
d’habitatge, que m’han preguntat tant el diputat d’Esquerra 
Republicana, el senyor Jordi Portabella, com el del Grup 
Socialista, senyor Abelló: em plantejava el senyor Portabe- 
Ha el contrast entre I’oferta pública i la demanda i si calen 
més habitatges d’oferta p6blica. Jo crec que aquest 6s un te- 
ma que desgraciadament -ho suposo- els recursos econb- 
mics fan dificil; crec que aquest 6s un tema que nosaltres 
anem seguint. En el meu inforrnc d’aquest matí n’he parlat, 
de la necessitat aquesta, i crec que és obvi que calen habitat- 
ges d’ofcrta pública amb certa urgkncia, El que passa és, 

doncs, que s’ha de veure quines possibilitats tenen les diver- 
ses administracions per poder fer aquesta oferta pública. Pe- 
rh diria que en aquest moment, carn he dit aquest matí, 
doncs, és un terna bastant important. 

En el tema de les patologies estructurals se’m preguntava 
que s’havia fet; n’hem parlat; és un tema que esta obert i 
l’anern seguint des de la Sindicatura. Creiem que per part de 
les administracions s’han adoptat algunes mesures, s’han 
adoptat mesures importants, perb cal abordar d’una forma 
amb malt més aprofundiment el terna de la rehabilitació 
dels habitatges; aquest és un tema encara pendent i que, per 
tant, doncs, en els nostres informes ja phntegem la necessi- 
tat de la rehabilitació deIs habitatges. 

I per últim -encara que ha estat dels primers-, contestant 
al nou diputat d’Esquerra Republicana, el senyor Jordi Por- 
tabella, em preguntava sobre les reiteracions dels poders pG- 
blics que surten any darrere any de l’hforme del Sindic. Bé, 
jo diria que aquest 6s un tema, una assignatura una mica 
pendent del Síndic de Greuges, del Defensor del Poble, dels 
altres comissionats, diria de molts ornhudsman del món, pe- 
rb, en definitiva jo crec que, encara que moltes vegades les 
queixes són reiteratives d’aspectes anteriors que s’ hagin 
produ‘it, crec que tampoc no podem, aixb no ho podem mi- 
rar des d’una bptica exclusivament pessimista dient que 
aquestes situacions, doncs, no tenen solució. Jo crec que, 
gracies a la persistemia de les nostres recomanacions, del 
Síndic de Greuges -i, per tant, ho dic perquh no n’he parti- 
cipat jo, sinó que n’ha participat el sindic anterior-, home, 
crec que s’han aconseguit algunes coses i, per tant, crec que, 
encara que sigui, doncs, tenint aquesta voluntat de persistkn- 
cia i d’insi sthcia, doncs, s’aconsegueixen coses. 

En aquest sentit, per exemple, valdria recordar que, gr8- 
cies a la persisthcia del síndic senyor Rahola, s’ha aconse- 
guit, es va aconseguir la modificació de la Llei 18/84 del 
Parlament, del personal eventual, interi i laboral al servei de 
la Generalitat republicana. I també que es va acceptar, thci- 
tament, l’ampliaci6 d’un nou termini per a les solkituds 
externparhies dels militars republicans -Llei 37/84-, entre 
altres recomanacions que ha fet el Sindic de Greuges. Per 
tant, jo crec que t i  raó el senyor diputat que hauríem d’in- 
tentar que les administracions fossin més sensibles a les re- 
comanacions O als suggeriments que fa el Síndic, perb que, 
en definitiva, no ens hem de desanimar i any rere any, si 6s 
necessari, hem de continuar insistint en els temes que siguin 
necessaris. 

En aquest sentit, voldria avangar que jo tinc la idea i n’he 
parlat ja amb les administracions de la Generalitat i amb les 
administracions locals que, després que vostks avui tenen 
l’hforme del Síndic i que l’hem pogut discutir en aquesta 
Comissió, jo faria una shie  d’entrevistes amb les adminis- 
tracions, per separat amb cada una d’elles, fer unes separa- 
tes de 1 ’ Inhme  i veure ..., analitzant-hi no tant la queixa, 
sin6 per quk es produeix la queixa, que passa si la queixa ..., 
per veure si amb una reunió de reflexió entre membres de la 
Sindicatura i I’administraci6 corresponent es podrien trobar 
algunes millores perqu5 no ens trobéssim, any rere any, amb 
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aquesta reiteració de les queixes que arriben al Sindic, 6s  a 
dir, crec que aquesta seria un mesura important. 

L’informe que ha de fer el Shdic és un infame al Parla- 
ment 4 x 6  ho marca la Llei-, perb crec que un dels recep- 
tors d’aquest informe 110 cal que digui que s6n les mateixes 
administracions, perquif s6n les que tenen competkncia per 
poder modificar o no modificar, doncs, aquests comporta- 
ments. Diria que en aquest sentit em semblaria que comple- 
taríem la funció del Sindic amb aquestes reunions de 
reflexi6, no d’unes queixes concretes, perqu& moltes 
d’aquestes queixes ja deuen haver estat contestades per l’ad- 
ministraci6 corresponent al Sindic, perb parlar-ne i veure si 
entre l’administracib concreta i el Síndic es poden trobar, 
doncs, algunes mesures que estiguin ja contemplades en la 
llei o en els reglaments i que puguin, doncs, obviar moltes 
de les queixes que any rere any ens arriben a la Sindicatura. 
Aquesta seria una proposta que crec que seria important que 
pogués fer el Síndic de Greuges. 

També, i per acabar, al senyor Portabella li haig de dir 
que el terna de l’ornh~dsman de Maastricht, assenyalat enel 
Tractat de Maastricht, és un tema que a mi m’interessa; es- 
tic estudiant quest  tema per fer alguns plantejaments, per 
veure de quina manera podem aproximar-nos a aquest &i- 
ria- nou marc de l’omhudsman, que no 6s ja directament la 
queixa del ciutadh, sinó de les administracions. És en aquest 

sentit que, com saben, la llei del Parlament ..., no, no ho pa- 
dem fer; perb crec que aquest marc de i’urnbudsrnaut asse- 
nyalat en el Tractat de Maastricht, doncs, ens obre un 
horitzó. No sé si aixb ser& possible o no possible, perb que, 
en definitiva, crec que un estudi aprofundit d’aquesta figura, 
aquesta possible figura d’Europa, seria interessant que l’es- 
tudiéssim i la seguissim, Per tant, doncs, en la mesura del 
possible, des de la ‘Sindicatura faré un seguiment d’aixb i 
tindri la documentació per poder aprofundir-hi. I no cal dir- 
ho: també en aquest tema estic obert a totes les collabora- 
cions de totes les senyores i senyors diputats que em 
vulguin ajudar per poder, doncs, traqar una línia de conduc- 
ta sobre aquests temes. 

Moltes grhcies, i perdonin, que m’he allargat potser mas- 
sa. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, honorable senyor 
Caíiellas. 

Senyores i senyors diputats, en el marc de I’aticle 144, 
pél qual es regula aquest debat, hi ha la possibilitat d’obrir 
un segon torn tancat d’intervencians. Hi ha algun grup que 
desitgi fer-ho, que desitgi participar-hi? (Pausa.) Molt bé. 

Doncs, aleshores, agraint un cop mds la presencia de 
]’honorable síndic, dei seu adjunt i dels seus collaboradors, 
s’aixeca aquesta sessi6. 

(Es la unu del migdia.) 
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