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S E S S L ~  PLENANA NÚM. 29 

LA sessio’ s’ohre a les deu del mati i vuit minuts. Presi- 
deix el president del Parlament, acompanyat dels vice-pre- 
sidents primer i segon, del secretari segon, de la secretdria 
tercera i del secretari quart. Assisteixen la Mesa I*ouJ%ciul 
major i el lletrat Sr. Sol. 

Al banc del Govern seuen els consellers d’Economia i 
Finances, de Cultura, de Treball, de CurnerC, Cmwm i Tu- 
risme i de Benestar Sncial. 

Ordre del dia 

-Punt únic: Debat sobre 1’Infurme al Parlament de Ca- 
tulunya emks pel Síndic de Greugps (aqj 1992) (Regs.  8984 
i 9347). 

El Sr. PRESIDENT: Comenp la scssi6. 
Silenci. 
Abans d’entrar en l’ordre del dia, em plau dirigir una sa- 

lutació de benvinguda als nous diputats del Grup Parlamen- 
tari de Converghcia i Unici, I’il-lustre senyor Francesc 
Zglésias i Sala, il-lustre senyora Araceli Vendrell i Gener i 
l’il-lustre senyor Antoni Jordh i Novas, que substitueixen els 
iblustres senyors Joaquim Molins i Amat, Ramon Camp i 
Batalla, i Sjnchez i Llibre. 

Aquesta prcsidkncia proposa guardar un minut de silenci 
en membria de l’il-lustre senyor Josep Andreu i Abelló, que 
fou diputat d’aquest Parlament I’any 1932 i en la legislatura 
de 1980. 

(La cambra serva un minut de silenci.) 
Moltes grhcies. 
Aquesta sessi6 tindrh un Únic punt de I’ordre del dia, que 

és la scqüencia en la qual es descabdellari, d’acord amb 
l’article 144.3 del Reglament, la tramitaci6 parlamentiria de 
l’infmme anual del Sindic de Greuges. 

T6 la paraula, l’honorable senyor Anton Cañellas i Bal- 
cells, síndic de Greuges, per presentar un resum del seu in- 
forme. 

El Sr. SÍNDIC DE GREUGES (Anton Cañellas): Molt ho- 
norable presidcnt, iklustres membres de la Mesa, il-lustres dipu- 
tades, ilhstres diputats, comparec en el dia d’avui, per primera 
vegada, davant de tots vostks per informar de l’actuació del 
Síndic de Greuges durant un exercici, el de l’any 1992. 

Les meves primeres paraules, igual que vaig fer en I’In- 
forme que tenen a les mans i en la meva presa dc possessió, 
vull que siguin de reconeixement a la tasca que l’honorable 
senyor i benvolgut amic Frederic Rahola i Despona va rc- 
alitzar al capdavant de la instituci6 del Síndic de Greuges. 

La seva gran qualitat humana, it la qual vam retre home- 
natge el passat dia 17 de maig en aquest Parlament, sota la 
presidkncia del seu molt honorable president, i la seva dedi- 
caci6 han fct possible que avui Catalunya tingui en el Sindic 
de Greuges una institucih consolidada i de prestigi. 

Aixb que hc dit, l’afecte dels ciutadans que es va saber 
guanyar al llarg de la seva vida de servei a Catalunya, aixi 
com també el respecte de les altres institucions similars a 
l’Estat, ho va palesar tant la nombrosa assistkncia ciutadana 
en aquell acte com la preskncia de la prLctica totalitat dels 
titulars de les institucions equivalents al Síndic de Greuges 
esteses per la geografia de 1’Estat. 

Havent de retre comptes de l’activitat de la instituci6 en 
e1 que per dissort ha estat l’últim informe del segon mandat 
del síndic Rahola, tot assumint la gran responsabilitat d’in- 
formar d’unes actuacions en les quals no hc pres part, he 
pretks que !’Informe que els presento fos fidel a l’csperit 
que va presidir l’actuaci6 de la institució i el tarannh dels 
seus informes al Parlament. 

És per aixb que hem mantingut I’estructura de dos llibres 
que es va adoptar per primera vegada en l’lnformc de l’any 
1989, i per aquestes mateixes rams, el llibre segon no fa  no- 
ves consideracions sinó que recorda les formulades als dar- 
rers anys. 

Com vaig assenyalar en la cornpmeixenp davant la Co- 
missió parlarnentbia, el 29 d’abril passat, i’activitat que 
1’Infome pretén relatar -i de la qual hem extret les canclu- 
sions a qui: s’arriba- és la que es dedueix de la documenta- 
ció assumida a partir de la meva prcsa de possessió, el 
passat 5 de febrer. En esmentar aquest fet, aprofito l’ocasió 
per recordar la bona tasca duta a termc per l’anterior síndic 
adjunt durant els més de dos mesos que va haver d’assumir 
interinament les funcions de síndic de Greuges. 

Com els deia, senyores diputades, senyors diputats, hcm 
mantingut l’cstructura dels informes anteriors. El llibre pri- 
mer, dividit en tres parts, dóna compte de les 2.492 actua- 
cions de la institució iniciades durant l’any 1992, sistema- 
titzades en seccions ternhtiques, conclusions i annexos estn- 
distics. Les seccions ternhtiques corresponen a les gran 
&rees de classificació de les queixes que els ciutadans ens 
plantegen, segons una classificaciij que tots vostes ja conei- 
xen, 

Si em permeten recordar, les previsions reglamenthrics 
que regulen les rclacions del Parlament amb el Sindic de 
Greuges articulen la compareixcny del síndic dc forma 
substancialment diferent segons que es tracti de comparki- 
xer davant del Ple o de la Comissi6. L’article 144.2 del Rc- 
glament del Parlament preveu que en la reuni6 de la 
Comissió els grups parlamentaris, desprbs de 1’ exposici6 
inicial del síndic, puguin famular-li preguntcs o demanar-li 
aclariments, En canvi, l’article 144.3, que regula cl procedi- 
ment de la presentació davant del plenari, cstableix que un 
cap el sindic finalitza Ics seva exposició s’ha d’absentar dcl 
Sa16 de Sessions perquk els grups fixin llur posicici. 

El diferent tractament reglamentari d’una reunió i de l’al- 
tra fa pensar que l’exposicici inicial, quc em correspon fcc 
avui, $arnbe ha de ser diferent. La presentació davant de la 
Comissi6 sembla cxigir un major grau de detall, atks que és 
el moment del proccdirnent parlatnentari escaient per cal 
quc el cos legislatiu conegui les actuacions del Sindic da- 
vant dc les diverses qüestions que se li han suscitat. En la 
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sessi6 plenhia, en canvi, I’Pnfome ja és prou conegut pels 
grups parlamentaris i és a aquests a qui correspon la iniciati- 
va de fixar la seva posicilr en relaci6 amb 1’Infarme presen- 
tat. AI mateix temps, la presentaci6 de propostes de 
resolució no és prevista en aquest debat com a conseqükncia 
de la previsió d’autonomia en l’exercici de les funcions del 
Síndic establerta en I’article 9 de la Llei reguladora de Ia 
institució, perb aixb nu impedeix, evidentment, que els 
grups presentin en el futur aquelles iniciatives legislatives 
que estimin convenients atesa la informaci6 que el Sindic, 
corn a comissionat del Parlament, els ha traslladat, 

Les previsions reglamentiries de la sessió d’avui ens 
mouen a sotmetre a la seva consideraci6 unes quantes refle- 
xions de carActer general que se sustenten en 1’Informe; una 
sobre I’actuaci6 del Síndic i altres sobre el funcionament de 
les administracions pdbliques i sobre aquelles situacions en 
qui5 l’actuaci6 dels poders públics és, en opinió nostra, mes 
urgent. 

Primerament i en relaci6 amb I’actuaci6 del Síndic, quan 
els mitjans de cornunici6 social, en exercici de la seva im- 
portant missió al servei de la nostra societat, es fan ressb de 
les manifestacions d’aquesta institució, cosa per la qual els 
estem agraits en la mesura que són el primer canal de difu- 
si6 de la nostra activitat, sc’n podria treure la conclusi6, a 
vegades, que les administracions públiques i els serveis p ~ -  
blics s6n inoperants perque es posa l’accent en les seves si- 
tuacions irrcgulars o mancances. 

Aquesta conclusió sense cap matís seria errbnia. Per tal 
de valorar en la mesura justa el nostre informe, cal recordar 
que els ciutadans que s’adrecen al Sindic ho fan per posar 
de manifest actuacions que en opinió seva no són correctes i 
vulneren els seus drets. Ningú no ens escriu o es presenta a 
la nostra seu per dir-nos que un servei públic ha millorat o 
que ha estat tractat amb diligkncia per una administració. El 
nostre camp d’actuaci6 es circumscriu, doncs, a les even- 
tuals patologies en el funcionament de les administracions 
públiques, Essent aixi les coses, si algun dia el Síndic 
s’adreqava a un alcalde o a un conseller per felicitar-la pels 
serveis que són de responsabilitat seva provocaria perplexi- 
tat, i segurament, mks que a ningú, a l’altre, al mateix alcal- 
de, al mateix conseller, que pensarien amb raó que aquesta 
no és la missió del Sindic. És per aixb que en aquest dia i 
des d’aquesta tribuna he de dir que ni se’ns plantegen totes 
les actuacions, diguem-ne, patolbgiques de les administra- 
cions ni, per descomptat, la majoria de les actuacions admi- 
nistratives es poden qualificar sota el concepte de mala 
administració. Per6 també he de subratIlar que hi continua 
havent alguns supbsits de mala administració i de vulnera- 
ció de drets fonamentals, 

Fetes aquestes consideracions previes, em referiré, per no 
abusar de Ja seva pacihncia, a tres qüestions. La primera, 
l’efichcia en I’actuació de les administracions com a justifi- 
caci6 de la seva existkncia; segon, els conflictes presents i 
els conflictes que es poden produir en el futur per raó de les 
aportacions econamiques que coactivament els poders pd- 
blics demanen a la societat, i tercer, també far6 esment d’al- 

guns dels Arnbits de ]’acci6 pública en qul? a la llum de les 
queixes rebudes i de les actuacions efectuades l’any 1992 és 
més urgent una major atenció, un canvi de criteri o una su- 
perior dotaci6 de mitjans. 

Quant al primer punt, la configuraic6 de l’Administraci6 
com a instrument al servei de l’inter5s general exigeix de 
dotar-la d’un seguit de potestats exorbitants, i aquestes po- 
testats han de ses utilitzades tot respectant un procediment 
que es configura com a garantia de la legalitat i de l’encert 
de la decisiú. Perb les potestats s’atorguen per ser exercides 
i s’habilita l’Administraci6 a actuar amb efichcia. La tensi6 
dialkctica entre llibertat i autoritat en quk es mou l’acci6 ad- 
ministrativa ha estat objecte de comentaris amb altres infor- 
mes i també en aquest Informe ens hi referim. 

Tanmateix, en aquesta ocasió volem destacar una altra 
tensi6: la tensió entre efichcia i inefichcia. La frustració del 
ciutadh que acudeix a les administracions per ser restablert 
en el seu dret i que es troba amb la inactivitat o la inoperati- 
vitat administrativa alimenta la desconfiaqa en els valors 
que es prediquen com a essencials en el nostre sistema de 
convivkncia i en les seves institucions. El complex aparel1 
burocrhtic es posat en qüestió pel ciutadh quan, a tall 
d’exemple, les administracions manifesten timidesa a l’hora 
de fer executar les obres imposades als propietaris d’habitat- 
ges per tal de garantir la seva seguretat o la seva salubritat; 
o bé quan les infraccions urbanístiques consistents en cons- 
truccions contrhies al planejament acaben consolidant-se o, 
encara, quan persisteixen les molksties ocasionades per les 
activitats classificades malgrat les denúncies dels qui les pa- 
teixen. 

Com vaig manifestar davant la Comissi6 Parlamentfia 
del Síndic de Greuges, cal estar alerta davant la inexecució 
de mesures legalment adoptades en vista a restablir les pre- 
visions d’ordenament juridic, el respecte del gual ks, en de- 
finitiva, el fonament de la pau i de la convivkncia social. En 
conclusi6 creiem que s’ha de prosseguir la millora dels es- 
thndards d’eficicia de les nostres administracions pdbligues, 
cosa que encara que no exempta de dificultat és perfecta- 
ment possible. 

Em referiré, en segon lloc, a la sempre tensa relació entre 
les necessitats financeres de les administracions públiques, 
necessitats creixents, i Ia pressió fiscal tarnbd en augment i 
sovint no ben acceptada pels ciutadans. Hem volgut asse- 
nyalar en el nostre Informe que trobar un punt d’equilibri en 
aquesta qüestió és un dels reptes per als poders públics i un 
dels més dificils de respondre en el moment present. Com 
vosti3s saben prou, administrar en qualsevol hmbit, pljblic o 
privat, significa destinar recursos limitats a satisfer necessi- 
tats eventualment ildirnitades. En epoques de crisi econbmi- 
ca les necessitats augmenten i alhora els recursos 
disminueixen, amb la qual cosa la dificutat de la tasca d’ad- 
ministrar encara és més gran i dificil. 

L’augment de la despesa pública esth condicionat per les 
constants demandes ciutadanes perquk s’atengui més i m6s 
necessitats en la recerca d’una societat més justa. En aques- 
ta situacicj la percepció que tenim de l’estat d’opinió de la 
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ciutadania arran de les queixes que rebem en relació amb les 
exaccions tributhies ens fa insistir, una vegada més, en la 
necessitat d’explicar amb profusió als ciutadans la despesa 
pdblica i les raons que aconsellen d’imposar quaEsevol nou 
ingrés públic i dc tot increment significatiu de la pressió fis- 
caltl. L’atribució legal als representants legitimament elegits 
de la facultat de decidir les carregues fiscals que els ciuta- 
dans han de suportar ha de ses exercida no sals amb respec- 
te als principis constitucionals de capacitat econbmica, 
justícia, igualtat i progressivi tat, sinó també pedagbgica- 
ment, tot recordant de forma entenedora la vincdaci6 entre 
despeses i ingressos. Cal en aquest espai un major esperit de 
solidaritat i de participaei6. 

Finalment, com he dit abans, citar6 alguns d’aquells hm- 
bits en que els canvis en l’acció p6blica ens semblen avui 
més urgents. Entenem que cal adoptar mesures que agiIitin 
el procediment burocrhtic que afecta els ciutadans que fan 
objecció de conscikncia a la prestació del servei militar, tot 
reduint el temps que transcorre des d’aquesta manifestació 
fins a l’inici de la prestació social substitutbria. Perb no es 
tracta tan sols de millorar els mecanismes de gestia, sinó 
que la normativa ha d’emparar quc l’objecci6 de conscih- 
cia és el rcconcixement de la llibertat de la prbpia conscih- 
cia que ni l’Estat, ni la utilitat pública no poden violentar. 
En aquest sentit és necessari adaptar la normativa a la reali- 
tat social i deixar de tractar corn a excepcional allb -1’objec- 
ció de conscikncia- que ja no ho és. 

Pel que fa a la situacitj dels ciutadans estrangers en el 
nostre pais, lamentablement, hem hagut de dir que la p r e  
venci6 davant dels qui són diferents, sovint latent en la 
conscikncia social, ha esclatat esporhdicarnent en rnanifesta- 
cions xenbfobes. El carhcter sortosament minoritari 
d’aquestes manifestacions no ens pot fer oblidar que no s’hi 
pot restar indiferent i que s’han de combatre de forma deci- 
dida, ates que poden ser el germen d’actituds racistes de 
trista rnembria. La proliferacici d’actes violents contra mem- 
bres de minories &iques o contra immigrants estrangers en 
alguns pai’sos de la Comunitat Europea ens recorda dia a dia 
aquest perill. 

En l’krnbit sanitari hem subratllat les mancances de 
l’atenció psiquihtrica, mancances que afecten un dels grups 
més febles de la nostra societat, i insistim que cal fer efecti- 
va la integració de la salut mental en el sistema sanitari ca- 
tal& i resoldre definitivament les transferhcies de servei 
entre administracions. 

En l ’ h b i t  penitenciari, per tocar un tema clhssic en els 
informes dcl sindic, ens referim a la problemhtica dels per- 
misos dels reclusos i els progressos en la sanitat. Perb hem 
de destacar avui que, malgrat els esforgos que s’han fet -re- 
cordo, per exemple, recentment, la inauguració de Brians 
número 2-, davant la persistkncia de la rnassificació, és im- 
periós de continuar en la mesura del possible la política de 
noves construccions penitencibies. 

La cojuntura econbmica desfavorable tambd posa en pe- 
rill el rkgim públic de Seguretat Social per a tots els ciuta- 
dans, i ho fa amb un incremcnt de les demandes i una 

disrninuci6 dels recursos disponibles. A J’hora de fixar prio- 
ritats en la despesa demanem que no es perdi de vista que 
un eventual fracis del sistema públic de Seguretat Social es 
traduiria immediatament en un augment de ia població mar- 
ginada, cosa que cal evitar per tots els mitjans al nostre 
abast. 

La marginació és novament objecte de consideració en 
aquest Informe; s’han fet passos importants per combatre 
socialment mitjanqant 1’6s de recursos públics a116 que 6s 
un problema de tota la societat. Perb és indubtable que en- 
cara som molt lluny d’assolir una resposta social suficient 
davant de situacions escandaloses de marginaci6. En aquest 
punt hem volgut fer ressaltar una situació, la dels drogode- 
pendents i del seu entorn familiar, en que es planteja situa- 
cions de gravetat extrema. Per afrontar-les hem fet una crida 
a una major col.laboraci6 entre les administracions i a una 
resposta solidbia de la societat sencera. 

I per Últim, en aquest reph de situacions en quk l’actua- 
ció dels poders públics és, en opinió nostra, més urgent, re- 
cordem les mancances prhctiques en el dret a l’ús de la 
llengua catalana, en particular en les relacions orals amb 
funcionaris de 1’Administració perifkrica de I’Estat a Cata- 
lunya. 

Com vostEs han pogut veure, senyores diputades, senyors 
diputats, els problemes que abordem en 1’Informe són molts 
m6s que els que aquí he recordat. De fet, en l’apartat de 
conclusions de 1’Informe se’n compten fins a quaranta-qua- 
tre. En totes aquestes conclusions i en les seves valoracions 
que sobre el grau de respectc als drets fonamentals i ~1 fun- 
cionament de les nostres administracions fa I’Informe ens 
ratifiquem en aquest acte d’avui. 

I abans d’acabar permetin-me que aprofiti aquesta prime- 
ra compareixenqa davant del plenari per posar-me a disposi- 
ci6 de tots vostks i al mateix temps per demanar el seu 
suport en la tasca que, per mandat del nostre Estatut d’auto- 
nomia, té encomanada el Síndic de Greuges, de defensar la 
dignitat de la persona i els drets inviolables que li són inhe- 
rents, 

Moltes grkcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, honorable senyor 

sindic de Greuges. 
Ara el debat prosseguir8 amb les intervencions dels re- 

presentants dels grups parlamentaris, les quals scran, com a 
duraci6 mhxima, de quinze minuts; per ordrc de menor a 
major. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la i l h -  
tre diputada senyora Dolors Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. 
11-lustres senyores i senyors diputats, aquest 6s el cinquk In- 
forme de la Sindicatura dc Greuges en quk a aquesta diputa- 
da que els parla li correspon fixar el posicionament en 
representació del Gmp Parlarnenteri Popular. 

EE passat dia 29 d’abril vkcm debatre en comissió 1’In- 
forrnc corresponent a l’any 1992 en preskncia de l’honora- 
blc sindic senyor Cañellas, acompanyat per l’adjunt al 
síndic, senyor Enric Bartlett, i pcls seus assessors, senyor 
Arbiol, la senyora Rovira i cl senyor Soler. A tots vastes, i 
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en especial a tot l’equip que pertany a la Sindicatura, vull 
fer-10s arribar la nostra sincera felicitació per la fidelitat, en 
l’Informe, al tarannh i a l’esperit que va presidir l’actuaci6 
del malt honorable síndic senyor Rahola, al qual vkem retre 
homenatge el passat dia 17 de maig en aquest Parlament. 

El Grup Popular valorem globalment I’ Informe positiva- 
ment i li donem suport. Passem, doncs, a analitzar aquest 
pols del nostre país i dels problemes i preocupacions dels 
nostres conciutadans mitjanqant l’estudi de les queixes re- 
budes, de les 2.492 actuacions portades a terme per la Sindi- 
catura i per les recomanacions a les conclusions i pel 
contingut reflexiu del llibre segon. 

Crec, senyores i senyors diputats, que la realitat reflecti- 
da en aquest Informe ens indica clarament que ia societat, 
els ciutadans, a casa nostra, pateixen directament tot un se- 
guit de situacions que els comporta viure d’una forma an- 
goixant i que, a mesura que avancin nous problemes, més 
angoixant serll. Corn no ha de sentir angoixa un ciutadh co- 
neixedor que les lleis atorguen a les administracions e1 pri- 
vilegi que els seus actes siguin immediatament executius, i 
veu com les seves dendncies per infraccions urbanistiques, 
per no respectar ~QXITES de plans o molksties ocasionades 
per activitats classificades, cauen en cul de sac i veuen frus- 
trades les seves legitimes pretensions? Com no ha de sentir 
angoixa un ciutadh que es troba envoltat en un medi am- 
bient agressiu i ple de sorolls que no deixen descansar ni 
dormir quan arriba a casa seva? Soroll de trinsit en carrers, 
carreteres o bé autopistes que travessen molts nuclis -i vos- 
tes, tots ho saben- molt densos i es troben, fins i tot, despro- 
veYts de bandes protectores antisoroll. Queixes de ciutadans 
a les policies locals, que queden dormint el son dels justos 
perque els equips de govern municipal consideren altres tas- 
ques més importants. On ds, doncs, la qualitat de vida? Com 
no ha de sentir angoixa el ciutadh de veure el retard en 
I’arranjament d’edificis que pateixen patologies estructurals 
corn l’aluminosi, la piritosi i d’altres, i veu redui’da la pro- 
pietat del seu pis a un coeficient de participaci6 en el valor 
del sbl? I davant d’aquests problemes, persones grans, pen- 
sionistes, aturats es troben en una situació angoixant en 
comprovar que els cau una allau de despeses que no comes- 
pon ni de bon tros als imports de les seves pensions. 

Llegia aquest cap de setmana una carta a El Periddico 
d’un ciutadh de Badalona que denunciava 1’Ajuntament del 
seu municipi amb motiu de I’impost deIs béns immobles co- 
rresponent a unes wivendesu constmi’des durant els anys 85 
i 86 per Adigsa i concedides a persones o famlies de baix 
nivell adquisitiu. Ara, després de tots aquests anys de no co- 
brar-las l’impost de l’II31, 1’Ajuntament vol cobrar-lo, i vol 
cobrar el període 86-89 a aquestes famlies tot d’una, abans 
no finalitzi aquest any, i segons es diu en Ea carta, el princi- 
pal són 250.000 pessetes més els interessos meditats. Crec 
que el ciutadh es mereix una raonada explicació, tal com bé 
ha dit fa pocs minuts l’honorable shdic senyor Cañellas. 
Per quk el ciutadh ha de patir aquesta angoixa fiscal inespe- 
rada i tot d’una? Quina culpa té de ia situació d’endeuta- 
ment creixent i la pressió fiscal dc les administracions? 

Motiu d’angoixa 6s i s6n els embargaments de comptes i de 
sous per tal de cobrar, les diferents administracions, multes 
o bé retards en els impostos, mentre que el ciutadh veu corn 
s’incrementen els mesos i mesos quan es tracta de cobrar 
€actures de servei o material de 1’AdministraciÓ; mesos i 
anys transcorren per poder cobrar els imports corresponents 
a expropiacions de terrenys. 

Crea angoixa a les famfiies veure com no s’arriba per po- 
der pagar el rebut de l’aigua davant la gravitaci6 dels c&- 
nom públics sobre el consum de l’aigua. Poc es va avanpr 
I’any passat; esperem, doncs, que enguany 1’Administració 
sigui més respectuosa. Angoixa per buscar pis de lloguer o 
de compra i que s’ajusti a la reahtat dels salaris que es per- 
ceben o de les febles economies familiars. Va creixent l’an- 
goixa i una gran preocupació a les famlies a l’hora de 
buscar el: primer lloc de treball per als seus fills o filles, o bé 
la incertesa de poder mantenir cl lloc de treball del cap de 
famflia, bé sigui el pare o la mare, davant la davallada eco- 
nbmica que pateix e1 nostre país. 

L’honorable síndic, en I’hforme, posa especial atenció a 
la secció de treball i pensions; s6n les prestacions socials, 
d’una banda, i la creaci6 d’ocupació i formació i la protec- 
ció per desocupació, d’una altra. En l’lnforme insta a man- 
tenir I’increment de les pensions mes baixes en proporci6 
major que les més altes i en percentatges superiors a l’aug- 
ment del salari mínim interprofessional. Crec que I’honora- 
ble síndic i la societat han pogut comprovar la prioritat i 
voluntat perquk aixb sigui una realitat per part del Grup Po- 
pular, en el nostre programa, i que des de I’oposició ha rei- 
vindicarem i hi treballarem. 

En relaci6 amb la situació d’atur, s’insisteix en la neces- 
sitat de potenciar la formació ocupacional i formació prafes- 
sional, amb la implicaei6 de les empreses com a solució 
m6s eficaG. Tots els indicis preveuen que al llarg d’aquest 
any arribarem a quatre milions d’aturats a tot 1’Estat i afec- 
tarh de manera molt greu a Catalunya. Vull manifestar la 
nostra preocupació i aportació de mesures encaminades a 
crear llocs de trebafl mitjanqant ajuts a la petita i mitjana 
empresa i al camp agrari, demostrat en el contingut de les 
nostres propostes de resolució presentades en els debats 
d’indústria, comerq i turisme i en el debat d’agricultura, 
aquf, en el nostre Parlament, i que el Govern va rebutjar, o 
que, cn propostes aprovades i encaminades a millorar 
aquests dcsajustaments, per desinter&s, el Govern practica el 
que 6s conegut per ddos  sordns. 

El Govern, per manca de previsió i de suport sistemitic a 
una determinada politica econbmica i per manca de solidari- 
tat en temes punyents, deixa al marge part de la nostra so- 
cietat, abocada al frachs i a la desesperaci6. Quina raó tB 
I’honorable síndic quan diu que la marginació, que rarment 
es queixa perquk fins i tot ha perdut I’esma per fer-ho ..., ens 
demana que sigui aquesta qilestió de la nostra mhxima con- 
sideració; els malalts d’atenci6 psiquihtrica, els malalts de la 
sida, la situació dels drogodependents i el seu entorn fami- 
liar, la situaci6 dels ciutadans estrangers en el nostre país, 
cn especial d’aquells que pateixen fam i que han patit fam i 
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les preckries condicions d’una vida quc foragiten dels seus 
propis pdisos; els presos, els ex-presos que són marginats, 
són fiIls també de marginats i probables pares i mares de 
marginats i els rcclusos són cn gran part el producte d’una 
societat injusta. 6 s  ben sabut, per& i cal repetir-ho, que 
I’AdrninistraciÓ de justícia no té els mitjans suficients i que 
la funció rehabilitadosa de les presons no és pas una realitat. 
En I’Informc al Parlament de 1989, el llibre segon estava 
dedicat a la rnarginaci6; ara, cinc anys després, el síndic tor- 
na cnrere en el repas i ens remarca la gravetat de la qüesti6, 
avui. A la ciutat de Barcelona es produí un descens especta- 
cular de marginats al carrer grhcies a mesures adoptades per 
la Conselleria de Benestar Social i pel mateix Ajuntament i 
principalment durant la preparació i celebració dels Jocs 
Olímpics. Quk ha passat? Qu@ esth passant? Malaurada- 
ment, hi tornen a ser tots i més, al carrer. 

En relaci6 amb menors, I’honorablc síndic ressalta la ne- 
cessitat d’aprovar una llei basica de protecció de Fa infbncia. 
Voldria recordar avui i aqui que, en el posicionament de 
l’any passat corresponcnt a 199 1, el Grup Popular recordava 
que aquest Parlament va aprovar per unanimitat 1st Proposi- 
cici no de llei de modificaci6 de la Llei 14 de 1984, article 
34, de dcsignació del c h e c  d’adjunt al síndic per a la de- 
fensa dels drets dels infants. El Grup Parlamentari P ~ p ~ l a ,  
davant el nombre de queixes i tenint en compte que els in- 
fants són, sens dubte, un dels grups socials mes indcfensos 
que existeix avui dia a la nostra societat, patidors de mal- 
tractaments que rebien i reben, tant psíquics com físics -ex- 
plotaciri laboral, submissió, explotació sexual, prostitució 
infantil-, demanava ja en l’anterior Informe poder gaudir 
d’un informe específic sobrc investigaci6, al llarg d’aquest 
any, en defensa dels drets dels infants i la possibilitat de 
crear la figura, contemplada per llei, d’adjunt al síndic per a 
la defensa dels menors. EI Grup Parlamentari Popular 
creiem que s e i a  bo, i ben segur que a j u d ~ a  a millarar la 
manca..., i la situació en els jutjats, per tal d’agilitar tramita- 
cions d’adopcions, i la descoordinaci6 i duplicitat de serveis 
en rnatkrja de protecció als menors. El síndic responia, en 
una pregunta en comissi6, que estava obert a crear la figura, 
per& per raons pressuposthies, de moment és inviable. Tot 
i la sensibilitat del sindic, primava la lirnitacirj de recursos 
existents a la institució. Des de l’oposició instarem i esme- 
narem els propers pressupostos per tal que la institució pu- 
gui disposar de la dotació pressuposthria suficient per tal de 
portar a terme la tasca quc per mandat del nostre Estatut 
d’autonomia tenim encomanada, de defensar la dignitat de 
la persona i els drets inviolables que li s6n inherents. 

El Grup Popular prenem consciencia, una vegada més, 
de Ics conclusions esmentades en 1’Informe i en el recull del 
llibre segon, per tal de continuar treballant i cot-laborar a mi- 
llorar el benestar dels nostres conciutadans. Les forces polí- 
tiques tenim, en una societat dcmocrhtica, responsabilitats 
quc no podem defugir: uns, des del Govern, i d’altres, a 
l’oposició. Si volem ser mínimament fidels a la cultura dels 
drets humans, que afirmo que és la nostra, no podem defugir 
de lluitar per I’cficBcia, de lluitar per millorar i constatar 

aquestes realitats, be sigui en el Govern de la Generalitat, el 
Govern central o bé el municipal. 

Sols em resta agrair la tasca desenvclupada i desitjar a 
l’honorable síndic senyor Cakllas, en nom del Grup Parla- 
mentari Popular, molts encerts en el seu mandat, per bé de 
tots els catalans, 

Res més i moltes grkcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

Pel Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la pa- 
raula la illustre diputada senyora Magda Oranich. 

La Sra. ORANICH: Grhcies, senyor president. En nom 
del Grup d’hiciativa, ens posicionarem sobre 1’Inforrne i la 
tasca realitzada pcl Síndic de Greuges durant I’any 3 992. En 
primer lloc voldríem dir que valorem molt positivament tant 
la tasca corn l’hfome, i el que lamentem és que avui no es 
pugui trobar entre nosaltres l’anterior síndic de Greuges, 
que durant tants anys va dur aquesta tasca important per al 
poble de Catalunya. De totes maneres, cal recordar que el 
seu Informe va ser la tasca darrera que ell va poder fer per 
ajudar a millorar les condicions socials del nostre poble. I 
des d’aquí també voldriem agrair ..., a les persones que amb 
ell varen col-laborar, molt especiaiment al senyor Elies Ro- 
gent i a la scnyora Fayos. 

Dit aixb, passarem a veure, de manera molt breu, quins 
s6n els punts que rnks ens han c<frapat)> del seu Informe i 
quins són els punts que creiem que més s’ha de lluitar per 
millorar la nostra societat. 

Diu el Sindic -i en aquest sentit li ho voliem agrair, per- 
que hi coincidim molt clarament, i aquesta és la nuva tesi 
que avui a Europa es posa en marxa- que de vegades la sim- 
ple aplicació de la llei, el fet d’aplicar nornks la llei vulnera 
els drets humans, perquk no sempre estan vulnerats els drets 
humans quan s’apliquen lleis contra els drets humans, sinó 
que la mala administració, fer les coses malament produeix 
situacions molt greus. Per aixb el síndic ha parlat aquí de la 
mala administració. I aquesta no només és una paraula d’ell, 
sinó que és una paraula que ja el mateix Tractat de Maas- 
tricht t6 en compte quan parla de la figura del Defensor del 
Poble -del Síndic de Greuges a casa nostra- i, per tant, 
creiem que hem d’anar mes cnllh. 

Tenim unes societats -les nostres, les que es diuen civi- 
litzades- que de manera tebrica respecten els drets humans. 
Per6 figures com aquesta han d’anar més endavant, per veu- 
re com l’aplicació d’aquestes lleis que tebricament respec- 
ten els drets humans vulneren dia a dia posicions de les 
persones, que no fan més que agreujar les dificultats il so- 
bretot, les desigualtats de la nostra societat. 

El Sindic segueix la mateixa estructura dels informes 
d’altres anys, i en aquest sentit tamb6 ho valorem positiva- 
ment, i fa menci6 d’una skrie de consideracions, alguna de 
les quals li agrai‘m especialment. Quasi -ell diu- scmpre s6n 
temes recurrents. Són temes recurrents perque un any rere 
l’altre, malauradament, el Sindic els ha de plantejar. 

I un d’ells -el primcr al qual ell avui també ha fet cs- 
ment- és el tema de T’objecciB de conscikncia. El Sindic es 
pronuncia per una modificació de ]’actual Llei d’objccció 
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de conscikncia, i aixi es va pronunciw a la Comissió, a pre- 
guntes dels diputats, el dia que va comparMxer davant de la 
Comissió del Síndic de Greuges d’aquest Parlament. I el 
Síndic fa referkncia, també, a la Proposició de llei que vam 
fer des d’aquest Parlament per majoria i que varn tenir 
l’ocasid de defensar en el Parlament espanyol aquesta ma- 
teixa diputada i altres dos diputats d’aquesta cambra, que va 
ser rebutjada all& per6 el síndic diu, i així se’ns va pronun- 
ciar, que espera que se solucioni la problemhtica que l’ac- 
tual Llei d’objecció de consciencia esta creant en els joves, 
amb aquesta nova creenp de la pau: que no es respecta su- 
ficientment. 

El Síndic també fa referkncia a un problema que de sem- 
pre ens ha preocupat i que creiem que és un problema actual 
en la nostra societat, que és el tema del racisme i el terna 
dels immigrants. Cert ds que hem de prendre mesures p e -  
ventives; no cal esperar situacions més greus per solucionar 
aquest problema que 6s creixent, no nom& a casa nostra, si- 
nó a tot Eur~pa. El Sindic fa una skrie de consideracions de 
tipus huma molt importants, no nomes quant al tema de la 
problemhtica dels estrangers aquí, sinó dels problemes hu- 
mans que de tot aixb se’n deriven, quant, bisicament, al re- 
agrupament familiar d’aquestes persones, que estan, per 
motius econbrnics, vivint aquí, a casa nostra. 

El Síndic diu -i sobre aixb aquesta mateixa diputada li va 
fer una pregunta, i li demanm‘em, des d’aqui, que tingui 
potser una postura una mica més dura en relació, sobretot, 
amb el que diu la mateixa Organitzaci6 Mundial de la Sa- 
lut-, també ens diu que cal respectar els seus costums. No- 
saltres entenem que hi ha un tipus de respectes ..., de 
costums que atempten directament c~núst els drets humans 
o directament contra els drets de la dona, com són proble- 
mes que s’estan produint a casa nostra i que es produiran 
massivament en un futur -esperem que no gaire, per6 que a 
altres llocs d’Europa ja s’han produyt-, com és el terna de 
les mutilacions sexuals de les nenes d’origen africh. Aquest 
és un terna que entén aquesta diputada i el seu Grup Parla- 
mentari ..., amb el qual no podem ser especialment compren- 
sius. No podem ser especialment comprensius perquk, per 
no caure en una situa& de racisme, pensem que podrr‘em 
caure en una situació de sexisme que seria tan greu com la 
que volem solucionar. 

En aquest sentit -i posteriorment, ja, a la compareixenq,a 
del sindic de Greuges a la Comissió, i que a preguntes 
d’aquesta diputada ens va contestar que calia ser compren- 
siu amb aquestes actituds-, va apart5ixer 1’Informe de ]’Or- 
ganització Mundial de la Salut, condemnant de manera clara 
i contundent, a petici6 dels mateixos pai’sos africans, aques- 
tes practiques greus a que, en aquests moments, en el món, 
han sotmeses vuitanta milions de dones. Per tant, entenem 
que aquest és un tema que hem d’abordar, 6s un terna en el 
qual no podem tancar els ulls, i que no podem ser en absolut 
comprensius. 

Hi han altres punts de 1’1Inforrne del síndic que també ens 
han <<frapat. i que també estem d’acord amb la manera que 
els tracta. Hi ha un punt important, que 6s el de les sancions 

de trhnsit i el tema tributari. Entenem que el síndic tracta de 
manera molt acurada aquest terna, que recorda a les admi- 
nistracions que les sancions no són per recaptar diners perb 
que s’han de complir tots els requisits. 3 entenem t m b 6  que 
el sindic, en aquest sentit, no practica una demagbgia, que 
podrim dir <<barata>), quant que, evidentment, els ciutadans 
no volen pagar les multes, perb el que diu ..., no que no s’ha- 
gin de pagar, sin6 que s’ha de complir estrictament el que 
marca la llei. I sovint veiem com moltes de les administra- 
cions, en aquest camp, no han complert els requisits que 
marca la llei i que normalment els ciutadans han de complir 
i ,  per tant, també han de complir, encara més especialment, 
1 es administracions , 

Fa referkncia a un punt que també atempta directament 
contra el tema dels drets humans, que és el de l’habitatge. I 
el síndic diu, de manera contundent, i també en aquest sentit 
hi estm’em molt d’acord, que en I’actual societat nostra no 
es compleix el mandat constitucional, el mandat de l’article 
47, quan diu que tots els ciutadans tenen dret a un habitatge 
digne. Aixb, tots ho sabem, que nu és cert, que s’han de mo- 
dificar les lleis; esperem que en el futur el Parlament espa- 
nyol modifiqui per fi la Llei d’arrendaments urbans. EI 
SÍndic en fa especialment menció: que els ciutadans no te- 
nen diners per accedir avui als pisos de lloguer, i menys de 
propietat, i demanem, evidentment, a les administracions 
públiques que tinguin en compte els drets fonamentals dels 
ciutadans a l’habitatge, perque, sense aquest dret, molts dels 
altres no s6n més que paraules buides. 

Parla també el Sindic del tema tributari i fa referkncia al 
tema dels rebuts de Yaigua. Ens vam pronunciar l’any pas- 
sat també de manera clara; és clara la postura del meu Grup 
en aquest sentit, quant a rebutjar les taxes tan importants 
que sovint es posen en el mateix rebut de E’aigua. 

Fa menció també dels temes de la marginació de la nos- 
tra societat, i de dos temes que considerem també impor- 
tants, bé que alguns d’ells minoritaris en la societat, per6 sí  
que fan que, realment, aquesta societat no tiri endavant; un 
d’ells, la salut mental. I fa referhcia el sindic, en el seu In- 
forme, i també li voldriem agrair especialment, a una moció 
que es va aprovar en aquest Parlament a fi i efecte de modi- 
ficar el tema de la salut mental a casa nostra, moció que ha- 
via sigut presentada pel Grup d’hiciativa per Catalunya i 
votada per tota aquesta cambra. 

Fa referhcia tambk al terna de les presons i al terna de la 
sida. Aquest és un terna recurrent, i em temo que l’any que 
ve en tornarem a parlar i que cada any en tornarem a parlar, 
perque el tema de les presons és un tema punyent a casa 
nostra. És un tema tan punyent a casa nostra que ks un tema 
de notícia permanent, i tots sabem en aquests moments les 
palkmiques que sovint existeixen entre el mateix Govern de 
la Generalitat, institucions penitenciirics i alguns jutges pe- 
nitenciaris que en la seva aplicació, sovint -no tots, perb- 
no respecten els drets dels reclusos. L’any passat ja en vam 
parlar i se’n va parlar també a la Comissió del Síndic de 
Greuges. No ..., sembla injust, al nostre Grup Parlamentari, 
que uns reclusos gaudeixin d’uns drets, per l’existkncia 
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d’uuna jutge de vigiIhncia penitencihia amb criteris difc- 
rents, i que alguns dels jutges tinguin uns criteris molt res- 
trictius, en contra dels drets humans, que, en aquest cas, 
entenem que a mis s’aplica a servcis pcnitenciaris de la Ge- 
neralitat de Catalunya. 

El tema de Ics presons és, perb, un tema que no pensem 
quc podem tenir solucionat a casa nostra. És un tema que hi 
ha una massificaci6, la mateixa marginació a la societat fa 
que cada vegada hi hagi mes presos, i aquest és un tema que 
entenem que, per desgrhcia ..., creiem que, any rere any, 
haurem de tractar, i corn es veu la contradicció, per una ban- 
da, de protegir la societat de determinats delinqüents i ,  per 
altra banda, l’obligació que tenim com a dernocrhcia de pro- 
tegir els drets humans d’aqucsts reclusos. 

I parla també el Sindic -sobre aquest cas ..., penso que 
tambd el nostre Grup ho valora C Q ~  una postura valcnta- 
del terna dels permisos penitenciaris. Perquk explica el sín- 
dic -i entenem que aquesta seria 1’Única soluci6 del proble- 
ma- que, en tot cas, els permisos penitenciaris s’han 
d’aplicar sempre de manera personal a cada reclfis, després 
d’un estudi important; que no es poden donar de manera 
massificada ni es poden donar dc manera individualitzada, 
perquk aleshores es produeixen a la nostra societat incom- 
prensions grcus injustificades de reclusos amb penes greus, 
especialment d’agrcssions sexuals, que surten al carrer al 
poc temps de ser cmprcsonats. 

Hi ha un punt que ens <<frapa)> molt especialment i que 
malauradament encara 6s vigent a la nostra societat, i jo  
crec que. els que hem lluitat durant molts anys per una de- 
mocrhcia, i alguns de més edat que hi van lluitar en mo- 
ments durs ..., es realment de vergonya que avui dia 
existeixen aquests problemes, que són el tema de militars 
quc van lluitar a favor de la democrkcia -per tant, de la Re- 
pública, durant el període rcpublich- que avui dia encara te- 
nen probiemes per cobrar les seves pensions. Aquest 6s un 
tema punyent i que aquest si  que jo espero que l’any que ve 
no n’hagucm de tornar a parlar, perqu6, venir-nas, després 
de quaranta anys, amb requisits -com el mateix síndic en fa 
menció- quc si s’ha passat un mes o no s’ha passat un mes 
per gaudir -per gaudir- d’una situació que altres que no 
l’haurien hagut de tenir en gaudeixen, aixb ens sembla real- 
ment c<frapant>h i, realment, a tots els que hem cregut en Ea 
dernocrhcia i que varn estar a favor de tota la gent reprimida 
en aquelles Epoqucs, ens fa mal de veure, sincerament. Es 
un tros, per sort, no massiu, perb esperem que se solucioni, 
no per la mort dels que van lluitar en el periode republich, 
perb sí pel reconeixement que van lluitar per una millora de 
Ia societat i, en tot cas, per una societat democrhtica. 

Hi han molts altres punts de que el Sindic fa menci6. En 
tractari, finalment, i per no allargar-me, dos que creiem que 
s6n també fonamentals, Un d’ells és el de la justicia. No cal 
dir ..., i al Sindic no li ha calgut investigar gaire per saber 
que el tema de la justicia no funciona en el nostre país. Fa 
especialmcnt menció de les queixes de justícia, que moltes 
d’elles la Sindicatura no les pot tramitar, perb srin normai- 
ment massives. 

Perb el síndic fa menció d’un punt que creiem que no 
n’hauriern d’estar parlant si la reglamentació fos diferent. 
Fa menció positiva, com aixi ho va fer el nostre Grup Parla- 
mentari, del terna dcl judici ripid, perb el síndic ha comen- 
Gat a tenir aquest any -i aixb és nou- queixes per la 
no-assisthncia del fiscal a determinats judicis de faltes. I vo- 
lem recordar que el nostre Grup Parlamentari, juntament 
amb Esquena Republicana i cl Grup Popular, vam intentar 
que aquesta cambra presentés recurs d’inconstitucionalitat 
per aquest fet. Se’ns va dir que no i sc’ns va dir quc crcn 
problemes menors; aquests problemes menors que, precisa- 
ment, volem defensar. I, clar, durant l’any, a partir de la Llei 
de mesures urgents, de 30 d’abril del 92, que ja s’ha comen- 
Gat a aplicar, el sindic ha comengat a tenir queixes. Ha tin- 
gut queixes perquk els ciutadans més indefensos han arribat 
als judicis de faltes sense que el fiscal acusi en nom seu i, 
naturalment, aixb produeix una indefensió que, a la llarga, 
esperem que d’dguna manera es pugui solucionar aquest te- 
ma. 

I finalment, el Sindic fa menci6 del tema dc la llcngua 
catalana. Aquest tema també és recurrent. L’any passat es 
va fer un IIibre especial sobre el terna de la llengua, i va ser 
molt dur el síndic I’any passat; va ser molt dur quan va dir 
que els drets de llibertat d’expressió dels catalans estaven 
conculcats quan no ens podíem expressar a tot arreu en cata- 
18. Entenem que aquesta també 6s la manera que ho veu el 
síndic aquest any. Quan es paria dels drets lingiiístics volem 
recordar quc no són mai els drets lingüístics del personal de 
l’Administraci6, sin6 que és el dret lingiiístic dels adminis- 
trats, dels ciutadans, a parlar en la seva llengua. I aquest 
dret, avui dia, a casa nostra, cncara no est& totalment reco- 
negut, i especialment. .., sí que esta reconegut tebricament, 
perb a la pshctica, i molt especialment als organismes peri- 
fkrics de l’EEstat, molt sovint els ciutadans encara no s’hi po- 
den dirigir en catalh. En fa mencid en el tema de 
1’AdministraciÚ de justicia i, pel que fa referkncia a la llen- 
gua, el sindic tracta aquest any, com també ho va fer 1’any 
passat, el tcma universitari. 

A la universitat no s’avaqa en el terna de l’ensenyament 
com s’avanga en els altres camps. No s’avaya pel districte 
compartit i no s’avant;a -ahir m’ho explicava un professor 
universitari- perquh sovint, en les classes, el sal fet que hi 
hagi alguna persona provinent d’altres districtes universita- 
ris obliga les universitats a fer les classes en castellh. Aixb 
seria un retrocés important; entenem ..., i esperem que l’my 
que ve no es torni a parlar d’aquest tema, perb molt em te- 
mo que, quant a parlar dels drets lingüístics dels catalans, 
encara, durant bastant d’anys, I’haurem de tractar. 

Entencm que el tema dels drets humans, que, al cap i a la 
fi, és el que tracta el síndic, és important. Aquests dies s’es- 
th fent un fbrurn sobre cls drets humans a Viena, i es dema- 
na a nivell internacional el fet de crear un comissariat de 
Nacions Unides per als drets humans. Avui més que mai en- 
tenem que aquests són importants, perquk es pot ser transi- 
gent en molts ternes, perb en el que no es pot ser mai 
transigent és en el tema dels drets humans. Perb, rcalmcnt -i 
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ho vull repetir-, esperem que, en aquesta futura Europa co- 
rnunithria, aquesta futura Europa que vol ser un exemple de 
drets humans, pugui haver-hi una coordinació de tots els 
síndics de Greuges -tarnbk del nostre, de Catalunya- i 
que ..., puguin veure fer la millor tasca, en un futur, a Europa 
i a tot el m6n, per solucionar el problemes dc la ciutadania, 
a fi i efecte de tenir una societat on no hi hagin tantes mar- 
ginacions. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyora Oranich. 

Pel Grup Parlamentari d’ Esquena Republicana de Catalu- 
nya, té la paraula l ’ i lhtre  diputat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Senyor president, senyors diputats, se- 
nyores diputades, aquesta sessió anyal de presentaci6 de 
l’lnforme de l’honorable síndic i de discussió subsegijent 
per part dels grups parlamentaris no ks,  des del punt de vista 
del meu Grup parlamentari, i crec que tampoc des del punt 
de vista de cap dels altres grups, no és -dic- una sessió sim- 
bblica ni una sessi6 rutinhria. La irnporthncia de la Sindica- 
tura, del sindic i de les seves activitats, la defensa dels drets 
fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, encomana- 
da per l’article 35 del nostre Estatut, justificaria per ella ma- 
teixa la transcendkncia i importkcia que nosaltres atorguem 
a aquesta sessió; sessió que constitueix la segona part d’una 
reunió prkvia -com s’ha comentat anteriorment per part dels 
altres oradors- de la Comissió de la Sindicatura de Greuges, 
del 29 d’abril, en la qual el representant del meu Grup, 
l’iklustre senyor Portabella, ja va realitzar un breu posicio- 
nament del Grup d’Esquerra Republicana i va realitzar algu- 
nes preguntes sobre temes que ens preocupen especialment i 
que apareixen reflectits en 1’Informe de la Sindicatura, te- 
mes alguns dels quals han estat també plantejats pels ora- 
dors que rn’han precedit, corn els problemes derivats de la 
realització dels anomenats <<judicis rhpidw, els problemes 
derivats de ]’aplicació de multes de trhnsit i dels embarga- 
ments subsegüents, O bé problemes mediambientals poc 
tractats i poc regulats, com és la incidkncia del soroll, o bé 
la manca de concreció de determinats drets fonamentals, 
com és el dret a I’habitatge. 

L’Infome de 1* honorable síndic, 1’Informe de la Sindica- 
tura, t6 una singularitat especial enguany, perquk, corn ha 
reconegut el senyor Cdiellas, corn ha dit fa uns moments en 
aquesta mateixa tribuna, assumeix i resumeix el treball re- 
alitzat pel recentment traspassat senyor Rahola, l’elogi del 
qual nosaltres, doncs, hem fet en altres ocasions i, natural- 
ment, avui ens sumem a aquest elogi i a aquest recordatori 
global que la cambra fa de la seva tasca i de la seva perso- 
nalitat. 

Pel que fa als dos Ilibres, el primer correspon a les actua- 
cions de la Sindicatura durant 1992, aquestes 2.492 actua- 
cions, i el segon -que, com sempre, també 6s un llibre foqa  
interessant- recull algunes de les conclusions, les conclu- 
sions principals a quk anyalment es va arribant en els infor- 
mes corresponents al període del segon mandat del síndic 
Rahola- Algunes d’aquestes conclusions són extraordinha- 
ment interessants, i seria bo de referir-nos-hi posteriorment. 

La lectura de l’hforme, el seguiment de 1’Informe és, jo di- 
ria, gairebé agradable: 1’Informe esta exceblentrnent estmc- 
turat, es llegeix bé, esta molt ben classificat, i aixb, en suma, 
no és pas alguna cosa que pugui dir-se en general de tot el 
que en podriem dir-ne la literatura oficial. Per tant, d’entra- 
da, per moltes raons que després ampliar6, la posició del 
Grup d’Esquerra Republicana 6s favorable, bmpliament fa- 
vorable a l’hora de votar aquest Informe. 

Voldríem destacar, perb, algunes qüestions, referides a la 
presentació que n’ha fet I’honorable senyor Cañellas en 
aquesta tribuna, aquesta referkncia que ha fet a1 que ell ano- 
menava, d’una manera molt grhfica, les patologies de les ac- 
tuacions de les administracions públiques, aquesta dialkctica 
efichcia-inefichcia, que els ciutadans perceben amb molta 
freqübcia,  inclinada de la banda de la lentitud, de la banda 
de la inefichcia; aquesta dialkctica entre les necessitats fi- 9 

nanceres de les administracions públiques i la pressi6 fiscal 
sobre els ciutadans. I en aquest sentit, voldria referir-me a 
una de les conclusions de I’lnforme, en quk es diu que so- 
vint les multes de trhnsit es converteixen IIQ en una mesura 
disciplinhna -que és allb que hauria de ser, que és all6 que 
són inicialment-, sin6 en una font d’ingressos dels ajunta- 
ments. Ternes que a nosaltres també ens preocupen i que 
apareixen en l’hforme, com la referkncin a l’objecció de 
conscikncia, al tractament desigual i sovint discriminatori 
per a aquells joves que opten per I’objecci6 de conscikncia 
-i nosaltres també volddem manifestar la nostra preocupa- 
ció i la nostra solidaritat activa i passiva amb aquells joves 
que opten per la via de la insubmissió-; ternes com el dels 
ciutadans estrangers, la integració al sistema de salut men- 
tal, la situaci6 de perill o de crisi del sistema públic de segu- 
retat social, les mancances practiques en 1’6s de la llengua 
catalana: en la conclusió de 1’Informe de l’any passat el sin- 
dic ens deia encara, referint-se a I’& de la llengua catalana: 
<<El proc6s de normalització lingüística no tan sols no es pot 
donar per finalitzat, sinó que actualment sembla detectar- 
se’n un cert esllanguiment...>>, i la denúncia, com ha fet an- 
teriorment el sindic i algun dels altres oradors que m’han 
precedit, de 1’ actitud, diguem-ne, pretoriana d’ alguns mem- 
bres de l’Administraci6 perifkrica de I’Estat, que posen in- 
convenients a 1’6s oral, essencialment, pera també escrit, 
corn és lbgic, de la llengua catalana. 

També voldriem destacar la convenihcia, des del nostre 
punt de vista, d’aprofitar la possibilitat que la modificaci6, 
]’any 1989, de la Llei del sindic, ens va obrir de crear la fi- 
gura d’un omhudsmart infantil, d’un síndic o d’un adjunt, 
d’un sindic adjunt per a ternes de la infantesa; m’agradaria 
recordar que estats europeus com Noruega en tenen des del 
198 1 ; en realitat, Noruega té un síndic especific per als in- 
fants, amb una llei i un funcionament propis; que hi ha reso- 
lucions del Parlament europeu i del Consell d’Europa 
favorables a la creació d’aquesta figura, i dir tamb6 que, per 
a nosaltres, la figura del fiscal de menors no cobreix tat I’es- 
pai que un sindic infantil O un síndic de la infantesa hauria 
de cobrir, perquh la figura del fiscal de menors esta molt 
més lligada, d’una manera malt mes específica, al món judi- 
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cia1 i al món de la incncia amb risc. A més a més, tenim 
una resolució d’aquest Parlament, d’octubre dc 1987, i ente- 
nem que, naturalmcnt, e1 Parlament no només ha d’assumir 
ia convenikncia de la creació d’aquesta figura, sinó que ha 
d’assumir les responsabilitats financcres, les necessitats fi- 
nanceres, les necessitats d’ infraestructura de la Sindicatura, 
per tai que aixb pugui convertir-se en una realitat, perque, 
ho repeteixo, 6s una previsi6 que ja  apareix en la modifica- 
ció que aquesta mateixa cambra va rcalitzar ]’any 89 de la 
Llei del Síndic. 

Ens agradaria també dir, referir-nos amb el mateix h f a -  
si -probablement no amb tant d’ímpetu ni amb tant d’encert 
corn ha fet anteriorment la senyora Oranich- als temes que 
s’han produi’t darrerament en relació amb casos de mutila- 
cions genitals en filles d’immigrants africans. Entenem que 
aquest, per exemple, seria un bon camp d’actuació per a 
aquesta figura d’adjunt al sindic que proposem, i també en- 
tenem que 1’AdrninistraciÓ de Catalunya i la mateixa Sindi- 
catura haurien d’actuar amb decisi6 per evitar noves 
situacions d’aquest cas. Nosaltres també creiem que hi ha 
un concepte d’universalitat dels drets humans; en aquests 
rnomcnts se celebren a Viena les sessions d’una cenferkncia 
internacional, com vostks sabcn, i aquest 6s un dels temes 
de debat centrals que apareixen i que continuaran apareixent 
en aquesta conferhcia. 

Finalrncnt, tamb6 voldríem dir que, com a grup polític, a 
nosaltres ens resulta evident que 1’Inforrne de la Sindicatura 
presenta, proposa, planteja una radiografia bastant exacta de 
la realitat del pafs, de l 3  estructura social de Catalunya, dc les 
reclamacions dels ciutadans i de la seva, de vegades, darwi- 
niana lluita pcr la vida -no la de I’AdministraciÓ, sinó la 
dels ciutadans, evidentment. Ens correspon, als grups polí- 
t ics d’aquesta cambra, entenem -almenys, nosaltres assu- 
mim aquesta responsabilitat-, inserir aquesta radiografia en 
el marc d’un diagnbstic global i en el marc, naturalment, de 
les nostres compctkncies i de les nostres obligacions legisla- 
tives. És evident que aqucsta radiografia té molt a veure, es 
desprh,  cn gran mesura, d’una determinada política econh- 
mica general i d’un determinat mode1 social, d’ascens so- 
cial, de triomf, que ha predominat en els anys vuitanta, que 
han estat els anys d’expslnsih i predomini del model del 
triomfador, i ,  per tant, els anys de pitjor situaci6 per a 
aquells que cs troben en el llindar de la pobresa, per a 
aquells que es troben en I’espai de la marginaci6 o, per 
cxcmplc, per a la gent jove, sovint privada de drets fona- 
mentals efectius, com s6n el dret al treball o com són el dret 
a I’accks a la <<vivenda)>. En el inarc d’aquesta política eco- 
nbmica gcneral és evident que algunes de les imputacions, 
de les analisis que ha rcalitzat el Síndic s6n inseparables 
d’aquest marc general: el tema de la pressid fiscal, duríssi- 
rna sobre el particular i, cn cspccial, sobre el petit empresari 
ngricola i ramader i sobre la petita i mitjana empresa; la si- 
tuació de drenatge fiscal de Catalunya, que afccta la dispo- 
nibilitat de recursos per part de 1’Administració prbpia; la 
constant destruccib de teixit industrial i l’elevaci6 constant i 
progressiva de I’atur, amb una incidkncia espccid a Catalunya. 

Finalment, ens agradaria citar, si més no, dues o tres de 
les conclusions del llibrc segon -que, com he dit, recullen 
les conclusions del segon mandat del sindic Rahola-, per- 
qui? algunes constitueixen gairebé divises, lemes que pe- 
drien fixar-se corn a punts d’actuaci6, com a objectius 
d’actuació d’aquesta cambra. Per exemple, quan es diu: <<és 
necesshia una acció decidida del Govern per aconseguir 
una Administració més eficap, o quan es diu: (<Els drets fo- 
namentals a la vida, a la llibertat, a la dignitat de la persona 
i a la igualtat esdevenen meres declaracions formals si el 
cintada no pot accedir a gaudir d’altres drcts mes prbxims i 
quotidians, corn el dret a un habitatge digne o adequat,), o 
quan es diu: <<L’acciÓ de lluita contra la pobresa ha de ser 
comunithia i s’ha de traduir a la voluntat p6blica i privada 
de solidaritzar-se amb els sectors de població més desafavo- 
rits; cal sensibilitzar la societat perqui3 se substitueixi el 
concepte d’assistkncia pel de solidaritat.>> 

I bé, senyors diputats, senyores diputades, per no allargar 
la meva intervenció, en representaci6 del Grup d’Esquerra 
RepubJicana, concloc anunciant, corn feia en un principi, el 
nostre vot favorable a 1’Informe del Síndic, felicitant el ~ Q U  

síndic i l’equip de la Sindicatura ... (Pausa.) Be, doncs, cer- 
tament he tingut un lapsus reglamentari: no hi ha votació, 
perb aixb no obsta perqu.5: deixem de manifestar el nostre 
posicionament favorsible, la nostra valoració favorable i po- 
sitiva de 1’Informe que ens ha presentat i defensat 1’honora- 
ble síndic. 

Senyor prcsidcnt, senyores diputades, senyors diputats, 
moltes grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Gr&cies, senyor Pueyo. Pel Grup 
Parlamentari Socialista, té la paraula l’il-lustre diputat se- 
nyor Abellb. 

El Sr. ABELL6 I ALFONSO: Senyor presidcnt, se- 
nyores i senyors diputats, un any més discutim en aquest 
plenari 1’Infurme presentat pel Síndic de Greuges. En nom 
del nostre Grup, voldria, en primer lloc, tenir un record per 
l’honorablc senyor Frederic Rahola, l’anterior síndic de 
Grcuges, el primer síndic nomenat per aquest Parlament, i el 
nostre Grup vol, aquest record, també fer-lo extensiu a tot 
I’equip i a la tasca realitzada en I’anteriar mandat. Creiem 
que amb el senyor Frederic Rahala es va cornenqar una eta- 
pa molt important en aquest país, que és la configuració 
d’una institució que vetlli pels drets i per les llibertats dels 
ciutadans. També en aquesta primcra sessi6 quc ens ha fet 
el sindic de Greuges, el senyor Anton Cañellas, li voldrkm 
donar la benvinguda. Nosaltres, el nostre Grup espera i de- 
sitja que en aqucsta nova etapa també la institució estigui al 
servei dels ciutadans, en les seves relacions amb 1’Adrninis- 
traci6 i en la defensa dels drets i les llibertats. 

Per tant, ens trobem ara amb un informe que podr im 
anomenar de transició, on U ~ N  part important del treball esta 
realitzat per l’anterior sindic de Greuges i pel seu equip, pe- 
rb que hi ha algunes iniciatives i algunes noves idees inicia- 
des pcr aquest equip. Per tant, Fa valoracih que el nostre 
Grup faci haur8 de mourc’s en aquestes noves coordenades 
d’una etapa de transici6. 
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Voldríem C Q ~ ~ I I ~ U  la valoració d’aquest Informe trac- 
tant un dels temes que el síndic avui, en la seva exposici6, 
ha fet aquí, i que tambi esth contingut en 1’Infurme. Estem 
parlant de la situaci6 dels trebaliadors estrangers a Catalu- 
nya, de la situaci6 de la immigraci6. Nosaltres estem 
d’acord amb la valoració que en fa I’Informe; té una impor- 
tbeia essencial; en aquests moments, que el síndic s’ocupi 
d’aquesta qiiestió, aquest Parlament ja ho ha fet creant una 
comissi6 d’estudi per conkixer quins són els problemes i 
quina 6s la situació dels treballadors estrangers a Catalunya, 
i és cert que en aquests moments estem davant d’una nova 
etapa, en la mesura que després de I’aprovació de Ia Llei 
d’estrangeria i del Reglament hi ha hagut la regularització 
d’una part molt important dels treballadors estrangers que hi 
havia a Catalunya i a I’Estat cspanyol, i també amb I’aplica- 
ció, aquest any, del que ha estat denominada la política de 
quotes. Nosaltres creiem que segueixen havent-hi proble- 
mes, que és necessari agilitzar els permisos de residencia i 
de treball i que cal resoldre d’una vegada per totes els pro- 
blemes del reagrupament familiar, perb quc aquestes noves 
polítiques d’immigraci6, de regularització i de quotes donen 
una perspectiva diferent de solució d’aquests problemes. 

Ei nostre Grup, de totes maneres, també voldria que en 
els brots de racisme i de xenofbbia que hi ha al nostre pais 
hi hagués una actitud segurament més activa per part del 
Sindic i del seu equip i, per tant, hi hagués més actuacions 
d’ofici, que creiem que és important quc se n’ocupi el Sín- 
dic, donat que estern davant de col-lectius socials on la de- 
fensa dels seus drets i de les seves llibertats moltes vegades 
és problemittica. 

El segon tema que voldn’em abordar en aquest Informe 
és el que fa referencia a I’habitatge. 30 crec que de 1’Infor- 
me se’n desprenen dues qüestions que per al nostre grup te- 
nen importhncia: en primer lloc, la insuficikncia 
d’habitatges de promoció p~blica, i en segon lloc, una qiies- 
tió que en els darrers mesos ha estat debatuda a bastament al 
Parlament, fa referhncia a tot el que se’n diu patologies es- 
tructurals, fonamentalment el problema de l’aluminasi. Per 
part del Sindic en el seu Informe es diu que es treballa molt 
lentament per part de l’Administraci6 de la Generalitat a 
l’hora de solucionar els expedients que hi ha. Jo crec que 
una informaci6 que sortia ahir als mitjans de comunicació 
és molt clara en aquest scntit: es parlava que, dels 33.000 
expedients que en aquests moments hi ha en trhmit al vol- 
tant de patologies estructurals, només 1.300 expedients han 
estat solucionats. Per tant, creiem que aquesta és una qüies- 
ti6 que s’hauria d’abordar amb més profunditat. 

La tercera qüestió que nosaltres volem posar damunt de 
la taula en aquest debat de 1’Informe 6s el que fa referencia 
als problemes mediambientals. A nosaltres ens ha sorprés 
que en general els problemes de medi ambient que preocu- 
pen cada dia més als ciutadans, que han estat assolits per la 
major part de grups politics d’aquesta cambra en els seus 
programes i en les seves actuacions, tinguin tan poc tracta- 
ment, no solament a I’Informe sinó en les queixes que fan 
els ciutadans. Els problemes de protecci6 de la costa i del l i -  

toral, dels residus tant industrials com urbans, de la conta- 
minaci6 dels rius, de la protecci6 de !’entorn, etcetem, tro- 
bem que hi han molt poques queixes i també trobem, en 
aquest sentit, que hi han poques actuacions d’ofici. Creiem 
que aquesta és una qiiesti6 que en els successius anys cald& 
resoldre, caldrh que els ciutadans presentin queixes d’ actua- 
cions que afecten profundament la seva qualitat de vida, pe- 
rb també caldrh que des de la institució del Sindic es 
preocupi actuant d’ofici. 

En aquest sentit, lligant amb aquestes qüestions rnediam- 
bientals, volddem parlar de la problemhtica de l’aigua. 
Aquí, e1 nostre Grup vol felicitar I’actuació que ha tingut el 
Sindic actuant de mitjatcer entre les administracions i la pla- 
taforma cívica de l’aigua. Creiem quc aquesta és una de les 
tasques fonamentals del Sindic en aquestes qüestions i, des 
d’aquest punt de vista, creiem que en aquesta nova etapa 
que s’obre en aquests moments caldrk aprofundir també en 
totes aquestes queixes al voltant del rebut de l’aigua. 

A 1’Infome també es tracten les qüestions que fan refe- 
rhncia a la sanitat. En aquests moments queden algunes 
qüestions importants per resoldre. EIS ciutadans han assolit 
en els damers temps millores importants a la sanitat pública 
en aquest país i a la resta de l’Estat, perb encara es troba en 
1’Informe algunes qüestions quc caldrk resoldre. En primer 
lloc, el retard en alguns sectors amb les llistes d’espera, la 
necessitat que els equips d’atenció primbia s’implementin 
en el conjunt del país més rkpidament. La necessitat d’avan- 
p r  en la reforma de la salut mental, i després una qiiesti6 en 
qu5 incideix fortament 1’Informe és la manca de coordinació 
i col-laboració entre les diferents administracions p6bliqucs i 
l’brgan tkcnic de drogodepend&ncies. Creiem que aquests 
són els aspectes essencials des del punt de vista de les quei- 
xes dels ciutadans i de les actuacions de la Sindicatura en el 
camp de la sanitat. 

En el camp dels menors, hi ha una coincidhcia essencial 
en E’Informe en la necessitat que es reguli millor i més hrn- 
pliament la politica de menors. De totes maneres, nosaltres 
voldríem incidir en tres aspectes que per a nosaltres són 
cabdals. En primer lloc, la dispersió de competencies entre 
dues conselleries de la Generalitat, en concret entre Benes- 
tar Social i Justícia, que nosaltres estem convenquts -com 
ha hem assenyalat en altres ocasions- que dificulta les pdi-  
tiques integrals de la infhcia i, pcr tant, des d’aquest punt 
de vista, aquest 6s e1 primer element que creiem que dificul- 
ta la necessitat d’una política global respecte a la infhncia i 
els menors. 

La segona qüestió que es tracta en 1’Informe 6s la que fa 
referhcia als centres menors dcpendents de la Generalitat, i 
en concret del Departament de Justicia. Segurament, ens 
trobem amb una situació paradoxal: són centres amb unes 
molt bones instal-lacions, en general amb molts bons profes- 
sionals que els atenen, perb ens trobem amb centres que la 
major part d’ells tenen molt pocs menors i, per tant, tot 
aquest conjunt de serveis tecnics que estan a disposició dels 
menors amb problemes d’aquest país no es podcn aprofitar. 
Nosaltres creiem que s’hauria d’obrir un debat entre els di- 
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ferents sectors afcctats i, evidentment, portar-ho aqui al Par- 
lament per resoldre aquesta situaci6 que en els darrers me- 
sos i sobretot en els darrers anys ha estat preocupant. 

Finalment, en el tema dels menors voldríem plantejar 
una qiiestici que ho hem debatut en algun altre informe i 
creiem que en aquests moments que s’obre una nova etapa 
hauríem de tomar a plantejar. I 6s la necessitat que la modi- 
ficaci6 que va fer aquest Parlament pcr unanimitat de la Llei 
del Síndic de Greuges, donant potestat al Síndic de nomenar 
un adjunt per als temes dels menors, es pogués avanqar. Hi 
va haver unanimitat en el Parlament, en la modificaci6 de la 
Llei, hi ha unanimitat de tots els grups parlamentaris en la 
necessitat d’aquesta figura, donat que ens trobem davant de 
coldectius corn el dels menors i dels infants, que tenen greus 
problemes a I’hora de defensar els seus drets, i per tant, des 
d’aquest punt de vista, nosaltres voldriem emplapr el nou 
síndic per a la solució d’aquest problema, pcrquk estern con- 
venquts que tindrh el recolzament de tots els grups parla- 
mentaris. 

Finalment, cl darrer aspecte que voldriem plantejar és el 
que fa referkncia a la qüestió de la justícia, en concret a dos 
aspectes: al m6n penitenciari i a la Llei de 30 d’abril, la co- 
neguda com a Llei de mesures urgents de la reforma proces- 
sal o dels judicis rhpids. Na hi ha dubte que aquesta va ser 
una reforma que ja  estava demanada per part de tots els sec- 
tors, tant des del punt de vista de la judicatura, de la fiscalia, 
com dels advocats i tambe deis usuaris de I’Administració 
de Justícia. El nostre Grup, segurament, difereix amb altres 
grups en la mesura que considerem globalment positiu el 
balanq de l’aplicació d’aquesta Llei, almenys per les dades 
que en aquests moments tenim, perqug els ciutadans tarden 
menys a ser jutjats i no creiem que es vulneri cls seus drets. 
En tot cas, del que estem convenpts és que abans, quan els 
judicis rhpids no existien, es vulnerava molt greument els 
drets dels ciutadans, que 6s la necessitat d’una justicia rLpi- 
da, i que entre la celebració del judici i el fet delictiu no hi 
haguLs un temps de tanta separacib. I també, no hi ha dubte, 
quc la reparació a les víctimes, en que abans es tardava 
molts anys, en aqucst sentit els judicis rhpids han avanpt. 
Nosaltres estern convenpts que cal encara desenvolupar 
més mesures de reforma processal per tal que la justícia rh- 
pida no soiamcnt sigui un avenq en els judicis rhpids sinó 
tamb6 en els altres sectors i en els altres tipus de judicis. 

Finalment, respecte al m6n penitenciari, no hi ha dubte 
que aquest sempre ha cstat un motiu d’atenció a I’hfome 
del Síndic de Greuges. Nosaltres hem reconegut alguns 
avenGos en els darrers anys en la politica penitencihia, per6 
crcicm que 1’Informe del Síndic de Greuges segueix sent 
massa optimista quant a la situació penitencihria a Catalu- 
nya. No hi ha dubte, que en aquests moments, ens podem 
fer encara preguntes molt concretes. Podem encara parlar de 
massificació a la presó Model? Hi ha prou treball peniten- 
ciari a les presons de Catalunya? És satisfactbria la situació 
de les dones internes amb fills a les presons catalanes? Fun- 
ciona, realment, la rehabilitacid? O s6n suficients els pro- 
gramcs d’atenci6 i millora a l’assisthncia sanithria als 

interns? Jo crec que, en gencral, a aquestes preguntes i bas- 
tants més la resposta clarament ha de ser negativa. Per tant, 
des del nostre punt de vista, creiem que es necessari avanqar 
molt més en resoldrc els greus problemes penitenciaris que 
tenim a Catalunya. 

Respecte a la qiiestió que es planteja també a 1’Informe 
sobre els permisos penitenciaris, nosaltres ja vam manifestar 
en el seu moment, en el debat que hi va haver en Comissió, 
que estern d’acord que qualsevol reforma que es faci sobre 
els permisos penitenciaris ha de tenir en compte que els per- 
misos penitenciaris són un element cabdal a l’hara de la re- 
habilitació dels interns, i que qualsevol politica de 
rehabilitació i de reinserci6 de les persones que estan priva- 
des de llibertat ha de tenir els permisos penitenciaris com a 
element cabdal. Pcr tant, des d’aquest punt de vista, nosal- 
tres estem d’acord amb les opinions que s’emeten a 1’Infor- 
me i,  evidentment, en desacord amb les opinians que des 
d’alguns sectors es llancen per la necessitat de suprimir 
aquests permisos penitenciaris. 

Per tant, senyores i senyors diputats, ei nostre Grup, te- 
nint en compte les observacions que fkiern en comenqar 
aquest informe que estern en una etapa de transició amb un 
nou síndic i que, per tant, i en els propers mesos hi haurh 
noves idees i noves iniciatives per tal dc rellanpr la institu- 
cici, fem, seguim fent una valoració global positiva d’aquest 
Informc. Nosaltres estem convenyts que aquesta institució 
té un paper cabdal a Catalunya en dcfensa dels drets i de les 
llibertats dels ciutadans i també en defensa d’aquests drets i 
les llibertats en les seves relacions amb 1’AdministraciÓ. 

Res més i moltes @cies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abelló. Pel 

Grup Parlamentari de Convergkncia i Unió, té la paraula 
l’il-lustre diputat senyor Viñas. 

El Sr. VIÑAS: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, hem llegit 1’Informe detingudament, hem es- 
coltat la intervenci6 del senyor sindic i hem arribat tambe, 
corn tots els grups que rn’han precidit, a una valoraci6 glo- 
bal francament positiva de tot 1’Informe que ha presentat la 
institució del Sindic. 

En aquests moments, com a cosa positiva, j o  diria que la 
gent sap, que la gent coneix qui: és la institució dcl Síndic. 
Cada vegada les preguntes que es dirigeixen i les pcticions 
que s’hi dirigeixen van més ben encaminades i aixb fa tam- 
bé que les respostes puguin ser molt més efectivcs. Jo pen- 
so, doncs, que la instituci6 del Sindic ha calat veritablement 
dintre de la societat catalana. El síndic passat, el síndic ante- 
rior i el seu sindic adjunt, certament, van treballar bi ;  nosal- 
tres els retem tambi aquest agrairncnt. I diria de cara a 
I’actualitat que tarnbe em sembla positiu el manteniment, 
per part del nou síndic, de I’estructura dels dos llibres quant 
a l’hforme, que ja havia portat a terme I’anterior sindic, la 
seva sistematització pcr temittiques, la seva classificacici, tot 
aixb francament ens sembla positiu. 

Passaré breument a enumerar els punts quc cns semblen 
més importants. Per exernplc, hem parlat del servei militar. 
Ha parlat d’una cosa foqa sentida aquests dies, com és l’ab- 
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jecci6 de conscikncia i la prestació social substitbria. Hau- 
riem d’adequar, penso, la llei a les noves posicions dels nos- 
tres joves, tota vegada que aqui al Parlament ja vam aprovar 
una proposici6 no de llei sobre aquest tema, Ha sortit el te- 
ma dels estrangers, problematica que és evident, i les seves 
queixes. L’any passat ja  van existir-ne, i moltes. A més, ens 
hem trobat amb casos actualment de xenofbbia i de racisme. 
És cert que la Llei d’estrangeria pot haver tingut unes certes 
mancances, perb ha marcat -JO diria- una pauta, ha sigut un 
inici; és cert que l’any 92 molts estrangers van voler regula- 
ritzar la seva situaci6, perb, com molt bé diu el senyor sin- 
dic en l’hforme, aquest curt termini que tenien per a la 
legalització hauria de mirar d’ampliar-se, perquE és impor- 
tantíssim poder per part d’aquesta gent tenir un reagrupa- 
ment familiar, que és una de les coses que més pot fer de 
cara a una inserci6 dintre de la comunitat que els acull. 

Quant al problema de l’urbanisme, parla del tema de 
l’aluminosi, que ha estat un terna important. De les mesures 
que ha fet 1’AdministraciÓ; unes mesures que, segons ha dit i 
es recull a l’hforme, són favorables tot i que potser s’haurien 
d’agilitar els plans d’inspecció, la remadelaci6, etcktera. 

L’Informe del senyor síndic se centra, pel que fa a l’habi- 
tatge, en dos aspectes fonamentals: les dificultats per acce- 
dir a un habitatge i les patologies estructurals -1’aluminosi 
en particular, la piritosi, etchtera. Respecte al primer punt, 
despres de recon@ixer els esfoqos dels poders públics per 
facilitar l’accés a l’habitatge, manifesta que el problema de 
fons és econbmic, degut a ]’encariment de l’habitatge en re- 
lació amb els ingressos d’un ampli sector de la nostra pobla- 
ció. Posa de manifest, també, la poca incidkncia que tindrh 
la nova deducció, pel lloguer, de I’IRPF, degut a les limita- 
cions referents als rendiments de subjectes passius i a les 
quantitats satisfetes en concepte de lloguer. 

Pel que fa a les patologies estructurals, relaciona les aC- 
tuacions dutes a terme i destaca l’atenci6 especial que ha 
prestat la Generalitat a quest problema. El Sindic de Greu- 
ges diu: <<<El conjunt de mesures previstes s’orienten única- 
ment a la rehabilitació d’habitatges i exclouen el supbsit de 
nova construcció d’edificis enderrocats per raons dc segure- 
tat.)) Nosaltres creiem que, si bé és cert que hi ha un conjunt 
de mesures destinades a la rehabilitaci6 d’habitatges, aques- 
tes no són les úniques, i també s’estan portant a terme actua- 
cions que tenen per finalitat l’endenoc i la construcció de 
nous habitatges. 

El terna de carreteres -un terna poc important- incideix 
en les possibles contradiccions entre reserves de sbl urbanís- 
tic, que és una competencia de la Generalitat, i els traqats de 
carreteres estatals. En aquest cas concret, i per Ia poca defi- 
nició de la Llei estatal de carreteres, pot existir aquesta pro- 
blemhtica, perb ben poc hi podem fer. En el cas de les 
nostres carreteres, les possibles contradiccions tenen un b- 
bitre comú, que es I’honorable conseller, i a mBs el funcio- 
nament esta reglat correctament en la nova Llei de 
carreteres, en tramitacid parlamenthia. 

Quant al tema de E’ensenyament, 6s ccrt que el nostre 
Grup ha acceptat la nova Llei, la LOGSE, per6 voldria re- 

marcar que vivim la inquietud, juntament amb els ciutadans, 
degut al dkficit pressupostari que se’ns d6na amb la posada 
en marxa d’aquesta Llei. 

L’hmbit tributari ... -la pressi6 fiscal, certament, és una 
cosa que no agrada a ning6. Han sortit nous conflictes, no- 
ves queixes: em sembla una bona mesura per part de 1’Ad- 
ministració poder explicar, si més no ..., o que expliqui les 
despeses ptibliques. 

El consum de I’aigua i la nova taxa del rebut, tot aixb ha 
estat un terna aquests dies de molta incidkncia, i penso que 
ha estat una actuació molt positiva, per part de la institució 
del Sindic, aconseguir una reuni6 entre, d’una banda, la pla- 
taforma i, d’altra banda, les institucions. 

Estem d’acord, en el terna de sanitat, sobre atenci6 pri- 
mhria, que sembla que comenp a funcionar prou b6. Quant 
a ]’atenció psiquihtrica, potser la més pobra dintre de la sa- 
nitat, 6s un problema -diria jo- de coordinació entre institu- 
cions i societat. És un problema de conscienciació. El 
senyor síndic parla diverses vegades d’aquest problema de 
conscienciació; en el cas dels drogoaddictes torna a incidir- 
hi. De tota manera, precisament en la Comissi6 de Politica 
Social, quant al tema de salut mental, es va debatre eF terna 
de psiquiatria, sobretot pel que fa referkncia a internaments, 
pefiodes d’internament, etcetem. I en aquests moments hi ha 
un marc legal que recull bastant moltes de les coses que es 
formulen cn 1’Informe. 

Quant a l’atur, certament un problema greu, una de les 
sortides que podem trobar 6s la formaci6 professional dels 
joves i ocupacional. 

Quant al problema de les drogodependkncies, sobretot en 
els casos de gravetat extrema, hi ha d’haver una crida a les 
institucions. Es aquí on abans feia referkncia jo ..., és un te- 
rna semblant al de salut mental, en el qual és important que 
hi hagi una correlaci6 i unes bones relacions entre les insti- 
tucions i la societat; per tant, un problema de consciencia- 
ció. Jo diria que el terna del malalt psiquiiitric és exactament 
igual. 

Quant als drets lingiiistics, en els drets lingiiistics dels 
ciutadans hi ha certament unes mancances, sobretot pel que 
fa referencia a les administracions perifkriques, sobretot la 
de Justicia i la d’Hisenda. 

Sistema penitenciari: ha millorat l’assisthcia sanithria 
dintre del món penitenciari. I una cosa quc també ha sortit: 
que els delictes que han pogut cometre presos en els seus 
permisos de cap de setmana o del temps que sigui, de cap 
manera ens han de fer tornar endarrere en la nova posada en 
marxa de concessió de permisos. No podem de cap manera 
anar a una negaci6 d’aixb: al revés, eE que hem de mirar és 
que aquestes escletxes, les petites fissures que poden haver 
provocat un mal funcionament, hem de mirar que se solu- 
cionin, perb jo crec que 6s important aquesta mesura i s’ha 
de tirar endavant, 

Quant al Ilibre segon, simplement recalcar que és un re- 
cull de conclusions dels anys 89, 90 i 91, amb les deficien- 
cies que encara queden, per6 també amb 1’eficLcia dc molts 
dels aspectes tocats per la nostra Administració pitblica. 
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Entenem, d’altra banda, quc aquesta presentac% de 1’In- 
forme arriba en un moment que és de transició cntrc la insti- 
tució del Sindic, per part dels sortints i de l’entrmt, per la 
qual cosa el que volem és desitjar al nou sindic molts en- 
certs en la seva tasca i estimular-lo i esperonar-lo a treballar 
forqa i bé, que, en definitiva, aixb 6s el que li agrairh tot el 
poble de Catalunya. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grltcies, senyor Viñas. 
Ha acabat aquesta sessió específica, per la qual cosa s’ai- 

putats. 

xeca la sessió i passem a la següent, 

(San dos quarts de dotze del mati i sis minuts.) 


