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s~ssrb NOM, z DE LA  COMISSI^ 
DEL SINUIC DE GREUGES 

La sessiú s’ohre a dos quarts d’onze del matf i sis minuts. 
Presideix al Sr. Pueyo, acompanyat del vice-president, SY. Pa- 
rem, i de la secretdria, Sra. Vidal. Assisteix la Mesa I”oficia2 
major. 
Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Migut,  Sr. 

Cumpuzanu, Sra. Bruguera, Sr. Desculs, Sr. Espadaler, Sr. Gi- 
rnknez, Sr. Orriols, Sra. Pdé i Sr. Viiias,peE G,  P. de Conver- 
g2ncia 1’ Uni6; Sr. Abell6 i A ~ J Q ~ ~ u ,  Sra. Barmys, Sr. Font, Sr. 
Oliart, Sra. Utgés i Sra. Vunúelkds, pel G. Socialista; Sr. Bosch 
(en substituciti del Sr. Portaheh), pel G. P .  d’Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya; Sru, Orunich, pel G. P .  dlniciutiva per 
Catalunya, i Sra. Muntserrat,pel G, P. P o ~ M ~ w .  

Assisteix en aquesta sessió el sfndic de Greuges, Sr, Frede- 
ric Raholu i d’Esponu, acompanyat de l’djunt de2 síndic, Sr. 
Elies Rogent i Albiol. 

Ordre del dia 

Punt linic: Debat de I’lrifurme corresponent a /’any 1991 
prexentat a2 Parlament pel  Sindic de Greuges. 

El Sr. PRESIDENT: S’obre la sessi6. 
Crec que representant el sentiment i l’ophi6 de tots vostks a 

l’honorable sinbic, al senyor síndic adjunt i tarnbh a l’sfafde la 
Sindicatura que avui ens acompanya en aquesta sessió ... Corn 
6s habitual intervindrh en primer lloc I’hhonorable sindic, a pos- 
teríori els grups de menor a major fornularan les seves pregun- 
tes i acte seguit suspendrem la sessi6 durant quinze minuts 
perque l’honorable síndic pugui agrupar les preguntes i donar 
les seves respostes. 

Si hi ha alguna substituci6 d’algun diputat o diputada, me la 
volen fer arribar? Grhcies. 

Té la paraula l’honorable sindic de Greuges. 
El Sr. S f ” C  DE GREUGES (Frederic Rahola): Q.Xusúe 

president, illustres membres de la Mesa, senyores i senyors di- 
putats, bon dia, Dono compte, avui, de I’hforme que he presen- 
tat al Parlament, corresponent aI vuit& del meu mandat, 

Pel que fa a I’estructura hi he mantingut, corn deuen haver 
comprovat, la mateixa sisternstica que es va seguir en eis tres 
anteriors. No obstant aixb, em permeto descriure aquesta es- 
tructura, ates que la Comissi6 ha estat recentment constitulida i 
qne s%i han pmduit alguns canvis respecte a la legislatura ante- 
rior. Aprofito l’avinentesa per felicitar els membres d’aquesta 
Comissi6 per la seva elecció com a diputats tot desitjant-Ios 
grans encerts i al mateix temps agraeixo a tots els que hi van 
poder assistir la visita efectuada abans &ahir a la institució; per 
als que no van assistir-hi, saben que 6s la casa de tots ..., de la 
Cornissi6, i poden venir quan els vagui. 

L’Tnforme es compon de dos llibres, el primer dels quals se- 
gueix la divisi6 en deu apartats tematics que corresponen als 
deu bmbits en que s’oosganitza I’oficina de la instituci6; aquests 
Bmbits s6n: administraci6 general, ordenació del tenitori, tribu- 
tari, sanitat i consum, pensions i treball, serveis socials, ensen- 
yament i cultura, justícia, queixes privades i inconcretes i Ia 
consulta diasia. A continuaci6 figuren també les xifres estadísti- 
ques que faciliten la comprensió de la feina efectuada i la con- 

sulta rgpida de dades, Pel que fa al segon llibre, 6s dedicat a 
I’ús del catala a l’Administraci6 i porta el tltol de LRs limita- 
cions a les perspectives de la llengua catalum en I’Aúministru- 
cid ptiblica. Intentaré fer una breu sintesi del contingut de 
1’hforme seguint la sistemhtica abans esmentada. 

Administraci6 general. Bé, en la secci6 d’administració ge- 
neral es tracten tres blocs de temes: actuació administrativa, ob- 
jecci6 de conscihcia i estrangeria. En el primer exposem els 
problemes relacionats amb la h c i 6  pdblica, l’expropiació for- 
Gosa i la responsabilitat patrimonial de 1’Administració. 

La manca d’infmnaci6 sobre els processos de selecci6 dóna 
lloc a moltes queixes: I’opsitor que no td la puntuaci6 necessh- 
ria s’incha a pensar que la causa no ha estat la seva manca de 
coneixements; si I’administraci6 no l’infoma sobre les causes 
de la inadmissi6, es crea una opinió de manca de wanspahcia i 
de manca &objectivitat. 

En els procediments d’expropiaci6 forqosa -ja n’hem deixat 
constkcia en els altres informes-, quan la cosa expropiada és 
un habitatge situat en zones deprimides, caldria que el preu just 
consistís en altres habitatges, davant la impossibilitat d’acceclir- 
hi pels expropiats en el cas de percebre una quantitat en efectiu, 
atesos els preus actuals del mercat d’habitatge. Un altre proble- 
ma important és el que comporta ei retard en el pagament dei 
preu just i, en general, en la tramitaci6 dels expedients. 

Denunciem la tendencia de I’Administraci6 a remetre als 
particulars afectats per un dany produit per funciona& dels 
serveis públics als tribunais de justicia per rectamar indemnit- 
zacions. Ei greuge que es produeix 6s dobk: d’una bancla, ple- 
dejar resulta molt més gravós per al particular que per a 
3’Administracih; de t’altra, es mata innecesshiament la solució 
dels problemes píantejats. 

El segon bloc tracta de les qüestions a qu8 s’han d’enfrmtar 
els ciutadans objectors de conscihcia per al compliment del 
servei militar amb una prestaci6 social substitutbria. Es diria 
que l’Administraci6 militar utilitza línies d’ actuació dissuasbria 
envers els que opten per l’exercici d’aquest dret fonamental re- 
conegut per la Constitucib. A tall d’exemle, enumerem les més 
bbives: transport, allotjament i rnanuntenci6 corren a compte 
dels objectors, aixi com I’assisthcia sanitktia per la qual9 en tot 
‘cas, hauran de rescabalar-se posteriorment. 
EL bloc tercer es dedica a l’estudi de la situaci6 dels estran- 

gers a Catalunya. Les conclusions a qub darrarriba són: d’una 
banda, I’aplicaci6 massa estsicta de Ira Llei d’estrangeria dóna 
lloc a situacions de clara injusticia; d’altra banda, la possibilitat 
de reguIaritzaci6 de í’cstada en el nostre pah no arriba& ni de 
ban tros, a la majoria dels estrangers. L’acord regulador del 
juny de i991 6s redactat d’una manera que requereix la presen- 
tacid d’tma documentacid que resulta difícil d’aplegar per als 
estrangers afectats. Un exempIe és el dels treballadors per 
compte propi que han de presentar entre d’dtres documents una 
membria de les activitats i un estudi econbmic de viabili- 
tat -pensem a quin tipus d’activitats es soIen dedicar els ciuta- 
dans procedents del continent africh, bbicament apiicats a les 
petites manufactures. 

Ordenaci6 del territori, La sec& segona, anomenada d’m- 
denaci6 del territori, integra tres blocs principals: habitatge, ur- 
banisme i qualitat de vida. Corn j a  havíem dit en els informes 
anteriors, el problema bhsic no és altre que I’augment, amb un 
component fortament especulatiu, dels preus dels habitatges 
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molt superior a I’incrernent de la renda per cipita de la major 
part de la’ poblaci6. Les queixes rebudes denuncien problemes 
com pisos inhabitables, contractes de lloguer que finalitzen o b6 
incrementen la renda tan gravosament que fan que els llogaters 
hagin de resignar-se a deixar eis habitatges, famllies senseps-  
seir ingressos per poder satisfer unes quantitats fora de lloc per 
a l’adquisicici d’un habitatge o edificis afectats per patologies 
estructurals carn l’aiuminosi o la-piritosi. 

En urbanisme, l’aspecte que es destaca és la vuIneració del 
principi dels actes reglats en l’atorgarnent de llichcies d’obres. 
Aquesta vulneraci6 tendeix, a vegades, a introduir veritables 
modificacions del planejament urbanistic. Vist que hi ha proce- 
diments per tramitar l’aprovacid de la formrtció o revisi6 dels 
plans, la tscnica de denega& de llicbncies sobre la base d’un 
argument diferenciat que l’adeqwacid del projecte d planeja- 
ment vigent constitueix una autentica desviaci6 de poder. 

DeQquem el darrer bloc a la problematica del funcionament 
de les anomenades activitats classiñcades. Es remarca la diver- 
sa forma d’acttrar que adopta l’Administraci6 en determinats 
suphsits, amb excessiva lentitud a l’hura de portar a terme jns- 
peccions de bars, pubs i discoteques a petici6 dels veins moles- 
tats o irritats pels sorolls i amb una rapidesa sorprenent a l’hora 
d’imposar sancions econbmiques a alguns titulars d’activitats 
per suposades vuineracions de la normativa sense ajustar-se al 
procediment est ablerí. 

Pel que fa a qüestions de medi ambient, caldria que I’Admi- 
nistraci6 afrontés els problemes de degradaci6 del medi. En 
aquest sentit les queixes m6s freqüents es refereixen a conflic- 
tes per la manca d’abwadors de residus urbans i industrials i al 
sanejament de les aigües fluvials. 

Secció tributfia. són tres els temes tractats en aquesta sec- 
ció: els tributs locals incorporats a padrons i matricules, els tri- 
buts de diverses administracions incorporats al rebut d’aigua i 
la disconformitat dels particulars amb la imposici6 de contribu- 
cions especials en deteminats supbsits. Les queixes rebudes 
denoten que el ciutadh e n t h  que no rep prou informació sobre 
el pagament que ha de fer per imposici6 de tributs i que, en 
canvi, 6s rapidament localitzat en via de constrenyiment quan 
resulta deutor de l’Adrninistraci6, Com ja he dit altres vegades, 
els problemes que ens exposen es poden resumir en Ia frase: 
 GE^ ciutadg ha de ser un pagador diligent i un cobrador pa- 
cient. )> 

Sanitat i consum. També són tres els blocs ternMcs que es 
tracten en Ia secció quarta, la secció de sanitat i consum: la pro- 
tecció de la salut i I’assisthcia sanititria, la incidhcia del dret 
penal en la propagació del vims de la sida i les reformes sanith- 
ries, 

Les denúncies de Ia gent gran sobre l’atenció primkria ens 
han fet reflexionar sobre un fet tan evident coin és I’afluhcia 
de persones amb patologia senil als centres ambulatoris. En in- 
formes anteriors destachem la importin& del primer graó as- 
sisteencial: el metge de capqalera. Si la sanitat pdblica hagués 
potenciat aquest aspecte, concretament el gerilitric i el de cap 
Galera, no es produiria la massificaci6 de les consultes ni l’ús 
innecessari dels hospitals per ancians. 

S’ha universalitzat I’assist2mcla sanitbia i s’han corregit as- 
pectes de áesprotecci6 molt importants, pes6 persisteixen els 
problemes de la urgkncia derivats de l’acurnulació en les inter- 
vencions programades. Malgrat la niiIlora en aquests aspectes, 

amb la irnplantaci6 de plans pilot com el servei del telkfon O60 
de Barcelona, o amb l’ampliaci6 de serveis en centres haspita- 
laris, continua la necessitat de crear mes centres d’urghcia prb- 
xims a assistsncia primfia amb la resolucib del nou problema 
que plantegi el personal que hi intern& 

Hem constatat que es cantinuen patint insuiicibcies hospitalhries 
respecte als rnddts crbfiics i mmina ls ,  com tamb6 en la potenciació 
de centres de dia i seweis d’abt a dommili. La persistbcia de la 
liistes d’espera, malgrat les pgamacims i obvis criteris de prbri- 
tat, segueix perjudicant un gran nombre de malalts. 

]La intervenci6 del dret penal C Q ~  a mesura de prevenci6 da- 
vant la transmissi6 progressiva de la sida ha estat enguany ob- 
jecte d’estudi en el nostre Informe. La incidhcia de la sida en 
la nostra societat ha ultrapassat els limits dels que pateixen l’es- 
tigma per fomar part de prhctiques de risc i també de la matei- 
xa maginaci6 dels infectats i malalts. 

La Llei d’ordenaci6 sanitha de Catalunya, en el marc del 
model sanitari establert per la Llei general de sanitat, crea el 
Servei Catalh de la Salut com a instrument per a dur a terme 
l’urdenaci6 sanithria pública de Catalunya i establir el Pla de 
salut com a instrument de planificació, L’esmentat Pla de salut 
de Catalunya s’ha elaborat en el termini d’un any a partir de 
l’entrada en vigor de l’anomenada Llei d’ordenaci6 sanitkia. 
Malgrat no haver-se elaborat l’esmentat Pla, s’han fixat ies ba- 
ses per a l’elaboraci6 de l’anomenat document marc per a l’ela- 
boració del Pla de la salut de Catalunya, 

Exposhvem en informes anteriors la probfemhtica de l’assis- 
thcia psiquiatrica i de la salut mental, hmbit en qui: mancava 
coordinació institucional i funcional. Lentament, per& sembla 
que es tendeix cap a una optimitzacici dels recursos amb el tras- 
p h  dels serveis a la Generalitat i, timidament, t a t  en I’assis- 
tkncia primbia com en l’hospitalbia, es van creant unitats de 
psiquiatria i salut mental, com les obertes no fa gaire a la Ver- 
neda, 3a Pau i la Mina, en l’iimbit d’atencid primhria. Malaura- 
dament continuen essent insuficients en nombre i la 
implantaci6 és lenta. 

La subsecci6 de consum ha estat tractada amb més amplitud 
en aquest informe de 1991. Bhsicament, els assumptes, els te- 
rnes tractats, fan referkncia a l s  serveis i subministraments; tam- 
bk es dedica un apartat a la nova Llei d’habitatge. 

S’ha rebut un nombre important de queixes relatives al mal 
funcionament dels serveis de correus i de telefons, En el primer 
cas, l’abjecte de ia queixa és el retard en la distribució i la per- 
dua de la correspondkncia: la insignificanqa de la indemnització 
en cas de pkrdua resulta absolutament desproporcionada amb el 
perjudici causat -la quantia de la índemnitzaci6 ha passat de 
1.600 pessetes el 1990 a 3,000 pessetes l’any 1991-, i moites 
vegades molt difícil de cobrar. Pel que fa al servei de telkfon, la 
problemhtica és diversa: nuclis de pobIaci6 on no arriben linies, 
suspensi6 del servei a causa d’obres de la companyia i la modi- 
Eicaci6 dels contractes d’arrendament dels aparells amb E’oferta 
de la Telefhnica d’adquitir-lo a la mateixa empresa o a qualse- 
vol altra; pel que fa als subministraments, les queixes es centren 
en la facturació dels consums i en la prhctica del cobrament pel 
consum estimat. 

Pensions i treball. Dins d’aquesta secció han estat seleccio- 
nats tres blocs teemitics: pensions i beneficis derivats de la Llei 
d’amnistia de 1977, el carhcter tuYtiu del dret laboral i l’horno- 
geneització del regim de Seguretat Social. 
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La probleinhtica suscitada en anys anteriors i exposada en 
els darrers informes al Parlament s’ha vist redui‘da i concretada 
en la mala gesti6 de la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques, pel retard en la resolució dels expedients 
instnrits i les limitacions dels drets: aixb fa que quinze anys 
despres encara no hagin quedat resolts els problemes derivats 
de les pensions i beneficis especials de la Llei 45/77, de 15 
d’octubre, dita de T’arninistia. Pel que fa als beneficis atorgats 
per la Llei catalana 18/84, de 20 de mar$, j a  indichern l’my 
passat la resolucib positiva per part de la Conselleria de Gover- 
naci6, en acceptar les nostres recomanacions i revisar els expe- 
dients per tal de fer possible l’oportuna regularitzaci6: enguany 
no hem tingut cap queixa referent a I’esrnentat problema. 

Ja vam indicar en infames anteriors la necessitat que es 
traspassés a la Generalitat el principal agent gestor del foment 
de t’ocupaci6, que ara per ara segueix sent l’mquilosat Institut 
Nacioiial d’Ocupaci6, Inem. Les negociacions -no pacifiques, 
per cert- sobre el traspis de 1’Inern a la Generalitat han de con- 
tinuar sent, al nostre entendre, el punt de mira del Govern de la 
Generalitat. Es va notant de mica en mica l’impuls de 1’Admi- 
nistraci6 per mantenir un rhgirn pibfic de Seguretat Social per a 
tots els ciutadans, e1 qual ha de garantir I’assistkncia i les pres- 
tacions socials suficients, especialment en el cas de falta de fei- 
na, tal corn predica l’article 41 de la Gonstitucid espanyola, 

Aixb no obstant, l’abast de la normativa i les mesures en 
aquest hmbit s6n molt m6s espectaculars quan s’anuncien que 
no pas quan s’han d’executar, Malgrat que la Constitució també 
imposi als poders piiblics de garantir la suficikncia econbmica 
als ciutadans durant la tercera edat, rnitjanpnt pensions ade- 
quades i actualitzades peribdicament, seguim rebent moltes 
queixes que palesen la insuficikncia de les prestacions i l’escas- 
sa resposta de E’Adrninistraci6 als reptes sbeio-econbmics de 
l’envelliment de la poblaci6 i als problemes dels ciutadans 
d’edat avanqada. 

Serveis socids. Les dues novetats de la semi6 sisena, dels 
serveis socials, responen a la publicació de sengles lleis al Par- 
Iament de Catalunya: la Llei sobre mesures de protecciti dels 
menors desemparats i de 1’adopcilS i la Llei de promoci6 d’aac- 
cessibilitat i de supressi6 de les barreres arquitecthniques. A 
més, es tracta de qüestions recurrents d’altres exercicis, corn el 
problema de la gent gran, deis disrninuits fisics i psiquics i de 
les expectatives creades i frustrades de les pensions no contri- 
butives. (Pausa.) Ates que les lleis abans esmentades van ser 
aprovades a finals de I’any 1991, només s ’ha pogut fer una anh- 
lisi del text legal, i es fa palesa la reserva de les incidencies que 
podia tenir sobre la matitat fins a poder constatar els resultats 
de llur aplicacicj. 

No obstant aixb, 1’Informe forinula mes reflexions sobre els 
problemes de l’ndopcici. Els procediments d’adopci6 resulten 
prou desconeguts per als ciutadans i ies notfcies que saIten als 
mitjans de comunicació solen recollir únicament els problemes 
de les llargues llistes d’espera, posant de manifest la despropor- 
ci6 entre el nombre de menors abandonats i els possibles adop- 
tants. El procediment comenp per la selecció de persones 
adoptants hptimes per al menor; a continuació, s’inicia un pe- 
rhde d’adopci6 anomenat d’acolliment, durant el qual el menor 
conviu amb cls futurs adoptants. La realitat demostra que ies 
Ilargues llistes d’espera per adoptar estan constituides per per- 
sones que desitgen un nadó que gaudeixi de bona salut; el norn- 

bre de menors que compleixen aquestes condicions 6s mort 
baix. Pel que Fa a I’etapa d’acolliment, cal remarcar que es pro- 
dueixen un bon nombre de retorn d’infants, amb el consegüent 
trauma per a l  menor. Aquest fet obliga la Direcció General 
d’Atenci6 a la Infhcia a extremar les precaucions. 

La presentaci6 del Pla integrd de vellesa i Ia seva aplicació 
han estat objecte d’estudi per part de la nostra institucib. Es 
preveu efectuar el seguiment durant l’any en curs de la gradual 
aplicaci6 d’aquest Pla, que qualifiquem d’ambici6s, innovador i 
que presenta objectius a llarg termini. Aixi mateix, la nostra 
previsi6 inclou el seguiment dels problemes quotidians d’aquest 
sector de la població, els vells, i, per tant, caldrA esmeqar una 
especial atenció a l’estudi dels problemes derivats del funciona- 
ment de les residencies per a gent gran, que en molts casos de- 
noten greus deficibncies de control. 

La segona Llei que es comenta és la d’accessibilitat i supres- 
si6 de barreres arquitectbniques, Aquesta Llei, fruit del consens 
parlamentari, ofereix solucions noves que els ciutadans han re- 
but amb esperanga, 

Pe1 que fa a les dues lleis comentades, hem de dir que, si es 
vol que els postulats legals puguin esdevenir efectius, cal un 
gran esfoq de promoci6, expIicaci6 i propaganda de Ia llei i 
una important inversi6 perque s’inclogui el seu estudi en els 
programes generals de formació i en eIs específics de tots els 
professionals que les han d’ap1ica.r i fer viables, 

Ensenyament i cultura. Pe1 que fa a l’ensenyament, hem re- 
marcat especialment qüestions referents a les universitats cata- 
lanes, a la responsabilitat patrimonial dels professionals de 
I’ensenyament i als problemes, de reserva de places per ds h- 
cimaris interins, derivats de l’aplicació dels convenis i de la 
LOGSE. Per tercer any consecutiu, ens hem hagut de referir a 
les universitats catalanes, per posar en relleu que, malgrat els 
esforqos realitzats, continuen presentant massificacims i defi- 
cikncies de places. En aquest sentit, si bé s’han creat dues mi- 
versitats noves, una de pliblica i una de privada, la Pompeu 
Fabra i la Ramon LIuii, respectivament, i recentment se n’han 
creat tres mks, la de Lleida, la de Girona i la de Tarragona, RO 
s’han pdmliat de moment les mancances alhdides: el nombre de 
places que ha ofert per segon any consecutiu la Universitat 
‘Pompeu Fabra ha estat totalment insuficient per absorbir la de- 
manda que hi ha. 

L’any 1991 ens van arribar nombroses queixes en relació 
amb l’acces a la universitat; de totes ellles, se’n va fer una selec- 
ció i vam mantenir una reunió amb el Departament d’Ensenya- 
ment, per tal d’intentar trobar solucions: excepte en un cas, que 
responia a u11 error, no s’hi va poder fer res i totes les reclama- 
cions van ser desestimades pel Departament, 

Volem fer una espcial considerad de Ia implantaci6 
aquest curs del districte universitari compartit, A la massifica- 
ci6 i dhficit de places universitbies a Catalunya s’ha afegit un 
nombre de places en la prhctica inexistent, 844 en total, per a 
alumnes de la resta de I’Estat, si be la demanda per aquesta via 
ha estat inferior al nombre de places creades -només 583 solli- 
cituds, de les quals 286 foren rebutjades per nota insuficient, 
Com que es tractava de places inexistents, raó per la qual les 
vacants no han pogut ser ofertes a estudiants cataians, per poca 
que sigui la demanda, la valoració que ens mereix ha de ser for- 
gosament negativa, A més a més, la implantaci6 del districte 
universitari compartit planteja dues qüestions més: la incidhcia 
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en el procks de normalitzaci6 lingüística a les universitats i el 
conflicte amb el principi d’autonomia universithria. 

Justicia. Es tracta d’una seccid molt extensa, j a  que abasta 
els problemes de l’Administraci6 de justicia corn a servei pi-  
blic i el m6n penitenciari. Certes qüestions recurrents, com la 
lentitud en els procediments, hi són tractades a bastament. Wn 
kmfasi especial hem posat en l’aplicaci6 tardana de les penes 
privatives de llibertat, que d6na lloc a situacions sagnants, és a 
dir, l’ingrks en pres6 de persones que han fet la seva vida i 
s’han rehabilitat i que amb molta probabilitat recauen en antics 
hhbits de maia conducta arran de la Seva estada a la pres& 

Un altre dels assumptes tractats 6s la protecci6 de la victima. 
Recordem all6 que ja es va recordar en l’lnforme de 1989 sobre 
I’especial cura que caldria aplicar als procediments posteriors a 
la comissi6 dels delictes per no wictimitzar>> encara més 
aquells que han hagut de patir l’acci6 delictiva. Igualment, se- 
guint el coment mes actual, proposem l’adopció de mesures que 
tendeixin que el dehqiSent pugui esmerqar’ esforps a rescaba- 
lar la vr’ctima dels danys que li han estat causats. 

- Dins del tema general del m6n penitenciari es pasa en relleu 
el supbsit, malauradament cada vegada més freqiient, dels d re  
godependents d’hhbit adquirit a la pres6, que es troben en lli- 
bertat sense assistkncia rn2dica ni voluntat d’obtenir-ne ni de 
desvincular-se de la droga, moltes vegades malalts de sida i que 
depenen directament dels seus familiars, als quals extorquen i 
maltracten de manera continuada: es denuncia la inexistkncia 
de centres d’acolliment d’aquest: col.lectiu. Igualment conflicti- 
va resulta l’apiicaci6 del benefici de l’article 60 del Reglament 
penitenciari per als reclusos amb malalties en fase terminal que, 
no comptant amb cap suport hurnh fora de la pres6, no poden 
aconseguir morir dignament en llibertat; en aquest sentit, el D e  
partament de Just€& ens ha informat recentment de la prbxima 
inaguraci6 d’un petit centre fora dels recintes penitenciaris per 
allotjar alguns dels reclusos que es trobin en clrcumsthcies..,, 
en les condicions abans esmentades. Crec que és un bon co- 
menqament . 

El llibre segon d’aquest Informe ha estat dedicat a les limita- 
cions i a les perspectives de la llengua catalana a 1’Administra- 
ci6 pública, Entenc que al cap de vuit anys de parlar en ets 
meus informes de la normalització lingüística del pais es podia 
fer una recopilaci6 d’allb que s’ha anat dient al ilarg del temps, 
i que s’havia de fer balaq d’aquesta normalitat lingiiística. 
Corn es despren de la lectura de la monografia, hi ha sectors de 
l’Administraci6 que encara RO utilitzen carn a thnica general la 
llengua catalana: l’ensenyament en el segon i tercer cicle i 
l’Administraci6 de justícia s6n els sectors més deficitaris pel 
que fa a l’Administraci6 de la Generalitat; quant a 1’Adrninls- 
traci6 perifhica, tot i que s’han prodriit avenps, la integraci6 
lingüística plena encara és molt lluny. 

Entenc que el teme <morrnalitzaci6}> a hores d’ara nom& 
s’hauria d’aplicar a l’Adrninistraci6 perifenca de I’Estat: a 
I’  Administració de la Generalitat caldria aplicar I’expressi6 
aormalitat en l’iis de la llengua prbpia de Catalunya>>, A Cata- 
lunya parlarem de womalimt lingiiistica>> quan els actes ruti- 
naris es produeixin en cat&, perb haurem de parlar de 
<mormalitzaci6>> mentre hi hagi rbssecs administratius en Ilen- 
gua castellana. Per aixb, encapgala aquest Jlibre la cita de MañB 
i Flaquer: <<No som catalans perqu& parlem catalh, parlem cata- 
18 perquk som catalansn. El problema d’idcntitat nacional sub- 

sisteix UR segle després. Aquesta és la rad per la qual acabem Ia 
monografia comparant les Bases de Manresa amb I’Estatut 
d’autonomia. 

L’any passat denunciava davant la Comissi6 del Sindic el 
periil que representava l’adopci6 de rutines i esthdards per piut 
de 1’AdministraciÓ. Els esdeveniments i les queixes rebudes du- 
rant aquest exercici em fan aprofundir aquesta qiiesti6 i intentar 
de matisar-la, Problemes COM la droga, la prostituci6, la sida i 
la marginaci6 en general denoten un estat de crisi que convida a 
la reflexi6. Els poders ptíblics es resisteixen a afrontar aquests 
problemes i els resultats que en deriven 6s una actuació coacti- 
va moltes vegades per fams d’hndole estrictament polizica i no 
administrativa. EIS problemes enumerats constitueixen un cer- 
cle vici& i estan estretament vinculats: es diria que les línies 
d’actuació dels poders ptíblics fins ara han anat enfocades a eti- 
quetar, encerclar i moltes vegades desplapr els grups que pa- 
teixen aquestes situacions, perb no a atacar-ne les causes, 

Sovint el funcionari veu uitrapassada la seva activitat profes- 
sional en trobar-se constrenyit a seguir instruccions el resultat 
de les quals sap que és impopular i inoperant. Per exemple, 
quan em reuneixo amb professionals de la medicina, especialis- 
tes en els problemes de la prostitucid i la seva relaci6 amb la si- 
da, rn’adono que no es tracta d’un problema exclusivament 
medic, és a dir que no deph hicament de l’hea sanithia, sin6 
de Merents adnhistracions -el mateix es pot dir de les mani- 
festacions dels especiaiistes en clrogodependhcia. Les actua- 
cions que es porten a terme són, de moment -com deia abans-, 
la definició del grup de risc, la qual cosa porta directament cap 
a la marginaci6 dels col.lectius, a continuaci6 es produeix el 
desplapment a traves de les activitats delictives dels afectats 
cap a les presons, filtim destí de molts marginats. 

L’actitud de negar els problemes aflora tamb6 en el tracta- 
ment donat als conflictes generats per la preshcia Negd d’es- 
trangers al pals. Ningú no pot negar que els resultats de l’acord 
del Consell de Ministres del juny de i991 sobre regujaritzaci6 
de treballadors estrangers no han estat d’allb m8s escaient. 
Aquest procés regularitzador obert per l’esmentat acord havia 
estat reclamat amb vehernkncia tant pels afectats corn per diver- 
ses associacions i entitats sensibilitzades davant la preckria si- 
tuacici en que viuen els estrangers immigrants. La realitat & que 
solament una rninirna part d’aquests estrangers s’hi han pogut 
acollir amb resultat satisfactori, i la major pafl es-veu abocada a 
viure en la més indignant marginació i clandestinitat. “he vis- 
tos que han preferit trencar els vidres d’un gran magatzem i fer- 
se agafar i anar a la pres6, tot per evitar l’expulsió. Aquest 
problema no t6 una soiuci6 administrativa, sin6 que cal trobar- 
hi solucions polítiques, i no es tracta de saber qui en $6 la com- 
pethncia, sin6 que hem d’adonar-nos que tenim davant nostre 
un repte i unes necessitats socials: de la urgkncia i la foma amb 
que ki trabcm solucions dependri que la realitat social no de- 
semboqui en situacions límit. 

Per acabar, dos mots dedicats a expressar el meu agraiment a 
moltes persones pertanyents a la societat civil que, de manera 
individual o col-lectiva, ens han fet arribar valoracions positives 
sobre la tasca del sindic de Greuges durant aquests vuit anys. 
Aquestes persones ens han participat el seu beneplhcit i anukn- 
cia per la lluita en defensa dels valors dernocrhtics i dels drets 
humans, a través de l’execució del mandat parlamentari; en opi- 
ni6 seva, la instituci6 ha actuat amb raonaments i acci6 monitb- 
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ria per aconseguir una interpretaci6 equitativa de les lleis i un to 
més humh en I’actuació administrativa, d’acord amb els prin~i- 
pis d’igualtat, llibertat, justicia i pau, paraules velles, perb per a 
mi sempre actuals. 

Grbcies. 
El Sr. PRESIDENT: Un cap realitzada la intervenci6 de 

l’honorable senyor Rahola, correspon ara cl’intervenis als grups, 
d’acord amb alJb que estableix l’article 144 del nostre Regla- 
ment, Cornerquil el Grup d’hiciativa per Catalunya, Els recor- 
do ... (Remor de veus.) Perd6: d Grup Popular, Els recordo que 
disposen d’un m k i m  de deu minuts i que no 6 s  necessari que 
els consumeixin. Té la paraula la senyora Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. n*lustres 
senyores i senyors diputats, en primer lloc, agrair a l’honurable 
síndic de Greuges la seva explicació, perqu5 sens dubte comple- 
menta l’hfome que, publicat el passat 15 d’abd, al llarg 
d’aqumts dies hem pogut estudiar amb atenci6, En nom del Grup 
Parlamentari Popular, agraeixo a I’honorable síndic i sinndic adjunt, 
aixi com a tot I’quip de la instituci6, cl treball realitzat en el trans- 
curs del 1991 en defensa dels drets fonamentais del ciutad8, tant 
pel que fa a l’hfome com al llibre segon, S Q ~ E  el tema de la llen- 
gua catalana a 1’Administració pública. 

Després d’estudiar les queixes pubIicades en 1’Informe 
-molt ben escollides, per cert-, les introduccions i conclusions 
per cadascuna de les seccions o dels deu Ambits, hrnbits que s6n 
un rephs general de totes les hees de la vida p6blica en que es 
desenvolupen els ciutadans. 

Voldria destacar, en primer lloc, Za consulta dihia, Creiem 
que 6s una tasca molt efectiva i a la vegada divulgativa per als 
mateixos ciutadans que acudeixen a la Sindicatura, i ens consta 
que surten molt satisfets per la informaci6 i l’orientació rebuda, 
D’aquestes 1.235 queixes o consultes, el Grup Popular vol des- 
tacar la preocupaci6 generalitzada del ciutadh per la mama i 
deteriorament dels serveis per part de les grans companyies 
subministradores, com pot ser telkfons, correus, l’aalgua, el gas, 
l’electricitat, Renfe i els impostos que graven determinats ser- 
veis, com els de I’aigwa. El menyspreu de les administracions 
locals envers el ciutadh en no donar resposta rhpida i concreta, i 
els silencis administratius. En definitiva, una actuaci6 adminis- 
trativa poc Rgil que porta molt sovint els ciutadans a iniciar 
llargs procediments contenciosos per tal de defensar els seus 
drets i interessos. 

En segon lloc, de les 1.643 queixes entre trhmit i resoltes ens 
preocupa la ternitica plantejada a la secció dels serveis socials, 
administraci6 general i ordenaci6 del territori, perqu& s6n les 
més nombroses; tamb6 l’augment de tes queixes de I’hmbit tri- 
butari, i evidentment són molt importants les 248 queixes sobre 
els menors, els minusddids, les barreres arquitectbniques, la 
problernhtica en les adopcions, entre d’altres, I quedem sorpre- 
sos que prhcticament no se’ns diu res dels cokctius InBs rnar- 
ginats, que són eh pobres, els captaires: quins tipus de queixes 
li arriben sobre les bosses de pobresa? Des de 1985, en I’hfor- 
me, quant iian augmentat? 6s cert que a Catalunya unes 
7 0 0 ~ ~ 0  persones es troben en aquest cas, aproximadament, un 
lS% de la població? Les condicions de vida sempre prechies, 
tot l’any, dels marginats, es compliquen a l’hivern, i fins i tot 
anem veient que a aquest col4ectiw heterogeni darrerament s’hi 
ha afegit un nou contingent, els estrangers -africans, magribins, 
guineans, nigeri‘ms, sud-americans, immigrats de l’Est-: quines 

actuacions s’hm fet des de la Sindicatura? Aquesta marginaci6 
és un termbmetre de la crisi i la clandestinitat? 

Remarcar tamb6, en Ies conclusions, la qualificaci6 del preu 
de l’aigua com a preu públic, la informació als particulars a 
I’hora d’imposar contribucions especials, el respecte de 1’ Ad- 
ministraci6 a fer conbixer de forma individualitzada les seves 
obligacions tributkries als ciutadans, el tema do l’habitatge dig- 
ne i adequat a les necessitats, la sanitat, la problembtica de Ia si- 
cia... Són conclusions a les quals el Grup Popular dóna prioritat 
i que mitjanqant iniciatives parlamenthies i mocions a les ad- 
ministracions locals estem portant a terme. 

Recollim, honorable shdic, la reflexió sobre la discordanqa 
existent entre la majoria d’edat civil, 18 anys, i Ia penal, 16 
anys, i recordem el pessim funcionament i retard de l’aparell ju- 
dicial -com se’ns indica-, la injustfcia d’entrar en pres6 vuits 
anys desprgs d’haver comes un delicte, quan ja s’ha refet prhcti- 
cament Ia vida ... S6n ara i eren les suggerbncies de l’honorable 
sindic ja 1’my 1990 amb referencia a l’hfonne del 1989. Per 
tant, hem avanqat o no? 

I una Última reflexi6 de treball per al present i futur: la conti- 
nu’ilat a fomentar Ia formacib professional i ocupacionaí, a fi de 
reduir les taxes de desocupació i satisfer aixl les exigkncies de 
competitivitat derivades de la consecuci6 del Mercat Únic Eu- 
ropeu. Com veu voste I’hterks de I’Administració autonbrnica 
en aquest punt? Estem lluny de satisfer les necessitats que ens 
comporta la competitivitat n les empreses envers la fomaci6 
thcnica i professionaI? 

Per acabar, voldria destacar unes declaracions de i’honorable 
sindic en una entrevista el propassat 10 de maig. Literalment: <<Els 
ciutadans no coneixen prou la instituci6, no saben que pden de- 
manar, encara es queixen poc i de vegades alguns es gueixen ma- 
lament),; el Grup Popdar, any rere any, des de 1986, venim fent 
esment i rehvindicant la necessitat d’incrementar i dmar publici- 
tat a aquests actuacions, i fins i tot demanhvem i demanem la crea- 
ci6 d’un gabinet de premsa per donar a conkixer més i millor la 
tasca de la institucid del Sindic i que fos més coneguda pels ciuta- 
dans de Catalunya, que han de veure sobretot en el sindic una figu- 
ra que intenta preservar els drets i liibertats fonamentals que com a 
ciutadans tenen reconeguts, tal com ho preveu la Llei 14/84 
d’aquest Parlament. És possible crear aquest gabinet? Es pot sos- 
pesar pensant en els propers pressupostos? 

Ara fa tres anys, aquest Parlament aprova per unanimitat la 
Propici6 de llei de modificaci6 de la Llei 14/1984, article 34, 
de desipaci6 d’un adjunt al síndic per a la defensa dels drets 
dels infants, amb l’assumpci6 de les funciuons d’investigació 
que per a la resoluci6 d’una queixa o bt d’un expedient sobre 
els drets dels infants li encomani Q li delegui l’honorable síndic 
de Greuges: davant el nombre de queixes en Ia sec& dels ser- 
veis socials -248 nens-, el Grup Popular creu que seria bo i in- 
teressant, si ho creu oportú l’honorable sindic, per a l’any 
vinent, de gaudir d’un ~ ~ ~ Q I T I I ~  especific sobre la investigaci6 al 
llarg d’aquests tres anys en defensa dels drets de l’infant. 

Sols em resta manifestar-li el nostre reconeixement al treball 
en aquest informe d’eenguany, i el nostre suprt al síndic i a la 
instituci6 del Sindic de Greuges. 

Res més, i moltes gracies, senyor president. 
El S r .  PRESIDENT: Gracies, senyora Montserrat. A conti- 

nuació, pel Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la 
paraula la ilhstre senyora Oranich. 
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La Sra. ORANICH: Moltes grhcies, senyor president. HQIIO- 
rable sindic, companys i companyes, diputats i diputades, vol- 
dria comenFar, en nom del Grup d’hiciativa, agraint 1’Informe 
del Sindic de Greuges, manifestar absolutament el nostre suport 
i el nostre acord m b  tots aquells problemes que planteja i d e  
nar  realment les gracies a tota aquesta feina que ha fet el sh&c 
de Greuges, a tot el seu equip, i molt especialment també al s h -  
dic adjunt, senyor Elies Rogent. 

Creiem que en el vostre hforrne destaquen no només els 
problemes de la vida dikia, que afecten Ia major part de ciuta- 
dans de Catalunya, sin6 que tarnbh, des del punt de vista demo- 
crhtic, entenem que és molt oporhl que no només destaqueu 
aquests problemes generals, sinó també problemes que afecten 
determinades minories de la societat: només així podem avan- 
car, entenem, cap a una societat m6s lliure i m6s justa. 

De tots els problemes que destaqueu, és evident que no po- 
dem tractar-los un a un, pel temps de que disposem, p r b  si que 
ens n’han interessat especialment alguns, i d’alguns volh’em 
també saber la vostra opinió i fer-vos alguna pregunta. 

Comenceu parlant d’un tema que em sembla tambk dels 
primers que és actualitat avui, parleu de la problcmhtica de 
l’objecci6 de conscikncia, i l’abordeu des d’un punt de vista 
tan actual que dieu textualment: <<A cap persona rninimament 
informada se li pot escapar que d’un temps en@ va  creixent 
entre la joventut el sentiment de rebuig a les m e s  i, conse- 
ghentment, l’oposici6 alampliment del servei militar obli- 
gatorb, Ahir, quan conjuntament amb altres diputats 
d’aquesta cambra assistíem a Girona al judici contra un in- 
submls, vam veure clarament quines eren les postures de la 
joventut en aquest tema. Tarnbk en els ternes que feu menci6 
que s’haurien de modificar de l’actual Llei d’objecci6 eons- 
cikncia, esperem que entre la vostra feina i potser tarnbk la 
nostra, ja que hi ha una proposició de llei aprovada per la 
majoria d’aqucsta cambra per demanar a1 Parlament espa- 
nyol que legisli en aquest sentit ... 

Feu menció a molts punts del terna de l’habitatge, i en un 
dels punts tamM que heu fet menció, que fa referhcia a les mi- 
nories d’aquesta societat, com és el tema dels estrangers, evi- 
dentment coincidim, honorable síndic, amb la vostra apreciaci6, 
que avui en l’liifome que ens heu presentat i tambt5 la vostra 
exposiei6 em heu fet tambk p a h ,  que no s’han resolt de mane- 
ra adequada les peticions dels estrangers, de normaIitzaci6 de la 
seva situaci6, els rebuigs han sigut d’una manera tan considera- 
ble que és absolutament impossible que tota aquesta gent na 
complís les condiciolis mínimament exigides que una societat 
democrjtica ha de demanar a unes persones que vénen aquí per 
demanar feina i, al cap i a la fi, per sobreviure, 
Un dels altres punts en qui: feu menció, en aquest cas i 

aquest any, en el tema sanitari, 6 s  l’aspecte de la sanitat a les 
presons. Sabem que en aquest tema ho dieu perque teniu certes 
esperances d’aquest petit hospitaI penitenciari que es creara 
-mes que hospital penitenciari, una petita secci6 per als presos 
malalts terminals, amb UR problema de  total actualitat avui dia 
carn 6s el tema de la sida-, per6 jo us voldria preguntar, quant a 
1 ’actual Reglament penitenciari, quines queixes rebeu de l’apli- 
caci6 d’aquest article 60, que preveu la llibertat dels maialts ter- 
minals perqwk puguin morir al costat dels seus sers estimats o 
bt5 en companyia familiar i ben atesos, donat que no tenim un 
hospital penitenciari en condicions a casa nostra, Per qui: s’apli- 

ca de manera diferent a uns interns o a uns altres aquest article 
del RegIarnent penitenciari? 

Heu parlat tambk de punts que crec que s6n molt importants 
quant a tot el sistema laboral al nostre pais, i encoratgeu -i tam- 
bé us hi donem el ple suport- el Govern de la Generalitat a IM- 
tar. Dieu, fins i tat, que les negociacions no són pacífiques 
quant al trasphs de 1’Inem a la Generalitat de Catalunya, el tras- 
phs de I’lnem a Catalunya: aquesta és una vella situació que per 
no vella no 6s actuai, i tamM jo diria que una reivindicació im- 
portant per part dels catalans, 

Tamb6 hi ha un punt qu2 penso que 6s fonamental, que 6s tat 
el tema de justícia, La companya que ha parlat abans ha fet re- 
ferkncia ai  tema de menors, i voldria també dir, a l’acord que 
ella ha presentat, el nostre acord quant a la discrephcia de la 
minoria d’edat penal i la minoria d’edat civil. Per6 en el terna 
de justícia, honorable sindic, entenem que feu, evidentment, un 
dictamen que tota la societat hi esta d’acord, que la justicia no 
funciona, no fknciona per moltes qüestions que no tinc temps 
aqui de tractar, perb tamb6 dieu quelcom que considero molt 
important: dieu que wal  no nom& fer lleis, sinó fer-les ben fe- 
tes>>, i sabeu que els que ens dediquem a la justícia -i aixi ho 
feu pali% al vostre Informe tenim de vegades moltes dificultats 
a aplicar aquestes lleis que no s’han fet de la manera que real- 
ment s’haurien de fer. 
Hi ha problemes de justicia que també us voldriern fer pales 

que preocupen molt el Grup d’hiciativa, que és quant al tema 
del trasphs de competencies i els desacords importants que hi 
ha sovint entre la Conselleria de Justícia i el Ministerio de Justi- 
cia espanyol, Ahir mateix, a Girona, quan assistíem al judici de 
l’hsubmis, veiem com un important edifici judicial a Girona no 
ha entrat en funcionament per manca d’acord entre la Conselle- 
ria i el Ministerio quant a la vigilbcia i a la informatització, i 
mentrestant la justícia no es pot aplicar en les condicions que 
serien desitjables. 

Perb hi ha un punt, que potser hi feu molta menci6 i que ja 
n’hi fbieu al vostre Informe de l’any 1989, que crec que mereix 
una especial atenci6, que és el terna de la víctima, La victima 
entenem que no te suficients garanties en la nostra legislacid 
per ser rescabalada dels danys que ha patit, i tamM us volldriern 
preguntar, honorable sindic, si amb les noves legislacions que 
hi han actualment, molt especialment la que ha entrat en vigor 
no fa ni un mes, la Llei 10, de 1992, de mesures urgents de re- 
forma processal -que quan parlem de lleis no ben fetes ens re- 
ferim a lleis com aquesta-, si enteneu que Ia víctima pot quedar 
encara mes desprotegida en el tema dels judicis urgents quan es 
requereix que I’acusaci6 privada achii ja des del primer mo- 
ment al jutjat de guhdia quan la victima normalment, en 
aquests moments, eI que esta 6s espantada del delicte, de 
l’agressi6 de qui? ha sigut objecte, i no ha pogut trobar encara 
ningú que la defensi. 

Per acabar -no voldria allargar-me-, també donar-vos el 
nostre suport i encoratjament a tot el llibre segon del vostre In- 
fonnc, quant al terna del catal$: parleu molt del terna del dis- 
tricte compartit universitari i tot el que aixh pot suposar quant a 
i’agressi6, una vegada més, a la nostra llengua; parleu tambB -i 
crec que 6s important que ho hagueu destacat- del tema de l’ús 
de la llengua catalana en l’Administraci6 de justícia, i feu men- 
ció de les frases d’un important jutge catali, que ens recorda 
que als jutjats de Catalunya s’utilitza sovint rnks el liati que el 
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catali, i aixb és greu; denuncieu -i aqui voldria acabar- que hi 
ha -i aixb m’ha espantat bastant, i crec que hi estic d’acord, 
també- una certa apatia a tots nivells, públics i privada, quant a 
la normalització lingüistica; també encoratgeu a fer una nova 
modificació leg al... Crec que, aquesta apatia, ens n’hem de fer 
tots un pensament, perqut: afecta tota la societat cataíana, i j o  
voldria, honorable sindic, que amb el vostre informe ens aju- 
deu, a la societat catalana, a intentar a poc a poc sortir d’aques- 
ta apatia, que seria el nostre enfonsament, 

Mol tes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Oranich. A continua- 

ci6, en representació del Gmp d’Esquerra Republicana, tB la pa- 
raula l ’illustre senyor Bosch. 

El Sr. BOSCH: Moltes grkies, senyor president. Honorable 
sindic de Greuges, no vull comengat. sense fer constar pública- 
ment l’agrahent de1 Gnrp Parlamentari que represento pel bon 
treball realitzat des de la institució que presidiu durant tots 
aquests anys ti’aactuaci6 -aquest agrairnent, el volem fer exten- 
siu a l’adjunt del sindic j a tot l’equip de la Sindicatura-, un tre- 
ball que molt ficilrnent hauria pogut caure en 11wgs 
burocratismes o bé en el que hauria estat pitjar, en un funciona- 
ment testimonial més per cobrir les espatlles a les institucions 
públiques que per servir el ciutadh. Sortosament, la Sindicatura 
de Greuges ha funcionat com a eina al servei dels ciutadans i 
els ha defensat i els defensa de les arbitrarietats, de la desinfor- 
mac% i del risc de prepothcia de funcionaris i politics. Tot ai- 
xb ha estat fet amb rigor i seriositat i una total independkncia 
respecte a ies altres institucions. 

Per altra banda, la ciutadania tarnb6 110 ha constatat i acudeix 
al Shdie de Greuges quan es troba amb problemes respecte a 
les institucions: l’augment de sollicituds any rere any 6s un bon 
exemple del que dic. Desitgem que aquesta via serveixi per fer 
la politica més humana i impedir que institucions i ciutadans no 
es trobin corn a adversaris, sinó corn a col-laboradors lleials, al- 
hora que la mediaci6 del shdic de Greuges impulsi la via del 
diklcg per damunt de Ia eonfrontacib. 

Entrant en alguns detalls de I’Informe, i al marge del nostre 
posicionament global, que ja prcnclrem públicament a la sessi6 
pleniria corresponent, volem comentar i preguntar al sindic al- 
guns ternes concrets. 

En primer lloc, i a la vista de les conclusions de l’hfome, 
constatar el fet lamentable que el síndic de Greuges hagi de fer re- 
cnmmacions sobre com han de funcionar les institucions: sembla 
com si, després de tots aquests anys d’actuacions, el Govern o bé 
no fa cas del síndic o bé no té la c.apacitat de resoldre els proble- 
mes denunciats pels ciutadans i documentats pel sindie. Sobre 
aquest tema volia preguntar4 quina 6s la receptivitat de les &€e- 
rents administracions als suggeriments del sfndic i si aquesta re- 
ceptivitat ha anat variant al I l q  dels anys i en quina direcci6, 

En segon lloc;, veure com els problemes ocasionats per temes 
com ei de l’objecció de conscikncia i el. de la insubmissió conti- 
nuen sent presents als informes anuals, i més si tenim en comp- 
te les inadmissibles recomanacions als fiscals fetes pel nou 
fiscal general de 1’Estat. Quina 6s l’ophi6 del shdic sobre les 
possibles solucions de caire definitiu? I, donat que 6s un proble- 
ma de caire estatal, quina 6s fa posició del defensor del Puehlo 
en aqzlest terna? 

Finalment, nomes utis comentaris sobre el llibre segon, que 
aquest any cobreix tnanagrXicament el terna de la normalitza- 

ció de la llengua catalana. En tant que representant en aquesta 
Comissi6 d’aquells que aspirem a veure el nostre país situat en 
la normalitat a tots els nivells, em pIauen especialment les con- 
clusions a quk arriba el sfndic de Greuges, fruit de les queixes 
rebudes i de les investigacions realitzades. 

En primer lloc, el nostre Grup comparteix la rwomanaci6 a 
la Generalitat perqu?: promogui, més del que fa ara, la corner- 
cialitzaci6 de productes de tota mena que resdtin competitius, 
aixb al marge del fet de ser retolats, impresos, doblats, etcktera, 
en catal&; també compartim la recomanació que cal ajudar els 
empresaris amb serveis de tmducci6 i correcci6 Bmpliament di- 
vulgats, perque puguin editar correctament els seus textos en la 
llengua del pais. 

Em satkfi especialment veure també corn la Sindicatura de 
Greuges fa costat a una moci6 aprovada unhimement pel Par- 
lament: de l’anterior legislatura, el 16 de maig del 1990, i a pro- 
posta d’Esquerxa Republicana, sobre la necessitat de fer els 
estudis necessaris per modificar la Llei de nomalitzaci6 lin- 
güística. Recordo que aquella moci6 unknime; instava, en el seu 
punt quart, el Govern a (<prosseguir vetllant pel compliment 
efectiu de I’actual Llei de normalitzaci6 lingüística, per tai de 
cobrir adequadament els buits legals existents i. realitzar, en el 
termini més breu que sigui possible, els estudis oportuns que 
permetin avaluar correctament la viabiiitat juridica i la necessi- 
tat tkcnica d’actualitzar o no la Llei de normalització hgiiisti- 
ca, aprovada pel Parlament de Catdunya el 1983)); un any 
despr&s, ara fa pocs dies, amb els vots de la majoria es rebutja- 
va una rnoci6 subsegiiient a una interpellació del nostre Grup 
que, en el seu article primer, deia ell següent: <<El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a presentar davant la Comissi6 de 
Politica Cultural, i en el termini més breu possible, I’informe 
sol.licitat per acord unhime d’aquesta cambra sobre la possibi- 
litat de procedir a la modificació de Ia Llei de normalització lin- 
giiística de Catalunya per tal d’adaptar-la a les necessitats 
sociohigüfstiques actuals>>. Aleshores, aixb vol dir que la majo- 
ria ha canviat de parer: esperem que en aquest debat d’avui o en 
el debat que tindrh lloc a la sessi6 plen‘aria del Parlament sobre 
el present Informe, el Grup majoritari tingui ocasi6, davant 
l’autoritat del sindic de Greuges, de rectificar i prendre decidi- 
dament el carni de la normalització lingiiistica. 

Igualment, volem manifestar que acollim plenament Ia p r o p -  
ta que fa el sindic aI Parlament de crear una comissi6 parlamenth- 
ria encarregada de la defensa i nomahmi6 de la llengua catalana 
a les institucions; pot comptar amb el nostre suport, i esperem i de- 
mmem un compromis de la resta dels p p s .  

Sobre el que no podem estar tan segurs com n’esth el síndic 
15s sobre el tenia dels Jocs Oiimpics. T6 el sindic informacions 
que li permeten afirmar que aquest esdeveniment constituira 
unit ocasió singular i immillorable per constatar el grau assolit 
en el procés de normaIitzaci6? Aquesta constitució, ser2 positi- 
va O negativa? 

En aquest Llibre segon, el. shdic de Greuges ha aprofundit en 
un tema vital per al futur del país, corn 6s el de la normalitzaci6 
lingiiistica: ens agradaria que servís d’exemple a totes les altres 
institucions dei pais, ja siguin prhpies -Generalitat, ajunta- 
ments, consells comarcals, etcktera-, j a  siguin foranes -com di- 
putacions, delegacions, etcktera-, per encarrilar definitivament 
i decidida el carni de la normalitat per al. catal&, 

Moltes gricies. 
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El Sr. PRIESTDENT: GrBcies, senyor Bosch. Pel Grup Socia- 
lista, tk la paraula I’il-lustre senyar Abell6 

El Sr. ABELL6 1 ALFONSO: Honorable síndic, senyor pre- 
sident, senyores i senyors diputats, el nostre Grup, és evident 
que far& una valoració molt més global de I’Informe en el pre  
per plenari. Creiem que aquell és el. marc apropiat i, per tant, 
avui aprofitarem aquesta Comissió per plantejar algunes qües- 
tions, fonamentalment, d’aclarirnent, o de preguntes lrigides a 
l’hforme que ha estat publicat en el Butlkti Oficial del Parla- 
ment i tamb6 a l’exposici6 que avui ens ha fet el síndic. 

Un primer apartat en que nosaltres vddfiern incidir 6s el que 
fa referkncia al dret de les minories, en concret quan s’aprofun- 
deix en el que signifiquen en aquests moments les politiques 
d’immigracir) i també en la Llei d’estrangeria. No hi ha dubte 
que segurament hi ha valoracions diferents sobre el que ha sig- 
nificat la tasca de regularització, que des del punt de vista del 
nostre Grup ha estat un aveng important respecte al que va sig- 
ni€icar al seu moment l’aplicaci6 de la Llei d’estrangeria, perb 
avui vull..,, voldriem entrar en dues qüestions i coneixer quina 
6s l’opinió del sindic. 

En primer lloc, si el síndic pensa que it Catalunya hi ha poli- 
tiques d’integraci6 per abordar amb seriositat la problemhtisa 
dels immigrants, que és evident que hi ha un pas previ que 6s la 
qiiesti6 de la regulaitzacib, perb en el moment que aquesta re- 
gularitzaci6 s’ha produi’‘ realment l’irnportant 6s que hi hagin 
politiques d’integracib que permetin abordar aquesta qiiestió, 

En segon lloc, tambk, li voldriern preguntar les gestions que 
s’han fet des de la seva instituci6 davant de les institu- 
cions -evidentment competents a Catalunya, totes les institu- 
cions catalanes- respecte als brots de racisme que al darrer any 
s’han produYt a Catalunya. Nosaltres hem observat que dintre 
de les actuacions d’ohci que s’havien pres, hi havia un cas molt 
concret, que és ei que fa referkncia a tota la problemhtica dels 
nens d’ktnia gitana que van estar privats d’anar a l’eseola d’Ai- 
tona. I, per tant, des d’aquest: punt de vista, volciriem codixer 
quines gestions s’han fet, en aquest GM i en aquest conjunt de 
casos, que, des del nostre puat de vista, representen un trenca- 
ment important en aspectes, evidentment, parcials de la convi- 
vhc ia  a Catalunya, 

En segon lloc, voldriem entrar en alguns aspectes que en el 
seu Informe s’aborden respecte a l’apartat de l’ordenació del te- 
rritori. Nosaltres, aquí, entrarem en dues qüestions. 

La primera, que fa referkncia a tota la politica d’habitatge; 
per tant, ens interessaria conhixer, des del seu punt de vista, si 
hi ha hagut avenps respecte a l’any anterior, respecte al que és 
la politica d’habitatge, sobrerot en tres aspectes -aspectes que 
havien estat ja assenyalats en 1’Informe de l’any anterior, de 
l’any 90-: en primer lloc, quant a les deficiencies constructives 
en els habitatges de protecci6 oficial; en segon lloc, en un as- 
pecte malt important des del punt de vista de qualsevol politica 
d’habitatge, és en els retards que hi ha en la concessi6 de sub- 
vencions, que des d’un punt de vista de plítica d’habitatge so- 
cial és molt important, i després en un aspecte que tamW se 
cita, que és en la irregularitat en el procediment d’adjudicacl6. 
Per tant, aquests serien eIs tres aspectes en quk nosaltres vol- 
driein que s’aprofundis despres, a l’hora de les contestes. 

L’altra qliesti6 faria referkncia a1 prcu de l’aigua. Crec que 
hi ha un informe important en l’exposició que es fa  del seli In- 
forme, en quk s’arriba a dir que hi ha dubtes d’algunes qües- 

tions que afecten la legalitat dels tributs en el rebut de i’aigua i, 
per tant, voldríem, des d’aquest punt de vista, que ens pagués 
explicitar quins s6n els dubtes que hi ha, precisament, R’aquesta 
legalitat, perqu5 sens dubte és el tema essencial a l’hora que els 
ciutadans paguin els seus rebuts pel consum d’aigua. I, després, 
si s’hm fet gestions des de la Sindicatura per tal d’abordar amb 
1’AdministraciÓ de la Generalitat el problema de la incorpora- 
ci6 de tributs als rebuts per consum d’aigua, que em sembla que 
en aquests moments és un tema de rnoIta actuditat i que, per 
tant, afecta, des del punt de vista del consum, la major part de 
ciutadans de Catalunya. 

El tercer bloc en quk nosaltres voldrkm entrar és el que fa  
referencia a sanitat i serveis socials, algunes qüestions per a no- 
saltres preocupants, En primer lloc, quan s’aborda la qüestió 
que fa referhcia a tota la problemhtica de nens, i en general de 
menors, el nostre Grup el que observa és que el major nombre, 
en aquests moments, d’expedients txebaliats per part de la Sin- 
dicatura han estat al voltant de la problemhtica de nens; en con- 
cret, es parla d’un nombre de 248 expedients -6s un xf ia  prou 
significativa-, i per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres 
voldríem abordar dues o tres qiiestions que per a nosaltres són 
importants. 

En l’anterior informe, en el de í’my 90, es deia que s’estava 
fent una recopilaci6 de dades sobre tots els centres de menors a 
Catalunya i,  per tant, també en Ea Comissió que teniem l’any 
passat se’ns va dir, en el torn á’algunes preguntes que li va fer 
el Grup Socialista, que properament es faria un informe mono- 
grafic sobre la situaci6 d’aquests centres a Catalunya, i, per 
tant, nosaltres voldriern conkixer en aquests moments com es 
troba reaiment aquest informe, si es presentara proprament aI 
Parlament, en quin grau d’aprof-indiment del treball ens tro- 
bem. 

La segona qüestid és la que fa referhcia a tota la situacih de 
la infhcia i de l’adolesckncia amb alt risc social, que en el seu 
Informe ja es diu que en aquests moments continua essent greu 
en algunes zones, evidentment, perque aquests factors d’alt risc 
social s6n m6s presents i es donen amb molta més freqiikncia. I, 
per tant, si des del seu punt de vista manquen equips professio- 
nds,  fdnamentalment els anomenats EAIA, que, sens dubte, 
evidentment, no és la solucid del problema, perb és un dels ele- 
ments m6s importants a I’hora de treballar al voltant d’aquests 
infants i adolescents d’alt risc social. 

I, en tercer lloc, entraríem en la qüestió que fa referkncia, 
dintre dels serveis socials, a les residkncies gerihtriques. No hi 
ha dubte que en els darrers temps hi ha una sensibilitat social 
cada vegada més important, sens dubte per alguns fets desgra- 
ciats que hali succe’it en algunes d’aquestes residhcies, i tarnb6 
voldriem con&ixer quines han estat les iniciatives que des del 
sindic s’han fet prop de l’Administraci6 de la Generalitat, la 
competent en el control d’aquestes residkncies, i s i  realment té 
previst també, perqu2 nosaltres considerem que 6s una qüestió 
preocupant, fer algun estudi concret i rnonogrific sobre la situa- 
ci6 de les residkncies gcrihtriques. 

L’altre ap,vtat en que el Grup Socialista voldria entrar és el 
que fa referkncia a la situacib penitencihria. En el seu Informe 
es parla d’alguris avenGos que hi ha hagut des del punt de vista 
de combatre Ia inassificacíd a Ies presons de C P + a h y a  i ,  per 
tant, en els na is  centres que en aquests darrers anys s’han inau- 
gurat a Catalunya, perb a nosaltres, al nostre Grup, evident- 
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ment, li continuen preocupant molts aspectes que fan referkncia 
a la mateixa massificació -les dades, jo  crec que no cal  repetir- 
les, estan aquí, i, per tant, aquesta és una situaci6 preocupant-; 
perb també voldn’em conhixer -pesqub creiem que en aquests 
moments hi ha alguns aspectes, segurament els més punyents 
de la massificació, en quk s’ha avangat- quines serien les refor- 
mes mes urgents que es considera des de la Sindicatura que res- 
ten pendents a les presons catalanes, tant des del punt de vista 
del treball penitenciari com de la situaci6 de les dones a les pre- 
sons O com dels joves. Creiem que aquests s6n alguns dels as- 
pectes que preocupen el nostre Grup. 

Finalment, el nostre Grup voldria incidir en algunes qiies- 
tions molt puntuals que feien referencia a les conclusions que 
en l’lnforme de I’my 90 motivaven el seu Informe, perque 
creiem que és bo que sobre aquestes conclusions es faci rm se- 
guiment, Perquk no hi ha dubte que el més important 6s que al- 
gunes d’aquestes conclusions es puguin, realment ..., en 
successius anys poder dir en aquesta Comissió que han estat so- 
lucionades o, fins i tot, quins són els problemes per no arribar a 
la solució. Nosaltres en voldriem destacar quatre o cinc, perque 
creiem que segurament eren les més importants que hi havia en 
les conctusions de l’any passat -no del 91 , sin6 del 90. 

La primera feia referkncia a tota la problern&tica de les llis- 
tes d’espera dels serveis sanitaris -per tant, voldriern conkixer 
des del seu punt de vista si hi ha hagut avenps en aquesta 
qüestib; lligada amb la qüesti6 sanitbia tambB estaria si s’ha 
potenciat la creaci6 de nous equips d’atencid primbia, que te- 
nia molt a veure amb tota la situaci6 de les llistes d’espera i, en 
general, sobre e1 Servei Nacional de la Salut a Catalunya; en 
tercer lloc, si hi havia coordinaci6, que era un dels aspectes es- 
sencials entre els recursos en relació amb els infants en situa& 
de risc -tota la problernMca entre Justicia i Benestar Social, en 
que ja discutiern l’any passat que la manca de coordinaci6 i de 
cornpetencies molt descoordinades feia que els recursos segura- 
ment no s’empressin de la manera que s’havien d’emprac, i fi-. 
nalrnent dues qiiestions, una que feia referkncia a la necessitat 
de millora pel que fa als sistemes de pre-inscripció de les uni- 
versitats catalanes, al qual tarnb6 es va dedicar una atenci6 es- 
pecial, i finalment quant a la necessitat de garantir et trebdi 
dels empresonats, Nosaltres creiem que aquestes eren qiiestions 
que eren importants l’any 90, i voldriern c~neixer si després 
d’un any hi ha hagut avenqos importants. 

Ehaiment, el nostre Grup, 6s evident que valora positiva- 
ment e1 que representa d’esforg, pel que fa a l’hora de fer un in- 
forme que no 6s més que una radiografia dels aspectes que m6s 
preocupen la societat catalana, per6 sobretot des del punt de 
vista d’aquells sectors que, sens dubte, per la seva sittuaci6 nor- 
malment social, tenen més dificultats que els seus problemes 
puguin ser expressats per les vies mes normals que te una socie- 
tat democrhtica. Per tant, des d’aquest punt de vista, nosal- 
tres -ho reiterw considerem que globalment 6s un informe 
positiu, per6 tarnbk voldriem aquests aclariments per tal de fi- 
xar mBs clarament la nostra posici6 de cara al proper plenari. 

Res més, i moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Abell6 En nom del 

Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, té la paraula l ’ i l h -  
tre senyor Omiols. 

El Sr. VIÑAS: Perd6: el senyor Viñas. 
El Sr. PRESIDENT: Perdd: el senyor Vifias. 

Ei Sr. VfiAS: Grhcies, senyor president. Honorable senyor 
síndic, senyores i senyors diputats, en primer lloc, el nostre 
Grup voldria agrair la presbncia avui de l’honorable senyor sin- 
dic i passar a fer una vaioraci6 del seu Informe, valoraci6 que, 
d’entrada, haig de dir que és positiva, en linies generals. 
Tenim, com cada any ja ens hi t6 acostumats, des d’en fa 

tres, el llibre primer i el llibre segon. Jo diria que el llibre pri- 
mer, en tot el conjunt de ternes, de conclusions, i la seva part 
estadística, és ..., dúna una visi6 rhpida i aclaridora, sobretot 
amb els grEcs, de Ia situaci6. I e1 que si que passa a tenir un 
pes especific propi és el liibre segon, cosa que j a  v a  dir, tam- 
bé, l’any passat: jo  diria que aquest Ebre segon ha passat a ser 
el moll de l’os, practicament, de tota I’actuacl6 del síndic. 
hi, per sobre, nosaltres quant a la normahac% hgiifsti- 

ca, que 6 s  un dels temes bhsics d’aquest llibre segon, doncs, 
ham de dir que, evidentment, ei proces de normalització va 
avangant, potser no amb la velocitat o amb la rapidesa que vol- 
driem, perb certament va avanpt ,  va entrant en unes vies de 
nomalitzaci6. 

Quant a la regdaci6 de la situaci6 dels estrangers, doncs, 
certament valorem les mateixes deficiencies que valora la insti- 
tuci6 del Sfndic, i aquesta regularitzaci6, nosaltres, és una de 
les preguntes que volddem fer-li, Per exemple, aquest problema 
dels estrangers que no han pogut regularitzar-se, que no han p- 
gut regular la seva situació, si veu alguna possibilitat, doncs, de 
demanar i’obertura d’un nou termini de regdaritzaci6 o alguna 
altra via per mirar que aixb es normalitzi, tot i entenent que el 
problema dels estrangers és un problema que, com el dels ma- 
lalts de Ia sida, com els dels drogaaddictes, com el dels matei- 
xos malalts mentals -com ha tLit fa un moment l’honorable 
síndic mateix-, és un problema que depassa les institucions, tot 
i que deph de les institucions, i que necessita m a  forta dosi de 
sensibilitzaci6 social. Ens trobem una mica quasi, quasi, o po- 
dríem trobar-nos, o podrkem caure, quasi com en els temps bl- 
blics, doncs, d’apartar tota aquesta gent com els maidts de la 
lepra; jo crec que en aquests moments aquesta sensibilitzaci6 so- 
cial que demano hi és en molts d’aquests casos -en falta, pexb hi 
&, i les institucions, doncs, ho han agafat amb foqa int&s. 

Després, tamb6, un dels ternes que ressaita: el prublema difí- 
cil de resoldre, fins a aquests moments, de les activitats classifi- 
cades, I anomena els sords, punt del qual, doncs, jo en s6c un 
receptor, d’aquests sorolls, i, per tant, és un dels que rn’afecta 
bastant, i trobo que vost8, doncs, tamb6 I’ha recollit com una de 
les queixes importants. 

Després recalcaria, doncs, la valoraci6 positiva que fa sobre 
la reforma sanitkria a Catalunya, Jo crec que la valoracih que en 
fa és altament positiva. 

Dasprks, també, la valoració positiva que fa de la Llei sobre 
mesures de protecci6 dels menors desemparats i d’adopci6, ela- 
borada recentment pel Parlament. També de la llei que vam 
aprovar quasi majoritkiament diria-, la Llei de prornoci6 
d’accessibilitat i de supressi6 de barreres arquitectbniques. 

Després, quant al m6n penitenciari, aquesta aplicaci6 tarda- 
na de qu& es queixa la instituci6 del Síndic de les penes privati- 
ves de llibertat, que arriben tard perqu8 els judicis es retarden: 
sobre aixb tmbé li voldria preguntar a I’honarable senyor sín- 
dic quina soluci6.,., quina via ..., o qub li sembla la instauraci6 
aquesta recent deIs judicis rhpids, si pot tenir alguna via de so- 
luci6., , 
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I, finalment, voldria Eer-li tambd una pregunta sobre la situa- 
ci6 dels objectors. L ’Informe constata aquest reconeixement de 
la condicid de l’objector, que sovint 6s rebutjada -aquesta sen- 
saci6 que té l’objector de complir un cistig-, i cddria reorga- 
nitzar o organitzar raonablement la prestacib. La informació, 
creiem que és dolenta, la informació que se’ls d h a ,  i creiem 
que s’ha fomentat thcitament la noci6 que els objectors s6n in- 
solidaris. Hi ha un rebuig social a l  servei militar i a l’actual re- 
guEaci6 de la prestació S O C i d  substitutbria: nosaltres li 
preguntaríem quha opini6 en té, l’honorabk senyor sindic, de 
l’actual marc legal. 

I res mes. Gracies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyar Vifias, Aquesta presi- 

dhncia, a banda d’agrair-li la seva intervenció, li demana excu- 
ses per la confusió en el nom. 
Un cop realitzada la intervenci6 de tots els grups parlamen- 

taris, i com sigui que han analitzat i preguntat les senyores di- 
putades i els senyors diputats amb profusió, amb rigor i jo diria 
fins i tot amb aplicació, carn és costum en aquesta Comissi6, 
suspendrem la sessió durant vint minuts per tal que l’honorable 
sfndic ordeni i estructuri les seves respostes. 

Se suspen la sessi6. 
(S6n tres quarts de dotze del matt i nuu minuts, La sessid es 

reprh  a un quart d’ una del migdia. i nou minuts,) 
El Sr. PRESDENT: Senyores diputades, senyors diputats, 

es reprknLla sessi6. 
Té la paraula l’honorable síndic, el senyor Rahola, per tal de 

donar resposta a les intervencions i a les preguntes que han 
plantejat els diferents grups. 

E1 Sr. S h I C  DE GREUGES: Molt agrayt, senyor presi- 
dent. Agraeixo les opinions favorables que ha merescut el nos- 
tre Informe a tots els senyors diputats, i aixb per a nosaltres 6s 
una acci6 encoratjadora perque continuem amb la mateixa fe i 
amb el mateix esperit de trehall i de colelaboració entre tots no- 
saltres. 

Els nostres informes s6n una den6ncia prhcticament que, a 
través de les queixes que ens fan els ciutadans i que nosaltres 
posem en evidencia ..., no és fa nostra funció, tampoc, haver de 
donar unes solucions. Nosaltres fem fa dentincia, i pensem que 
les solucions estan, precisament, en part en aquest Parlament i 
en part en X’executiu. Penso que és un document que aixb pot 
servir a totes les minories parlamenthies per poder, doncs, tenir 
les seves raons per poder influenciar aquests canvis legals o ad- 
ministratius a través d’aquesta aportació nostra, que al cap i a la 
fi no és altra cosa que el resum del que pensen els ciutadans i, 
per mi, una col.laboraci6 de I’Administració i també un factor 
important per a la dernocrbcia del país, 

Jo ara contestaré per seccions, més o menys, sobre les pre- 
guntes que han interessat, i per aclarir els aspectes en que cada 
un dels diputats se’ns ha dirigit. Agrair&, doncs, que els raona- 
ments que faci vagin, doncs, per a tots, no particularment per a 
cadascun. 

A la secci6 primera, que hi ha estrangeria, estrangeria ha si- 
gut ..., 6s un problema que no solament ens ha interessat aquí 
particularment, sinó que, en general, a tots en un moment del 
pais ens ha interessat, fins al punt que nosaltres varn convocar 
aqui‘ una trobada..,, en fi, corn una esphcie de taula rodona de 
tots els ornbudsrnen -també hi vam citar el defensor del poble 
de tes autonomies- per a,. , , exclusivament per a aquesta qiiesti6 

dels estrangers, També la setmana passada Ili va haver un con- 
grés a Madrid dels omhudsmen d’Europa, i també el motiu im- 
portant de la conferkncia, el que es va debatre durant dos dies 
de debat, va ser el problema de les minories i de la immigraci6 
i ,  lbgicament, dels estrangers que cada país, doncs, que,.. Per 
tant, aixb 6s el resultat d’aquestes conclusions, 6s a dir, les con- 
clusions dels resultats d’aquestes trobades. En fi, es publicaran 
i ,  com 6s lbgic, estan a la drsposició de vosths. 

Quant al problema que m’han sollicitat del poble de Lleida, 
d’Aitona, nosaltres vam fer unes ..., se’ns va requerit. -i, a més a 
mes, tambk d’ofici, també ho pensbem, també ho vam em- 
prendre en les nostres disposicions-, i ei primer que varn fer 6s 
posar-nos en contacte arnb l’alcalde i també amb el s h d k  de la 
Paeria, de Lleida, que ja en té, per tenir un aclariment; també 
varn tenir un contacte amb la Federaci6 gitana, la local i la de 
Lleida, sabre el comportament que hi havia en el poble. Es va 
aconseguir, corn vostes saben, que no s’acceptks la posici6 
aquesta que tot havia d’anar en una escola sola, es van dividir, 
les escoles es van repartir la pobla& escolar gitana, encara que 
despres, doncs, per altres motius, els alumnes o els fills dels gi- 
tanos van renunciar-hi, per& de totes maneres, l’acci6 per part 
de1 sindic de Greuges va ser immediata i crec que va tenir uns 
resdtats, en aquells moments, positius, 

Sobre aquesta secci6 primera també hi ha la qüesti6 que ens 
han plantejat dels objectors. Com que aquest 6s un assumpte 
que ha portat bastant personalment l’adjunt, Elies Rogent, 
doncs, ets contestar& en aquest punt. 

El Sr. ADJüNT AL SfND3C DE GREUGES (Elies Rogent): 
Grhcies, sindic. Pel que fa al problema dels objectors, s’ha co- 
mentat tarnbk quina era la pasici6 actual de la instituci6. El sin- 
dic ha dit repetides vegades i, a més, fa part d’una de les 
conclusions de l’úkirn congrés, l’última rami6 que ha tingut el 
sindic a Madrid, que ha citat abans, que en qiiestió de drets hu- 
mans ef. nostre discurs no pot ser exclusivament humanista, i 
l’humanisme del nostre discurs ha de ser precisament pedagb- 
gic, 

Aquest, penso que és el resum, pel que fa al problema de la 
situacid dels objectors de conscihncia, de la situació del sindic 
de Greuges: I’ha defensat des de l’any 85 quan -com vostes sa- 
ben- va ser el sindic qui va rebre la primera sollicitud d’inter- 
posici6 de recurs d’inconstitucionalitat, que es va reunir amb 
l’aleshores defensor del Pueblo, professor,.., dcctor Ruiz-Jimé- 
nez, i va ser ell qui va interposar el recurs a peticici del sindic. 

La posició era en aquells moments -i crec que es pot dir que 
no ha modificat- d’intepsar recurs d’inconstituci~nalitat per 
una evotuciij dels conceptes. En el recurs, en aquell recurs, on 
no es varen tocar tots els punts, perb lbgicament s’enunciaven, 
es deia que haviem d’esperar també l’evoEuci6 de la situaci6 
dels nois, dels joves que havien d’iincorporar-se al servei mili- 
tar, i despres també es feia una reflexi6 sobre l’objecci6 de 
conscihcia, com a causa excloent del servei militar, i l’objec- 
ci6 en consciencia, com a nova 

situació que d6na ... o que té cabuda, a l’eentendre del m6n 
dels ornhud,wnen, en els conceptes de drets humans, 

Cal tenir en compte, també, que les institucions d’omhuds- 
men vetllen especialment pels drets humans, si b6 totes les le- 
gislacions, lbgicament, per raó constitucional, i per raó 
purament legal interna de cada país, han de fer referhcia a 
l’expressi6 constitucimal d’on depenen o d’on neixen quant R 
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l’aplicació dels C Q ~ C ~ P ~ ~ S  drets humans,). Pel que fa al nostre 
país, s6n drets fonamentals -títol primer de la Coiistitucib i el 
que es deia en aquell recurs s’ha seguit mantenint ara, el que es 
va tocar clavant el Tribunal Constitucional, i el Tribunal Consti- 
tucional va resoldre que també deixava una porta oberta a 
l’evoluci6 dels conceptes i, per tant, per part de la institució 
s’ha seguit sempre en aquesta posicid, El problema 6s si la llei, 
o la positivaci6 dels &ets humans, a vegades encotilla els ma- 
teixos conceptes de <<drets humans>> i, ibgicament, el món dels 
drets humans és UR món absolutament viu i no 6s un m6n est& 
tic, per moltes declaracions de principis que hi hagi hagut. 

En el m6n de l’objecci6 de conscikncia o en el m6n de l’ob- 
jecció en conscihncia, per rad tamb6 de l’aparició de nous con- 
ceptes i l’aparici6 de nous conceptes inclosos en les lleis, 
nosaltres hem recordat des de la instituci6 la suposada crida a 
l’objecció en consciencia feta pels professionals de la medicina, 
i en els informes del Síndic s’ha recollit, dels professionals de 
la medicina que invocaven i advocaven aquest dret hum& -no 
pas C Q X ~  a dret fonamental, que no esta recollit en la Constitu- 
c i b  quan es negaven a l’aplicaci6 de les terhpies tendents al 
que en podriem ciír la interrupci6 volunthia o avortament. 

Aleshores, en aquell moment va ser quan en aquest pal’s lb- 
gicament es va suggerir i suscitar en la prgctica la discussi6 que 
pot haver-hi entre el dret humh n l’objecció en conscihcia i el 
dret fonamental de l’objeccib de consciencia, recordant que 
l’objeccici de conscikncia a la nostra Constitució esta exclusiva- 
ment reconeguda com a cama excloent de la prestaci6 obligatb- 
ria del servei militar. 

Amb aquestes bases, que s6n les que es varen recordar j a  
I’any 84 i 85 quan es discutia 3a llei, i que per part de la institu- 
ci6 es va estar -com he recordat- amatent a tots els succesos, és 
el que hem anat observant des de la instituci6, el que ha anat 
succeynt dia a dia amb l’evolucid d’aquesta situació, que els 
illustres diputats han posat de manifest que cada dia es fa mks 
palesa en el jovent d’aquest pais, I aquesta 6s la posició de la 
institució, que hem de procurar que els conceptes de positivació 
dels drets humans no els encotillin, no els limitin i que, real- 
ment, siguem C ~ ~ ~ G Q S  de, en la practica, poder collaborar que 
els drets, que neixen abans que no pas les lleis, siguin els que 
tinguin cabuda directa en les lleis. 

Per aixb la situació dels objectors, ai  nostre entendre, cada 
dia s’ha fet més dura i, en definitiva, cada dia el concepte i el 
nombre d’insubrnisos ha anat pujant, perque de fet e1 concepte 
de l’insubmís no és res mks que aquell que no accepta els con- 
ceptes que han quedat inclosos en la legislació, El m6n de l’ob- 
jecció de conscikncia, a part d’estar fixat en I’article 30 de la 
Coiistituci6 espanyola, que cal pens ar..., u cal recordar, que és 
semi6 segona del títol primer -per tant, dindre dels drets i dels 
deures dels ciutadans-, per part del defensor del Plreblo, i per 
part tamE del Tribunal Constitucional, es va incloure dintre 
dels conceptes dels drets fonamentals i de les llibertats públi- 
ques de la secció primera, article 16, quan es parla de la garan- 
tia de la llibertat ideolbgica, de culte i la no-discriminacib per 
aquests conceptes. 

Avui dia, en totes les reunions d’omhudsmen, quan s’esth 
tractant el terna dels objectors de  conscihia,  s’esth debatent 
realment en conscikncia. .. si l’objecci6 ({en consciencia>> -i no 
(<de conscikncia>>, per diferenciar-la de fes causes excloents del 
servei militar-, si no esth arribant a ser un dret fonamental i, per 

tant, un dret hum& que neix abans dels conceptes legals que pu- 
guem posar en les lleis. Aquesta, en definitiva, és l’opini6 dels 
ombudsrnevl en general d’Europa i de tot el m6n, perb Europa, 
per@ és on el síndic esta m6s relacionat, per rad de la petita 
situaci6 europea, 6s una mica aixa eI que segueix inspirant la 
instituci6, el que segueix inspirant i el que penso que es pot 
veure clarament del que es diu en aquest Informe. Tinguem en 
compte tamb6 que, COM l’altre dia recordava en el Congrks de 
Madrid Pierre Henri Humbert -que és expert collaborador de 
1 ‘omhuhmrt de FranGa, rnédiuteur-, I’omhudsman ha de tendir 
cap a la utopia dels drets humans, I aquesta és una mica la ten- 
d&ncia de1 sfndic i la tendhcia de Ja instittuci6, cap a la utopia 
d’aquesta nova &ica d’entendre els drets humans, que tot el que 
positivem en les nostres lleis no sigui una cotilla per als con- 
ceptes fonamentals dels drets humans. Penso que amb aixb, tal 
vegada, he contestat, en nom del síndic, el que la institució con- 
sidera del m6n de l’oobjeccib de conscikncia, 

EI Sr, SfNDIC DE GlWUGES: Molt bC, grhcies, Elies; has 
interpretat netament el criteri del síndic en aquest sentit dels ob- 
jectors de conscihcia i sobre els drets humans. 

Perb continuant i abreujant una mica eis problemes que tinc 
per contestar, doncs, dintre d’aquesta secció primera, tenim 
tambk el problema que se’ns ha suscitat sobre l’habitatge i la 
distribuci6 d’aquest, Evidentment, aquest 6s un problema, tam- 
b6, candent i que ens ha preocupat i ens esth preocupant. Evi- 
dentment, no est& solucionat, sobretot perquk en aquest sentit, 
doncs, intervenen no una administració sola, sin6 que hi intervé 
l’Estat, hi intervé la Generalitat i hi intern3 el municipi, o sigui 
que els diners procedeixen d’una, les contruccions vtfnen d’una 
altra i el municipi mirar&, al final, la distribució. Sobre la distri- 
bució o adjUdicaci6 dels habitatges, doncs, tots vost&s tamM saben, 
mes o menys, com funciona, pel que toquen ja directament, i 
nosaltres per les queixes que rebem. De totes maneres, els re- 
tards encara continuen; sembla que en alguns llocs més que 
menys i,’ especialment, doncs, tenim mes queixes, per exemple, 
de Girona i Tarragona que dels altres IIlocs. 

En aquest mate ix..., ja saltant, un altre problema és els p- 
bres i els marginats, Evidentment ... Ens ha dit que aquí no ens 
ocupem tant dels pobres ... Evidentment ha sigut una preocupa- 
ció constant, i vostks ho saben a través dels nostres informes, 
que les bosses de pobresa han sigut un dels motius, perb hem 
sigut nosaltres que hi hem d’hagut d’anar; pel que sigui, perque 
no hi ha publicitat, pergu& alla on nosaltres podríem ser mes 
litils, doncs, aquesta gent, j a  sigui per una qüesti6 de tipus cul- 
tural o d’ignorhcia total no acudeixen al Shdic de Greuges, 
quan nosaltres podriern ser favorables. Aquest problema, nosal- 
tres, des d’un comerqarnent I’hern detectat i des d’un comenqa- 
ment hem procurat esmenar-la anant-hi i, en fi, quan han sortit 
problemes a la Mina, o al Besbs, o als barris de Sant Josep de 
Reus, aixxb, hem procurat també, doncs, acostar-nos i esbandir- 
ho, De totes maneres, 6s dificil tenir una continuitat. Est& clar, 
rebem altres queixes en qu6 també, dintre del limitat de la 110s- 
tra organitzacid, hem de complir-ho, O sigui que, evidentment, 
aquesta seria una tasca important -i de la qual hem parlat mol- 
tes vegades- per resoldre, 

Sobre la seccid aquesta, em sembla que hem oblidat,.., ara hi 
ha la tributhria. L’assumpte m6s important ha estat ..., allb que 
s’ha d’admetre, que j o  també ho he apuntat, 6s sabre els rebuts 
de l’aigua, sobre la justificació dels factors i les partides que 
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s’inclouen en aquests rebuts. Nosaltres, d’aixb, n’estem fent un 
estudi, que encara no el tenim acabat, sobre el sistema. El que si 
que nosaltres hi estem en contra, o que volem canviar, és que, 
una vegada es va emprendre la decisió d’aquest rebut, el que 
hem trobat a faltar és que no es va notificar a temps al ciutadh, 
al contribuent, i els elements que hauria de comp~stw una noti- 
ficació d’aquest tipus seria que ens anunciessin els recursos que 
podrien interposar els c iu t ads ,  abans de rebre les notifica- 
cions o rebuts, doncs, els drets que pot tenir un ciutadh a recó- 
mer contra aquest principi d’imposiei6 que es va establir. 

Ara, en la secci6 de sanitat i consum, s’ha parlat,.,, i un dels 
problemes que encara existeixen és la llista d’espera i la d’aten- 
ci6 primsria. Segons les estadistiques -les que nosatres hem pcr 
gut comprovar-, aixb ha anat millorant en la reducci6 dels 
temps, i s ’I han confeccionat sobretot uns registres de c ~ n t d ,  
que aixb possibilita el seguiment de la situació d’aquestes llis- 
tes, que, pel que nosaltres hem pogut comprovar, s6n bastant 
fiables, o sigui que,.. Perb de totes maneres existeix encara 
aquest problema del temps aquest d’espera. 
Les urghcies també s’han millorat significativament, i la 

implantació primfia també. Les bees també han seguit a un 
millor ritme i...(Pausa.) Ah, si, hi ha un seguiment, i sernbIa 
que aquesta normalització es va portant a terme perque en el 
1996 hi hagi una normalitzaci6 i es posi en m m a ,  o sigui, j a  
totalment, complir la reforma establerta, 

També hi ha la qüesti6 dels menors, que hem parlat dels m e  
nors. Evidentment, el Parlament va ampliar la Llei del Síndic 
de Greuges autoritzant, per si ho creia lrtil i oportd, el nomena- 
ment d’un adjunt de menors. Tal com esth establert a la Llei i 
per les queixes que rebem, pensem que encara no és, des del 
punt de vista d’ocupaci6, perqub hi existeixi un adjunt de m e  
nors. Es a dir, el criteri és que,.., esta clar, nosaltres ens regim a 
base de les denúncies, de les queixes: el menor no es queixa 
perquh ni 110 sap, que existim, ni pot venir; el pare, que és mol- 
tes vegades el subjecte que agredeix el nan0 i el que fa els mal- 
tractaments, tampoc vindrh, i els assistents socials, de qui 
nosaltres podriern refiar-nos i serien els que ho portarien, tam- 
poc, perquh, a més a mks, ho encaminen en tot cas a tots els or- 
ganismes gue es cuiden de menors, tant el Tribunal, corn les 
comissions de menors, corn Benestar Social. Per tant, nosaltres, 
aixb, per més que hem volgut ... I nosdtres no tenim en aquest 
sentit una autoritzaci6 per poder fer unes indagatbries suficients 
perque nosaltres puguem fer una labor important en aquest 
camp. De totes maneres, és un problema que, evidentment, ens 
preocupa. 

Sanitat, coi~sum.,. Em sembla que en total ... 
Ara hi ha l’apartat de justicia, que tambk 6 s  un apartat im- 

portant, i que ocupa un espai important dels nostres informes, i 
que tambk deixo la paraula a l’Elies, a l’adjunt, perque tmb6 és 
dels que porta ell personalment. 

EI Sr. ADJUNT AL ShDXC DE GREUGES: Grhcies, sín- 
dic. Pel que fa al m6n -o la secci6- de justícia, les preguntes 
que s’han fet i les inquietuds que hem pogut veure s6n moltes, i 
penso que els senyors Mustres diputats hauran pogut veure, 
tarnbé, que el que recull 1’Informe és un reflex de les moltes in- 
quietuds que es presenten davant la institucib. 

Cal dir que les queixes rebudes en relació amb el que s’mo- 
mena d’uuna manera general <<disfuncions i irregiriatitats de 
l’Administraci6 general>> ens rnoucn a fer les consideracions de 

veure que 6s difícil fer una Unia, O marcar una línia divisbria, 
entre les anomenades <<situacions d’anormal funcionament)> 
dels tribunals de justicia, entks com l’anormal funcionament 
d’un servei públic -estaríem en el 121 de la Constitucib, i els. 
que afecten d’una manera directa el principi d’obtenci6 de la 
tutela efectiva dels jutges i tribunals -seria 3’article 24. Hem de 
dir aixb perque cal recordar que, &rectament, la institució del 
Síndic no tk un control de l’Administraci6 de justicia -sempre 
hem considerat que tal vegada per una situació de traduir en 
norma el que en un principi, i COM a concepte, s’ha considerat ... 
De fet, veient la proposici6 de llei de la qual va néixer la Llei 
del Defensor del Pueblo, i les discussions parlamenthies 
d’aquell moment denoten clarament el dubte o la situació entre 
si controlar I’Administraci6 de justicia o no, i, per tant, com a 
antecectent, val per a tot aixb, perb, ben entes, amb aquesta divi- 
si6 que he indicat fa ans moments és quan la nostra institució 
ha pogut entrar en l’estudi i explicar el qub i sostenir el que se 

Realment, la situaci6, al nostre entendre, és greu, perque les 
reformes que s’han dut a terme no s’han pogut aplicar d h a  
manera suficientment positiva perque don& resultats. La re fr -  
rna de fa un parell d’anys, pel que fa a E’Administraci6 de justi- 
cia, és cert que solament s’ha pogut instaurar en part. 
Segueixen els problemes de persunal: per tant, molta manca de 
jutges, manca terrible també de fiscals, problemes de mobilitat 
de jutges, de fiscals, de secretaris de jutjat, problemes també a 
vegades de <<prima>> econbrnicarnent els funcionaris i secretaris 
a fi  que tinguin voluntat lliure d’anar a servir jutjats d’instruc- 
ci6, jutjats penals, jutjats socials O bé jutjats civils ... També 
hem pogut veure que ha provocat un moviment de personal que 
tampoc 6s bo per a I’AdministraciÓ de justicia i per al Eunciuna- 
ment regular de tot el procediment. Hem de tenir en compte que 
el procediment 6s la garantia del subjecte dels drets que es dis- 
cuteixen davant dels tribunals. I, per tant, tamb6 des de la insti- 
tuci6 s’ha dit i es diu en l’hforme que l’exercici quotidih, 
especialment dels advocats i procuradors que van davant els tri- 
bunals, Ebgicament es veu impedit moltes vegades per aquests 
mateixos problemes estructurals i problemes d’aplicaci6; pro- 
blemes que hi ha molts jutjats que no tenen lloc on estar, i hi ha 
altres jutjats que tampoc tenen infrastructura, maquinhia, in- 
frastructura humana, tknica i professional, en general. 

Tot aixb és e1 que ens fa a nosaltres fer les reflexions que 
cont6 l’hforme, dient que s’ha d’estar atent a corre& aquestes 
situacions, perque veritablement són les que vulneren drets fa- 
namentals de l’adrninistrat, drets fonamentals del ciutadii, que 
no pot veure resolts a temps els seus problemes judicials. I aixb 
també ha fet que hi hagi un nombre important de ciutadans que 
opti per desconfiar absolutament de la justicia. I l’any passat, 
en l’hforme, es deia que quan el ciutadh desconfia del m6n de 
la justicia esta desconfiant d’un dels tres p u s  sobre els quals es 
pot suportar la dernocrhcia. 

I, per tant, akh, des de les institucions de sindic, d’ombuds- 
men, en general, no solament exclusivament per a Catalunya, 
sin6 per als companys de fes altres autonomies que tenen insti- 
tucions corn la del Sindic, i també del defensor del Pueblo, del 
quat es poden veure les crítiques que fa en els seus informes 
anuals, fa pensar que s’ha de corregir de seguida, i especial- 
ment, s’ha invertir e1 rnhxim en tot aixb. Lbgicament, la coMa- 
boracilj del síndic en aquests extrems 6s bptima quant a 

en aquest Informe. 
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disposici6 de col-laboracid i també és bptima quant a posici6 
per part dels responsables i de les autoritats que tenen ..., que es- 
tan al davant de tot el m6n judicial, també és bptima, I, tot i no 
tenir compethcies, ens han sigut reconegudes moltes vegades, 
grkies a aquestes col-laboracions. Es poden resoldre problemes 
realment frapants i que realment s6n atemptatoris contra 
aquests drets fonamentals. 

Tarnb6 s’ha padat i s’ha preguntat, especialment s’ha fet in- 
cidhncia, dels problemes del m6n penitenciari. El síndic ha dit 
en diverses vegades que despres de vuit anys de trepitjar, vigi- 
lar, visitar, i tocar, i gairebé embmtar-se amb tot el problema 
del m6n penitenciari, hi ha ..., veure que realment hi ha hagut 
una lenta millora de la situa& -de fet, les inversions i les reali- 
tats han cornenqat a donar uns fruits-, per6 el que si que tambe 
ja comeqa a ser hora que de la pura ankdota o de la pura si- 
tuació, prhcticament, moltes vegades, anecdbtica, es comencin 
a fer reflexions de concepte. 

S’ha preguntat si les modificacions que hi ha hagut darrera- 
ment, modificacions legislatives.. . Especialment s’ha preguntat 
pels problemes que fan referkncia a Ia Llei 10192, de 30 d’abd, 
de mesures urgents, de reforma processal, que d6na lloc al que 
en diem, avui en dia, judicis rApids, quines esperances tenia el 
síndic pel que fa realment a la rapidesa i també, crec, pe1 que fa 
a la situació de la victima: la situaci6 de la víctima 6s un dels 
conceptes que vost&s coneixen que el sindic ve posant de mani- 
fest en els seus informes, perque considera que en la kgisIaci6 
penal la victima, en el dret de I’Estat, en el dret espanyol, no es- 
t& suficientment protegida i tutelada, 

En la reforma de la Llei 10192, que s’ha d’instaurar i aplicar 
aquests dies, hi ha algun punt que ens fa patir. Ens fa patir Ia si- 
tuacib que el fiiscat ..., o la nova situa& que el fiscal pot pren- 
dre davant d’aquests judicis ripids, especialment pel que fa a la 
pkrdua de l’obligatorietat de cornpareixenca i, per tant, deixar- 
ho en mans del jutge O de qui el substitueixi -que aixb 6s un 
dels problemes que també ens preocupa, la substitució de1 titu- 
lar del jutjat, fins i tot en funcions de guhdia-; doncs, bé, és 
potestativa Ia preshcia del fiscal. S’ha dit, i molt ben dit, que la 
víctima, acte seguit de la comissió del seu tort, té un problema 
psicolbgic, i tamM moltes vegades fisic, per poder defensar els 
seus drets. I és en aquest punt on creiem que seria el fiscal, que 
en definitiva és qui ha de vetllar pel principi de legalitat penal, 
el que hauria i el que, des de la nostra instituci6, havfem cregut 
que seria qui podria realment vetllar pels drets de la victima. 
Els drets de la víctima, vulgment dit9 a cop calent: perquk la 
víctima i la situació psicolbgica de la victima és diferent a cop 
calent que a cup fred, i resulta que en la nostra legislació Ia víc- 
tima a cop calent moltes vegades no pot, realment, articular e1 
seu problema, explicar el seu drama personal de víctima, i a cop 
fred passa a ser citat en judici om un senzill testimoni. 

Aixb fa que el sindic hagi de parlar de nous conceptes, nous 
conceptes, perque en les reformes del Codi penal, les que tots 
tenim sobre la taula, tampoc queda garantida Ia situaci6 de la 
victima, Amb esperanGa, en ilegir l’exposici6 de motius de la 
Llei 10/82, a gu& abans he fet referencia, realment l’exposició 
de motius cita per primera vegada, entenem nosahes, en un 
text legal, la paraula de Ea víctima. I el que diu l’exposici6 de 
motius, o al nostre entendre es diu en l’exposici6 de motius, pel 
que fa a la victirna, no queda, entenem nosaltres, suficientment 
reflectit dintre de la Llei. Aquest és el problema que nosaltres 

veiem pel que fa a la distorsió o a la discordanqa que hi ha entre 
el concepte de víctima i la realitat de la proteccid dels drets de 
la vfctima, Per tant, no podem ser optimistes pel que fa a la re- 
alitat de la justícia rapida o els judicis rhpids que s’hm d’ins- 
tawar, Procurarem ... I esperem equivocar-nos, i esperem que 
aquesta situaci6, que no ens fa ser optimistes, l’estudi dels nos- 
tres assessors, i especialment dels assessors que porten -en 
aquests moments són tres- responsabilitats en I’hrnbit de I’Ad- 
ministració de justicia, i el contacte del dia a dia en les visites 
que es reben a la instituci6, facin que realment haguem de dir 
l’any que ve que aquesta posici6 era equivocada i que les espe- 
rances han esdevingut fets i que els pessimismes no s’han con- 
vertit en res, I, per tant, seria molt bo, tot i que hem de remarcar 
el nostre pessimisme. 

Pel que fa als problemes ja típicament i estrictament peniten- 
ciaris que s’han dit aquí, crec que s’han tocat especialment els 
problemes de massificaci6 i els problemes derivats de l’aplica- 
ci6 de l’article 60 del Reglament penitenciari. 

Pel que fa a la massificació, el drama es.,., els drames deguts 
als problemes de concepte s6n, al nostre entendre, cada dia m6s 
preocupants. S ’ha dit, i hem dit des de la institució, que ens dol- 
dria haver de reconhixer que el món penitenciari i les situacions 
que s’astan donant responen a una hipocresia social. La h i p -  
cresia -cal recordar, com diu el Diccionari de la llengua catu- 
lauta- és <<la simulaci6 de les qualitats i sentiments que hom no 
t t x  quan parlem de rehserció, resocidització del pres, del de- 
linqüent, hem de tenir en compte que s6n conceptes que estan 
en la nostra Constituci6, i s6n conceptes que estan regulats en 
la Llei orgbica 1/79 drgknica general penitencikia-, que és la 
primera llei orghnica que es va aprovar en l’ordre democrhtic 
#Espanya; una llei amb unes esperances extraordinhies, amb 
uns‘ conceptes molt imp~xtmts, perb cal recordar que deu 
anys ..., perd6, dotze, tretze anys després, els conceptes de rein- 
serci6 encara no estan en els nostres diccionaris; per tant, se- 
gueix sent una ficció jurídica la reinserció. I la reinserci6, com 
a ficci6 juridica, encara no ha tingut cabuda en els nostres orde- 
naments lingijistics, i aixa fa pensar que, quan la ficci6 jurfdica 
no arriba als conceptes de Uengua normalitzada, moltes vega- 
des ens queclern solament en el món dels núvols i, per tant, tra- 
duir-lo a les realitats és molt dificil. 

Hem contestat des de la institució que quan mes Ilits peni- 
tenciaris hi ha i quan aquests s6n millors, m6s overbooking hi 
ha. X la massificaci6, que a vegades nosaltres l’hem xifrada en 
situaci6 d’overbooking, és precisament per akb, perquk s’han 
inaugurat diversos centres penitenciaris, molts dels quals @uns 
iihstres diputats dels que hi ha aqui a la sala coneixen i han vi- 
sitat conjuntament, tarnbe, a vegades -coincidint amb inaugura- 
cions, especialment-, amb el sindic, i han lloat en part, criticat 
en part, perb han viscut l’evoluci6 i, també, des de la tria geo- 
grafica d’dlh on han d’anar situats els nous centres, a la cons- 
truccib, i als problemes d’adequaci6 social o de la societat que 
envolta tot el m6n penitenciari i els centres. 1 ho han compartit i 
han vist aquesta evolució. L’evoluci6 positiva 6s innegable, pe- 
rb també el que 6 s  cert és que, com rn& llits hi ha, rn& presos 
hi ha. 

De fet, amb el que va d’any ... Les xifres que es varen facili- 
tar a final d’any era que a Catalunya hi havia sobre uns 5.500 
presos; les xifres que s’han donat el dia 17 de maig, que és I’úl- 
tima estadística que té la institució, estem sobre els 5.800 pre- 
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SOS: incrementar, en cinc mesos -perqui: són cinc mesos reals, o 
quatre mesos i mig reals- tres-centes persones ingressades en 
els seweis penitenciaris 6s el que també mou la hstituci6 a de- 
manar a tothom, a tots els que tenim responsabilitats p6btiques, 
si realment el que estem fent 6s politica o sistema de prevenci6 
del delicte o purament de repressió del delicte. I a nosaXtres ens 
ha fet pensar -i aixi es diu en I’Informe- si el concepte de pena 
que estem donant avui en dia 6s un concepte de pena que co- 
rrespon a final ..., a. l’dltima meitat del segle XX o, en fi, a 1’61- 
tim decenni del segle XX o no. 

Per tant, és una primera reflex& si el concepte de pena 6s 
l’idoni o no és l’idoni per garantir el que en diem la reinserci6 
de la persona que ha delinquit, Perque el síndic té en compte 
sempre que el pres 6s el subjecte de drets, mai l’objecte de 
drets. I aixb és el mateix que ens mou a dir totes les reflexions 
que es fan sobre 1’aticle 60 del Reglament penitenciari. I el que 
el sfndic ha rebutjat des de sempre 6s que per part dels respon- 
sables, especialment dels jutges de vig ihc ia  penitenicikia, se 
sostinguin a vegades criteris absolutament oposats i contradic- 
taris a l’hora d’aplicar-lo en un o altre centre penitenciari -pes 
tant, podem posar, per exemple, Barcelona, on hi ha dos jutges 
de vigilhcia penitencihia, on a uns centres de responsabilitat 
d’un jutge Q altre es vknen aplicant criteris diferents. L’any 89 
el sindic va dir en I’hforme -i va dir, crec, també, davant 
d’aquesta Comissi6 que tal vegada calia canviar aquest article 
60, perquk, Ea redacci6 de l’article 60, es té el convenciment 
que es va fer per a les malalties conegudes en aquell moment, 
que -no ens enganyem- les que portaven una situaci6 de temi- 
nalitat podien ser totes les que en podríem quahficar de chncers, 
mentre que avui en dia, en el m6n penitenciari, les malalties s6n 
la sida i les malalties concomitants, fenbmens nous que necessi- 
ten solucions noves, i també necessiten que els criteris d’apIica- 
ció de 1’article 60, com també de 1’articIe 70, pel que fa a 

refwndició de condemnes i refundició de penes, que tnmb6 s’ha- 
gin d’aplicar amb els mateixos criteris. 

Penso que amb aixb he contestat, en nom del sindic, els pro- 
blemes que la instituci6 ha vist i ha intentat reflectir pel que fa 
als problemes de justícia i als prubremes del rn6n penitenciari. 

El Sr. S b I C  DE GREUGES: Molt bé, Elies, penso que 
amb aquesta hem acabat, més o menys, les preguntes o les 
qüestions que han estat formulades o interessades pels senyors 
diputat s. 

Em sembla que I’únic que falta 6s el que ens han demanat 
sobre el balm$ de les rendes mínimes d’inserció. Ab&, nosal- 
tres tenim una petita, un Úitim ..., eh?, que es van produ ir..., 
2.400 expedients que es van aprovar, se’n van suspendre 250, 
se’n van denegar 96 ..., i se n’han extingit 150, hi han hagut 102 
baixes i pendents n’hi ha 257; total d’expedients, 2,871. Aixb 
és el que m’ha demanat el diputat, 
B6, amb aixb penso que he d’agrair molt l’atenci6 que 

vostes han tingut i la coFlaboraci6 que sempre han prestat al 
shdic de Greuges, que aixb no solament ens ha estimulat, si- 
n6 que ens d6na una valoraci6 de la nostra feina i un incentiu 
per a la continuació de1 nostre treball, Molt agrait per la seva 
atenc ió. 

El Sr,  PRES^^: AgrajIm les paraules de I’honorable s h -  
dic. Tarnb6 del seu adjunt, del senyor Rogent, De tota manera, 
voldríem recordar-los que el punt 2.c de l’article 144 permet la 
possibilitat que si algun grup vol precisar el sentit de la seva 
pregunta o demanar alguna ampliaci6 molt breument a l’hhono- 
rable shdic pugui fer-ho. Hi ha algun grup que vulgui fer-ho? 
(Pausa.) Molt bk, doncs, en nom de la Mesa i dels diputats i di- 
putades presents, també agrdm a I’honorable shdic i al seu 
equip la presbncia avui a la Cornissi6. 

S ‘aixeca la sessib. 
(ks i~ una del migdia i nou minuts.) 
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