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s~ss-10 PLENARIA NUM, 10 

LQ sessiú s’obre a les deu del matí i dotze minut#. Presideix 
el president del Parlament, acompanyat de tots els membres de 
E a r  Mesa, la qual és a s s i s t i h  per S’uficiul major i el lletrat Sr. 
Vintrb. 

Al banc dei Govern seuen els consellers de Governucib, 
d’ Ensenyament, de Cultura, de Sanitat i Seguretat Social, 
dAgricultura, Ramaderia i Pesca, d’lndlistria i Energia, i de 
Comerq, Consum i Turisme. 

Ordre del dia 

Punt inic: Debat sobre E’Infurme de l’any 1991 presentat 
pel Sindic de Greuges (Reg, 34671). 

El Sr, PRESIDENT: Cornenga la sessi6. 
Aquesta sessi6 tindrh un ~ n i c  punt de l’ordre del dia, la se- 

qiihcia de la qual es descabdellar& d’acosd amb l’article 144.3 
del Reglament, sobre la tramitació parlamentfia de l’informe 
anual del Sindic de Greuges, Aquest linic punt de l’ordre del 
dia és e1 debat sobre l’hfome de l’my 1991 presentat pel Sh- 
dic de Greuges. 

Té la paraula l’honorable senyor Frederic Rzthola i d’Espo- 
na, síndic de Greuges, per a presentar un resum del seu Mor- 

El Sr. S h I C  DE GREUGES (Frederic Rahda): MoIt ho- 
norable senyor president, il*lustres membres de la Mesa, senyo- 
res i senyors diputats, en compliment de la llei que regula la 
institució del Sindic de Greuges, dono compte avui de la meva 
actuaci6 durant el vuit& any del meu mandat. Com j a  vaig fer 
en la recent compar’eixenqa davant de la Comissió del Shdic, 
aprofito I’ocasió per felicitar els membres de1 Parlament per la 
seva elecció i els desitjo grans encerts en la seva labor legislati- 
va, 

Encara que l’estmctura de l’hfonne és similar a la dels dos 
exercicis anteriors, em permeto una breu sintesi, ateses les cir- 
cumstbcies abans esmentades, L’hfurtne es compon de dos 
llibres, el primer dels quals segueix la divisi6 en deu apartats 
temhtics, que responen als arnbits en qu& s’organitza l’oficina 
de la institució. A continuaci6, figura l’esquema estadistic, que 
facilita la comprensi6 de la feina efectuada i la consulta rhpida 
de les dades. Pel. que fa al llibre segon, ha estat dedicat a les li- 
mitacions i les perspectives de la llengua catalana en i*AAdmi- 
nistració p~blica, 

El primer llibre, en la part expositiva de temes, queixes, se- 
guint la divisi6 per seccions, presenta un recull d’actuacions 
portades a terme en relació amb els problemes plantejats pels 
ciutadans amb freqiihncia amb més entitat, 

Destacar6 alguns d’aquests apartats temhtics. Quant a la sec- 
ció d’Admhistraci6 general, han sovintejat les queixes dels 
opositors que no han superat les proves i que dubten de la trans- 
parencia del proc6s de selecci6. Aquesta opinió, que no COM- 

partim necessbiarnent, s’hauria de combatre des de la €unci6 
pública amb un sistema eficac de revisi6 de proves o de resolu- 
ció de recursos, 

Les queixes relatives aIs problemes de la regularització de la 
situacib dels estrangers no sobteswten pel seu nombre, per6 sí 

me. 

4 

per la seva entitat, Vull deixar consthcia, una vegada mbs, de 
la meva preocupaci6 per la sort que correran els esbangers pro- 
cedents del Tercer Món al nostre pals. L’acord del Consel1 de 
Ministres que regulava la possibilitat de legalitzat l’estada d’es- 
trangers temem que resulti insuficient per donar les solucions 
estables. Cal tenir en compte que hi ha uns ciutadans estrangers 
que porten tant temps en el pais que presenten una adaptació i 
un arrelament comprovats, El €et que aquests col*lectius siguin 
declarats oficialment il-legals els impossibilita de l’acc6s a una 
feina remunerada, els aboca a la delhqÜ&ncia i fomenta el re- 
buig per part d’alguns sectors dels nostres conciutadans a acti- 
tuds xenbfobes. He denunciat aquesta situació al Defensor del 
Poble, Avaro Gil-Robles, el qual, com sempre, s’ha mostrat re- 
ceptiu a aquesta qüesti6. 

En tres seccions, urbanisme, consum i serveis socials, es 
tracta de greus problemes existents per la manca d%abítatge a 
preus proporcionats amb els ingressos de la pblaci6 i de la pa- 
tologia estructural dels edificis. 

L’aprovació de la nova llei d’habitatge obre una nova etapa 
que cal&& seguir per avaluar els seus resultats. 
Un important nombre de queixes es relacionen amb el preu 

de 1’aigua. La incorporaci6 dels tributs als rebuts de l’aigua ha 
suscitat una contestaci6 important de la poblacid Recentment 
he rebut la visita d’alguns colkctius de base representativa que 
preconitzen ell rebuig del pagament d’aquests rebuts i conviden 
els ciutadans a seguir-ne l’exemple, que podria tenir un impor- 
tant ressb social. 

Els problemes de la gent gran han estat tractats també en di- 
verses seccions; en el tema sanitari, l’hfome ens recomana 
l’impuls de la figura dei geriatre de cappiera. Pel que fa als 
problemes derivats de I’aplicaci6 de la Llei d’amnistia del 
1977, encara queden per resoldre. Quant al mandat constitucio- 
nd de garantir la suflcikncia econbmica dels ciutadans durant la 
tercera edat, seguim rebent moltes queixes que palesen la insu- 
ficihcia de les prestacions i l’escassa resposta de I’Administra- 
ci6 als reptes sbcio-econbmics de l’envelliment de la població. 
Cal remarcar, a més, que com es fa constar en la secci6 de ser- 
veis socials, la insuñcikncia de places gerihtriques obliga els fu- 
turs usuaris a patir llargues llistes d’espera. 

Les dues novetats de l’esmentada secció dels serveis socials 
responen a la publicaci6 de sengles lleis del Parlament de Cata- 
lunya: la Llei sobre menors i adopció i la Llei de supressi6 de 
barreres arquitectbniques. A més, es tracta de temes recurrents 
d’altres exercicis, com són els problemes de Ia gent gran, dels 
disminu’its fisics i psiquics, i de les expectatives creades -i frus- 
trades- de les pensions no contributives. 

LTnforme formula unes reflexions sobre els problemes 
d’adopció. El problema d’adopci6 resulta prou desconegut per 
als ciutadans i les noticies que salten als mitjans de comunica- 
ci6 solen recollir Únicament eh problemes de les llargues llistes 
d’espera. 

Pel que fa a l’etapa d’acollirnent prkvia a l’adopci6, cal re- 
marcar que es produeixen en un nombre de retorns, amb el con- 
següent trauma per als menors. Aquest fet obliga la Direcció 
General d’Atenci6 a la hfhcia  a exsernar les precaucions. 

Dins la temhtica de I’ensenyarnent, encara que no se n’hagi 
fet esment en l’lnfome, vull expressar la meva preocupació per 
la manera com es dura a terme l’aplicaci6 de la reforma de la 
formaci6 professional, 
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En la secció corresponent a l’hfome, i per tercer any conse 
cutiu, ens hem hagut de referir a les universitats catalanes per 
posar de relleu que, malgrat els esforqos realitzats, es continuen 
presentant massificacims i &fi& de places. En aquest sentit, si 
bé se n’hm creat dues do noves, a Barcelona la Pompeu Pabra, 
pdblica, i la Ramon Llull, privada, i tres mes en total, situades a 
les ciutats de Lleida, Girona i Tarragona, no s’han pal.liat, de 
moment, les mancances dludides. 

Volem fer una especial consideraci6 a una implmtaci6, 
aquest curs, del disctricte universitari compartit, que planteja 
dues qüestions importants: la incidhcia en el procés de norma- 
litzaci6 lingüistica a les universitats i el conflicte amb el princi- 
pi d’autonomia miversit&ia. 

Figura, com a darrera semi6 de l’hforme, la dedicada a jus- 
tfcia, on es destaquen, entre altres, els problemes derivats de 
l’aplicaci6 tardana de les penes privatives de llibertat que com- 
porten I’ingrbs a la presó de persones que han refet la seva vida 
i que corren el risc de recaure en els antics hhbits de mala con- 
ducta. També es fa referhcia a la problemhtica -sempre vi- 
gent- del món penitenciari amb la malaurada consolidaci6 i 
propagaci6 de la sida. En aquest sentit es fa una especial men- 
ció a l’apliccaci6 de l’article 60 del Reglament penitenciari per 
a h  reclusos amb malalties en fase terminal. Vull deixar cons- 
thcia  de la iniciativa del Departament de Justicia que actual- 
ment compta amb algunes places en un centre assistit per a 
aquells que, havent obtingut l’apEcaci6 dels beneficis esmen- 
tats, no poden ser acollits pels seus familiars. 

Pel que fa al llibre segon, ha estat dedicat enguany a l’ds de 
la llengua catalana a l’AWistraci6 priblica. Al cap de vuit 
anys de parlar en els meus informes de la normalització bingiiís- 
tica del pal‘s, he cregut que calia fer una recopilaci6 d’allb que 
he anat dient al llarg dei temps, i fer bdang de l’estat de norma- 
litat Lingüística, Corn es despren de la lectura de la monogr~a ,  
existeixen sectors de I’Administraci6 que encara no utilitzen 
com a tbnica general la llengua catalana, L’ensenyament, des- 
pr6s del primer cicle, i l’Administraci6 de justícia en e1 lloc que 
63 de la seva compethcia, s6n els sectors mes deficitaris pel 
que fa a i’Administraci6 de la Generalitat. Quant a I’Admhis- 
traci6 perif&rica, tat i que s%i han produi‘t avengos, la integra- 
ció lingiifstica plena encara és molt lluny, L’Administració 
local de les grans ciutats també pateix aquest dbficit. Entenc 
que el terme <cnomalitzacidn, a hores d’ara, nom& s’hauria 
d’aplicar a l’Administraci6 perifirica de I’Estat; a 1’Administma- 
cid catalana caldria aplicar-li l’expressió <cnormaliitatn en 1’6s 
de la llengua @pia de Catdanya. A Catalunya parkarem de 
normalitat hgiiistica quan els prqcediments comuns i habituals 
es produeixin en catal&, perb haurem de parlar de normalització 
mentre hi hagi rbssecs administratius en llengua casteUana. Per 
aixb encappla aquest segon llibre la cita de Mafjé i Fiaquer: 
<<No som catalans perque parlem catal& parlem catal& perque 
SOM catalansn. El probkrna d’identitat nacional subsisteix un 
segle després, Aquesta és la raó per la qual acabem la mmogra- 
fia comparant les Bases de Manresa amb 1’Estatut d’Autono- 
mia, 

D’aquest petit resum de I’hfome de les actuacions portades 
a terme l’any 1991, es desprh que una gran part de les queixes 
rebudes deriven de les situacions de desigualtat social i de crisi 
de valors. Caldria, doncs, que els poders públics afrontessiri 
aquest problema, i per aixb cal acceptar en primer lloc yuc eiis 

trobem davant uns reptes i unes necessitats socials als quals cd- 
drh trobar solucions, 

D’altra banda, també cal tenir en compte que l’actuaci6 de 
l’Administraci6 presenta tal llunyania i complexitat als ulls del 
particular que, fins i tot aquelles qüestions procedimentals que 
per al tknic poden tenir la consideraci6 de <<petits entrebancs>>, 
es converteixen per a la gent del carrer en problemes de gran 
magnitud. 

A tots els estats de dret s’esth implantant la instituci6 de 
I’OmbudsmaPt, que porta per als ciutadans la immediatesa, 
l’agititat i, si mds no, el reconeixment del dret a ser escoltats. 
No cal, pera, confondre la missió &instrument jurfdico-politic 
de garantir els drets humans amb les tasques purament assisten- 
ciats i humanitbies, les guals han de ser exercides per 1’Admi- 
nistraci6 piiblica i que ho són també per entitats privades que 
realitzen feines molt meritbries, 

Finalitzaré aquest infmne expressant el meu reconeixement 
a totes les institucions catalanes, piibliques i privades, que han 
coklaborat en 4a lluita contra la vulneraci6 dels drets humans en 
el nostre gais i meu del m6n. 

1 novament vull reiterar que, al meu entendre, no n’hi ha 
prou que es promulguin noves normatives per solucionar els 
problemes que la societat té plantejats, sin6 que en una societat 
moderna cal que l’Administraci6 lluiti per combatre la rutina i 
la inkrcia, i per sobre de tot, cal inculcar l’esperit civic als ciu- 
tadans i a la mateixa Adrninistraci6, a través dels nous costums. 
Aquest esforq, que ja s’ha iniciat, ha de persistir per contribuir 
al veritable progrhs, per situar Catalunya al lloc que li C O K ~ S -  

pon a Europa. 
. M ~ l t  agra’it per la vostra atenció. 
El Sr, PIRESDEm Moltes grhcies, senyor sfndic. El Jebat 

prosseguir& amb les intervencions dels representants dels grups 
parlamentaris, les quals seran de quinze minuts, per a fixar llur 
posicicj. 

Per ordre de menor a major, per tant, correspon en primer 
lloc a1 Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada 
senyora Mont serrat, 

La Sra. MONTSERRAT: Senyor president, il-lustres senyo- 
res i senyors diputats, un any mis hem rebut l’hfome anual 
corresponent al 1991, i vull posar de manifest la valoraci6 posi- 
tiva del Grup Popular, i en nom del meu Grup agrair a l’hunora- 
ble sfndic, i &dic adjunt, i també a tot l’quip de la institució, 
el treball realitzat en el transcurs de l’any passat en defensa dels 
drets i les llibertats fonamentals del ciutitdh. 

Corn ja  ens t6 acostumats l’hhonorable sfndic, ens presenta 
dos infames: un, els informes obligats i, l’altre, els informes 
volguts, titulat enguany Les limitacions i les perspectives de la 
llengua catalana en I’AdministraciÓ p&iblica. El sindic de Greu- 
ges formula WI model de nomditzacic) lingtiísstica que té com a 
objectius que tots els ciutadans, tota la ciutadania, es comuniqui 
habitualment en IIengua catalana en totes les esferes de relaci6 
s d d .  En la mesura que aquest objectiu IIQ ha estat assolit, ates 
que un important sector de Ea societat catalana manté la seva fi- 
delitat lingüística a la llengua castellana, el síndic considera que 
el procés de normalitzaci6 ha estat plenament acomplert. La 
cita de la frase de Mafi6 i Haquer, recollida d’en Joan Maragall 
pel síndic de Greuges, i que acaba d’esrnentar: d o  sorn cata- 
Ians perque parlem catalh; parlem catal& perque sam catalans)>, 
reflecteix una identificació entre la condici6 de catalh i l’ús de 
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la llengua catalana, la qual cosa no reflecteix la realitat sociolb- 
gica del nostre pais. Per aquesta rad, Xa pluralitat lingiiistica no 
hauria de ser avaluada en sentit negatiu, ja que la veritable nor- 
malitzacid lingk’stica de la llengua catalana residiria -al nostre 
entendre- en la incondicional llibertat d’tís dels ciutadans de 
qualsevol de les dues ilengües oficials d país. Poden existir si- 
tuacions puntuals on els drets lingüistics dels ciutadans no esti- 
guin suficientment reconeguts, i el sindic de Greuges esmenta 
diferents exemples. Creiem que aquestes disfuncions s’mifan 
corregint sense traumes per la via del reconeixement de les ad- 
ministracions p6bliques de la realitat lingiifstica de la nostra so- 
cietat. La senthcia 82, del 2986, del 26 de juny, del Tribunal 
Constitucional, estableix que els poders públics radicats en una 
comunitat autbnorna amb dues llengües oficials han d’adaptar- 
se a la situaci6 de bilingiiisrne. En aquest sentit, I’article 19.2 
de la Llei 30184, de mesures urgents de la funcid piiblica, pre- 
veu que es tindran en compte aquesta realitat lingiiistica en les 
convocatbries á’acc6s a la funci6 pública. La senthncin del 28 
de febrer de 1991, del Tribunal Constitucional, torna a reafir- 
mar aquesta doctrina pel que fa a les administracions autonbmi- 
ques. Creiem, d’acord amb aquesta jurisprudhcia, que els 
problemes als quals es refereix ei síndic de Greuges, o b6 re- 
flecteixen la realitat sociolbgica del país -per la qual cosa són 
realitats que cal assumir-, o b6 són circumsthcies molt pun- 
tuals en prac6s de soluci6. 

L’actitud del simlic de G-reuges pel que fa a 1’6s de la Uen- 
gua catalana en l’ensenyament, parteix d’una avaluaci6 que no 
compartim. S’afirma en l’hforme que la preskncia de profes- 
sors que fan Ús de la Uengua casteiha representa una limitaci6 
del procCs de normalització lingiiistica del catal& en l’eensenya- 
ment a les assignatures prbpies de llengua i literatures catala- 
nes, la qual cosa, tenint en compte Ja realitat sociolbgica del 
pais, representa negar l’evidhcia que al nostre país existeixen 
dues llengües. Les valoracions del slndic de Greuges sobre 
3’entrada d’estudiants $’altres comunitats espanyoles a les uni- 
versitats catalanes reflecteix una missi6 exclusivista 4 s  estu- 
diants catalans poden anar a universitats arreu de tot l’EEstat, 
perb no a la inversa-, en proposar que s’estableixin proves de 
coneixement lingüístic. Les recents declaracions &un dels més 
grans escriptors en llengua castellana, en Maria Vargas Llosa, 
lamentant-se del tractament cultural experimentat a Catalunya 
els darrers anys, ens haurien de fer reflexionar molt seriosa- 
ment, 

En definitiva, l’hfome del Sindic, pel que fa a la nomalit- 
zació de la kngua catalana, es mou dintre d’un esperit tancat i 
poc realista, molt influyt per una concepció romhtica i histori- 
cista de Catalunya. 

Després d’estudiar les queixes publicades en I’hfonne obli- 
gat, ben escollides, per cert, les introduccions i conctusians per 
cadascun dels deu hrnbits o seccions, que s6n ni m6s ni menys 
que un rephs general de totes les kees de la vida p6biica en qu& 
es desenvolupen els ciutadans, ampliades aquestes qüestions 
dubtoses en el debat en comissi6 del proppassat 3 de juny, pre- 
nein consciencia una vegada m& de les conclusions esmenta- 
des en l’Infome, per tal de continuar treballant i co&horar a 
millorar tantes mancances que mitjanpnt aquest Informe hem 
anat detectant. Moltes d’elles repetitives any rere any com 6s el 
despreci de Tes administracions envers e1 ciutadh, que demana, 
reclama o exigeix el que li pertoca, i que per manca de voluntat 

humana, de treball o politica I’Adrninistracib no és eficag: tar- 
den a donar resposta, silencis administratius, en definitiva, una 
actuacic5 poc hgil, que comporta molt sovint indefensió i iniciar 
en els ciutadans llargs procediments contenciosos, per tal de de- 
fedsar els seus interessos davant administracions de la Genera- 
litat i dels ens locals, 

El Grup Popular volem destacar la preocupaci6 generalitza- 
da pel deteriorament dels serveis per part de les grans compa- 
nyies: els tekfons, correus, l’aigua, el gas, l’electricitat, la 
Renfe i tamb6 els impostos que graven determinats serveis com 
els del subministrament de I’aigua. Els serveis prSblics de tel&- 
fon, correus o aigua han d’atendre les necessitats dels ciutadans 
amb una prestació qualitativament millor. Es tracta, doncs, que 
des de les institucions es promoguin les condicions indispensa- 
bles perquB aixi sigui possible. 

De les 1.641 queixes en trimit i resoltes, ens precxupa la te- 
matica plantejada en les seccions de serveis socials, administra- 
ci6 general i ordenaci6 del territori, per ser les m6s nombroses; 
l’augment de les queixes en l’hrnbit tributari, la manca d’infor- 
macib a l s  particulars a l’hora d’imposar contribucions espe- 
cials, la manca de respecte al dret dels ciutadans a conP;ixer de 
forma individualitzada les seves obligacions tributhries i mds 
quan es produeixen variacions essencials en els tributs. 248 
queixes sabre menors, la -cia, els minusvUds, barreres nr- 
quitectbniques, la problemhtica en les adopcions dels infants, 
entre d’aitres, 

Enguany, en I’Informe, practicament no se’ns diu res dels 
col.2ectius més marginats que s6n els pobres, els captaires. Una 
petita referkncia a aquest col.lectiu diu que, en la majoria dels 
casos, l’honorable sfndic ha hagut de denunciar situacions reite- 
radament -reiteradament- tractades. Hem pogut constatar 
-crec- que molts de nosaltres, senyores i senyors diputats, ja 
que tots voltem per Barcelona o per d’altres indrets de Catalu- 
nya, veiem corn hi ha gent gran, quantitat de gent dormint entre 
Ilengols de paper al carrer, Si en l’hfome de 1990 se’ns parla- 
va de la queixa 1586, en l’hforme que avui ens ocupa és la 
queixa 845, titdada <Gent al carrern. Se’ns ha dit moltes vega- 
des que a Barcelona i en altres ciutats i comarques hi hauria un 
pla d’acci6, en aquest cas contra la indigencia per un cantó, i un 
pla d’acció per resoldre aquestes situacions. Crec que coincidi- 
ran que els efectes prhctics no els veiem. I aquestes situacions 
s6n el termbrnetre d’una societat que, com va anunciar ei Con- 
seil de Ministres de la Comunitat Europea, va definir la pobresa 
COM la situaci6 en que es troben les persones que reben uns in- 
gressos inferiors a la meitat de la renda mitjana d’una població. 
A Catalunya unes 700.000 persones es troben en aquest cas, 
aproximadament un 15% de la nostra poblaci6. Ens hem de fe- 
licitar de la proposta de resoluci6 presentada per tots els grups 
parlamentaris en l’oposici6, per la qual se sollicita la creaci6 
d’una comissi6 d’estudi de les bosses de pobresa; esperem, 
doncs, que prosperi amb el suport del Grup de la majoria, de 
Convergbncia i Uni6. 

LRs condicions de vida sempre pxeckies dels marginats, 
hem pogut veure hivern rere hivern com es van complicant, i 
mes, a aquestes condicions, com s’hi ha mat afegint un nou 
contingent: els estrangers, els africans -magribins, guineans, ni- 
gerians-, sud-americans i immigrants de l’est, L’honorable sin- 
dic ha fet un reiterat toc d’atenció sobre la regularitzaci6 de la 
situaci6 dels treballadors estrangers, i ens indica que tots hem 
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de contribuir i harmonitzar urgentment la integració dels estran- 
gers amb l’objecte d’evitar les consqühncies que produeixen 
les actituds racistes i xenbfobes i controlar futurs fluxos migra- 
toris. Remarcar que, després de les promeses electorals, cal una 
politica de I’habitatge digna i eficaq i adequada a les necessitats 
d’avui dia. Les llistes d’espera -com molt M ha dit l’honorable 
sindic-, el probiema sanitari de la sida, a les mans de vostks el 
Govern de la Generalitat, esta poder apropar el servei al ciutadb! 
per tai que la sanitat sigui eficag, eficient i de qualitat. 

Voldria destacar la dendncia de l’honorable síndic i el pes- 
sim funcionament i retard de I’aparell judicial. La denúncia rei- 
terada, any rere any, de la injustícia d’entrar en pres6 vuit anys 
després d’haver comes un delicte, quan ja ha refet la seva vida 
és un exemple clar del nefast sistema operatiu. S6n ara, i eren, 
les suggerhncies de l’honorable sindic. L’any 90 ens feia refe- 
rencia en 1’Infome de I’any 1989, per tant no hem avangat i, 
fins i tot, manca coordinaci6 de Justícia amb Benestar Social, 
Recollim tamM la reflex% sobre la discordanga existent entre 
la majoria civil -18 anys-, i la majoria penal 4 s  16 anys. 

Un liltim aspecte que cal continuar comentant: la formaci6 
professional i ocupacional, a fi de reduir les taxes de desocupa- 
ci6 i satisfer encara Iluny-, les exighncies de competitivitat i 
necessitats en el desenvolupament de les empreses derivades de 
la consecució del mercat h i c  europeu, 

NQ valdria oblidar la consulta dihria. Ens consta i valorem 
molt positivament la tasca desenvolupada de1 dia a dia, molt 
efectiva i a la vegada divulgativa per als mateixos afectats, que 
acudeixen a la Sindicatura de Greuges i en surten molt satisfets 
per la infomaci6 i l’orientacid rebudes. 

Finalment, vull recordar, illustres senyores i senyors dipu- 
tats, que ara fa tres anys aquest Parlament aprova per unani- 
mitat la Proposici6 de Uei de modificació de la Llei 14, de 
1984, article 34, de designaci6 del chrrec d’adjunt al sindic, per 
a la defensa dels drets dels infants, que assumia les funcions 
d’investigaci6 que per la resoluci6 d’una queixa o d’un expe 
dient sobre els &ets dels infants li encomani o li delegui el sh- 
dic de Greuges, Els infants són, sens dubte, un dels grups 
socials més indefensos que existeixen avui dia a Ia nostra socie 
tat, sota la tutela dels adults, desemparats la majoria de vegades 
per unes lleis que no estan fetes pensadw en ells, els menors es- 
tan a mere& de .Xa voluntat dels altres, Davant el nombre de 
queixes que la secci6 de serveis socials -248- de nens, i tenint 
en compte estudis reahtzats del tipus de maltractaments, bé si- 
guin psiquics, físics, explotaci6 laboral, maltractament prenatal, 
submissi6 i explotaci6 sexual, GQITI hem pogut veure aquests 
darrers dies a la premsa de redades; contra la prostitucib inEanti1 
i a les recomanacions del sindic, el Grup Parlamentari Popular 
creiem que seria bo, interessant, i apostaria dades a la tasca en- 
cornada, i si ho creu oportú I’honorable síndic, per a l’any vi- 
nent, de poder gaudir d’un informe especÍñc sabre la 
investigaci6 al llarg d’aquests anys en defensa dels drets dels 
infants. 

Des de l’oposició intentarem gestionar, mitjangant propos- 
tes, per tal de fer possibles les recomanacions que des de l’h- 
fome se’ns indica, bé sigui en el Govern de la Generalitat, el 
local o el Govern central, perque l’any vinent per aquestes dates 
els problemes que avui ens ocupin no siguin repetitius. 

Sols em resta manifestar el nostre reconeixement al treball i 
el nostre suport a la tasca que ve desenvolupant la Sindicatura 

de Greuges, Res m6s i moltes grhcies, senyores i senyors dipu- 
tats, grhcies senyor president. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 
Pel Grup Parlamentari Iniciativa per Cataiunya, té la paraula 

1 ’ illust re diputada senyora Or an ic h , 
La Sra. OFL4NlCH: Moltes grhcies, senyor president. filus- 

tres diputats i diputades, en primer ZIoc el Grup dTniciativa per 
Catalunya voldria felicitar el sfndic de Greuges per l’hfome 
que ha fet durant tot I’any; també, molt especialment, feiicitar 
tot l’equip del Síndic, molt especialment el shdic adjunt, se- 
nyor Elies Rogent. Estem totalment d’acord amb el que diu el 
Slndic al seu Tnforme i entenem que és positiva la seva tasca, 
no nomes pel que tracta, per aquest Informe, sin6 tambb per la 
tasca dihia que realitza amb les queixes que rep. 

De 1’Informe voldxiem destacar, i aixa és dels punts que 
considerem mks positius, que tracta per una banda temes gene- 
rais de la societat que afecten tota la poblaci6 i temes que tam- 
b6 afecten minories de la nostra societat, que no per ser 
minories no mereixen la nostra atenci6, 

Divideix el Sindic l’hforme en dos apartats: un relatiu a les 
queixes, i ha fet aquest any un llibre especial relatiu a 1’6s de la 
llengua catalana. No podem tractar amb el temps que disposem 
cada un dels punts de qub parla el Síndic, per6 sí farem esment 
dels punts que considerem més importants i més punyents de la 
realitat social de Catalunya. 

En tractar els primers punts, el Síndic de Greuges fa menci6 
a un tema que entenem que avui tambk 6s de total actualitat al 
nostre pais. El Shdic diu textualment que <ca cap persona m’ni- 
mament informada se li pot escapar que d’un temps enqi va 
creixent entre la joventut el sentiment de rebuig a les armes i, 
conseqiientment, I’oposici6 ai compliment del servei militar 
obligatori, Aquesta circumsthcia, el nombre de queixes rebu- 
des que mostren la disconfonnitat amb el tractament que 1’Ad- 
ministració dóna als objectors de. conscikncia, ha motivat que 
en aquest Infume ens hhgirn perrn&s transcriure un seguit de 
reflexions sobre l’objacci6 de consci&ncia.>> 

Volem dir que estern molt satisfets de les queixes que fa el 
Síndic de Greuges i de les seves prbpies reflexions, que s6n les 
nostres, tant és aini que aquest Parlament va aprovar per majo- 
ria una ProposicCi6 de llei que s’anir8 a defensar al Parlament de 
Madrid en el mateix sentit que el Síndic de Greuges expressa 
aqul el seu problema. Des que el mateix Síndic va fer I’hfor- 
me, cada vegada mds, aquest rebuig 6s més creixent. Hem anat 
i hem assistit amb altres companys diputats d’aquesta cambra a 
judicis a joves insubmisos; darrerament, i aquests darrers dies, 
també altres joves deixaran el mmpliment del servei substituto- 
ri quan acabi el temps mateix que seria pe1 servei militar. Tam- 
bé donarem suport a aquests joves, perque entenem que aquest 
6s un dels ternes fonamentals de la nostra queixa a l’actual LIei 
d’objjecci6 de conscihcia. Per tant aquest 6s un dels punts prin- 
cipals pels quals voldríem felicitar e1 Sindic i di r4  que compta 
absolutament en les seves reflexions amb el nostre ajut i suport. 

Podriem seguir amb molts dels altres punts, el Síndic ha fet 
menci6 de problemes de la societat, d’aquests problemes que jo 
he anomenat en comenqar, més minoritaris, Ha fet menci6 avui 
t3mbé quan ha fet el resum i molt especiaiment, perqw& tamb6 
és un problema d’actualitat que ens hauria d’avergonyir a tota 
una societat que es vol dir democrhtica, al creixent, al fort crei- 
xement d’una certa xenafbbia i com s’han aplicat les mesures 

4 
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del Govern, quant al reconeixement de la nacionalitat, de la re- 
sidencia, als immigrants estrangers que a vegades no complei- 
xen en absolut el que és el minirn dels drets humana en el nostre 
pais, Entenem que aquest 6s un tema punyent, del gual també 
voldriem parlar. 

Tema de menors: també en fa referkncia. Diu que, de me- 
nors, n’hi ha hagut *aquest any poques queixes. Entenem que ai- 
xb és degut al fet que els menors per ells mateixos no arriben 
potser a poder-se queixar, perb, com ha fet menci6 la companya 
del Grup P ~ p ~ l a  que ha parlat abans que jo, aquest és un tema 
punyent i ens apuntaríem també al fet que el Sindic per a l’any 
que v e  creés una comissió en el sentit d’estudiar el tema i els 
problemes dels menors. 

Hi ha altres temes dels quals el Síndic fa menció, que ja  he 
dit que un a un no els podríem anar estudiant, perb sf dir de ma- 
nera especial que el Shdic diu que eh el nostre pais no es com- 
pleix el dret constitucional d’un habitatge digne per als 
ciutadans d’aquest pais: crec que aquesta tamM és una dentin- 
cia punyent, 

Tamb6 fa menci6 a les denhcies que fan els usuaris a la 
manca de respecte de determinades administracions amb els 
usuaris i concretament en un punt que també és d’actwaiitat 
avui dia, que és el terna dels rebuts de les aigües. Tal com s’han 
aplicat les taxes en aquests rebuts, hi ha hagut un creixent re- 
buig social a aquesta situaci6, hi ha una problemhtica concreta 
en el nostre país i, per tant, demanariem al Govern de la Gene- 
ralitat que demanés un diUeg social en aquest sentit, per tant, 
amb els grups que es queixen; hi ha un creixent rebuig -ja ho 
he dit- al no pagament dels rebuts de l’aigua per les taxes que 
s’hi apliquen. Entenem que aquest és un problema social que 
tamb6 en aquest Parlament hi hauria d’haver un dihleg per mo- 
dificar l’actual situaci6 que provcca aquest rebuig socid, 

També fa menci6 el sindic a una qiiestió que considerem 
molt important, que 6s el tema del trasphs de compthcies de 
1’hem al Govern de la Generalitat, Fa anys que’ hem demanat 
aquest trasphs de compethcies i avui hi voldriem insistir. 

En el tema de la sanitat, que estudia e1 síndic de manera malt 
extensa, fa una menció especial al tema de la sanitat penitencia- 
ria, fa menció, tamM, el síndic, a la diferent aplicació que els 
diferents jutges de vigilhncia penitencihria fan del Reglament 
de presons, i ha fet menci6 també avui aqui, quan davant 
d’aquest Parlament ha parlat d’aquesta problemhtica, dels pe-  
sos que en fase terminal, que a punt de morir gaudeixen de de- 
terminats beneficis de sortir en llibertat i no tenen on anar. Ha 
fet el sindic rnenci6 que s’estan habilitant determinades depen- 
&ncies per a aquest tema Aixb és així, s’ha de fer i -cal dk-ho- 
de vegades amb una cena -cal dir-hw, amb una certa, diriem, no 
publicitat, perquS: aquests presos realment no tenen on anar, 

El terna de les qüestions dels jutges de vigilhncia penitencih- 
ria ha sigut, fins i tot, objecte que aquest Grup Parlamentari, 
concretament aquesta diputada, demanks la compareixenga 
q u e  espero que així ho vulguin tots els altres grups- del direc- 
tor general de Serveis Penitenci~s,  perque expliqui a aquest 
Parlament quin és el problema que té el director general amb 
els jutges.de vigilhncia penitencihria, fis clar que parlar avui del 
terna dels jutges de vigilhcia penitemifia és quelcom que em 
posa, fins i tot, la pell de gallina, desprks dels darrers SUCC~SSOS 

que hi han hagut a altres llocs de 1’Estat espanyol, amb lliber- 
tats que es donen que no s’haurien de donar i, en canvi, hi han 

uns criteris que segurament ens haurien de fes fer una reflex% 
important perquk no succei‘ssin ternes tan greus i tan punyents, 
com 6s el que ha succe’it darrerament a una nena morta i viola- 
da, amb una llibertat vigilada concedida despres que altres ve- 
gades havia passat, tantes vegades havia 

Hi ha un punt en quh tinc especial interhs i que el síndic n’ha 
fet menció, i també la companya que n’ha parlat abans, que és 
el tema de Ia justfcia. El shdic un any darrere un altre any ex- 
plica que la justicia no funciona en aquest pais, i ens diu en un 
lloc que no és estrany, tal com est& tot establert, que vagi mala- 
ment, sinó que fins i tot 6s estrany que la justicia arrlbi a fun- 
cionar. I el sindic fa menció especial a quelcom que tmb6 hi 
tinc un especial inte&s, que 6s els drets de les víctimes. El sín- 
dic ens diu que les víctimes queden, amb la nostra legislació, 
absolutament sense drets i absolutament sense cap protecció. 
Cert Cs que 1’Ajuntament de Barcelona ha creat una comissi6 
.d’ajuda a la victima i informaci6, perb que en general la vícti- 
ma no en t6 suficient, 

Quan el síndic va compar&ixer a la Comissió del Síndic de 
Greuges, d’aquest mateix Parlament, a preguntes d’aquesta rna- 
teixa diputada que si pensava realment el síndic que quelcom 
nou i d’actualitat avui dia, que sbn els anomenats judicis rhpids, 
ajudarien mes a defensar els drets humans del justiciable i molt 
especialment de la dctima, i va cantestar-nos el sjñdic que real- 
ment no creia que aixb ajud6s a defensar els drets de la víctima, 
sin6 que n’era francment pessimista de C Q ~  aniria el terna dels 
judicis rhpids, Aixb ha suposat que aquest Grup Parlamentari, 
juntament amb el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
demanéssim un dictamen ai Consell Consultiu perqlui? ens digui 
si put tenir certs punts d’hconstitucionalitat l’anomenaáa Llei 
de reformes urgents, feta de pressa i amb alguns punts que real- 
ment entenem que podrien ser inconstitucionals. En aquest sen- 
tit, el síndic ens diu, i crec que ens crida I’atenci6, quan ens 
recorda que el problema no és mar legisíant, sinó legislar M, i 
aquest és un punt que de vegades s’ubiida, s’oblida de fer, i es 
fan Ueis de pressa i corrents i que després no tindran, normal- 
ment en el camp de la justicia, l’efectivitat suposada. 

Per Últim, hi ha el tema de l’ús de la llengua catalana En 
aquest punt els voldria dir que el nostre Grup coincideix amb 
l’anhlisi que fa el síndic quant a l’ús de la llengua catalana, i 
que es pot arribar a limitar la llibertat d’expressi6 dels catalans 
quan no ens podem expressar davant totes les administracions 
amb la nostra llengua, i en aquest sentit cal dir que, M que do- 
nem suport al sindic totalment, estem absolutament en una pos- 
tura contrhia ai que ha dit la il-lustre diputada que ha parlat 
abans, del Grup Popular: en el nostre pais no cal en aquests mo- 
ments defensar la llengua.casteiiana, que 6s la majorithia en 
determinats estaments de l’Administraci6, sin6 que el que cal 
defensar en aquests moments és el dret dels catalans a poder ex- 
pressar-nos en la nostra prbpia llengua, 

El sindic expressa i en fa menci6 a diferents tants per cents 
de com ens podem expressar els catalans i de COM es tracta el 
terna de la llengua catalana a la universitat i a la justícia, estudia 
especialment aquests dos camps. En el camp de la justícia diu 
-i 6s cert, i així ho podem constatar els juristes que normalment 
hem acudit durant anys a ls  jutjats- que s’miba a utilitzar mks 
el llati en els jutjats que la prijpia Uengua catalana. Aquest és un 
fet que ja es va dir en una ponencia en unes jornades sobre l’ús 
de la llengua a la justícia. 

el mateix fet. 

http://jutges.de
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TamM el &dic fa especial rnenci6 a quin 6s l’iis de la Zlen- 
gua catalana a les universitats, I, en aquest sentit, voldriem dir 
que s6n especialment decebedores les xifres que ens dóna el 
síndic, diu concretament que hi ha algunes ..., només el 56% de 
les classes de la Universitat de Barcelona es fan en llengua ca- 
talana. En aquest sentit, tamM el sindic fa rnenci6 d’algunes 
queixes d’estudiants quant a la imposició del districte Únic 
compartit, que aixb pot suposar, en determinats casos, que Ia 
llengua catalana no pugui ser usada a la universitat. 

Diu tamb6 el sindic, i en aquest sentit crec que fa un toc 
d’atenció important, que hi ha una certa apatia a la societat ca- 
talana, tant a nivell privat com a nivell públic, quant a 1’6s de la 
llengua, des d’aquest Grup voldríem donar les gracies a l  síndic 
que faci aquest crit d’atenci6 que hi ha una certa apatia. El sh- 
dic fa en aquest sentit, tambt5, dues proposicions: una, que es 
creés una comissió en aquest Parlament de seguiment de la Llei 
de nomditzaci6 lingiiisdca, tema al qual, evidentment, ens hi 
voldríem apuntar. I diu també el sindic i crida I’atenció que cal- 
dria potser ara ja, desprgs de bastants anys d*eestar vigent Ia Llei 
de normalitzaci6 lingiiística, fer-li algunes modificacions per- 
que en un futur pugui realment ser cert que hi ha una nomalit- 
zaci6 lingüística total, és a dir, que els catalans podem utilitzar i 
ser contestats en catal2 sempre a l’Administraci6 i en el nostre 
país, 

En aquest sentit, jo crec que voldriem felicitar el sindic i dir- 
li, per acabar aquest Informe, que no pot ser que ell vingui cada 
any, expliqui i faci un informe i ens & p i  quines s6n les desgrb 
cies, de vegades punyents, que hi ha a la nostra societat, que ai- 
xb sigui només un tema que es tracti de manera sense donar-li, 
potser mes importhcia, que l’any vinent tomi a parlar de les 
mateixes queixes i que no es faci, per part dels poders públics, 
res per solucionar aquests problemes, 

Per tant, agrair4 al shdic que amb el seu Informe ens expli- 
qui coses que de vegades saben greu de sentir, per6 que s6n 
certes, i sobretot que desperti una mica la conscihncia d’aquest 
Parlament i de la societat catalana quant a aquesta certa apatia 
que hi ha en el tema de hís  de la llengua. 

Moltes gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Oranich. Pel 

Grup Parlamentari d’BEsquerra Republicana de Catalunya, té la 
paraula I’illustre diputat senyor Pueyo. 

El Sr, PUEYO: Grhcies, senyor president. Senyores diputa- 
des, senyors diputats, en l’inici de la valoraci6 que fa Esquerra 
Republicana de Catalunya de l’hforme de l’hmorable síndic, 
voldríem cornenpr, COM j a  és habitual, agraint la preshcia del 
shdic saludant-lo, saludant Ia rel@ fluida amb e1 ParEament, 
entre el Parlament i la Sindicatura, i dir que naturalment hem 
llegit atentament l’hforme, l’hem debatut en Ia comissió co- 
rresponent, l’hem estudiat i avui et tornem a plantejar aqui en el 
plenari d’aquest Parlament. 

D’entrada, hem de dir que -com ho vam manifestar en la co- 
missi6 corresponent i com j a  hem manifestat p6blicament- el 
valorem molt positivament, que valorem molt positivament 
aquest Informe de 1991 , així com, en general, la tasca del sín- 
dic, la tasca de la Sindicatura com a colkctiu; tamb6 voldriern 
citar d h a  manera especial el senyor Roger, en el síndic adjunt, 
tot l’equip de la Sindicatura, que ens consta que trebdia a m b  ri- 
gor, amb dedicaci6, amb iblusió, valorem molt aquesta il.lusi6, 
aquest treball, iHusi6 i treball que sovint s’irnposen, sovint han 

de passar per damunt de detemhades mancances estructurals i, 
fins i tot, de recursos de la instituci6, 

Hem trobat en l’hforme de 1991 el rigor, la prolixitat, la bo- 
na estructura a que ens t& acostumats el síndic en els seus infor- 
mes anyals. Hem trobat un cop rn6s en aquest Informe el que 
podria ser una mena de radiografia social acurada, detallada i 
constnjida, en un contacte molt immediat i molt directe amb Ea 
realitat, de quina és la situació a la societat catalana, sobretot a 
la societat catalana en relaci6 amb els poders públics, amb rela- 
ci6 a 1’Administració en aquests moments, 

En I’InfOme de 1991, cw en d’altres anteriors, hi ha, entre 
altres coses, una miscel.lhnia, com deia fa un moment, prolixa i 
detallada de queixes, gestions, situacions, reclamacions, petits i 
grans conflictes, drames, situacions, tragkdies personals i 
collectives de ciutadanes i ciutadans d’aquest pds, i, entre d’al- 
tres coses, entre d’altres coses, iinicament la revisió general de 
la ternatica ens fa pensar fins a quin punt la complexitat admi- 
nistrativa, la duplicitat, la triplicitat administrativa en aquest 
pais incrementa encara més la situaci6 sovint d’indefensi6 de 
ciutadans i ciutadanes. 

En relació amb els temes, dels molts que I’honorable síndic 
ha tocat i que analitza amb m6s detall i amb més profunditat en 
I’Informe, naturalment no farem una revisi6, una reexplicaci6 
d’aquest Informe, perb si que hi ha alguns temes que ens agra- 
daria de destacar i que ens agradaria de recalcar. La ternhtica, 
per exemple, de la sort dels estrangers a partir de l’aplicació de 
la Llei d’estrangeria, nosaltres compartim també plenament la 
inquietud de la Sindicatura per aquest tema, i lamentem, preci- 
sament en aquests darrers dies, que s’hm produi’t determinats 
fets, no en el marc estricte i precís d’aquesta comunitat a u h o -  
ma, perb si en espais que, per a nosaltres almenys, ens s6n ex- 
traordinhriament propers, c i m  a la ciutat de Fraga, situacions 
en qub la brutalitat, Ia por a la difehcia,  la reacci6 davant de la 
pobresa, la incomprensi6 generen violbcia, generen una vio- 
l hc i a  absolutament inexplicable i absolutament rebutjable. 

Ens agradaria destacar també aquesta anhlisi que fa el síndic 
arran de tota la ternhtica relacionada amb el servei militar, amb 
I’oobjecció de conscihcia, amb la insubmissió; no detallaré, no 
detallaré novament quina 6s la posici6 d’Esqueua Republicana 
sobre aquest particular, perque no és aquest el moment de fer- 
ho, perb he de dir que nosaltres tamb6 valorem molt positiva- 
ment aquest innegable clima social de rebuig a les armes, de 
rebuig al servei militar obligatori, i, en definitiva, de ple suport 
a una objecció de consciencia, a una objecció de conscihncia i a 
un servei substitutori no discriminatori i, per tant, aquelles acti- 
tuds d’insubmissi6, 

Voldriem destacar, tambe, fins a quin punt un terna que ha 
estat gaireb6 estellar en els darreres setmanes, en els darrers 
mesos en aquest Parlament de Catalunya, i també al carrer, corn 
és el preu de l’aigua, en aquests moments el preu fruit d’una tri- 
butaci6 que nosaltres considerem excesiva i desproporcionada, 
és de remarcar com aquest ha estat i continua sent un dels te- 
mes, una font de queixes nombroses adrqades tarnbd a la sin- 
dicatura de Greuges. 

Destacar un cop més la radiografia que es despren de la si- 
tuaci6 de la gent gran en aquest pais, tambk dels menors,,., en 
definitiva, d’aquells sectors que socialment i com a collectiu 
són mks dkbils en una societat -i aquesta 6s unit responsabilitat, 
tamb6, dels poders públics-, en una societat que cada cop 
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aplaudeix m6s el triomf, sovint a qualsevol preu, la lluentor 
dels diners i una filosofia fins a cert punt darwiniana de prada- 
mini del poderds, del fort, del que brilla en un moment donat 
-sigui a travds dei cami que sigui- sobre el dkbil per qualsevol 
motiu. 

Alguns altres ternes que ens agradaria recalcar, també, i 
aplaudir o subratllar especialment en relaci6 amb un informe 
que ja he dit, d’entrada, que el valorem molt positivament, 6s la 
problemhtica dels traspassos, del no-traspbs de l’lnern, la pro- 
blernhtica de la sanitat penitencihria, la situació aquesta drama- 
tica de persones en situaci6 terminal que, un cop posades en 
llibertat, corn deia la senyora Qranich fa un moment, no tenen 
literalment on anar, i també tot el mdn de la justícia, que és un 
d’aquells mons on els ciutadans i ciutadanes tenen m& la sen- 
sació de txobar-se a mer& d’uns ritmes, d’unes dinimiques -o 
d’unes manques de ritme, molt sovint- que no tenen gaire a 
veure ..., que ells no controlen, que elis no comprenen. 

Justicia tardana, en general, ingressos retardats a pres6, cri- 
teris erratics en determinades concessions de llibertat vigilada 
defineixen o dibuixen un país -i aquí 6s evident que, com en les 
queixes dels ciutadans, no estem delimitant astrictament quines 
són responsabilitats o compet&ncies de 1’Adminisúaci6 de la 
Generalitat, o responsabilitats o cornpetencies dels ajuntaments, 
o responsabilitats o compethcies de 1’Administració perifkri- 
ca-, per6 un país, en general, que tot sovint produeix l’efecte -i 
aixb es transparenta en I’hfrme de la Sindicatura-, produeix 
l’efecte que no funciona o que no funciona prou be, i UI, sobre- 
tot, els serveis -sobretot, els serveis- s6n moIt valorats negati- 
vament pels ciutadans. 

En el segon llibre que presenta el Sindic, en aquesta pxhctica 
que ja adquireix una certa tradició i que nosaltres aplaudim i 
valorem, aquest segon llibre, sobre les limitacions i les perspec- 
tives de la llengua catalana en l’Admhistraci6 piibiica, apareix 
en un moment, el discutim en un moment en quk encara resso- 
nen, entre d’altres declaracions singulars, la del nostre admirat 
Mario Vargas Llosa, admirat essencialment com a escriptor, 
pas tant corn a politic..,, bé, en definitiva, com a polftic, prob- 
ablement 6s un afer dels ciutadans peruans, per6 no pas tant 
com a especulador ... Bé, fins a cert punt, perqub ... Especulador 
ideokgic, especulador ideolbgic. ., Recordaran vostks la nostbl- 
gia amb quk el senyor Vargas Llosa recordava fa poc el que eli 
en deia aquesta Barcelona més oberta, més rica, més cosmopo- 
lita, la Barcelona del franquisme, en definitiva, i no sabem 
exactament quina mena de nosthlgia sentia el senyor Vargas 
Llosa, si era la del regim policial, si era la d’aquell entorn que 
empresonava els discrepants, la d’aquell regim que no permetia 
ni tan sols l’exhibició de la llengua del país ... Pensem, fins a 
cert punt, que probablement la nostblgia del senyor Vargas LIo- 
sa era similar a la nosthlgia que algunes persones experimenten 
a distincia per les bestieses que han hagut de patir durant el seu 
servei militar i que, vistes a través del vapor dels anys, doncs, la 
nosthlgia predomina sobre I‘anhllisi objectiva. I aixb ens duu a 
plantejar-nos si en aquest hipotbic debat sobre si realment, 
doncs, el progrés o els processos, el relatiu progrbs en la noma- 
Eitzaci6 de la llengua cataIana compromet o posa en qüesti6 els 
drets dels ciutadans; aixb ens duria a plantejar-nos si hi ha una 
sola queixa -no dic ja cent, cinc-centes, mil o mil cinc-centes, 
sinó una sola queixa- d’algun ciutadh o ciutadana que hagi tin- 
gut alguna mena de problema, no ja derivat de l’acció adminis- 

trativa o de l’acci6 de I’Administracib de Justícia, o de l’acci6 
de 1’AdministraciB perEAca, sinó ja, fins i tot, en la mateixa 
vida quotidiana, dic, si hi ha una sola queixa, una sola reclama- 
ció d’algun ciutadh o ciutadana que hagin sofert, que hagin tin- 
gut problemes pel fet d’usar la llengua espanyola en un moment 
donat. 30 crec que diffcilment en trobarfem algun, A l’inrevés, 
em sembla que no caldria ni tan sols fer-nos la pregunta, perqu0 
ég bbvia i evident. 

En aquest sentit, no cal dir que renovem tambd el nostre su- 
port absolut a l’hforme del Sindic, a aquest segon llibre, a les 
conclusions, a la necessitat reiterada any rere any, mes rere 
mes, setmana rere setmana, pel meu Grup Parlamentari de la re- 
forma de la Llei de normalitzaci6 lingiifstica de Catdunya, ma 
reforma, una necessitat de reforma que ens plau de veure com- 
patida pel Sindic, 

Aplaudim igualment i, com deia abans la senyora Oranich, 
.ens solidaritzem plenament amb I’oporhmitat de la creaci6 
d’aquesta Comissi6 de seguiment de la Llei de normalitzaci6, i 
creiem que 6s summament important que aquest segon llibre, 
precisament, aparegui, doncs, en uns moments que hi ha un 
procBs, en alguns sectors de la vida politica i sociai catalana, 
d’ideoIogitzaci6 rabiüda, de forta reacció contra la llengua cata- 
lana, de belligerhcies explícites contra els rnodestíssims pro- 
gressos que hagi fet en la seva recuperació stxial. Entenem que 
aquest pobIe i aquesta comunitat tenen, continuen tenint el dret 
a la normalitat tamb6 des del punt de vista lingülstic. Conve 
que no es prengui l’efecte per la causa, i amb aquestes refle- 
xions sobre el segon llibre voldríem acabar el posicionament 
del Grup d’Esquerra Republicana recaicant un cop m6s la nos- 
tra valoraci6 molt positiva, global, la nostra simpatia per la tas- 
ca realitzada pe1 síndic, per la Sindicatura i pel seu equip de 
colíaboradors. 

Senyores i senyors diputats, moltes grhcies. 
El Sr, PWDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Pel Grup 

Parlamentari Socidista té la paraula l’il*lusíre diputat senyor 
Abell6. 

El Sr. ABELL6 1 ALFONSO: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, el nostre Grup ha llegit amb atenci6 l’hfome 
del Shdic de Greuges que ens ha presentat en aquest Parla- 
ment, i també l’ha escoltat, en el que fa referkncia a I’my 1991. 

Nosaltres creiem que aquest Informe va més edl3 del text 
escrit i que, sens dubte, incideix en tots aquests aspectes que 
afecten profundament la societat catalana i tamM 1’ Administra- 
ció de Catalunya, Nosaltres estern convenGuts que aquest Wr- 
me pot servir --o, en tot cas, hauria de servir- per fer una 
radiografia de la nostra societat, de les relacions dels ciutadans 
amb l’Administraci6 i tamb6 del comportament de I’Adminis- 
tració autanbmica, Nosaltres creiem que si la instituci6 connec- 
ta amb la realitat dei pais haurem de comparar el contingut 
d’aquest Infonhe amb els esdeveniments mds importants que 
han succe’it a la societat catalana l’any 1991. És evident que un 
informe d’aquestes caracten’stiques, que aborda tota la proble- 
rnhtica de la nostra societat i de I’Administraci6, necessita prio- 
ritzar-se i, per tant, el noswe Grup ha escollit quatre o cinc 
temes que creiem que són suficientment importants, tant des del 
punt de vista de I’lnforme com tamb6 des de1 punt de vista de la 
societat. 

En primer lloc, nosaltres voldrfem assenyalar la qiiestió que 
fa refedncia a l’habitatge. Nosaltres creiem que el fet que el 
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Sincfic hagi de denunciar, any darrere any, tot un conjunt de 
queixes que li arriben 4 s  a dir, les diferbncies constructives en 
els habitatges de protecci6 oficial, els retards en la concessi6 de 
subvencions i la irregularitat en els procediments d’ adjudicació 
d’habitatges- denota que el problema de l’habitatge és un p r e  
blema que continua, un problema molt real a Catalunya. En 
17nforme sehs diu que les xeclamacions’més importants fan re- 
ferkncia a problemes en pisos inhabitables, a famflies amb pocs 
ingressos per accedir a l’habitatge, i també en aquest any s’in- 
trodueix una qüestió nova, que fa referencia a queixes en edifi- 
cis afectats per patologies estructurals, fonamentalment -Ia més 
coneguda- I’alumhosi, En tot cas, aquesta problemstica de 
l’habitatge és evident que s’agreuja quan parlem d’aquests sec- 
tors mCs desafavorits -la gent gran, les famflies amb pocs re- 
cursos econbrnics, les persones amb disminucions i eis 
immigrants estrangers procedents, fonamentalment, del tercer 
m6n. Per tant, nosaltres coincidim ‘amb l’hforme quan es diu 
que el que fa falta és un esfor9 per elaborar de veritat una politi- 
ca social de l’habitatge, en que I’AdministraciÓ pública es plan- 
tegi, realment, una sortida a curt termini d‘aquest problema; i 
també la segona qifestió, que per a nosaltres 6s molt important, 
que fa referhcia que les administracions, en general, elabores- 
sin plans de carhcter m6s estable per aconseguir que tant I’acti- 
vitat privada com l’Administraci6 es coordinin en les seves 
politiques de l’habitatge. 

El segon aspecte en qub nosaltres voidriern incidir és el que 
fa referkncia a E’aigua. És evident que en aquest any han aug- 
mentat considerablement les queixes dels ciutadans referents a 
l’increment de l’import total del rebut per consum d’aigua a 
causa de la incorporació de diferents conceptes tributaris i de 
preus ptiblics. Les queixes procedeixen d’un ventall molt obert, 
des d’usuaris fins a associacions de vehs -per tant, entitats 
collectives i també persones individuals. Nosaltres voldríem 
destacar algunes qüestions a la vista de 1Tnfome que ens ha 
presentat el Síndic. En primer llac, quant a l’increment de la ta- 
rifa de sanejament, se’ns diu que el desplegament legislatiu 6s 
absolutament confiis i contradictori, i tamb6 se’ns diu que el 
procediment de liquidaci6 i recaptació no s’ajusta al que les 
normes de procediment de gestió tributasia estableixen i es p r e  
dueix, per tant, una wlneraci6 de dret. Quant al chon d’infras- 
tructura hidrhdica, se’ns diu, en el mateix Informe, que la llei 
que va aprovar aquest Parlament l’any 1990, d’aquesta no 
s ’arriba a deduir finalment quina entitat gestiona el chnon refe- 
rit i que, a m& a m&, aquest chon s’aplica a cadascun dels 
blocs de consum d’aigua, que aixf resulta doblement gravat, 

Per tant, a partir de les reflexiogs que es fan en aquest hfor- 
me 6s evident que se’n treuen una sbrie de conclusions. La pri- 
mera 4s  que manca informació als ciutadans; Ja segona, que la 
naturalesa juridica de la mateixa tarifa de l’aigua, corn a c a t e  
gorh de preu p ~ b k ,  6s almenys susceptible d’emetre altres in- 
terpretacions jurídiques, com és el fet que es tracta d’una taxa; 
en tercer lloc, que es vulneren els principis de publicitat 
d’aquesteslnormes i, finalment, corn es diu en el mateix Infor- 
me, que es poden vulnerar principis constitucionals que han de 
regir J’actuació de l’Administraci6. Per tant, a partir d’aquest 
Informe, nosaltres, el que voldrkm fer 6s dues preguntes o, en 
tot cas, obrir dos interrogants que no van ser aclarits quan no- 
saltres els vam plantejar a la Comissió del Síndic de Greuges: la 
primera és les gestions que s’bm fet des del Sindic de Greuges 

davant de l’Administraci6 de la Generalitat per abordar la pro- 
blemstica de l’aigwa, i en segon lloc si, corn es diu textualment 
en aquest Informe, es poden vulnerar principis constitucionals, 
quines actuacions ha empri% o pensa emprendre la instituci6 
per protegir, precisament, el dret dels ciutadans. Creiem que 
són dues qiiestions importants, que en aquest Informe es troben 
reflectides. 

El tercer aspecte en que el nostre Grup vol fer incis fa refe- 
r8ncia als serveis socials. En concret, en primer lloc voldriern 
abordar la qüesti6 que fa referencia als menors, Hi ha tres o 
quatre dades que creiem que són importants: la primera és que 
el major nombre d’expedients de tots els departaments, quant a 
queixes de departaments de Mdministracid de la Generalitat, 
fa referencia a la problemhtica de menors, tant des del punt de 
vista de protecci6 de la inRncia com des de menors ja adoles- 
cents i, per tant, amb una problematica diferent. 

En segon lloc, se’ns diu que manquen els equips professio- 
nals d’atenci6 a la i n h c i a  i a l’adoleschncia i, en tercer lloc, en 
quk es diu, textualment, en aquest informe que se’ns presenta 
per part del sindic, que la situaci6 de la hfhcia i I’adolescSncia 
d’alt risc social continua essent essencialment greu en les zones 
on els factors áe risc social s6n més presents i tenen més fre- 
qiiencia, Nosaltres estem totalment d’acord amb aquesta qües- 
tib que es planteja, amb aquestes darreres paraules, perb creiem 
que, precisament en coherbncia amb aquestes qüestions que es 
plantegen en I’Infmne, hauriem d’abordar dues qüestions: Ia 
primera 6s que el nostre Grup reclama I’absoluta prioritat de la 
crea& de la figura de l’adjunt al sindic de Greuges, aquest Par- 
lament va modificar per unanimitat, precisament, aquesta Llei 
-hi va haver unanimitat de tots els grups parlamentaris-, i,  per 
tant, en aquests moments, després de més de tres anys que v a m  
modificar aquesta Llei? encara no s’ha creat aquesta figura. 

Des del nostre Grup, ho trohem bastant inexplicable, en la 
mesura que ens trobem davant un col*lectiu, el dels infants, que, 
sens dubte, des del punt de vista dels diferents coklectius so- 
cials, 6s el m& desvalgut, perquk és evident que li manca la 
possibilitat de defensar els seus drets. Per tant, aquesta és una 
qüestió que per al nostre Grup és priorithia, 

I, després, una altra qüesti6 que també valdríem plantejar és 
la que fa referencia a la necessitat que des de la institució, des 
del Síndic de Greuges, es present& a la Comissi6 i, per tant, a 
aquest Parlament el treball que ha desenvolupat en el darrer any 
al voltant de les visites realitzades als centres de menors. Nosal- 
tres j a  varn manifestar en el seu moment que era important 
aquest treball, perb el que voldriem 6 s  que aquest treball es ma- 
terialitzés en la presentaci6 d’un informe monogrUic, perquh 
pogues ser debatut i discutit en aquest Parlament. 

La darrera qiiesti6 que voldríem plantejar en l’apartat que fa 
referkncia als serveis socials seria la problemhtica dels gerii- 
trics. Aquí el nostre Grup voldria una actitud molt m6s activa 
per part de Ia institució del Shdic en tots aquests aspectes que 
fan referencia a les residhncies gerihtriques. Es evident que ens 
trobem, tot sovint, davant de sectors que tenen greus problemes 
a I’hora de defensar els seus drets, de les persones grans, i que 
en aquest darrer any la manca de residkncies, les condicions 
d’algunes d’elles, creiem que han vulnerat greument algun 
dels drets fonamentals de que han de gaudir totes les perso- 
nes i, evidentment, en aquest cas les persones d’edat més 
avanqada. 
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Per tant, nosaltres creiem que la institució hauria d’actuar 
d’ofici en aquells casos en quk s’han vulnerat aquests drets i 
tarnbk creiem que, des del nostre punt de vista, seria interessant 
que la mateixa institució, amb un treball més aprofundit, po- 
guds presentar tamb6 en aquest Parlament un informe en el qual 
abordés la probiemhtica de In gent grans sobretot en l’aspecte 
que fa referkncia a les residencies gerihtriques. 

El quart aspecte que el nostre Grup vol aprofundir fa refe- 
rencia al m6n penitenciari. El món penitenciari ha estat abordat 
en diferents informes per part del Síndic de Greuges; fa tres 
anys va poder dedicar un informe especial i, per tant, et segon 
volum de la presentaci6 d’aquest Informe abordava tota la pro- 
blemhtica penitencihri a a Catalunya. 

Nosaltres aquest any l’hhern estudiat i hem aprofundit en les 
dades que se’ns ha donat i hem de dir, en primer lloc, que no 
compartim l’optimisme que fa en el seu informe el sindic res- 
pecte a la situaci6 penitenci~a a Catalunya. fis evident que el 
nostre Grup reconeix que hi ha hagut algunes millores en els 
darrers anys, cosa que resultava inevitable donada la greu situa- 
ci6 penitencihia que hi havia a Catalunya, perb també és cert 
que manquen solucions a molts problemes que resten pendents 
a les nostres presons. Estern convenGuts que hi ha tot un con- 
junt de d8ficits; en moltes de les presons encara hi ha massifica- 
ció, per tant, manquen centres penitenciaris, nous centres 
penitenciaris a Catalunya; hi ha dkficit d’assisthncia sanithia, 
en algunes presons la situaci6 de les dones internes no creiem 
que reuneixin les condicions necesshries a que tenen dret les 
persones que estan internades en els centres penitenciaris, i el 
mateix podríem dir en el cas dels joves a les presons i també de 
la situació del treball penitenciari, que no arriba a molts interns; 
que hi ha una part molt important de la població penitencibia 
que no té dret a aquest treball. penitenciari. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres creiem que hi 
ha alguns aspectes de Ia situaci6 penitencibia a Catalunya que 
s’haurien d’haver trobat molt més reflectits en aquest Informe. 

Finalment, algunes reflexions sobre el llibre segon, que porta 
per titol {<Les limitacions i les perspectives de la llengua catala- 
na en I’AdministraciÓ pública a Catalunya>>. En I’Infmne que 
se’ns ha presentat se’ns diu que el ciutads no es pot relacionar 
en la seva llengua amb certs sectors de l’Administraci6 pdblica, 
en concret assenyala el sector de la justicia i l’ensenyament, so- 
bretot el que fa referhncia a l’ensenyament s e c m d ~  i tambC a 
la universitat, i també ens parla de les forces de seguretat i 
d’Hisenda. En canvi, en aquest Informe reconeix els avenps 
que hi ha hagut en la normaIitzaci6 Eingiiística en 1’Admhistra- 
ci6 autonbmica i en l’Administraci6 locai. 

En l’hforme hi ha un suport explicit a la iniciativa de modi- 
ficar la Llei de normaIitzaci6 lingüística. Nosaltres voldriem 
plantejar dues qüestions en aquest fet puntual perb molt irnpor- 
tant des del nostre Grup, quan des d’una instituci6 tan rellevant 
COM 6s el Sindic de Greuges es dóna suport a aquesta iniciativa 
de modificar la Llei de normalitzaci6 lingüística. En primer 
lloc, el que nosaltres ens preguntem: si no caldria, abans d’ini- 
ciar izn proces d’aquestes caracteristiques, moIt complex i que 
en el seu moment va tindre un suport unhnime del Parlament de 
Catalunya, esgotar totes les possibilitats que ofereix la mateixa 
Llei de normalitxnció lingüística, en concret nosaltres ens pre- 
guntem s i  no seria miIlor abans acabar tot el desplegament le- 
gislatiu per la via reglamentbia i de decrets que contempla la 

Llei de normalització lingüistica i que, fins a l  moment, en al- 
guns aspectes d’aquesta no s’han presentat. 

I, en segon noc, que 6 s  evident que un proc6s d’nquestes ca- 
racterístiques necessita un consens moXt ampli i, per tant, abans 
d’abordar una qüestió de la relievhcia d’aquesta, 6s indubtable 
que s’han d’esgotar, com deiem abans, totes les hp l i e s  vies 
que ofereix aquesta. 

Finalment, el nostre Grup no hi ha dubte -com sempre ha 
fet- que d6na suport a la instimi& també vol dir que és neces- 
s a r i  que es faci un esfore; des de Ia mateixa instituci6 i tamb6 
des d’altres institucions perquh la hstituci6 del Sfndic de Greu- 
ges sigui hpliament coneguda a Catalunya i, per tant, pugui 
comph aquesta b c i ó  que li va ser atorgada a partir de I’article 
35 del mateix Estatut, que 6s la defensa de les llibertats dels 
ciutadans i la defensa deIs seus drets enfront de les diferents ad- 
ministracions púbiiques, 

Finalment, el nostre Grup vol valorar -com sempre ha fet-, 
des del punt de vista positiu, el treball de Irt instituci6, la pre- 
sentaci6 d’aquest Informe, i, per tant, des d’aquest punt de vis- 
ta, no hi ha dubte que, tenint en compte alguns aspectes crítics 
que hem mostrat en aquest posicionament, la nostra valoració 
global de la institucid i de l’hforme 6s positiva. 

Res més. Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhciees, senyor Abell& Pel 

Grup Parlamentari de Gonvergbncia i Uni6, té la paraula l’illus- 
tre diputat senyor Viñas. 

El Sr. VIÑAS: Grhcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, en primer lloc el nostre Grup volem tambd agrair a 
l’honorable senyor shdic i al seu equip la presentaci6 de I*h-  
forme que ens presenta cada any. Aquest és el vuit& informe 
mud del Síndic de Greuges, i, com j a  va fent des de fa uns tres 
anys, el compon, el divideix en dos Eiibres. El primer és dividit 
de forma molt ben sistematitzada, amb seccions temWques, 
amb conclusions i amb els annexos estadMcs, on, d’un cop 
d’ull, es pot tenir una visi6 global de tat el conjunt S’actua- 
cions. 

Sobre el llibre segon, que, de fet, representa el gruix de la fi- 
losofia del shdic i dei seu equip, hem de destacar molts i va- 
riats aspectes. Quant a la normalització lingüística, els avengos 
obtinguts en aquesta mathria s6n posats de manifest en l’lnfor- 
me, tant pel que fa a la normalitzaci6 en general com a Z’Admi- 
nistració autonbmica i a I’Administraci6 locai. Creiem aquest 
aspecte altament positiu, per6 queden encara alguns punts sense 
resoldre; s6n uns aspectes residuals -diria j+ i molt concrets, 
corn l’Administraci6 de justicia i eIs que afecten, especlfica- 
ment, l’Administraci6 períferica radicada a Catalunya: forces 
de seguretat i funcionaris dTmnomia i Hisenda. 

Una de les qüestions plantejades al síndic i que m6s resso- 
nincia ha tingut és la que fa referencia al procés de regularitza- 
ci6 d’estrangers, la Llei d’estrangeria; ha tornat a sortir el tema 
de la Llei d’estrangeria, que nosaltres, globalment, vhem ac- 
ceptar, perb que a la prhctica la regulació no ha funcionat de la 
manera que voliem; no ha funcionat com esperhem. Nosaltres 
creiem convenient obrir un nou termini de regularització de tres 
o quatre mesos m6s o els que facin falta, essent: conscients que 
hi haurh col*lectius que no podran regular mai la seva situació, 
puix que porten moltes vegades documentació falsa. Creiem 
que en l’actualitat aquest tema ens depassa i s’hauran d’establh 
mecanismes d’acord amb els altres estats europeus. Tot Europa 
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ha de fer un nou replantejament del terna; es fa del tot necessari 
sensibilitzar la gent respecte als estrangers; procedir a la seva 
nlfabetitzacid, a la seva educació ..., totes aquestes coses ja s’es- 
tan fent, perb s’haurien de fer més. 

D’altra banda, coincidim amb el plantejament que fa el. sh- 
dic sabre la situació dels objectors de conschcia, el reconeke- 
ment de la condicid dels quals 6s rebutjada i sovint es d6na la 
imatge que es tracta mks d’un chstig que no d’un servei. Cada 
dia caldria organitzar, raonablement, la prestació substitutbria i, 
tota vegada que s’ha fomentat la noci6 que els objectors s6n h- 
solidaris, donar una bona informaci6 del que 6s I’objecci6 i 
tamb6 del que són i del que pretenen els objectors. 

Quant a la incorpmacid de tributs en els rebuts del consum 
de l’aigua, certament que és un tema punyent, i en aquests m e  
ments puc assegurar que es mantenen converses entre els esta- 
ments corresponents i entre les forces politiques representants. 

TamM considerem altament positiva la valoració que fa el 
sindic quan aborda les reformes sanithries a Catalunya; s’ha 
avatlqat en e1 camp de l’assistkncia primliria i ha millorat tambd 
tot el que fa referhcia a la salut mental i a l’asslsthcia piqui& 
&ica, en general. Nu obstant ahb, he de fer referhncia nova- 
ment, igual que hem fet en anys anteriors, que la millora en la 

salut mental en la seva atenció i en i’assistencia psiquihtrica, ai-  
xí també com en el tractament i en l’atenci6 dels drogaaddictes 
i els malalts de sida, evidentment que és un problema institucio- 
nal per6 hem de ser plenament conscients i hem de recalcar que 
diffchent podrh solucionar-se aquest problema si no hi ha, pa- 
rdldament, una sensibilitzaci6 per part de tota la societat. 

Volem tambk recalcar com en la secci6 de serveis socials, 
quan es parla de la problematica dels menors, posa de relleu 
l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei sobre mesu- 
res de protecci6 als menors desemparats i de l’adopci6. En 
aquesta mateixa secció de serveis socials dedica també un am- 
pli comentari a la recentment aprovada Llei be promoci6 de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres quitectbniques, 

E s  per tots aquests motius que el meu Grup valora positiva- 
ment i agraeix al senyor sindic i al seu equip tota la presentaci6 
d’aquest vuit& informe a i  Parlament. 

Res mds, Moltes gricies. Gshcíes, senyar president, senyores 
i senyors diputats. 

El Sr. PRESTDENT: Moltes grkies, senyor Viñas, 
S’aixeca la sessi6. 

( S h  dus quarts de dotze dei mati.) 


