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sess16 PLENARIA N~III .  74 

IAJ sessilj s’ohre a un quart d’nnze de! mati. Presideix e1 M. 
H. Sr. President del Parlamant, acompanyat de tots els mem- 
bres de la Mesa, la qual és assistida per I’ Oficial Mujor i el lle- 
trut Sr. Sol. 

Al banc del Guvern seuen els H .  Srs. Consellers d’Economia 
i Finances, dEnsePtyument, de Cultura, de Sanitat i Seguretat 
Social i d’lndhtria i Emrgiar. 

Ordre del dia 

- Debat sobre l’lnforme de l’any 1990 presentat pel Shdic 
de Greuges. 

El Sr. PRESDENT Comeqa la sessi6. 
Aquesta sessi6 tindra un únic punt de I’ordre del &a, la s e  

qühncia del qual es descabdellar8 d’acord amb l’article 144.3 
del Reglament: debat sobre 1’Infome de l’any 1990, presentat 
pel Síndic de Greuges. 

T6 Ia paraula I’Honorable senyor Frederic Rahola i d’Espo- 
na, Slndic de Greuges, per presentar un resum del seu Informe. 

El Sr. SfNDIC DE GREUGES (Frederic Rahola): Molt Ho- 
norable President, illustres membres de la Mesa, senyores i sen- 
yors diputats, 1’Infome que avui presento a la consideració dei 
Ple d’aquesta Cambra 6s el set5 del meu mandat, en el qual, 
com en els anteriors, dono compte de l’actuaci6 del Sindic du- 
rant I’any passat, En ell s’exposen els problemes que he estimat 
més significatius i que han denunciat els ciutadans de Catalun- 
ya amb les seves queixes arran de l’aactuaci6 de les diverses ad- 
ministracions del nostre pal‘s. 

L’estructura de l’hforme, C Q ~  deuen haver comprovat els 
senyors diputats, segueix el mateix ordre temhtic que es va apli- 
car en els anteriors. L’hfome compon dos llibres, el primer 
dels quals segueix la divisi6 dels deu apartats tem3tics que co- 
rresponen als cieu arnbits en qu& s’organitza el trebd1 de Ia Ins- 
tihwi6. Aquests Arnbits s6n: adrninistraci6 general, ordena& 
del territori, tributari, sanitat i consum, pensions i treball, ser- 
veis socials, ensenyament i c u h a ,  justicia, queixes privades o 
inconcretes, i la consulta diktia. A continuaci6 hi trobaran tam- 
M les xifres estadistiques corresponents. 

Vull fer i’aclarirnent que I’increment de les queixes que 
s’absewa en I’apartat dedicat a ensenyament i cultura respon a 
la reacció provocada per la presentaci6 a debat del Projecte de 
Llei anomenat NLOGSED. La Instituci6 ha rebut una allau de 
queixes de professors i alumnes l’objecte de les quals, en part, 
han estat resoltes positivament en introduir-se algunes de les 
modificacions en el text que va resultar definitivament aprovat. 

En general, l’augment de les queixes ha seguit una corba 
moderadament ascendent, tot i que no han estat concedides par- 
tides del pressupost destinades al sexvei de premsa ni a la difu- 
si6 de la Instituci6. Aquesta manca de publicitat comporta en 
alguns casos que no puguem arribar a informar sectors socials 
necessitats de la nostra actuació, que solament poden coneixes 
l’existkncia de la Institució a través de la transmissi6 oral o per 
la difusid sobre fets, ternes puntuals que destaquen en els mit- 
jans de comunicació, 

Pel que fa al segon llibre, esta dedicat a I’exercici de l’acci6 
medial, i exposem corn, en certes circumsthcies, la bona solu- 
ci6 es troba en una tercera via, que, tot respectant la legalitat, 
resol el problema que els ciutadans ens presenten i pemet que 
l’Administraci6 I’accepti, ja que tmb6 s’ajusten a I’esperit i a 
les finalitats del seu comerq, 

Aquesta monogr&ia presenta una breu introducció tebrica i, 
a continuaci6, filustra una mostra de solucions me&& que han 
tingut un pes especific en el conjunt de la nostra gest& amb 
una considerable dedicació de temps. L’exercici de la mediaci6 
és, al meu entendre, una h c i 6  important i gairebé desconegu- 
da de la Instituci6, i constitueix un mode d’arbitratge que s’uti- 
íitza per acostar les opcions discordants entre les parts en 
conflicte, generalment quan els particulars se senten agredits 
per l’aplicació literal d’una norma o per una postura partidista 
per part dels representants de I’Administraci6 encarregats 
d’aplicar-la. 

Es tracta, en definitiva, de superar amb perspectiva les @es- 
tions que han arribat a personalitzar-se u aquelles en les quals 
l’aplicaació taxativa de Ia Llei resulta contrhria a l’equitat. Per 
aixb se li dedica un lloc remarcable dins de l’Infome, amb la 
intenció de fer ressaltar les seves qualitats d’acci6 directa i de 
pacificació social, 

L’acci6 medial té la seva configuraci6 legal a partir de l’arti- 
cle 28.2 de la Llei del Sindic de Greuges, que estableix e1 se- 
güent: <<El Síndic de Greuges pot proposar al departament o 
organisme o entitat afectada, en el marc de la legislaci6 vigent, 
fórmules de conciliaci6 o d’acord que faciiitin una resoIuci6 
positiva i riipida de les queixes>>, Com 6s de veure, la ralacci6 
d’aquest article -encara que genhica-, en la practica ha mat 
configurant la mediació COM una instituci6 amb característiques 
prhpies. Es pot constatar en I’hfurme Ia diversitat d’accions 
exercides, Es recullen accions medials entre un particular i un 
departament d e  la Generalitat, entre un ajuntament i la Genera- 
litat, entre un ciutadh i un ajuntament, entre dos ajuntaments i ,  
fins i tot, entre particulars. 

Com a exemple significatiu, cal remarcar que, fins i tot, en 
un acord entre 1’Ajuntament d’Olot i un particular, que implica- 
va el reconeixement del dret a una indemnitzaci6, totes les parts 
impIicades van sol4icitar al Shdic que la qwmtifiqués. Els crite- 
r i s  i els raonaments que es van seguir s6n recollits en I’hforme. 

He pogut recopilar l’experhcia de set anys de mandat par- 
lamentari, i he de manifestar que he trobat, en totes les adminis- 
tracions catalanes, tant les autonhniques com les locals, un 
tarannh coHaborador i un afany de donar suport n les tasques de 
la Institució. Aixi, puc fer esment de la cooperaci6 adrninistrati- 
va a l’hora d’efectuar accions medials, la qual cosa comporta 
l’assisthncia de certs responsables de I’AdministraciÓ a les ses- 
sions de negociaci6; així mateix, he tingut facilitat per concer- 
tar entrevistes amb els consellers i els alcaldes; la fluydesa en 
l’ohtenció d’infumació en casos urgents, i I’actihrd de respecte 
a l’autmitat institucional que represento. E s  a dir, en conjunt, 
puc afirmar que ha quedat consolidat el principi d’authtica 
col-laboració entre les administracions catalanes i el Sindic de 
Greuges. 

No obstant aixb, en determinats supbsits he detectat una ten- 
dhcia a la repetici6 d’argumentacions i a la feblesa dels raona- 
ments juridics esgrimits per les administracions, aixi corn una 
excessiva estmdarditzacid de les seves resolucions. 



La gesti6 dihria dels expedients tramitats pels organismes 
públics podria expiicar aquestes prhctiques. No obstant aixb, no 
es pt perdre de vista que l’objectiu que ha de perseguir 1’Ad- 
ministraci6 és I’interks públic, i que aquesta finalitat no es pot 
assolir amb metodes rutinaris i amb indicis de desidia. 

Les meves paraules no han de ser interpretades com una cri- 
tica est&il de la tasca administrativa; la Instituci6 que presidei- 
xo té la missi6 de supervisar E’actriaci6 administrativa, de 
vetllar per la salvaguarda dels drets fonamentals dels ciutadans 
de Catalunya, fent prevaldre els principis de llibertat, d’quitat, 
de solidaritat i denunciant-los quan aquests són conculcats. 

La rutina i els antics hhbits burocrhtics que mantenen algu- 
nes de les nostres administracions constitueixen una resisthncia 
de vegades insalvable contra els drets i les llibertats que defen- 
sem. Exposar6 a continuaci6 alguns exemples d’aquests hhbits 
de mala prhctica administrativa que vulneren drets fonamentals, 
C Q ~  ara el dret a la Ilibedat, a la salut, a I’educaci6, a la tutela 
judicial efectiva i, en definitiva, a la dignitat de la persona. 

Crec que no 6s legitima la dilaci6 en la tramititci6 d’una do- 
cumentaci6 que pot comportar el final de l*acornpliment d’una 
pena de privaci6 de llibertat, clel trasllat de centres penitencia- 
ris, o de canvis de classificaci6 de la població reclusa. Corn 
vaig dir CD 1’Informe especial sobre els dipbsits municipals de 
detinguts presentat a Pa Comissi6, he continuat observant proble- 
nies derivats de l’aplicació de la Llei de Demarcaci6 i Planta 

Si la rutina distorsiona i*actuació administrativa en general, 
quan esth en causa la llibertat de les persones aquest vici agu- 
ditza e1 clrarna humh. 

Vull fer una rcflexi6 sobre el problema penitenciari. Sovint 
cs parla de la millora de la situa& penitencihia, de la inaugu- 
racici de nous centres, del problema que encara existeix, de la 
massificaci6 a Ics presons. He de fer constar que hem trobat un 
apreciable esfoq, per part del Departament de Justicia, per 
combatre la massificaci6 denunciada, i tamb6 per afavorir el 
treball dels rcelusos amb vista a la seva futura reinsercib. Fins i 
tot hem apreciat l’esforq realitzat en l’organitzaci6 d’activitats 
de tipus 16dic, tendents al ple desenvolupament de la persona, 
pcrb encara estem lluny d’aassolir una soluci6 normaiitxada, 
Amb tot, la realitat és que, corn m6s celles hi ha, rnks puja cl 
nombre d’interns, i aixb fa pensar si realment hem estat capaps 
d’afrontar el problema amb encert. 

Penso que no n’hi ha prou amb millorar l’esquema peniten- 
ciari, sin6 que cal modificar en profunditat el sistema juridico- 
penal. Solament es podrh aconseguir, al nostre entendre, una 
disminució real de I’index de delhqii&ncia modificant el con- 
ccpte de pena arnh fTirrnules alternatives a I’intemament peni- 
tenciari i establint un procediment just i hgil d’inciemnitzaci6 a 
la víctima. 

En conseyükncia, perquE. aquesta solució pugui ,mibar a bon 
fi, els canvis legislatius necessaris hauran d’anar, també acom- 
panyats de profunds canvis socials. Aquests canvis han de com- 
portar tamM irt sensibilització per a la comprensió dels 
problemes dels estrangers i una previsi6 realista dels rnavi- 
ments migratoris ~ basada en l’acceptació de la respoosabilitat 
social i econbmica del Nord vers el Sud. 

Pel que fa al dret a la salut, entenem que no srin legitimes les 
llargues esperes que han d e  patir els usuaris de la. saniiat pGbli- 
ca per ser sotmesos a intervexicions quinirgiques o a irigressos 
hospi t a1 ari s. 

Pel que fa als malalts mentals i aIs disminuits psíquics, la si- 
tuació no 6s ni tan sols de I laqa  espera, sinó d’escassa existkn- 
cia de centres per atendre’ls, si no és que es troben en un estat 
agut. Citar6 sols un cas, a taIl d’exemple. Despres de romandre 
en llista d’espera durant un any, la fardia d’un &sminuYt psf- 
quic va ser informada que, malgrat existir dues residhcies que 
s’ajusten a la malaltia especifica del disminu‘it i tot i haver-hi 
piaces, no podien atendre’l perque la sesidkncia en qiiesti6 no 
podia funcionar per faXta de personal. 

6 s  realment pen6s l’espcctacle d’aquells que es troben pen- 
dents de percebre prestacions econbmiques i que veuen multi- 
plicat el trhmit que els allunya de la cansecució del seu dret, 
quan, a més, de vegades en deph la seva mateixa supervivh- 
cia. 

Hem tractat en l’hforme d’eenguany el cas de les pensions 
dels funcionaris de I’Administraeió lmal, amb un temps d’espe- 
ra de setze mesos per a la percepció d’una pensió de viudetat. 
Hem de dir que, lamentablement, aquestes demores tampoc s6n 
excepcionals en situacions d’altres pensionistes. 

Igualment afecta la gent gran el problema de la manca de 
lloc a Ies residhcies públiques. Enguany he rebut queixes de 
persones totalment desvalgudes o, fins i tot, de veYns d’aquestes 
persanes, que fan palesa la seva situaci6 lirnit en quk es troba- 
ven. En aquests casos, una llarga llista d’espera equival al total 
desestiment i, per tant, a l’abandó. 

Pel que fa al dret a la propietat, hem d’assenyalar que tro- 
bem excessivament <<gravós>> el lapsus de temps que han d’es- 
perar els particulars per a l’obtenci6 del pagament d’indem- 
nitzacions degudes, o tarnbe els perjudicis que ocasionen a l s  
ciutadans greus irregularitats administratives, com ara l’wupa- 
ció de la cosa expropiada abans de pagar el preu just. 

En aquest mateix sentit, haig de destacar l’important nombre 
cle queixes que rep la Jnstituci6 relatives a dues qiiestions prin- 
cipals: la lentitud amb que es proveeixen els procediments i la 
manca cI’execrrci6 de les senthcies judicials, A I’hfonne d’en- 
guany figuren algunes queixes que illustren la gravetat 
d’aquests retarús. Cal remarcar tamW 1’altsa cara de la moneda, 
és a dir, la precarietat de recursos humans i materials de quk pa- 
teix I’oficina dels jutjats, que descoratgen els seus titulars, 

’Tampoc podem passar per alt que sovint és en 3’hbit  de 
1’Admhistració de Justicia i en les dependhcies de I’ Adminis- 
tració perifirica de 1’Estat a Cataiunya on resulten menystin- 
guts els drets lingüístics de I’ús del cataih. En aquest sentit, 
per&, no vull deixar d’alhdir a I’esperanqadora iniciativa que 
suposa e1 conveni recentment signat entre el Consell General 
del Poder Judicial i la Conselleria de Justicia de la Generalitat 
per ai foment de la nomaIitzaci6 lingiiística. La lentitud de tra- 
mita& dels expedients per a l’adjudicació de I’arbitratge tam- 
bé influeix negativament en aquest conegut problema, agreujat 
actualment pels preus clarament inflacionistes del sbl. Els re- 
tards en la tramitaci6 d’expedients afecta tarnb6 el dret a l’edu- 
cació, en la mesura que l’execuci6 d’obres de reforma o 
manteniment d’edificis es dilata en el. temps o es preveu amb 
retard, de tal manem que els alumnes romanen desescolaritzats. 
Si entrem en la temhtica de l’urbanisme, veurem que la lentitud 
en la tramitac% de l’expedient sancionador per infraccions ur- 
banístiques a la prhctica equival a burlar l’acci6 pública de pro- 
tecci6 de la legalitat. Tots aquests problemes són, generalment, 
en bona mesura, els vicis administratius que he remarcat- 
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En definitiva, de la lectura de l’hforme es dedueix amb faci- 
litat que tant a l’Administraci6 corn en els administrats existeix 
un cert desencis per la cosa pxiblica i per les institucions. Si el 
nostre pais vol participar de forma sincera i autentica en les MU- 
tacions tkcniques, socials i polítiques que s’estan produint en 
les nacions d’Europa, els nostres poders públics haurien de 
plantejar-se una nova trajecthia basada en la soIidaritat, la lli- 
bertat personal, tal com I’entenen aquestes nacions, tot progra- 
mant una organitzaci6 administrativa m6s dinhmica, m6s justa i 
més equitativa. S 6  que assolir aquest objectiu no 6s acil, ja que 
implica una authtica voluntat de servei per part de Z’Adminis- 
traci6 i tamM la participaci6 cívica dels ciutadans. 

Molt agraYt pel vostre interh. 
El Sx. PRENDENT: Moltes grkies, Honorable Síndic. Ara 

el debat prosseguir& amb les intervencions dels representants 
dels grups parlamentaris, intervencions que seran, corn a mA- 
xim, de quinze minuts. Per fixar la seva posici6, i per 1’Agmpa- 
ci6 parlamentkia del CDS, té la paraula I’ll.lustre Diputat 
senyor Marth i Toribio. 

~i Sr. MART&: FIonorable President, itlustres senyores i 
senyors diputats, novament, complint amb el seu deure, el Sin- 
dic de Greuges ha tsambs a aquest Parlament l’hforme corres- 
ponent a I’my 1990, utilitzant una metodologia forp correcta, 
que ja havia estat emprada en informes anteriors. El Sindic de 
Greuges, com diem, ens ha trames una primera part que conté 
allb que ha vingut anomenant <<informe obligat>>, i una segona 
part, cinforme volgut>>, de caire monografic i que el 1990 s’ha 
dedicat a la tasca de la mediació duta a terme pel Sindic. 

El total d’actuacions de la Sindicatura ha estat de 2.801, de 
les quals 1.760 corresponen a queixes dels ciutadans presenta- 
des per escrit, 385 mtss que l’any anterior, i 41 corresponen a 
I’actuació iniciada a insthcies del Sindic, 32 menys que l’any 
1989, 

Pel que fa als reclamants, el SJ,60% tenen mks de 55 anys; 
e1 12,6596, de 31 a 55 anys, i el 29,75%, fins a 30 anys. Cal 
destacar l’increment significatiu del percentatge de gent jove 
que s’ha adrqat al Sr’ndic a l  llarg de 1990, per tai de plantejar-li 
les seves queixes, 

Quant a la professió, ocupació o activitat dels reclamants, 
parIarem només de Ies m& significatives: el 56,93% no és de- 
duible o no s’ha especificat en formular la queixa; ei l&,%% 
s6n estudiants, dada clarament concordant amb l’abans esmen- 
tada sobre l’edat dels reclamants, i el 7,27% ss6n col-lectius so- 
ciaIs. 

La úistribrici6 territorial de ies queixes té una clm’ssima 
connotaci6 centralista: efectivament, les comarques de Barcelo- 
na concentren el 85,03% dei total de les queixes; les de Tarra- 
gona, el 6,55%; les de Girona, el 5,22%, i les de LIeida 
Únicament e1 3,19%. 

La classificaci6 d’expedients per seccions o h e e s  tematiques 
representa un repartiment molt semblant al d’exercicis ante- 
riors, llevat dels que pertanyen a ensenyament i cultura, que 
operen un increment espectacular, i representen el 26,41 OJO del 
total; administracid en general, el 17,06; justícia, el 13,76, i or- 
denaci6 del territori, el 13, l l ;  per citar dnicament aquelles sec- 
cions que representen més del 10% de les queixes tramitades. 

Entrant j a  en el contingut específic de l’inforrne, comentar6 
les qüestions que ens semblen més rekvants des de la nostra 
bptica politica. Parlant d’adrninistsaci6 general, ei Síndic de- 

nuncia tot un seguit de problemes detectats en el procés d’accés 
a la fhnci6 pfibltica de la Generalitat de Catalunya, on la prhcti- 
ca quotidiana i perversa consistent en l’abusiva contractació di- 
recta de funcionaris interins, que després es beneficien d’una 
acumulaci6 de punts per sesveis prestats que acostumen a esde- 
venir decisius en la fase de concurs per incorporar-se amb ca- 
ricter definitiu a la carrera funcional ..., aquesta pr&ctica, diem, 
col-loca de fet els opositors sense serveis previs en una situa& 
clarament desfavorable. 

Segons dades de la mateixa Direcci6 General de la Funci6 
Pública, des del 20 d’agost de 1986 fins a 1’1 de m a q  del 89 
han estat contractats un total de 4.293 funcionaris interins, dels 
quals corresponen 402 a places del cos superior, 243 al de ges- 
ti6,441 al d’administratius, 1.808 d’auxiliar i, finalment, 2.249 
de subalterns. 

El conflicte del golf Pkrsic i l’enviament de mariners de lle- 
va a les unitats de I’Armada enviades a la zona del conflicte va- 
ren constituir un bloc important de queixes que s’han trarnh al 
Síndic i de les quals 1’Infome se’n fa ressb. Quan ens trobem a 
les portes de I’inajomable debat sobre el model de l’exhcit que 
demana la defensa del país -m’estalviaran les illustres senyores 
diputades i els itllustres senyors diputats repetir un cop m6s da- 
vant d’aquesta Cambra quin és el model d’hxexcit de base pro- 
fessional que des de 1986 venim reclamant reiteradament des 
del CDS-, la substanciacid de les queixes i el seu reflectiva- 
ment en I’Informe ens semblen foqa a€ortunats. 
E1 Síndic, un cop més -priicticment s’ha convertit en un 

punt obligat de l’infome anyal-, denuncia la dificil situacid en 
qu& es troba el collectiu d’emigrants estrangers a Catalunya, i 
que durant I’any 1990 la situaci6 ha estat lluny de millorar, de 
tal forma que les practiques administratives derivades de I’apli- 
caci6 de la legislaci6 vigent sobre estrangeria han fet, d’una 
banda, duplicar el nombre de queixes rebudes per aquest con- 
cepte, respecte de les de I’any anterior, i esta produint el preo- 
cupant efecte que algunes de les institucions privades que 
docupen de la gent amb problemes provinents de I’cmigracih 
estrangera, de manera mult significativa la provinent dels pdi- 
sos del Magrib, esdevenen simples maquinkies burocrhtiques 
per tai de prestar la molt necesshia assisthcia administrativa i 
legal que aquests col.lectius demanen. 

En materia d’adequaci6 del territori, el Síndic fa referhcia 
al fet que Espanya és el país de la Comunitat konbmica Euro- 
pea en que Ia despesa piiblica en habitatge amb relaci6 al pro- 
ducte interior brut és mes baixa, en xifres de l’ordre de la meitat 
a la tercera part que les que hi dediquen els P ~ ~ S O S  més avan- 
Fats. La política d’habitatge, diu el Sindic, no funciona al con- 
junt de i’Estat ni funciona a Catalunya. 

Nu podia estar absent de l’hfome I’obligada referkncia al 
que sense cap tipus de dubte ha estat la qüestió estrella de la 
present legislatura: rn’estic referint, naturalment, al Pla de Resi- 
dus Industrials de Catalunya. LA manca de sensibilitat del Go- 
vern i el tancament en les seves incomprensibles tesis inicials 
per part del Consell Executiu han prociu’it les mes elevades ta- 
xes de crispaci6 en algunes comarques tarragonines, que, final- 
ment, s’estan reconduint merces al canvi d’actitud de2 Govern, 
presshat per la resta de forces politiques de 1’oposiciÓ i tambe 
-tot s’ha de dir- per la f q a  de la pressi6 del carret. 

El temps de quk disposem per a aquesta Intewenci6 no fark 
possible una referhcia concreta a qüestions tals com la gesti6 
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tributhrin o la prestaci6 de serveis sanitaris o la de les pensions, 
que, d’altra banda, ja han estat referits en altres intervencions 
nostres amb motiu de la tramitació parlamenthria dels informes 
anyals anteriors. 

No podem, perb, passar per alt expressar la nostra satisfacci6 
per l’alt nivell de sensibiIitat que els successius informes del 
Sindic reflecteixen respecte a la problemhtica de la SIDA, tant 
a l’hora de denunciar les escasses mesures de prevenció e&- 
tuades per I’Administració per encarar el problema, com la gran 
repercussiú d’aqwsta malaltia a les presons, en collectius de 
drogaaddictes o la jncid&ncia brutal que té aquesta malaltia epi- 
derniolhgica en I’hmbit de la prostitucili. 

Continua el Sfndic, en l’hforme de l’any 1990, COM ja havia 
fet en els anteriors, reclamant l’increment de mesures tendents 
a la rerluccid i control de les causes que generen l’addicció a les 
drogues, corn també la millora dc l’assisthcia sbcio-sani tbia 
als afectats, tot oferint-los, per complicat que sigui, un marc in- 
tegral d’acollliment i rehabiIitaci6 pr tal d’uribat a la ncccssa- 
ria i dificil reinserci6 social. 

El caPSto1 de protecci6 de la infantesa 6s un capítol perma- 
nent en cadascun dels informes: aquest any, per tal de denun- 
ciar amb rotunditat el fet del repartiment competencid 
d’aquesta qüesti6 entre els departaments de Justicia i Benestar 
Social, la qual cosa genera greus disi‘uncions, sobretot en un 
dels aspectes més transcendents de l’attenci6 a la infantesa corn 
ho 6s la prevencih. Expressi6 important de fa sensibilitat del 
Sinciic respecte de la gent més c-Ies€avorida de, la nostra sacietat 
6s Ia denhncia que any rere any duu a terme sobre la problernh- 
tica de la pobresa a Catalunya: 760.000 persones ostenten la 
qualificmi6 dc pbrcs a casa nostra, on la pervivhcia fisica de 
moltes, encara, barreres arquitectbniques impedeixen e1 nomal 
desenvolupament de les persones disminuides. 

Un COP més es denuncia, en I’hforme del Siridic per al 
1990, el deficient hncionament de l’aparell de la justicia, con- 
centrat bhsiccament en la lentitud en els trhrnits o procediments i 
la manca d’execuci6 de les sentkncies ja dictades. ReferlSncia 
obligada ho és també la que fil el Síndic al, món penitenciari, 
critimnt la massificaci6 d’atguns centres, com Wad-Ras o la 
Model, on és problema fonamental i a la vegada productor de 
molts altres problemes, malgrat l’elevat volum d’obra que s’es- 
t B  produint per part del Departament de Justicia. 

En la part final ja de la nostra intervenci6 concretarem molt 
breument el contingut del Llibre Segon de 1’Informe que aquest 
any no s’ha dedicat a unit problemhtica concreta sinG a una 
qÜesti6 procedimental: la tasca de rnecliaci6 del Síndic, Ia tasca 
de mitjancer del Síndic entre 1’Administració i els adrnhistrats, 
poc coneguda i,  sobretot, poc reconeguda. Tasca de rnerliaci6, 
de moment d’abast escas per6 important, i de resuitats, corn cn 
tota mediaci6, de vegades exitosa i de vegades no tant. Tasca de 
medixi6 que s’ha produi’t, perb, en qiiestions tan importants 
com en les possibles afectacions derivades de l’ampliaci6 del 
Liceu, o de la problemhtica dels ernplqaments dels abocadors 
de residus, u dels lamentables fets del barris del Besbs i de la 
Mina, corn a conseqühcia de la proposta de constnicci6 de 
cent noranta-sis habitatges de protecció oficial en un determinat 
solar i la intervencili policia1 que es va produir. Tasca, en defi- 
nitiva, encomiable, &amb carhcter general, la que ha dut a terme 
el Síndic de Greuges i tot el personal de la Sindicatura, als 
quals volem expressar el testimoniatge de la nostra considera- 

ci6 personal i política per la collaboració que presta al pais de- 
nunciant-ne ben justament la part menys brillant. 

Grhcies, Honorable senyor President; gracies, iI.lustres sen- 
yores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Marth. Per 
X’Appacib parlamenthia d’Esquema Republicana de Catalu- 
nya, té la paraula I’Illustre Diputat senyor Card-Rovira. 

EI Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes gracies, senyor President, 
Senyores i senyors diputats, volem comenqar aquesta interven- 
ció nostra, corn 6s tradicional en intervencions anteriors poste- 
riors a I’infome del Síndic, agraint la tasca duta a terme pel 
Síndic de Greuges, pel seu Adjunt i pel seu equip de collabora- 
dors; un agrdiment que neix, per una banda, de la seva acció ge- 
neral sobretot de l’impuls donat a la seva acci6 medial com a 
home de pau i com a home mitjancer a l’hoxa d’intentar posar 
solucions als conflictes entre parts, solucions que, en alguns ca- 
sos, hem pogut viure de prop a través de l’atenci6 que, en tot 
moment, ha prestat, ha atorgat a les gestions que nosaltres li 
hem pogut formular des de la nostra condici6 d’Agrupaci6 Par- 
lament f i a .  

En els informes, en les dues parts dels informes que el Sin- 
dic pmenta -1’infome obligat i l’infome volgut, com ja s6n 
coneguts amb aquesta terminologia- hem de remarcar com, des 
de ]*actitud profundament &ica por les caracterl‘stiques de la se- 
va funci6, el Síndic de Greuges no t& dubtes, no torna a tenir 
dubtes a denunciar situacions injustes, situacions condemnables 
que, malgrat el pas del temps, aicara persisteixen. Una d’elies 
-que apareix ja en el primer dels llibres- és la situaci6 deIs im- 
migrants estrangers a Catalunya, una situació deplorable des de 
tots ets punts de vista perb que també va patir, en determinats 
moments, una manipillaci6 malhvola per part de certes orienta- 
cions polítiques. Hi ha un informe remarcable, que 6s l’hfmne 
del Silidic relatiu als dipbsits municipals de detinguts, on es de- 
nuncia la situació tercermundista, la situaci6 gairebe infrahu- 
mana que tenen encara avui alguns d’aquestrs dipbsits en 
territori de Catalunya. Una situaci6 que, en determinats aspec- 
tes i en determinats nivells, es pot fer extensiva a la situacib pe- 
nitencihrria general; una situaci6 que, bbviarnent, no pot ser 
modificada nom& amb l*establirnent de nous centres peniten- 
ciaris, amb l’establiment de noves condicions i millores físiques 
en aquests centres penitenciaris, sinó que comporta -com j a  ens 
apuntava el Sindic, fa nom& uns instant* una profunda modi- 
ficaci6 del sistema juridico-penal i, sobretot, una modificaci6 
de la cultura social, uns profunds canvis socials que correspon- 
guin a aquesta modificació legal que ens apuntava. 

Hi ha tamb6 en ei seu Informe -i nosaltres ens n’alegrem- 
un enduriment de la denhcia a la pemanencia de barreres ar- 
quitectbniqwes, per una banda, perb no nomes a la permanhncia 
de barreres en edificis ja constnjits sh6, el que és pitjor, en 
construccions noves de la mateixa Administraci6. Noves de- 
pendkncies d’algunes administracions, de l’Administraci6 local, 
de l’Administraci6 nacional, de 1’Ahhistració estatal que, 
malgrat ser noves dependhcies, segueixen mantenint aquest 
pas barrat als disrninu‘its fisics; en la seva preocupaci6 pels sec- 
tors indigents, pels sectors socialment mes desvalguts, f6ra bo 
de conhixer si el Síndic té notícies d’aquell Pla que ens havia 
estat anunciat per part de I’Administració ja fa temps, aquell 
Pla de lluita contra Ia indighcia i aquella gent que ha convertit 
el carrer en la seva casa. 
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Hi ha, pel que fa referhncin a l’Administraci6 de Justícia, 
una situació de lentitud i de desgaveI1 que ja ha estat apuntada i 
que 6s generalitzable, pel que sembla, la situació de la Justícia a 
tot 1’Estat espanyol, perb tot l’aparell burocrhtic de 1’Adrninis- 
traci6 de Justicia t6 a Catalunya unes caracterjstiques precises 
que I-IQ podem deixar d’esmentar, Fonamentalment ens referim 
a la lesi6 i a la manca de respecte als drets Iingiiistics dels ciuta- 
dans i ciutadanes de Catalunya, que troben sovint en les depn- 
dencies de I’Adrninistraci6 de Justícia i en altres dependhcies 
de l’Aciministraci6 de 1’Estat en el moment d’utilitzar la llengua 
prbpia i oficial. de Catalunya, Talment que sembla que no s’hagi 
modificat el marc legal i en alguns instants ni tan sols s’hagi 
procedit a la despenalització estricta de l’ús de la llengua cata- 
Ema en el nostre territori. 

6s per aixb que rebem, amb esperanqa, la celebració dema 
d’aquestes jornades que se celebren sobre Adrninistraci6 de 
Justícia i normalització lingbistica en el benentes que puguin 
cornenptr a portar solucions a un tema que, onze anys després, 
desprds d’obtinguda l’autonomia politica, hauria de ser tan 
sols plantejat sin6, en tot cas, recordat com a fet histbric superat 
i sobretot matorat. 

Bs preocupant, com tamM ja ha estat dit, eI procediment 
d’acces a la Funció Pública, pel qual han passat un bon nombre 
de funcionaris sovint -tot s’ha de dir- més aprop de la cornpk 
citat de sigles que no pas de la competencia professional u de 
1 ’aptitud tkcnica, 

Pel que fa referkncia a la segona part del seu Informe -el 
dlibre volgut>> de les seves paraules, aqui-, nosaitres hem de 
felicitar el Sindic i tot el seu equip de collaboradors per aquesta 
acci6 que, prbpiment, s’ha anat convertint en l’eix central de 
I’activitat de la Sindicatura de Greuges, com és I’acci6 medial; 
una acci6 rneáiai que ha estat exercida amb encert i amb pulcri- 
tud en muItitud d’ocasions, de manera particular, en el terna 
dels residus industrials, que va afectar, d’una forma molt con- 
creta, una part de les comarques del nostre pais, i fent refer¿%- 
cia a aquesta acció medial no podem passar per alt el nostre 
plany pel que va ser en el seu moment una actitud francament 
descortesa de 1’Administració en l’afer de la Mina i del Besbs, 
actitud descortesa de i’Adrnjnistraci6 en relaci6 amb la funció 
inqüestionable de la Sindicatura de Greuges. 

Creiem que és justament aquest el punt que s’ha de refermar, 
el punt que cal reforqar: la funci6 del Síndic intensificada des 
de la perspectiva d’home de pau, d’home que propugna la paci- 
ficaci6 social i la negociació civil, és a dir, un personatge insti- 
tucional, vital per resoldre aquells conflictes que 1’Admi- 
nistraci6 no gosa resoldre, que l’ridministracid potser t6 dificul- 
tats a resoldre i que en ocasions l’Administraci6 no vol resol- 
dre. 

Volciriem acabar la nostra intervenció fent referhcia al fet 
que existeix el perill d’una rutina; existeix el perill d’un hhbit 
parlamentari esthil que consistiria a habituamos, a basar-nos a 
la presencia anud del Sindic en aquesta Cambra, primer la seva 
preshcia en Comissió, en segon lloc, la seva preskncia al Ple. 
És aquest un perili reatlment greu per a1 €uncimament cie les 
institucions democrhtiques, perquP, nosaltres valdríem, des 
d’Esquem Republicana, que fos a travbs de les crides que pe- 
rifidicament puguks fer la Comissi6 respectiva de la Sindicatura 
de Greuges d’aquest Parlament, que el Parlament hi pugués 
acudir. 

Demanm’em, doncs, al Grup de la majoria, que tantes vega- 
des com les forces parkmenthries creguessin oportii que la pre- 
skncia del Sindic, justament per al bon fimcionament del nostre 
marc legal i institucional, és necessbia, que no fossin posats 
cap mena d’obstacles a aquesta presencia, que ens costa -per- 
quh així va ser dit a pregunta d’Esquenra Republicana en Co- 
missi& que el Síndic estaria disposat a venir-hi sempre que 
se’n sollicitbs -tal com ja preveu l’article segon, de la Llei de la 
Sindicatura de Greuges- la seva preshncia en aquesta Cambra. 

Finalment, voldríem fer referhcia a una de les qiiestions 
que ha apuntat el SMic  a la part final del seu discurs i que hau- 
ria de ser, sense cap mena de dubtes, la més preocupant per a 
tots i cadascun dels membres, dels diputats i diputades, presents 
a la Cambra en aquests moments. Ei desencis existent a La so- 
cietat catalana per la cosa pública, el desencís dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya per les institucions, cosa que comporta 
~ i n  allunyament del mateix marc institucional i, el que és pitjor, 
aquest desencis no és altra cosa que un toc d’atenci6 alarmant 
per a la solidesa i la higiene de la democrhcia parlamenthria, 
í’autonomia política i les seves institucions. És aquesta una crí- 
tica que va adreqada no estrictarnent nom& a l’Administraci6, 
sinó a totes i cadascuna d’aquelles persones que encarnem, amb 
la foqa dels vots, la nostra presifncia en aquesta Cambra. 

Es, doncs, en el benent2s que el Slndic de Greuges ha de 
continuar exercint aquesta Eunci6 vital per al funcionament de 
ies institucions democrhtiques i l’autonomia política, que felici- 
tem, novament, la Sindicatura de Greuges i el seu equip de 
collaboradars perquh s6n una de les pedres cabdals en el man- 
teniment d’una societat democriuica al servei, no només d’un 
bon funcionament de I’Administracib sinó, sobretot, dc les acti- 
tuds, les preshies,  les opinions i els drets dels ciutadans i ciu- 
tadanes, sense excepci6. 

Moltes grkies, senyor President; senyores i senyors dipu- 
tats. 

El Sr. PEESDENT: Moltes grhcies, senyor Catod-Rovira. 
Pel Grup parlamentari Mixt, t6 la paraula I’Il~lustre Diputat sen- 
yor R6denas. 

El Sr. R6DEAS:  Grhcies, senyor President. Senyores i 
senyors diputats, tots tenim satisfacció pel nou Informe que 
liem sentit avui del Sindic, i més que pel fet de sentir-lo, pel fet 
de llegir l’h€orme, un informe que caldria qualificar, sense cap 
dubte, de molt positiu, un informe profund, un informe ajustat a 
la crua realitat del nostre entorn social i econbmic, un informe 
que per a mi té, sobretot, una gran importhncia pel que fa -a 
part de l’acci6 medial, que després comentar&, pel que fa a les 
conclusions que fan del Llibre Primer en tot el que es refereix a 
totes les accions de l’Administraci6 en general i perque, real- 
ment, si bé aixb, 3 mi, a la meva sensibilitat política personal 
m’implicaria un estat d’hnim positiu, de satisfacci6 i d’optirnis- 
me, respectc a la tasca del Síndic, si que em preocupa el que se- 
rien les conclusions en i’apiicació, per part de I’Administració 
en general que, realment, en aquest Informe present, realment, 
s’estan dient coses que ja es deien l’any passat i segueixen sen- 
se soluci6 possible. 

M’ha cridat ]’atenció, pel que fa al Llibre Primer de l’hfor- 
me general, podriem dir, determinades qiiestions. D’una banda, 
la baixada, en general, de seccions que: habitualment pugen, 
corn poden ser la Justícia. 6s increi’ble que la Justícia, amb tots 
els probiemes que planteja I’Administració penitencikia, sobre- 
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tot, la lentitud de la Justícia, qüestions que ja s’hm plantejat, 
baixi. És preocupant també -i no trobo explicació possible- que 
la Sanitat, corn a secci6 important de la salut piiblica, baixi; i és 
curids tarnbk que la sec& Ordenaci6 del Territori, amb tots els 
problemes que hi van haver en la qiiesti6 dels abocadors i del 
Ma de residus, baixi. 

Jo crec -i s’ha dit aqui i j a  lm vaig dir la setmana passada a 
Comissió-, jo crec que, realment, aixb és producte del desencís 
general d’una gran part de la població que, realment, no confia 
o bé en la tasca poIitica general a les institucions o, possible- 
ment, en tot el que representa una actuaci6 que no és la rnks 
adient per als ciutadans. 

D’altra banda, i respecte a les seccions que pugen, 6s curiosa 
la pujada espectacular, amb un 500%, de la secció Ensenya- 
ment i Cultura; aixb ve, ens ho va dir el Síndic l’altre dia, fona- 
mentalment de les qüestions que s’han plantejat pel 
desplegament de la LOGSE a Catalunya perquk no es tenen en 
compte determinats aspectes que serien fonamentals, tenir-los 
en compte aqui, en cE nostre país. 

Jo, a part de fer aquesta pctita referkncia general, rn’agrada- 
ria ara, si se’m permet, incidir sobretot en les conclusions, Les 
canclusions, que s6n conclusions no vincutants -corn tots sa- 
bem-, encara que nosaltres ja ho vam demanar l’any passat, 
que hauriem de fer u11 esfoq potser per modificar en una part 
determinada els aspectes de la Llei que regula la Sindicatura de 
Comptes, precisament per fer rnks vinculant aquest In€orme, 
perqui: si cl Síndic ens est& donant unes recomanacions en ge- 
neral i I’Adminisrraci6, sigui la catalana, sigui la perarica, si- 
gui la local, sigui l’estatal, no fa cap cas d’aquestes reco- 
manacions, realment, estem davant d’un debat que no es podria 
dir ni debat; estern davant un fet esthril totalment encara que 
nosaltres pugem aqui i defensem una mica ies nostres posi- 
cions. 

Ens deia en les coiiclusioiis de1 Llibre Primer, les que afec- 
ten les seccions generals, pel que afecta la funci6 pljblica, es 
diu textualment que: <<CaIen, en general, solucions imaginatives 
per assolir un Ú s  més racional dels ~ ~ C U T S Q S  disponibles)) -la in- 
terpretaci6 cIs la deixo a vostks. 

Pel que fa a la immigraci6, preocrrpaci6 constant de1 Sindic, 
preocupacid constant des que es va promulgar la LIei d’Estran- 
geria, la qual cosa I’honra prohndameiit, diu: &ha d’eradicar 
la idea d’equiparar immigrant estranger amb delinqiient,); és 
una idea massa estesa, per desgracia, sobretot als ciutadans de 
color, que de seguida els identifiquem, potser per una irrkrcia 
d’una hipocresia social bastant estesa, amb la detinqühncia. 
<<Cal tomam -diu- <a obrir un temiui amb l’objecte de regula- 
ritzar la situaci6 dels immigrants estrangers que puguin demos- 
trar un temps #estada al territori espdmyol; cal tamG unificar 
,amb unit sola oficina administrativa la gesti6 de la documenta- 
ció que els estrangers estan obligats a treure; cal fomentar una 
plitica d’insercili social, cultural, i cal potenciar econbmica- 
ment aqueIls paYsos que exporten, per &-ho d’alguna frma,  
estrangeria o immigració,>> 

Pel que fa a ]’habitatge, les conclusions tarnbk són molt, 
molt ajustades a la realitat i fonamentades amb el,.,, amb la jus- 
ticia social que realment es necessita en tota actuaci6 piíblica. 
Es diu que: <<Cal establir una politica coherent en €unciCi de les 
necessitats reals, amb úotacid pressupostbia, per poder atendre 
els sectors socials més desfavorits. Hauríem d’incentivar fiscal- 

ment I’habitatge i estabk convenis amb institucions financeres, 
Ibgicment, per facilitar I*accés a l’habitatge. Cal fer veure la 
possibilitat legal d’utititzar habitatges buits O abandonats, S %a 
de fomentar I’habitatge de Uaguer. Els gestors públics de 1 ’ ~ -  
banisme han de prioritzar l’interks general per sobre de I’inter5s 
particuIar~ És evident que esta pales en tot l’hfonne una qiies- 
ti6 que fa referbncia fonamental a Ia justicia social: les adminis- 
tracions públiques, en aquest país, realment han oblidat, en 
general, el que resulta ser el termini nu només semhntic sin6 de 
fons de fa justícia social. 

En rnathria de mecli ambient, diu el Sindic: <<Cal una politica 
global, que prengui en consideració tots els sectors, amb la ne- 
cessitat de coordinació entre les administracions competents.>> 
Des d’un punt de vista social, tamb6 en el camp del medi am- 
bient, Ia planificaci6 requereix un estudi thcnic previ i la corres- 
ponent informació pdblica, garantint, en tot cas, l’objectivitat 
dels criteris i el respecte ai  dret de participació dels ciutadans. 
Aixb és evident que és una allusi6 directa al tema dels residus i 
dels abocadors, 

A l’Adrninistraci6, en general, diu: <<L’Adrnjnisfrac% ha de 
complir el deure establert per la Llei de resoldre motivadament 
les reclamacions presentades pels administrats, desterrant la 
prhctica generalitzada d’acudir sisternaticament a la figura del 
silenci administratiu negatiu.)) Quantes vegades hem discutit en 
aquest mateix Ple ..., no en aquest mateix Ple, sinó en aquest 
mateix hemicicle, qüestions relacionades amb lleis que s’han 
presentat, i precisament nosaltres -almenys jo, personalment- 
hem distingit sempre la qüesti6 de la motivació: recordo ara 
unes quantes lleis, com va ser I’última del rkgim sancionador de 
la Llei del Jnc,  i es deia, pes part del grup de la majoria, que ja 
ha estat suficientment motivat, quan no és veritat i, aixb, ho diu 
perfectament el Síndic. 

En el camp de la sanitat ptiblica, ens diu el Sindic, cal eradi- 
car les llistes d’espera; s’ha d’evitar la marginaci6 dels malalts 
afectats per la SIDA i per malalties amb risc de contagi; cal po- 
tenciar la creaci6 de nous equips d’atenció primbia; s’ha de 
millorar l’atenci6 al malalt per tractar d’hurnaaitzar la relació 
metge - infermera - malalt; s’ha de garantir l’assisthcia general 
i la prestaci6 sacial, 

Pel que fa a la justícia, tamb6 és una de les preocupacions 
importants del Sindic, i així ho ha demostrat quan va presentar 
a la Comissi6 corresponent un llibre, un llibre molt ben fet, so- 
bre ei dipbsit de detinguts a Catalunya. Realment, és una preo- 
cupació d’ell, i ell est3 obligat, normalment, a donar compte 
d’aquelles qüestions que atempten els drets fonamentals de la 
persona, que atempten la justicia o que conculquen drets reco- 
neguts en la Constituci6 i Z’Estatut. Deiem que, pel que fa a la 
justicia; <Cal  reiterar el dret del ciutadh a. obtenir la tutela efec- 
tiva dels tribunals,)) Evidentment, no 6s nom& un problema que 
afectaria I’Administraci6 de Catalunya, la tutela efectiva dels 
tribunals, i ens consta que, malgrat els esforgos que fan molts 
funcionaris, molts jutges, molts fiscals, fins i tot molts advo- 
cats, realment és dificil si no es fan canvis o modificacions 
substancials importants que afectin l’entramat juridic de proce- 
diment, el qual. té desprhs, lbgicment, unes conseqükncies res- 
pecte a les presons en el camp penal. <<Cal dotar les oficines 
judicials de tots els elements materials, humans necessaris; cal 
aprofundir en la creacib de nous centres penitenciaris i remode- 
Iatgc deIs existents, incrementant les inversions econbmiques: 
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lbgkament, si dins d’uns mesos estarem tractant aqui el tema 
pressupostos i justicia no cxeixers més que la mitjana normal, 
doncs no farem mks centres penitenciaris -aixh és lbgic-, perb 
com que és vinculant aquest Informe, de fet no serveix per 
res, no ens enganyem: és trist, per6 no serveix per res. 

Cal una millora dei nostre sistema punitiu, aI marge de les 
mesures necesshies per desbloquejar la lentitud penal. Evident- 
ment, aixa passaria per una qiiesti6 que es diu, en general <<al- 
ternatives a pres&), de forma particular, i, molt més general, de 
la realitzaci6 d’un nau Codi Penal, un nou Cadi Penal que real- 
ment s’ajusti a les necessitats actuals del pais, i en el qual si be 
6s compethncia de les Corts Generals, des d’aquí mateix p e  
driem fer m6s coses -si no tenim interh, 6s una altra qüestió, 
per6 podriem fer C Q S ~ S ,  Cal millorar, en gened, les condicions 
dels reclusos, pel que fa al seu treball remunerat dins de les pre  
sons, pel que fa al seu dret a la informaci6 dins de les presons, i 
pel que fa al fet que el compliment de la seva pena de privaci6 
de llibertat es pugui fer a prop de casa seva, Cal també, en 
aquest camp, un impuls normalitzador del catal& en i’Admlnis- 
traci6 de Justícia, com ham referit anteriorment. 

e s  preocupant tambe la qüestió que afecta els menors, i, amb 
aquest sentit, diu el Shndic que s’han de millorar els marcs juri- 
dics i socials dels menors, amb previsi6, fonamentalment, dels 
aspectes preventius i educatius que els afecten. Cal assenyalar 
la urgbncia d’una clarificació quant a les competbncies jurisdic- 
cionals i administratives. 

Pel que fa als serveis socials, també s’ha dit, cal quiparar 
les prestacions socials, ells calkctius de malalts mentals i dismi- 
nui’ts psíquics, tant pel que fa a la politica de subvencions i ajuts 
com a Pa creatci6 de residhcies especifiques. Cal implicar ta so- 
cietat en la tasca dels serveis socials, i cal la llei sobre barreres 
arquitecthniques, més que res perque l’Administraci6 compleix 
precisament les lleis que dicta. Cal incidir amb mesures com- 
plementbies en la lluita contra la marginació i la pobresa, lluita 
que no es resaldrh només amb el Pla de la renda de reinserció 
minima. 

Per tMm, pel que fa a aixb, una d4usiÓ a la LOGSE: Cata- 
lunya 6s evident que ha pujat la secci6 Ensenyament i Cultura, 
precisament per la quantitat de queixes que hi ha hagut del des- 
plegament de la LOGSE. La LOGSE, a Catalunya, ha de tenir 
presents els collectius afectats i les caracteristiques prbpies de 
l’ensenyarnent del sistema educatiu catala: de reformar i donar 
mes qualitat a la formaci6 professional, hauriem d’actualitzar 
les arts plhstiques, en general, amb la qual cosa evitariem totes 
aquestes queixes. 

L’altra part a que m’he referit al cornenqament d’aixb era 
l’acci6 media1 que compon el llibre volgut o el Llibre Segon de 
I’hforme del Sindic. &s evident que l’acci6 medial 4s la millor 
acci6 que pot fer el Síndic davant els conflictes que es plantegin 
entre administracions i entre administracions i administrats, p e  
rb insisteixo en aixb: no hi ha cap possibilitat d’bxit -i així pas- 
sa moltes vegades- s i  aquest Informe no 6s vinculant de cap 
mena; llavors, far2 un esforq important, deixarh palesa la seva 
imparcialitat, la seva objectivitat, la seva justicia, que desprhn 
en totes les actuacions, perb no tindrh efectes o repercussions 
en la mesura que les administracions no vulguin assolir aquests 
PIantejaments. En tot cas, molt importants resulten les conclu- 
sions que s’exposen al final &aquell llibre de l’actuaci6 medial 
del Sindic, que diuen textualment: i<Detenninades prhctiques 

administratives fomenten la desconfianga dels ciutadans envers 
els poders priblics.>) Aixb 6s un fet que s i  no deia ell ho veiem 
nosaltres, perque realment estem en un altre m6n: la gent est2 - 
per utilitzar un terme del carrer-, est& <<passota)> de la politica, i 
esta <cpassota>> de la plitica a Madrid, a Barcelona, a Catalu- 
nya, a Cadis i a tot meu, perque la gent no confia ni en les ins- 
titucions públiques ni en les qiiestiuns institucionals, ni en els 
partits politics i possiblement -0 segurament- ni en els matei- 
xos politics. I aixb és un fet evident: si ens agrada, ho prenem i, 
si no, ho deixem, parb 6s evident que 6s així. La manca de cre- 
dibilitat, diu el Síndic, no afavoreix ningú +videntment, tots 
estem ficats en aixb. L’aplicació estricta de la llei no sempre 6s 
justa -així ho sabem-: la llei pot arribar a ser perfecta quan re- 
alment aconsegueix la justícia; moltes vegades, la llei és un mal 
menor per no deixar la qüestió sense regulaci6, perb no sempre 
és justa. Seria desitjable -diu el Síndic tamb6- que les adminis- 
tracions recondui‘ssin llur actuaci6 cap a posicions m6s dialo- 
gants i negociadores. 

I, per iiltirn, referent a aquestes qüestions de l’acci6 medial, 
de les conclusions, diu que: <<adoptada per les administracions 
una línia d’achaaci6 oberta a les aportacions ciutadanes, troba- 
ria un suport legítim, I’exigkncia als particulars per tal que 
adaptessin llurs reivindicacions a l’inter&s general. >> 

En definitiva, jo crec que el Síndic posa el clit molt encerta- 
ment, jo crec que s6n informes que nosaltres nom& podem va- 
lorar positivament, perb, com hem dit al comeryarnent de la 
meva intervenci6, s6c optimista i molt optimista en la futura i 
en l’actuai tasca del Sindic, i s6c realment pessimista pel cas 
que els faran les administracions en generat. 

Grkies, senyor President; gracies, senyores i senyors dipu- 
tats. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor RMenas, Pel 
Grup parlamentari Popular, té la paraula la Illustre Diputada 
senyora Montserrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor President. IElustrcs 
senyores i senyors diputats, u11 any m6s hem rebut l’hformc 
anual, corresponent a 1990, que tot just fa una setmana v h n  
clebatre en Comissió al Parlament, i que els diferents grups par- 
Iamentaris, després de posicionar-nos-hi, vbem tenir l ’ ~ p r t ~ -  
nitat de preguntar al Molt Honorable Síndic tot allb del que 
teníem dubte o que bé la irnporthcia dels reclamants ens deixa- 
va preocupats. 

Enguany, I’hfome consta de dues parts, com el dc I’any 
1989: un, l’ccinforme obligat)), i l’altre, l’<<informe volgut)>. 
Aquest, 1’HonorabIe Síndic, ha vist convenient posar en el nos- 
tre coneixement la tasca medial o de mediaci6. El Grup PpuIar 
creiem que la tasca d’aconseguir, rnitjaqant aquesta nova via, 
agilitar t rh i t s  i costos econbinics i, fins i tot, humanitzar les 
relacions dels ciutadans reclamants i les diferents administra- 
cions, per si sola ja és mereixedora del suport del Grup parla- 
mentari Popular, i felicitem pel bon treball I’Honorable 
Sindic, el Síndic Adjunt i a tot eJ seu equip humh que hi han 
col-laborat . 

Prenem conscihncia, una vegada mbs, de les conclusions es- 
mentades en I’Informe, per tal de continuar trebdlant en la be- 
nentesa de millorar les mancances que, mitjmqant aquest 
Informe, com també de I’Informe extraordinari sobre els dipb- 
sits municipals de detinguts, subtitulat (<Entre la imprevisi6 i 
l’omissióu, hem anat detectant. 
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Aquest any 1990, la Sindicatura s’ha fet ressb en temes rne- 
dials, tant actuais en el seu moment com preocupants: els habi- 
tacles, els immigrants estrangers, els conflictes originats per 
I’oposici6 del pla d’abocadors, el conflicte en el barri del Be- 
sbs, els soldats de lleva al Golf, les visites als dipbsits munici- 
pals de detinguts i tants d’altres. A l ’h fome  hi ha conclusions 
que les estern arrossegant any rere any, i accions medials k n  
preocupnts, que ens han d’avergonyir a tots: al Govern de la 
Generalitat, a nosaltres, els diputats, i a vostks, el Grup de la 
majoria x a d a  un, en el seu grau de responsabilitat. 

Les barreres arquitectbniques que, rnitjangant la peimissivi- 
tat i incompliments normatius actuals, ens porten a veure COM 
en edificis de la nostra Administraci6 catalana, estacions de 
metro i, fins i tot, de RENFE, hi manca qualsevol indici que va- 
gi encaminat a millorar la qualitat de vida dels disrninu’its. Lles- 
tabliment d’una poIítica coherent en materia d’habitatges, els 
silencis administratius -ara denunciats per I’Honorable SinncIic 
de rutinaris-, la manca de coordinació per regular la situacid 
dels immigrants estrangers, i gestionar, per tal d’unificar en una 
sola oficina administrativa, la gcsti6 de la dwumentacici que els 
estrangers es veuen obligats a tramitar. 

Tacs llistes d’espera en els serveis sanitaris, el rebuig i magi- 
naci6 d’atencE6 sanithria que pateixen els malalts de la SIDA, 
els detinguts, Ics presons, el retarú en els expedients per part de 
Jmtkia.*.  Crec que cal destacar tots els problemes detectats en 
l’accés a la hnci6 pública de la Generalitat. de Cataiwiya i Ies 
dificultats en que es troben els funcioiiaris locals yuati cessen 
en la seva relació de servei amb l’Administraci6, per part de Ia 
Seguretat Social, a l’hora de tramitar i liquidar els pagaments 
dc les pensions que els corresponen. 

Crec que és just remarcar les injustificades dificultats econb- 
miques a, qu& es veuen abocats els pensionistes de la MUWAL 
com a cunseqiii5ncia de la lentitud d’aquesta a calcular i abonar 
les comesponent s prestacions. 

L’Honorable Sl’ndic, en l’expsici6 de motius de i’lnforme 
en Comissi6, va ressaltar que, tot i que la Instituci6 no 6s prou 
coneguda pels ciutadans, agrayd profundament a tots els mit jans  
de cornunicaci6 la tasca que han dispensat en favor de la divul- 
gaciri del trebalI de la hstituci6, terna que preocupa molt el 
Sí’ndic, dariat el marge en el seu pressupost. 

Cal remarcar i recordar que el Grup parlamentari Popular, en 
els debats dels Informes de 1987 i de 1988, Giem especial es- 
ment qrie la Sindicatura disposés d’un gabinet de premsa i que 
es tingués en compte a l’hora de confeccionar el pressupost, per 
tal de divulgar i fer arribar als ciutadans catalans aquesta eina 
medial de la Sindicatura de Greuges, 

S’han rebut 321 reclamacions d’estudiants; és una xifra ben 
important. Tant en les conclusions com en una resposta 
d’aquest tema, 1’Honorable Síndic iitdich que cal millorar el sis- 
terna de preinscripci6 a les universitats catalanes. E1 curs pas- 
sat, 90-91, va ocasionar greus perjudicis als estudiants i nIs seus 
familitars; preguntat si Ii’era sabedor, sobre aquest tema de la 
yreinscripcicj, si ja havia gaudit millora per al curs que ja tenim 
al damunt, del 91-92, va respondre que tot continuava igud i 
prcveia conhuTtat en la gestia problernbtica per part de 1’Ad- 
ministracib. És evident que 1’AdmjnistraciÓ esth malalta de ruti- 
IM, corli molt be diu I’l-TonorabIe Síndic. El Grup Popular ja 
hem dit al comenpment que les conclusions es repeteixen, 
simptoma que aquesta malaltia s’ha fet cr¿jnica. 

Per acabar, agrair I’atenció i delicadesa que 1’Honorable Sh- 
dic ha dispensat al col-lectiu de les mestresses de casa en gestio- 
nar davant el Defensor del Pueblo, per tal de suggerir-li la 
htervenci6 del Ministeri del Treball i Seguretat Social en la 
protecci6 a la dedicaci6 de la dona com a mestressa de casa, a 
la famitia, a la 11 ar..., no reconeguda ni protegida pels poders 
piiblics, reconeixent i valorant les esmentades funcions en una 
societat en la qual la farnflia 6s el nucli bhic d’integració de la 
persona. 

No voldria passar per alt que, en 1’Infume de í989, el 
32,67% dels reclamants foren dones, i el que avui ens ocupa 
s6n el 46,18%. 

En nom del Grup parlamentari Popular, agraeixo la tasca de 
tot l’equip de la Institucib de la Sindicatura, que per a nosaltres, 
any rere any, no és rutirriiria, sin6 una bona eina de treball, i en- 
coratjar-lo per a l’any vinent, a poder realitzar l’<cinfome vol- 
gut)), que, segons ens va manifestar en Cornissi6, s’adrqarh en 
la probiemhtica de la defensa dels usuaris. 

El Grup Popular, tot donant-li el nostre suport, treballarem 
en la direcció marcada en les conclusions de 1’Infome presen- 
tat al Parlament de Catalunya, per tal de millorar el funciona- 
ment en les nostres administracions catalanes i millorar els 
problemes suscitats per tots els ciutadans catalans. 

Res més, i moltes grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montsenat. 
Pel Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya, t6 la pa- 

rada I’IElustre Diputat senyor Nnalart. 
El Sr. NUALART: Grhcies, senyor President. Senyores i 

senyors diputats, en primer lloc, felicitar i agrair al Shdic de 
Greuges, 1’Adjunt al Síndic i tots els seus col-laboradors per 
aquest set2 InCorme que avui s’ha presentat davant d’aquest Ple. 
I no només pel que significa el redactat que exposa fa situaci6 
conflictiva existent entre algunes administracions i els seus ad- 
ministrats, i aquells sectors de la societat que pateixen injusti- 
cies Q marginació, sinó que el nostre Grup tamM valora molt 
positivament l’es€oq de la instituci6, malgrat la manca de re- 
cursos per atendre de manera positiva les queixes que li sdn 
adrqades. 

L’Honorable senyor Rahala ens ha dit -i ens va dir en Co- 
missi& que la seva gesti6 podia esdevenir rutinkria en la seva 
daci6 amb les administracions, perqui= la majoria de les quei- 
xes s6n reiteratives. Perb aixb I’únic que significa és que aquest 
Informe és poc llegit per aquells que exerceixen el poder en 
certs hmbits. 

A t r avh  dels informes d’qzlests set anys podem aprecia 
que existeixen situacions que no milloren, corn s6n els confic- 
tes que es donen entre el ciutadh i l’Administraci6 de Justicia, 
els immigrats estrangers a Catalunya, el Shdic..,, perdó, la SI- 
DA i eh centres penitencimis, la situaci6 d’indefensid d’alguns 
administrats davant de les institucions, etcktera. 

El que si’ que hem de fer notar és que la Instituci6 del Shdic 
de Greuges va consofidant-se, per b6 que de manera lenta, a Ca- 
talunya, com lina figura al servei dels ciutadans, Útil i necessh- 
ria en un estat democrhtic, tot i que encara roman desconeguda 
per una gran part de la població, i aixa es dedueix perque les 
queixes sovint parteixen dels mateixos collectius. Perb també 
cal dir que existeix un increment: de les peticions que es fan da- 
vant del SíIidic, i e1 que considerem mds important, i que cal as- 
senyalar, van disminuint les queixes que no s6n admeses 
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perqub no s6n de la seva competencia. Aixb vol dir que la po- 
bla& cornenga a coneixer Ies funcions exactes del Sindic de 
Greuges i es va incrementant la confiaqa envers ell, 

D’altra banda, tmb6 hem de fer notar un increment de la 
preshcia en eJs mitjans de commicaci6, sobretot en algunes de 
les seves actuacions, El nostre Grup, en els posicionaments dels 
darrers informes, havia expressat la seva preucupaci6 perqus 
per als mitjans de cornunicaci6 no existia la figura del Síndic de 
Greuges; +per& avui, malgrat que aquesta és molt minsa, al- 
menys sí que la seva preshncia s’ha fet notar en alguna de ies 
tasques desenvolupades, i sobretot, en aquelles en les quals ha 
intervingut amb la seva acció de mediaci6 en conflictes que 
afectaven sectors amplis de la societat i que han rebut l’atenci6 
d’ aquesta. 

D’altra banda, hem de dir que, entre el Shndic de Greuges i 
aquest Parlament -si exceptuem la presentaci6 de 1’ínfonne 
anual- les relacions s6n nuleles, i hem de recordar que el Síndic 
de Greuges actua com a comissionat parlamentari, com se’ns 
recorda en aquest hforme. Crec que tots els grups haurien 
d ’examinar aquest es relacions. 

La setmana passada se’ns presentava aquest mateix Informe 
que avui examinem en el Ple del Parlament davant de la Comis- 
sió del Síndic de Greuges, i, si bé en principi considerem vaiuo- 
sa aquesta compareixeqa perque els grups puguin plantejar les 
preguntes que creuen convenients per aclarir punts de l’hfor- 
me, i també per fer4 suggeriments, creiem que amb una com- 
pareixen9a per a la presenta& de l’llnforme seria suficient, i 
encara mes si tenim en compte que en els trbmits parlamentaris 
no es procedeix a cap votació, sh6 simplement al posiciona- 
ment dels diferents p p s .  

Entenem, per tant, que té ~ Q C  sentit que el Sindic hagi com- 
paregut en el termini de set dies dues vegades en aquesta Carn- 
bra i que no faci cap altra compareixenqa fins a l’any proper, 
per tornar a presentar 1’Enfome anyal. De manera que no existi- 
rh cap altra relació entre els diputats, els grups d’aquesta Carn- 
bra, i la Instituci6, Uevat d’aquelles que, al marge del 
Parlament, puguin mantenir els diputats dels diferents grups i el 
Shdic, o com aquest any, que, per part del Sindic, es presenti, 
com s’ha fet per primera vegada, un informe monografic sobre 
els &$sits municipals a la seva Comissi6. 

El Grup d’hiciativa per Catalunya entén que seria suficient 
que I’Informe es presentés directament al Ple i que la Comissió, 
durant el pesiode de sessions, pogués gaudir de la presencia del 
Sindic de manera més freqüent, per tal de poder exposar les ac- 
tuacions que cregui m6s rellevants, i en el moment que succeei- 
xen, a petici6 de qualsevol grup d’aquesta Cambra, i sobretot 
en aquelles intervencions de mediació perqu8 els diputats po- 
guessin aportar iniciatives i conhixer la sittuaci6 real en e1 mo- 
ment, 

Repeteixo: no hem d’oblidar que el Sindic actua corn a c e  
missionat parlamentari. Aquest Diputat, en nom d’lniciativa per 
Catalunya, ha demanat en dues ocasions la compareixenga del 
Síndic de Greuges davant la Comissi6, i el Grup de la majoria 
de la Cambra s’hi ha oposat sempre, akgant que no era passi- 
ble reglamenthiament, tot i que el nostre Grup entdn que és 
possible la seva compareixenqa sense modificar cap article del 
Reglament de la Cambra. Ara bé, si el Grup de la majoria i 
d’altres grups creuen que aquest 6s l’iinic escull que impedeix 
aquelles compareixences, des d’ara oferim a tots els grups 

d’aquesta Cambra -i psincipdment al Grup de la majofia- la 
nostra collaboració per estudiar les modificacions adients per 
tal de €er-les viables, llevat que, darrere de les manifestacions 
del Grup de la majoria sobre qiiestions reglamentkies, no s’hi 
arn ag uin alt res intencions polit iques. 

Crec que tots els grups d’aquesta Cambra estaran d’acord 
que els problemes que sorgeixen a la societat catalana afecten 
aquest Parlament, i és bo que es plantegin en el moment que 
s’esdevinguin, i no que se’n tingui coneixement a l  cap d’un 
any, perquk la majoria de Ies vegades, o bé ja s’han resolt, o 
s’han resolt parcialment, o han fiacassat, i aleshores els grups 
d’aquesta Cambra q u e  representen el poble de Catalunya- no 
hi poden fer cap aportaci6. 

Voldria recordar tmbk que l’última compareixenp que 
aquest Diputat va demanar el 12 de desembre era per tal que el 
Sindic, davant de la seva Comissió, expliqués la seva gesti6 
com a mitjancer en el conflicte originat per la constnrcci6 d’ha- 
bitatges socials en el municipi de Sant Adri3 de Besbs. Com ja 
he dit, va ser denegada pels vots del Grup de la majoria, i qui 
sap, qui sap si aquesta compareixenqa no hauria pogut aportar 
una millor solució al cas. 

Voldria remarcar l’agrbfment del ~ Q S ~ E  Grup al Sindic de 
Greuges per les seves manifestacions davant la Comissi6, en 
quh ha afmat que compareixeria davant d’aquesta sempre que 
li fos demanat. 

Per primera vegada, a 1’Informe d’enguany es poden apre- 
ciar tres diferentes formes d’actuaci6 del Sindic: una, respon a 
la queixa individual o colmlectiva davant d’una situaci6 pre- 
sumptament injusta, creada per I’Administraci6, i que, en la 
majoria de les vegades, els ciutadans no poden acudir a cap ins- 
thcia judicial, be per haver-se esgotat aquesta via, o bé perqub 
no hi ha cap reclamaci6 judicial. 

Quant a aquestes queixes, voldríem fer notar l’increment de 
les que fan referhcia a Cultura i Ensenyament, que ultrapassen 
les altres bms i que el Síndic de Greuges ens va acIarir que era 
una circumsthcia conjuntural degut a la posada en marxa de Ia 
LOGSE. 

Pel que fa a altres &rees, no hi ha canvis notables; perb sí que 
voldria remarcar I’increment de les queixes iniciades per les do- 
nes i per la gent més jove, i tarnbk l’increment de les queixes 
fetes mecanogr&ficament i redactades en catalh. De totes aques- 
tes dades, mks el nivell culturai del reclamant, en el qual apre- 
ciem un nombre considerable dels que posseeixen estudis 
secundaris, podem concloure que el qui es dirigeix ai Síndic de 
Greuges s6n una part -i no pas la mks necessitada- de la societat. 

Respecte a les actuacions d’ofici -que suposem una iniciació 
de l’expdient per part de la Sindicatura davant #uns fets que 
preocupen colkctius nombrosos de la societat i que si afecten 
uns pocs és perque incideixen en una injusticia manifesta-, no- 
saltres, el Grup d’hiciativa per Catalunya, sempre hem derna- 
nat la tramita& d’aquest tipus d’expedients, perqu6, COM 
d8iem abans, hi ha sectors que, per desconeixement, no es diri- 
geixen al Shdic, i, malgrat que els expedients d’ofici han dis- 
minuit aquest any, considerem que l’esforq que es va fer, per 
exemple, per presentar l’hfome dels dipbsits municipals per 
part del Sindic de Greuges, cobreix amb escreix la capacitat 
que té la Tnstituci6 per a aquestes actuacions. 

I, finahent, per primera vegada apareix en l’hforme la me- 
diació, i a més diferenciada de la resta, COM el llibre wolgut>> 
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que cada any presenta el Sinndic, qiie si bé en termes generals 
pudria estar inclbs dintre de la categoria de les queixes col~lecti- 
ves, té unes diferhcies essencials, com molt bé consten en 
l’exposició de I’Informe. Entre d’altres, perqu5 normdment les 
situacions que es donen poden tenir encara acces als tribunals 
de justicia. 

Per acabar, senyors i senyores diputats, e1 Grup $’Iniciativa 
per Catdunya valora mort positivament l’actuació del Síndic de 
Greuges, sobretot en el seu aspecte de la rnediaci6, d’intentar 
fer d’homc bo, figura que ha desaparegut dei nostre ordenament 
juridic, o d’aquells jutges de pau dels petits municipis, als quals 
s’acudia abans d’anar als tribunals, ja que la intervenció 
d’quests comporta un enfrontament molt mks violent i a vega- 
des considerables despeses. 

La rndiaci6 del Síndic de Greuges no s’ha produit només 
--coim ens deia ell- en els c~nflictes entrc dues administracions 
o entre l’Administraci6 i els ciutadans, sin6 també entre els ciu- 
tadans mateixos. Crec que aquesta experihncia ha de fer refle- 
xionar tots els grups d’aquesta Cambra. 

En 1’61timrt reuni6 de jutges progressistes es va instar els 
ciutadans a defensa l’interbs social davant dels tribunals Q del 
Defensor del Poble -a Catalunya, ef Síndic de Greuges-, per- 
que els qne els denominen interessos difusos puguin estar dem- 
cl ament protegit s. 

A més, amb E’acci6 de mcdiació, els requisits que imposa 
1’Honorahle senyor Rahola, impedeixen la rnanipulaci6 de la 
hstituci6 per a fins personals. El Grup d’hiciatlva per Catalu- 
iiya espera que disminueixin els conflictes, perb si aquests exis- 
teixen, també espera, desitja i confia que la rnediaci6 del Sílidic 
de Greuges no sigui mai avortada per cap Adrninistraci6. 

Moltes @cies, senyor President, 
El Sr, PRESIDENT: Moltes &ics, senyor Nualart. 
Pel Grup parlamentari Socialista, té la paraula l’Il4ustre Di- 

putat senyor Abe116. 
EI Sr.  ABELL^: Scnyor President, senyores i senyors áipu- 

tats, fa uns moments el. Shdic de Greuges ens prcsentava el seu 
Triforme anual en aquest Parlament; un informe que va més en- 
118 del text escrit i que, sens dubte, incideix en molts aspectes 
importants pcr a la nostra societat de CataIunya. 

Aquest Jnforme, des de1 punt de vista del Grup Socialista, 
estem convenquts que pot ser una excellent radiografia de la 
nostra societat, de les relacions entre les administracions i els 
ciutadans, i també dc les relacions amb Ia mateixa Administra- 
ci6 autonbmica. 

Per tant, nosaltres cl que farem és veure si la lnstijwció con- 
necta amb la realitat social i, per tant, haurem de comptarar el 
contingut d’aquest lrifonne amb els esdeveniments rnks impor- 
tants que han passat il Catalunya durant 1’any passat, i’any 
1990. 

Per tant, des cl’aqucst punt de vista, com més a prop es trobi 
1’hforme d’aquesta realitat social, la hstituci6 complir& m6s 
estrictarnent la fmci6 per fi  la qual va ser creada. 

No hi ha dubte que un informe tan exhaustiu com el que ens 
ha presentat el Síndic de Greuges, i que ha estat publicat en e1 
Butileti Oficid del Pdarnen t ,  necessita, en aquests moments, 
fer una prelaci6 de qüestions que, des del punt de vista del Grup 
Socialista, considerem més importants. 

Nosaltres voldriem destacat quatre o cinc qiiestions que 
creiem importants d’aquest Informe: el primer aspecte faria re- 

ferkncia a I’habitatge. No hi ha dubte que hi ha un increment 
molt significatiu de les queixes, un increment que durant els di- 
ferents anys s’ha mat potenciant i que en aquests moments ens 
trobem molt lluny del que fixa la Constituci6 en el seu article 
47, quan estableix que tot ciutadh ha de gaudir d’un habitatge 
digne i, per tant, la realitat en aquests moments esta molt lluny 
del que fixa la Constihrci6, 

Les reclamacions m6s importants respecte a l’habitatge, que 
s’han fixat per part dels ciutadans, serien: demanda d’habitatges 
de protecció oficial, manca de <<vivendes>> assequibles en h- 
ci6 dels ingressos econbmics dels afectats i despr6s tambb la 
disconformitat que en moltes queixes manifesten molts ciuuta- 
dms mancats d’habitatges davant les llargues llistes d’espera 
existents -aixb fa referkncia sobretot a habitatges de tipus so- 
cial. 

Davant d’aquesta qiiestió, el nostre Gnrp es planteja una 
qüesti6, i 6s quines han estat les actuacions que ha pres el Sin- 
dic respecte a les di€erents administracions -molt en concret, a 
la que té més compethncia respecte a I’habitatge, 1’Administra- 
ci6 de Ja Generalitat, el Consell Executiu- per fer respectar 
aquest dret -que parlhem abans, constitucional- i, per tant, el 
dret a tenir un habitatge digne. 

La segona qüesti6 que trobem reflectida en aquest Informe 
fa referbncia a unes queixes plantejades per un conjunt de mu- 
nicipis, d’ajuntaments, que van fer al Sindic en el seu moment 
respecte al Pla de residus. En el seu moment, el Sindic va tenir 
una actitud mediadora entre aquests ajuntaments afectats i el 
Departament de Politica Territorial. 

De l’hforme, ens sembla al nostre Grup que queda molt clar 
que hi va haver una precipitaci6 pGblica per part del Govern de 
la Generalitat a l’hora de presentar aquest Pla; no 6s el moment 
de tornar a debatre el Pla, que va ser a bastament debatut en 
aquest Parlament, per6 el fet 6s que va provocar greus enfronta- 
ments entre ciutadans d’aquest país, entre ajuntaments d’algu- 
nes cornarques i l’Administraci6 autonbmica. 

De I’hfome, a nosaltres ens sembla que hi han dues qües- 
tions que es plantegen al voltant de 1’actitud mediadora del Sin- 
clic de Gretigcs: la primera, l’actitud del Consell Executiu en el 
seu comengarnent, no en la part final; nosaltres creiem que l’ac- 
titud no va ser prou flexible, no va obrir suficients portes al dia- 
leg i, per tant, des d’aquest punt de vista, en no haverThi 
participació i en no haver-hi dihleg* el que va succeir és que du- 
rant molts mesos 1’ actitud d’enfrontament es va radicalitzar, 
Una altra segona qüestió al voltcmt de€ Pla de residus -que em 
sembla que tamb6 es pot treure d’aquest Informs- 6s que en al- 
gunes comarques darrere de la protesta del Pla de residus hi ha- 
via altres qiiestions, sobretot en aquelles comarques on el 
desequilibri territorial i la manca d’inversions i, per tant, la 
manca ct’atenci6 de les diferents administracions -fonament& 
ment de l’Adrniiristraci6 de la Generalitat- va portar a una si- 
tua& de protesta molt In6s radicalitzada. 

Un altre aspecte que el nostre Grup val destacar és el que fa 
referhcia a la sanitat. Segons l’hforme, hi ha tot un conjunt de 
dBficits importants, tant des del punt de vista de la sanitat piíbli- 
ca COM des de la sanitat privada, que quedarien bats en quatre 
grans aparats: un primer seria la burocratització de la gesti6; un 
segon, el manteniment, encara, de les llargues llistes d’espera; 
un tercer, l’escassetat de serveis en els centres sanitaris i ,  final- 
ment, la lenta reforma de l’assisthncia primfia i la poca inci- 
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dencia dels equips d’atenci6 primbia. Segons dades que ens va 
oferir en la mateixa Comissi6 que vam tenir fa una setmana el 
senyor Sindic, se’ns diu que dels 322 centres d’assisthcia pri- 
mbia previstos a Catalunya en aquest moment només n’hi han 
39 en fumi6 i que, per tant, cobreixen escassament el 25% de la 
població. 

Tercer aspecte que el nostre Grup vol citar, en aquest Infor- 
me: fa referkncia a la protecci6 de la infmcia. En linies gene- 
rais, volem dir que j a  el nostre Grup esta d’acord amb I’mhlisi 
que es fa de la situaci6 de la i n h c i a ,  dels seus problemes; amb 
la manca de coordinaci6 que en aquests moments es produeix 
entre el Departament de Benestar Social i el Departament de 
Justicia de la Generalitat, i també en la descoordinaci6 entre les 
administracions afectades. 

Per tant, des d’quest punt de vista, podem dir que hi estern 
d’acord, perb nosaltres voliem remarcar una qiiesti6 que des del 
punt de vista del Grup Swialista 6s preocupant: a 1’Tnforme es 
diu que la hstituci6 en aquests moments estli visitant els cen- 
tres d’atenci6 als menors de Catalunya i que tenen -aquestes vi- 
sites- Ia finalitat d’acabar en un informe, en un estudi 
monophfic semblant a? que s’ha €et sobre ets dipbsits munici- 
pals dels detinguts, per presentar properament al Parlament. 

De totes maneres, en aquest mateix Informe s’mticipen al- 
gunes d’aquestes anomalies detectades que s6n preocapants per 
part del Grup Socialista: s’assenyala que hi ha funcionament 
discrecional i prhcticament authnom quant a línies formatives 
que se segueixen en els centres; en segon lloc, que hi ha una 
inexistkncia de criteris generals sobre les caracten’stiques que 
han de reunir els infants per ingressar a cada centre; en tercer 
lloc, que hi ha una manca de coordinacili entre els professionals 
que treballen dintre dels centres i els equips municipals de base, 
que han de treballar a l’entorn de les seves farnilies, i finalment 
que hi ha dhficit de professionals i de centres. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres esperem amb 
molta atenció aquest estudi monogrhfic que fhialment ha de 
presentar -hi ha el compromís Se presentar per part de la Sindr- 
catm- en aquest Parlament. 

voldriem acabar aquest apartat de pr+ 
tecci6 a la i n h c i a  sense assenyalar una qüestió: fa ja prop de 
dos anys, aquest Parlament va modificar la Llei del Síndic de 
Greuges aprovant la creaci6 d’una figura d’Adjunt al Síndic, 
una figura d’adjunt per a temes de menors; han passat dos anys, 
el Parlament va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics 
aquestes reformes i en aquests moments encara no s’ha creat 
aquesta figura; segurament hi han problemes pressupostaris, p e  
xb nosaltres esperem que en el proper Informe sigui passible ja 
presentar la creaci6 cl’aquesta figura. En el moment de presen- 
tar la modifica& ja v m  assenyalar que aquest era un terna im- 
portant en la mesura que ens trobem davant d’un coklectiu que, 
sens dubte, 6s el més desprotegit de la nostra societat, per les 
seves característiques especials, el m6n de la infhcia, i per tant 
des d’aquest punt de vista el nostre Grup seguir& insistint en la 
necessitat que hi hagi un compliment de I’acord que en el seu 
moment va prendre el Parlament i de la modificaci6 de la Llei. 

Cinquh aspecte que volem destacar: fa referencia al món pe- 
nitenciari. El nostre Grup és conscient que el greu problema 
que tenien, i encara tenen en certa mesura les presons catalanes, 
el de la massificació, ha estat en alguns aspectes superat en la 
mesura que en els darrers mesos s’han creat nous centres peni- 

De totes maneres, 

tenciaris, que desprds de molts anys d’estancament comenca a 
resoldre’s un dels temes mds greus que patien les presons a Ca- 
talunya. 

De totes maneres, estern convenquts que, si bé és cert que 
aquest terna ajudar& a mll20m les condicions de vida dels in- 
terns, tenim encara problemes pendents que nosaltres no hem 
trobat prou reflectits en 1’Infarme: fan referhcia al treball peni- 
tenciari -que és fonamental per a la reinserci6 dels interns-; als 
dkficits que encara hi ha quant a assistkncia penitencibia en al- 
gunes presons; la situació de les dones internes tarnbk en dgu- 
nes presons a Catalunya, en concret a la presó de Tarragona o la 
pres6 de Wad-Ras, a Barcelona, i la situació dels joves a les 
presons de Catalunya. 

Creiem que questes quatre qüestions que hem parlat del 
m6n penitenciari no estan del tot prou reflectides en 1’Informe i 
nosaltres les hem volgut destacar. 

Finalment, la darrera qüesti6 en gu% nosaltres nom& vol- 
driem incidir de passada, perqu& va ser objecte de debat a l’h- 
forme de I’any passat, fa referencia als immigrants estrangers a 
Catalunya, L’any passat va ser prou debatut aquest aspecte en 
la mesura que a 1’Tnforme que va presentar el senyor Sindic en 
aquest Parlament hi havia una part que feia referhncia a la mar- 
ginaci6 social i aUi s’eestudiava i, per tant, hi havien molts as- 
pectes que ja van ser tractats l’any passat. 

Nosaltres nom& voldríem dir que estem convenguts que 
desprks que per part del Govern de 1’EEstat s’ha presentat la p s -  
sibilitat de legalitzar la situaci6 d’una part molt important 
d’aquests immigrants estrangers, tant a Catalunya com a la res- 
ta de I’Estat, es pot trobar una nova via a una situaci6 que era 
francament preocupant: la possibilitat de regularitzar la situaci6 
d’aquests immigrants estrangers arribats abans del 15 de maig 
plantejar8 una situaci6 nova, que estern convenquts que en els 
propers mesos tindrem també ocasió de tornar a debatre en la 
mesura que pot representar un avenq important per resoldre 
aquesta qüestió, 

Finalment, voldriem incidir en la tasca de mediaci6 del SÍn- 
dic que s’ha plantejat en la seva exposició. Nosaltres creiem 
que aquest, sens dubte, és el fet mi% rellevant de I’Infome, la 
tasca de mediació del Sindic ca1 felicitar-la i cal també dir que 
6s un camí molt important per al prestigi d’aquesta hstituci6 i 
per intentar resoldre problemes greus, i moltes vegades malt di- 
fícils de solucionar, entre diferents cokctius i I’ Administració 
de la Generalitat. 

D’aquesta tasca de mediaci6 hi han dos fets, sens dubte els 
més rellevants des del punt de vista d’opini6 piiblica, que van 
ser el Pla de Residus i els fets dei Resbs i la Mina, El primer as- 
pecte j a  ha estat tractat en la primera part de l’exposicid que he 
fet en nom del Grup Socialista i, en tot cas, jo voldria incidir un 
moment en els fets de Resbs i la Mina. No hi ha dubte que hem 
tingut oportunitat en Comissi6 de conkixer quina era l’opinió 
del Shdic sobre aquesta qiiestió, el seu paper de mediaci6, 
aquests fets que van tenir una repercussi6 molt important no SO- 

lament en el municipi de Sant Adri&, sinó -rn’aatreveixo a dir- 
al conjunt de Catalunya, i el nostre Grup esta convenprt que la 
tasca del Síndic va ser important. No hi ha dubte que desprbs de 
les explicacions que ha donat el Sindic, al nostre Grup no li cap 
cap dubte que realment si no va ser possible arribar o avangar 
en la soluci6 del problema va ser per I’actitud clarament parti- 
dista del Departament de Benestar Swiat de la Generalitat, que 
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va fer inviable una soluci6 raonable al problema; jo crec que a 
tots els grups ens va quedar clar després de l’exposici6 que es 
va fer en Comissi& 

Finalment, voldria acabar aquesta exposició valorant positi- 
vament per part del nostre Grup, en linies generals, aquest In- 
forme, amb Ses mancances que, evidentment, el nostre Grup ja 
ha assenyalat en la meva exposici6, Nosaltres estern convenquts 
que en la línia del treball d’aquest Informe, en la línia de les ac- 
tuacions d’ofici i de l’actuaci6 mediadora del Sfndic es presti- 
gia la hstituci6. Per tant, estern convenquts que seguint en 
aquesta linia sers possible complir cl mandat estatutari que tb el 
Sindic des del punt de vista del Grup Socialista; 6s a dir, 1’Esta- 
tut fixa clarament que l’activitat principal del Síndic, de la seva 
Institució, 6s la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans i, 
per tant, des de les llibertats pdbliques d’aquests. 

Per tant, nosaltres estern convenquts que aquesta és la linia a 
seguir i des d’aquest punt de vista tindrh sempre la col.laboraci6 
del Grup Socidista. 

Res mes i moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Abelld Pel 

Grup palarnentari de Converghcia i Uni6, tE la paraula 1’Iklus- 
tre Diputat senyor Viñas, 

El Sr. VIÑAS: Grhcies, senyor President. Senyores i senyors 
diputats, en primer lloc voldriem agrair a X’ETonorable senyor 
Sindic i aIs seus collaboradors la presenta& d’aquest Informe 
que, com hem pogut constata, ha estat requerit cada vegada de 
manera rn6s selectiva; ha pujat en qualitat 4 r i a  jo- mks que en 
quantitat i ha mat augmentant el nombre de peticions, de ges- 
tions i de resolucions, Hem de constatar timbé la metodologia 
utilitzada, 1a seva sistematització, tma aclaridora avaluaci6 en 
grhfics i passaria a destacar els punts que creiem mks impor- 
tants de tota la presentaci6, corn s6n qüestions no prou resdtes 
de la funci6 pública; queixes derivades de la presta& del ser- 
vei militar; els immigrants estrangers a Catalunya; eliminaci6 
de residus; activitats classificades; assistkncia prirnhna, amb 
una optimitzaci6 dels recursos; SIDA; drogues; salut mental; 
protecci6 a la inhc ia ;  Adminisúaci6 de Justícia; ensenyament 
-amb el desplegament de la LOGSE-, on, evidentment, han 
aparegut més critiques perb, com a fet curiós, diria que no dels 
usuaris ni de les associacions de pares, sinó dels mestres, que li 
d6na un caire diferent que s’ha de remarcar; el problema de fes 
barreres arquitectbniques; la marginaci6 de l’emigraci6 i els 

seus drets; els dipdsits municipals de detinguts, que en aquests 
moments esth en gestions amb el Ministeri; el tractament de la 
pobresa, amb la renda mhima d’inserci6 i el de la gent a l  ca- 
rrer, que tot akb esiA en curs i en aquest moment, dones, no hi 
ha, disiem, massa queixes. 

Ja el que s í  que voldria destacar és, com a novetat important, 
el Segon Llibre, la tasca de mediació del Sindic, la seva actua- 
ció medial. Aquesta actuaci6 medial del Síndic adquireix una 
gran imporhcia quan la mediació entre Administraci6 i admi- 
nistrats és acceptada per Ies parts litigants; veiem una gran di- 
versitat de teditiques i entre elles surt per la seva importhcia 
el Pla de residus i els problemes que van succeir al Besbs-la 
Mina. 

L’Honorable senyor Síndic que ens va exposar Ies premisses 
pxkvies per a la mediació, que crec p e  són molt importants: 
primer, deposició de tota violhncia; segon, esperit de diNeg, no 
tancament, flexibilitat; el tercer, representativitat de les perso- 
nes que hagin de fer la negociació i, finaírnent, que s’executi 
E’acord. Aixb va ser acceptat totalment en el Pla de residus i va 
donar lloc a Ia retirada de la disposici6 per part de 1’Adminis- 
traci6 i l’acord de totes les parts. 

Quant al probIema del Bes& i la Mina, la petici6 del Shdic, 
per part dels ve‘ins, va ser en un primer moment atesa; a l  primer 
punt i el segon punt, el de la deposicid de tota violhncia i el 
d’esperit de dihleg, doncs, hi va ser, perb a l  tercer punt ja hi van 
haver unes certes mancances, ja que no hi va haver prou repre- 
sentativitat per part de les persones que anbvem a la negociació. 
L’Administració va ser dialogant i semblava que els ve’ins tam- 
b6, perb, finalment, aquest dihleg es va trencar i aixb va ser 
causa d’un problema, diria jo, de falta de conscienciació per 
part de totes les parts. 

Aquesta acció medial del Síndic, que és la que jo volia res- 
saltar, dQna una nova d i n h i c a  i una nova perspectiva a I’ac- 
tuaci6 del Síndic, que la fa molt important i operativa; és+ per 
tant -repeteix* una de les accions m6s importants. La nostra 
valoraci6, per tant, és altament positiva. 

Grhcies, senyor President; senyores i senyors diputats. 
El Sr. PESDENT: Moltes grhcies, senyor Viñas, Havent 

intervingut tots els grups per fixar la seva posició, s’aixeca la 
sessi6 i passem a la sessió ordinbia. 

(S&n tres quarts de dotze del migdia i quatre minuts,) 


