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SESSIÓ NÚM. 14

La sessió s’obre a dos quarts de cinc de la tarda i nou 
minuts. Presideix la Sra. Pajares i Ribas, acompanyada 
del vicepresident, Sr. Raventós i Pujadó, i del secretari 
en funcions, Sr. Martínez Medina. Assisteix la Mesa el 
lletrat major. 

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Morell i 
Coma, Sra. Pifarré i Matas i Sra. Ribera i Garijo, pel G. P. 
de Convergència i Unió; Sra. Arcarons i Oferil, Sra. Car-
reras i Jordi i Sr. Casajuana i Pladellorens, pel G. P. 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Freixanet i Mayans 
i Sra. Roca i Perich, pel G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Sr. Vendrell i Bayona, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Sra. Civit Illa i Sr. Milà i Solso-
na, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Sr. Ra-
fael Ribó i Massó.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre el 
Codi de bones pràctiques administratives (tram. 358-
00006/08). Pilar Pifarré i Matas, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió; Josep Casajuana i Pladellorens, 
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; 
Josep Maria Freixanet i Mayans, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Francesc Vendrell 
i Bayona, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Mixt. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre els 
principis i el programa d’actuació del nou mandat (tram. 
358-00007/08). Pilar Pifarré i Matas, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió; Josep Casajuana i Plade-
llorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi; Josep Maria Freixanet i Mayans, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, 
del Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, iniciem aquesta sessió de 
la Comissió del Síndic de Greuges.

Sol·licitud de sessió informativa
amb el síndic de greuges sobre el Codi de 
bones pràctiques administratives (tram. 358-
00006/08)

Abans de començar la sessió pròpiament, sotmetré a la 
seva consideració dues sol·licituds de compareixença, 

firmades per tots els grups parlamentaris, del síndic de 
greuges.

La primera és la sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic, sobre el Codi de bones 
pràctiques administratives. S’entén que ha estat firmada 
per tots els grups parlamentaris i que, per tant, no farà 
falta ni sotmetre-la a votació.

(La sol·licitud de compareixença és aprovada per as-
sentiment.)

Tenim una data posterior per substanciar-la, però, en tot 
cas, ja els ho recordarem.

Sol·licitud de sessió informativa
amb el síndic de greuges sobre els princi-
pis i el programa d’actuació del nou mandat 
(tram. 358-00007/08)

El segon punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de sessió 
informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb 
el nou síndic, sobre els principis i programes d’actuació 
del nou mandat.

També està firmada per tots els grups parlamentaris; 
per tant, s’entén que queda aprovada per unanimitat.

Modificació de l’ordre del dia

Això suposaria l’ampliació de l’ordre del dia, per tal de 
substanciar aquesta compareixença de presentació del 
nou mandat. També suposo que, per unanimitat i per 
assentiment, tots vostès hi estaran conforme... Perfecte.

Per tant, suspenem per dos segons la comissió, perquè 
entri el síndic, i reprenem de seguida.

La sessió de suspèn a dos quarts de cinc de la tarda 
i deu minuts i es reprèn a dos quarts de cinc i onze 
minuts.

La presidenta

Gràcies, senyores i senyors diputats. Reprenem la sessió.

Sessió informativa
amb el síndic de greuges sobre els princi-
pis i el programa d’actuació del nou mandat 
(tram. 359-00023/08)

En aquesta comissió, avui, el síndic de greuges, el nou 
síndic de greuges de Catalunya, ens presentarà els prin-
cipis i el programa d’actuació del nou mandat. Dir-los 
que, tal com preveu l’article 22 de la nova Llei del Sín-
dic de Greuges, si avui el síndic ens presenta, ens diu 
quins seran els seus nous adjunts, nosaltres, el proper 
dijous 25, a dos quarts de cinc de la tarda, farem la ra-
tificació corresponent per part dels grups parlamenta-
ris. Per tant, avui serà una sessió informativa del nou 
mandat.
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Abans de donar-li la paraula al senyor Ribó, el síndic 
del greuges, sí que els vull dir que m’absentaré de la 
comissió perquè tinc ponència del Projecte de llei de 
la llengua de signes catalana. Però, bé, la Mesa queda 
en bones mans, queda el senyor Raventós com a pre-
sident de la Mesa, i també està acompanyat del senyor 
Martínez, en substitució del senyor Joaquim Paladella.

Per tant, senyor Ribó, quan vostè vulgui, té la paraula.

El síndic de greuges (Sr. Rafael Ribó i Massó)

Moltes gràcies, presidenta. Tal com els vaig anunciar 
en el hearing com a candidat al càrrec de síndic de 
greuges de Catalunya i els vaig demanar en la pre-
sa de possessió celebrada en aquest Parlament, on els 
deia: «Els demano una compareixença per parlar dels 
nous reptes, de les noves línies i del nou consell de 
direcció», em disposo, d’acord amb les previsions que 
la comissió ha acordat, a complir amb la part que la 
presidenta ha anunciat.

Permetin-me una introducció. No és reiteratiu que els 
digui que, per mi, és un gran honor ocupar el càrrec de 
síndic de greuges per mandat del Parlament de Cata-
lunya. No és un agraïment balder el que faig de nou a 
la comissió a l’iniciar formalment en comissió aquest 
mandat. Que, a més, ho puc fer amb un gran gruix d’ex-
periències, de lliçons, que vostès coneixen pels infor-
mes, per les compareixences, i que també hem aprofun-
dit pel balanç que he pogut fer amb tota la gent que em 
va envoltar en el mandat anterior, i als quals i a les quals 
els agraeixo molt les seves aportacions, deixant de bell 
antuvi que tots els errors i falles que es van produir en 
aquell mandat i, evidentment, que es puguin produir 
en el que estem ara, són exclusivament imputables al 
síndic de greuges Rafael Ribó, com a màxim responsa-
ble d’aquella institució, i que expresso la meva voluntat 
d’esmenar-los i de superar-los.

El 2004 fins ara és una font molt gran d’experiència, 
que permet dir amb molta humilitat que em plantejo un 
mandat d’excel·lència i d’equitat –d’excel·lència, apro-
fitant totes les experiències i l’aprenentatge; d’equitat, 
continuant posant l’accent en els col·lectius que menys 
es queixen i que són els més exclosos–; com els deia 
en la presa de possessió, davant dels nous reptes que té 
la societat catalana –i que, per tant, també té el síndic–, 
en el nou marc legal: el nou estatut que ja es va aprovar 
en l’anterior mandat, però que ha donat lloc a una nova 
Llei del síndic, encara molt recentment aprovada, molt 
innovadora i que també mostra la capacitat d’avançar 
en el nostre ordenament, i els puc dir que, amb peti-
ta visió internacional, per davant d’altres ombudsmen 
d’arreu del món.

Nous instruments legals que aprofitarem a fons, fins i 
tot i especialment en l’apartat dels drets, que està prou 
desenvolupat a l’Estatut, posant aquell accent que deia 
abans de l’equitat; treballant sobre col·lectius com la 
gent gran, com la infància, com la immigració, no no-
més –i no em capgirin l’argument– sobre aquests col-
lectius, però especialment quant a actuacions d’ofici 
sobre aquests col·lectius, atenent totes les queixes que 
ens puguin arribar, i també tenint en compte –last but 
not least– el que significa la realitat nacional catalana 

i els drets lingüístics i culturals, perquè tothom pugui 
fer-ne ús, d’acord amb el marc legal.

Sense cap pretensió, diria que la maduresa de l’auto-
govern de Catalunya arribarà amb la consolidació dels 
drets i la modernització i democratització de les admi-
nistracions. Saben que per Constitució, mandat cons-
titucional –article 9–, i per Estatut, els poders públics 
tenim el mandat de remoure tots els obstacles per assolir 
la igualtat. Podem convocar els agents socials que ens 
ajudin, hem de convocar les persones de tota la po-
blació, però hi ha un mandat explícit a les institucions 
per avançar cap a aquella igualtat. I al final d’aquest 
mandat, com a síndic, crec que hauríem d’haver con-
solidat una institució coneguda per tothom, útil arreu 
de Catalunya i que hagi contribuït a millorar les admi-
nistracions.

Jo els proposo tres línies d’actuació; les vaig indicar, 
potser indirectament, al hearing, molt directament en 
la presa de possessió. La primera és excel·lència en la 
institució, enfortir la institució. La segona, construir 
una xarxa de drets. I la tercera, contribuir a millorar les 
administracions.

Una és institució d’excel·lència, coneguda, accessible, 
amb qualitat, útil, amb pedagogia dels drets i dels deu-
res, i amb funcionalitat de cara a les administracions, 
amb una dimensió col·laboradora per aconseguir el ser-
vei públic. Per això sàpiguen que plantejo anar a fons, 
revisar a fons tota la institució. No es tracta de partir 
de zero, però sí de revisar sense embuts totes les seves 
dimensions i replantejar amb serenitat tot el que calgui 
per complir el mandat de l’Estatut, i de la nova Llei 
del síndic.

Una institució coneguda per totes les persones –els es-
talvio apartats que servirien per assolir aquests objec-
tius–, amb una nova política de comunicació, fent-la 
accessible per a tothom, fins i tot explorant el que ara 
es posa de moda com a terme de sociologia americana, 
els social media –les noves tecnologies; amb presència 
arreu, multiplicant els desplaçaments territorials però 
amb tot altre tipus d’instruments, amb aquesta presèn-
cia; formant i millorant l’equip humà, per donar també 
una millora de la qualitat del servei. Ja coneixen vostès 
la carta de serveis del síndic. Volem millorar la qualitat 
jurídica. Volem donar una qualitat intel·ligible a la nos-
tres resolucions, lluny d’allò que dèiem a les facultats 
de dret, els latinajos, que, de vegades, a la persona de 
peu li queda lluny d’haver copsat què se li està dient. 
Qualitat amb eficàcia als procediments, i eficiència en 
els costos dels serveis, amb una especial dedicació a 
l’estalvi de recursos públics.

Recursos humans que duran a tota mena d’aprenentat-
ges, tant del que ha estat el mandat anterior, com del 
que ens faciliten els nostres homòlegs arreu de l’Estat, i 
també en el panorama internacional, especialment aque-
lles democràcies que van per davant nostre en la defensa 
dels drets. I, en aquest sentit, també els anuncio que em 
plantejo, en aquest mandat, delegar competències als 
meus adjunts per poder donar més agilitat a la mateixa 
institució. Si, fins ara –permetin-me la coqueteria–, tot 
escrit que havia de sortir de la institució del síndic, el 
síndic el coneixia, ara pretenc, amb aquesta delegació 
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de confiança, que en moltes matèries puguem guanyar 
agilitat sense complir amb aquesta premissa anterior.

Adaptarem la institució a la nova llei, la que han fet 
vostès, analitzant-la a fons, fent-ne partícip a tots els 
que treballaran al síndic, fent una major relació amb el 
Parlament, com està a la llei, una major implicació dels 
parlamentaris, revisant el model d’informes i de debats, 
del seguiment de les mocions del Parlament, de la nostra 
relació amb la Comissió de Peticions, de les propostes 
de modificació de normativa, i fins i tot de l’accés pos-
sible al Consell de Garanties Estatutàries.

Proposo rellançar el programa d’estudis i informes. No 
els anuncio ja la llista dels que comencem a tenir pre-
parats perquè tampoc es tracta de carregar-los l’agenda 
de la comissió; ja en tenen alguns pendents de cita per 
part del síndic en aquesta comissió. Proposo potenciar 
el departament local, tant amb els ajuntaments com amb 
els síndics locals, com a través dels convenis especí-
fics amb aquells municipis que han confiat en el síndic 
per a una anàlisi precisa. Potenciar la relació amb els 
centres d’investigació. Ampliar els consells de parti-
cipació social al síndic. Intensificar les relacions amb 
el Defensor del Pueblo i altres defensors autonòmics. 
I aprofitar la relació a les xarxes europees de les quals 
formem part, començant per projectar les tasques que, 
com a chairman, com a president de l’Institut Europeu 
de l’Ombudsman, em toca fer, a partir del secretariat 
que s’ubica a Barcelona.

Segon objectiu: l’equitat envers les persones i col·lectius 
més exclosos, anant a la construcció d’una xarxa de 
drets. Per tant, contribuir al desenvolupament de la cultu-
ra democràtica de l’exercici dels drets per part de les 
persones i de la seva garantia, i compliment per part de 
les administracions, també junt amb la cultura de l’ob-
servació dels deures. L’objectiu seria crear una xarxa 
de caire institucional, de caire social, relacionada amb 
la màxima operativitat i fluïdesa, sota la coordinació 
del síndic de greuges, i donar a conèixer els drets de 
les persones, facilitar informació, visualitzar i facilitar 
accés a les instàncies que puguin servir per a aquell 
objectiu, promoure la difusió dels drets, educar en el 
coneixement dels drets i dels deures, ajudant a combatre 
els corporativismes tipus Nimby.

Farem servir instruments propis del síndic; farem ser-
vir institucions relacionades amb el síndic, com altres 
defensors, com el poder judicial; altres institucions i 
organismes paral·lels al síndic, com el món jurídic, els 
col·legis d’advocats, els instituts de drets humans i les 
organitzacions socials. La xarxa constituïda significaria 
un pas molt important per contribuir al desenvolupa-
ment democràtic d’aquest país, i pot donar lloc a noves 
sinergies en el camp del drets i la millora de les admi-
nistracions. En aquest sentit, estudiarem la possibilitat 
de crear un observatori sobre els drets a Catalunya.

I, per últim, tercer objectiu, on se suma l’excel·lència i 
la qualitat: contribuir a millorar les administracions des 
del síndic, començant per divulgar el Codi de bones 
pràctiques administratives, com a instrument inicial i 
essencial. Aprofundir el control i avaluació de les ad-
ministracions; aprofundir en el concepte d’accounta-
bility en la dimensió de l’ombudsman. Tenir una pre-

sència més directa i sovintejada dels equips del síndic 
en reu nions amb departaments, amb direccions i amb 
ens locals. Repassar tots els mecanismes de convicció 
i de pressió per fer avançar les resolucions del síndic. 
Crear una xarxa de propostes i d’investigació sobre com 
millorar les administracions. I, evidentment, recaptar 
l’ajut, en aquest sentit, del Parlament de Catalunya, i 
especialment d’aquesta comissió.

Aquestes línies, proposo que en el decurs de los prope-
res setmanes siguin objecte de debat i de precisió dins 
de la institució del síndic, i arribar a definir objectius 
clars i quantificats per poder-los anar avaluant en el seu 
compliment. I, en aquest sentit, vull agafar un compro-
mís davant d’aquesta comissió. Sabedor que el mandat 
és llarg –de nou anys–, em comprometo a demanar-los 
una compareixença cada tres anys, a banda de totes les 
compareixences d’informes anuals i d’informes mono-
gràfics –cada tres anys–, per fer balanç a fons, revisió 
d’aquests objectius i línies d’actuació i discutir amb 
vostès sobre el seu grau d’acompliment, independent-
ment, com els deia, que ara, després d’aquesta comissió, 
amb el mateix síndic anem a la seva explicitació.

Entro en l’apartat que es refereix a la designació d’ad-
junts per a la seva ratificació per la comissió del Par-
lament, i per al seu posterior nomenament per part del 
síndic en cas de la seva ratificació. Deia, en la presa de 
possessió –i ho vaig també responent a una pregunta 
en el hearing–, que abordava... –que abordaria, si fos 
elegit, i he pres possessió ja com a candidat votat–, que 
abordaria el nou mandat, tenint en compte els nous rep-
tes, les noves línies d’acció i construint un nou equip. 
I, en aquest sentit, vull deixar clar que, primer, per im-
peratiu de la llei que vostès varen elaborar, els dos ad-
junts del mandat anterior varen cessar automàticament 
el dia de la meva presa de possessió. Que la proposta que 
avui els plantejo, d’adjunts, és una proposta amb aques-
ta voluntat de reorganitzar amb criteris de coherència, 
d’impuls, de rigor, dedicació i de promoció interna, la 
institució del Síndic de Greuges.

Tal com estic plantejant l’organització dels adjunts i, 
després, al llarg de les properes setmanes, complint tam-
bé el mandat legal que vostès em varen donar per al 
personal eventual, contemplo un estalvi d’un 25 per 
cent de recursos públics en l’apartat dels alts càrrecs.

Com a adjunt general, aquell que assisteix el síndic, 
aquell que pot ser objecte de tot tipus d’al·legació, que el 
substitueix i el supleix, aquell que demanaria que agafés 
tota la institució com a procés d’elaboració, des de l’en-
trada fins a la sortida de les resolucions. Els proposo, 
designo com a tal, el senyor Jordi Sànchez i Picanyol.

El senyor Jordi Sànchez és llicenciat en ciències po-
lítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És, fins avui, director de la Fundació Jaume Bofill. Ha 
estat coordinador i redactor d’un dels cinc àmbits del 
Pacte nacional d’educació. Ha estat coordinador d’un 
dels quatre àmbits del Pacte nacional d’immigració. És 
professor associat de ciència política a la Universitat 
de Barcelona. Va ser conseller de l’antiga Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió. Ha participat en diver-
sos moviments cívics. Des de l’any 83 va participar en 
l’anomenada Crida a la Solidaritat. Ha estat becari al 
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German Marshall Fund dels Estats Units. I col·labora 
periòdicament, com a analista, en diversos mitjans del 
nostre país.

L’adjunt..., i perdonin, ja els dono una pista: l’adjunta 
per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, 
qui assisteix i decideix les competències delegades en 
la protecció dels infants i adolescents en el context de la 
Convenció internacional dels drets dels infants; he de-
cidit designar la senyora Maria Jesús Larios i Paterna, 
com a adjunta per a la defensa dels drets dels infants i 
els adolescents.

És doctora en dret per la Universitat de Barcelona i pro-
fessora titular de dret constitucional. S’ha especialitzat 
en el dret a l’educació i en els temes d’immigració. Ha 
estat directora d’Afers Socials i de Relacions amb el 
Parlament del Síndic de Greuges en el primer mandat. 
I ha participat en múltiples treballs d’investigació i ha 
estat docent a molts llocs.

Els anuncio que no penso fer ús de les previsions que 
té la llei de nomenar altres adjunts de tipus sectorials 
–designar adjunts de tipus sectorials. No em veig amb 
la necessitat, i també voldria continuar amb el que els 
he anunciat, que anirà travessant tot el mandat: un gran 
rigor d’estalvi de diners públics.

Voldria subratllar que les informacions que els acabo 
de donar és la primera vegada que jo les dono en públic 
i que, per tant, crec –i m’ho crec profundament i amb 
rigor– que vostès, parlamentàries i parlamentaris, són 
els dipositaris, en primeríssim terme, d’aquesta infor-
mació. La llei els diu molt clar que vostès han de veure 
el grau de confiança del síndic en aquests noms i si els 
ratifiquen o no. Quan els hagin ratificat i hagin estat 
nomenats, és quan començarà el procés, que diu la ma-
teixa llei, per analitzar les seves compatibilitats i altres 
mecanismes que vostès varen legislar al respecte. Per 
tant, permetin que ho pugui dir amb orgull: són vostès 
els primers i fins ara els únics –a partir d’aquest moment 
ja es reprodueix– dipositaris d’aquesta informació.

Els vull recordar, per últim, que, d’acord amb la le-
gislació, podem preveure compareixences immediates 
degudes, com és la de l’informe del 2009 en comissió, 
crec que fins i tot és molt possible que se’m confirmin 
dates que se’ns havien avançat, o la del Codi de bones 
pràctiques administratives, o les responsabilitats inter-
nacionals del síndic, o altres matèries. Els demano, per 
tant, el seu ajut per fer un síndic conegut, que arribi 
arreu, d’accés fàcil, pròxim, àgil i efectiu.

No els demano cap confiança a cegues. Per això els he 
plantejat el compromís de concórrer cada tres anys en 
aquesta comissió, independentment de totes les altres 
vegades, a analitzar aquestes línies que els acabo d’ex-
posar. Els demano, purament i simplement, que conti-
nuem enfortint una institució que vostès, fa molt poc, 
han legislat sobre aquesta.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor síndic, per l’exposició breu i 
concisa que em penso que ens ha fet a tots plegats, del 

que ha de suposar per a ell i per a la institució que re-
presenta, el nou mandat.

Ara, per intervenir els diferents grups parlamentaris, 
donarem la paraula de major a menor i, en aquest sentit, 
té la paraula la representant de Convergència i Unió, la 
senyora diputada Pilar Pifarré.

La Sra. Pifarré i Matas

Gràcies, president. Gràcies, senyor síndic, per exposar-
nos les línies, diguem-ne, les línies bàsiques de la seva 
actuació durant aquests anys de mandat. I, en primer 
lloc, doncs, agrair la confiança, la confiança en la co-
missió; en aquest sentit, l’explicació que vostè ha do-
nat molt específicament respecte dels adjunts. Per tant, 
doncs, és un signe de reconeixement del pes d’aquesta 
comissió. Per tant, agraïm en aquest sentit el que ex-
plica.

Hi han algunes qüestions que en principi a nosaltres 
ens semblen..., ens han semblat bé –així, en principi–, 
que són les que vostè ha dit; és a dir, primer, el funcio-
nament de la mateixa entitat, de la mateixa institució; 
en segon lloc, el desenvolupament de la xarxa de drets, 
i contribuir a millorar l’Administració, sobretot les ad-
ministracions catalanes d’ençà del nou Estatut.

També creiem que és molt interessant la proposta que 
ens fa sobre la compareixença cada tres anys, perquè 
això, diguem-ne, és un element que, amb sinceritat, pot 
valorar i pot reconduir algunes de les qüestions que, 
moltes vegades, per la mateixa rutina dels anys poden 
aparèixer i es poden consolidar.

I després, també, ens plau molt, personalment, com a 
grup, el fet que vostè anunciï aquest estalvi del 25 per 
cent dels alts càrrecs –dels càrrecs, en aquest cas, even-
tuals–, perquè crec que, doncs, si estem demanant –i 
això ho estem dient moltes vegades– esforços a tothom, 
els primers que ens els hem d’aplicar som nosaltres 
mateixos, els esforços, no? –els esforços d’austeritat i 
els esforços d’eficàcia–, i que la nostra feina sigui més 
valorada, més eficient i més eficaç amb menys recursos; 
és a dir, un major esforç.

D’altra banda, és evident que les propostes dels adjunts, 
efectivament, ja les valorarem i les ratificarem el pro-
per dia. En principi, doncs, si vostè té la confiança, ha 
tingut la confiança d’aquesta cambra, és evident que al-
menys per part d’aquest grup parlamentari tindrà també 
la confiança o la ratificació d’aquestes persones. Ja els 
ho anuncio, no?

Hi ha un tema en què nosaltres volíem fer insistència, 
volíem insistir-hi, i és..., que no ha quedat clar –suposo 
que ja amb el temps anirà quedant clar–, però que a nos-
altres ens preocupa força pels esdeveniments que s’es-
tan succeint darrerament, no? Tenint en compte, com 
vostè mateix ha dit, que la institució del síndic té noves 
competències, accedeix a noves competèn cies, una de 
les coses que a nosaltres ens importa molt, i sobretot 
molt per aquests darrers temps i les coses, doncs, que 
han anat succeint, és tot el seu pla d’activitat i pla d’ac-
ció amb totes aquestes empreses dependents o vincula-
des a les administracions de la Generalitat i local, i fins 
i tot totes aquestes altres entitats i empreses privades a 



Sèrie C - Núm. 785 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de març de 2010

7

SESSIÓ NÚM. 14 COMISSIÓ DEL SíNDIC DE GREUGES

què fa referència l’article 78.1 de l’Estatut d’autonomia. 
Creiem que és important la seva funció en tot aquest 
entramat d’administracions públiques i, a més a més, 
d’empreses vinculades, perquè moltes d’elles garantei-
xen serveis públics i els han de garantir bé.

Un altre element que ens preocupa i que li volíem co-
mentar són els informes del compliment de les recoma-
nacions per part de totes aquestes empreses o de totes 
aquestes administracions que estan sotmeses a la seva 
supervisió. Creiem que una inflexió en la funció del 
síndic, de la institució del síndic, és justament aquest 
seguiment; no solament dir-ho, obrir d’ofici l’informe, 
i seguir, a instància de part, doncs, les queixes, sinó jus-
tament fer també, diguem-ne, una parada i una anàlisi 
del grau de compliment i el grau de millora per part 
de totes aquestes administracions i entitats vinculades.

I després, en tercer lloc –en tercer lloc–, ens interessa 
molt i molt el fet que..., d’alguna manera vostè ho ha 
dit en segon lloc: l’elaboració d’aquesta xarxa de drets. 
Crec que és molt important en aquests moments, sobre-
tot en aquests moments en què la situació econòmica 
és complexa, en què és..., diguem-ne, el terreny està 
abonat perquè les persones amb menys possibilitats, els 
col·lectius més desafavorits, doncs, tinguin una especial 
atenció..., i, per tant, ens agradaria que fes una insis-
tència, o sigui, que la seva funció fos molt insistent en 
aquells aspectes i en aquells elements socials, de políti-
ques socials, que d’alguna forma recollissin tots aquests 
drets, que són drets bàsics, que són drets essencials, i 
que, en aquests moments, aquest Parlament, que està 
aprovant un gran nombre de lleis que donen i atorguen 
drets, drets, doncs, que podríem..., en fi, que en podem 
dir drets absoluts, però drets absoluts i drets relatius, 
però que no..., que al final no s’acabin convertint en 
drets relatius i que això contribueixi més a la desafecció 
o a la manca de credibilitat de les institucions polítiques 
per part de la ciutadania.

Per tant, en aquest sentit, senyor síndic..., en fi, res més, 
diríem, en aquesta primera presentació que vostè fa. 
L’encoratgem. Creiem que vostè és una persona que 
farà quedar bé la institució, que renova, diguem-ne, la 
força amb plantejaments nous diferents i més amplis, 
i això jo crec que és el que estem esperant, que és el 
que espera aquest Parlament –almenys aquesta força 
política, segur–, i que és el que estic segura que han 
d’esperar tots els ciutadans.

Gràcies, senyor síndic; gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies, il·lustre diputada. Ara correspondria al 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, la 
seva intervenció, que, en nom d’ell, ho faria el diputat 
senyor Josep Casajuana. Té la paraula.

El Sr. Casajuana i Pladellorens

Gràcies, president. En primer lloc, també, felicitar-lo de 
nou, senyor Ribó, per la nova confiança que ha gaudit 
d’aquest Parlament, en aquesta nova etapa llarga que 
li ha de permetre tenir una visió estratègica sobre els 
problemes respecte als drets de la Catalunya d’avui, i 

treballar colze a colze, amb un sentit crític i alhora co-
operatiu, a millorar la qualitat de la nostra democràcia 
i el reconeixement, el respecte dels drets a què tenen 
dret els ciutadans.

També volíem, en aquest moment, felicitar a tots els 
membres del seu equip, que han treballat amb vostè 
al llarg d’aquests darrers sis anys. Reconec, personal-
ment, doncs, que ha sigut fàcil treballar amb ells, la 
proximitat i l’empatia hi ha sigut, i això crec que és bo 
de reconèixer-ho. I espero que amb el nou equip de col-
laboradors, doncs, continuarem en aquesta línia d’un 
treball compartit, amb uns objectius compartits al servei 
dels ciutadans de Catalunya.

Voldríem també valorar especialment la referència que 
feia la companya, la senyora Pilar Pifarré, a un tema 
que crec que avui dia tots els servidors públics hem 
de posar en el frontispici de la nostra actuació, en uns 
moments..., i potser seré reiteratiu, però com a historia-
dor m’agrada dir-ho: amb una crisi econòmica que és 
la més important que ha patit la nostra societat en els 
darrers vuitanta anys, és més imprescindible que mai, 
que, ho repeteixo, com a nord de la nostra actuació, 
hi hagi aquesta austeritat, aquesta política d’estalviar, 
d’optimitzar els recursos que els ciutadans de Catalunya 
posen a la nostra disposició, al seu servei.

També valoro, com a novetat, que vostè n’ha parlat i que 
crec que pot ajudar que les seves propostes i la mateixa 
actuació dels diferents departaments del Govern i de 
les altres administracions operants de Catalunya mi-
llorin, el seu desig de la creació d’un observatori sobre 
els drets de Catalunya. Segurament, aquí caldrà, a part 
d’una tasca de creació dels serveis mateixos del síndic, 
sobretot una tasca de recollir, de treballar en xarxa amb 
tots els observatoris de diferents àmbits que ja existei-
xen en la societat catalana, sigui en l’àmbit governa-
mental o en l’àmbit de la universitat o de l’acadèmia. 
Em sembla que és una riquesa, que la tenim, i que el 
que cal és potser encaixar-la bé, projectar-la aprofitant 
un treball en xarxa.

Hi han tres aspectes que m’agradaria incidir-hi..., i per-
meti’m, que vostè ha fet referència a aquesta frase, que 
tots l’hem copiat..., al final no sé si és del Rafael Cam-
palans, allò de «política vol dir pedagogia», però el cert 
és que crec que sí, que vostè té una tasca insubstituïble, 
a part de la radicalitat democràtica que comporta el càr-
rec quant a la defensa de drets, de fer, en una societat 
complexa i que viu i viurà, segurament, en els propers 
anys, previsiblement, del seu mandat, reptes molt im-
portants, en l’àmbit d’una sortida equitativa de la crisi 
econòmica i l’encarament de noves sortides professio-
nals, de sectors econòmics emergents que puguin donar 
futur a la societat catalana, com en el seu moment ho 
va donar la revolució industrial, fa un segle i mig, tot el 
que fa referència a, juntament a la pedagogia dels drets, 
la pedagogia dels deures.

És a dir, no ens en sortirem com a societat –i voldria sa-
ber si comparteix aquesta opinió–, si no hi ha una unitat 
de fons, en la qual els catalans tenim una llarga tradició. 
No cal apel·lar al pactisme de què parlava Vicenç Vives, 
com un tret característic de la nostra societat, però sí, 
inclús, institucions que vostè ha viscut en primera lí-
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nia, en el tardofranquisme, les instàncies unitàries en 
l’àmbit polític –l’Assemblea de Catalunya fins al con-
sell de forces polítiques–, o la capacitat d’entesa que 
vam tenir en un moment determinat per encarar una 
política econòmica que ens donés futur –els pactes de 
La Moncloa, pactes d’estat, visions d’estat per resoldre 
els problemes.

Això va lligat a un tercer tema que m’agradaria que vostè 
ens pogués aclarir, si creu que és un àmbit en què cal 
incidir-hi especialment: La necessitat de, en els seus 
informes, en les seves propostes, apel·lacions constants 
a un treball de, si em permet l’expressió, federalisme 
cooperatiu entre les diferents administracions operants 
a Catalunya, per evitar, per un cantó, duplicitat, i per 
l’altre, buits competencials que no els toca ningú perquè 
no queda clar, a causa de com vam sortir del franquisme 
i al fet que és una constitució democràtica que no en-
caixa exactament en cap dels models clàssics de si estat 
unitari o estat federal, i que per aquí de vegades jo crec 
que perdem possibilitats de ser més eficaços a l’hora de 
saber qui fa què al servei dels nostres ciutadans.

He parlat d’un primer aspecte, d’un tercer..., m’he dei-
xat el segon, que, per mi, que vinc d’una tradició d’un 
socialisme no dogmàtic, és mol important, que és la 
necessitat, crec –i m’agradaria saber la seva opinió–, 
que a Catalunya tinguem la lucidesa, els que tenim res-
ponsabilitats de donar suport al Govern, els que estan 
a l’oposició, de comptar, com un actiu de primer ordre, 
amb tot el món de la societat civil, del voluntarisme, de 
les ONG, del tercer sector, més explícitament, com uns 
elements –en els propers anys que seran durs, perquè 
la crisi no és moco de pavo– de cara a servir millor els 
interessos dels ciutadans, reduir les seves incerteses, 
les seves pors, el seu desemparament, i conjuntament, 
doncs, repartir papers, que de facto ja es fan. Jo voldria 
posar-li dos casos que conec molt bé a la meva ciutat, el 
cas de la Creu Roja i el cas de Càritas –n’hi han molts 
altres, eh?–, que fan un paper, diria –entre cometes–, 
«parapolític»; no diré substitutiu. Es tracta que, els drets 
que vostè té l’obligació de defensar, sapiguem treballar-
los amb aquest mix entre administracions i societat civil, 
per sortir-nos-en, i sortir-nos-en de la millor manera 
possible.

Bé, potser era una mica al marge de les seves línies d’ac-
tuació, però m’ha semblat que en una sessió com la 
d’avui i amb un horitzó dilatat a llarg termini, de nou 
anys, que moltes persones voldrien tenir aquesta orien-
tació, senyor Ribó –vostè és una persona envejada, en 
aquest moment, en el país. Vostè està en condicions de 
fer aquesta mirada llarga sobre la Catalunya d’avui i  
de la de pràcticament el final d’aquesta dècada.

Per últim, em sumo a les paraules de la senyora Pilar 
Pifarré, com a portaveu de la coalició..., perdó, la fe-
deració de Convergència i Unió, respecte a la valora-
ció i ratificació que faríem al proper Ple, el de dijous 
vinent, de les persones que vostè ens proposa com a 
adjunts en aquesta tasca. I agrair-li també, com a gest, 
com a mesura exemplaritzant, deixar vacants càrrecs, 
els quals vostè tindria dret a proveir avui dia però que 
veu que no són necessaris, que Catalunya té unes al-
tres urgències, que té l’equip amb el qual vostè es veu 

amb cor per tirar endavant el seu programa. Per tant, 
felicitar-lo per aquest coratge.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara passaríem al torn del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, que, en 
representació del mateix, té la paraula l’il·lustre senyor 
diputat senyor Josep Maria Freixanet.

El Sr. Freixanet i Mayans

Gràcies, senyor president. Senyor síndic, un reconeixe-
ment i una felicitació pel seu nomenament. Pel nostre 
grup parlamentari..., permeti’m que, en tot cas, del que 
vostè ha manifestat, que faci referència a un..., res, no-
més a un parell d’aspectes, no? És a dir, segurament..., 
vostè ens ha dit: «Un mandat d’excel·lència i d’equitat»; 
segurament que això, si miréssim moltes institucions 
o..., tots, quan prenem possessió, en un moment deter-
minat, aquest sempre és un objectiu, d’alguna manera 
és la mirada llarga, no?, és anar amb els llums llargs. 
Però entremig hi han moltes coses que s’han de resol-
dre en el dia a dia. I vostè ho ha dit: «Cal remoure els 
obstacles per aconseguir la igualtat», que jo situaria en 
la igualtat d’oportunitats.

Però, bé, si volem que la institució sigui una institució 
útil, com vostè ho manifesta, jo crec que –vostè ho ha 
dit en algun moment–, més enllà de ser el defensor dels 
drets de les persones, legítimament i que és el que per-
toca, jo penso que hi ha una qüestió bàsica i fonamental 
en aquests moments. En molts moments, per les difi-
cultats, per la crisi, per diferents qüestions, a vegades, 
tots plegats ens situem més en l’irracional que en el 
racional. I, aleshores, és molt important en aquests mo-
ments, també, que la societat tingui elements de racio-
nalitat. I crec que, en aquest sentit, la institució en pot 
aportar molts. I en pot aportar molts, com vostè diu..., 
que farem pedagogia dels drets i farem pedagogia dels 
deures. Més enllà de crear aquesta xarxa dels drets, més 
enllà de crear una institució útil, jo penso que s’ha de 
sustentar bàsicament en aquest fet. Ho dic perquè, en 
els moments que corren i amb els vents que corren, no?, 
un ha de ser conscient que aquí, per sortir-nos-en, tots 
hi hem de posar de la nostra part.

I és a això que jo voldria apel·lar –i que no en tinc cap 
dubte–, al nostre desig de la paraula «síndic col·la bo-
rador», en aquests moments; la paraula de «síndic col-
laborador», amb la màxima exigència cap a tothom, 
però realment amb un grau de col·laboració cap a la so-
cietat, cap a les persones, cap a les administracions, et-
cètera, perquè crec que és fonamental, i cap al país, eh?, 
perquè en aquests moments l’horitzó que es dibuixa jo 
penso que necessitarà bàsicament aquesta racionalitat 
que jo li esmentava.

I li esmentava, bàsicament, per què? Perquè en algun 
moment en què es poden crear dubtes que, a vegades, 
l’espai públic o el que és de tothom no és de ningú, o ex-
pressions com aquestes que de vegades es poden escol-
tar, jo sóc de la teoria –de la teoria i de la pràctica– que 
igual que l’educació –i penso que la institució del Sín-
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dic de Greuges té molt a fer, per l’educació en general, 
eh?, no entesa com una qüestió acadèmica, no entesa 
com l’escola en si mateix, eh?–..., igual que diem molts 
que l’educació comença a casa, continua a l’escola i 
es manifesta o es consolida a l’espai públic, a l’esfera 
pública, jo penso que en aquests moments, la respon-
sabilitat que té vostè i que té la institució és fonamental 
precisament per portar-nos aquesta manera de fer, de 
ser, eh?, amb el seny necessari, amb la responsabili-
tat necessària perquè el país pugui sortir-se’n, sobretot 
quan, en moments determinats, segur que vostè haurà 
de fer front a possibilitar que, potser, uns determinats 
drets de les persones, doncs..., bé, si s’inculquen, òb-
viament hem de mirar que es compleixin, no? Però real-
ment hem de tenir la valentia de col·laborar, d’aquesta 
expressió que jo li he dit de «síndic col·laborador».

Jo crec que vostè ens ha..., està bé, no?, de rellançar es-
tudis i informes. En el tema dels convenis específics, jo 
penso que estaria bé que la seva institució, la institució 
del Síndic de Greuges –no la seva, sinó la institució del 
país–, aquests convenis específics amb l’Administració 
local s’anessin estenent. Jo penso que és fonamental 
que hi hagi un contacte entre aquestes dues administra-
cions, més enllà que, després, una..., vostè pugui, en un 
moment determinat, demanar responsabilitats o veure 
que alguna administració local no hem complert o no ha 
complert, no?, decisivament. Però sí que, també, seria 
molt important, doncs, poder anar avançant.

Vostè ens ha parlat, d’alguna manera ens ha vingut a dir 
que en la seva institució farien ara com un tercer nivell 
de concreció de tots els objectius, no?, molt especifi-
cats, per després poder-los avaluar molt sintèticament, 
o molt rigorosament, per poder veure si hem acomplert 
aquests objectius.

Jo penso que fóra bo, fins i tot –fóra bo–, que en la me-
sura que sigui possible, tots aquests objectius que vostè 
proposarà o definirà en la institució, poguessin ser co-
neguts per tothom, eh? D’alguna manera, que hi hagués 
una transparència tal que permetés que el ciutadà, les 
institucions, etcètera, les administracions, doncs, d’al-
guna manera poguessin conèixer per on estan treballant 
els adjunts, els diferents àmbits sectorials que hi puguin 
haver.

Per tant, el nostre grup parlamentari tampoc no té cap 
dubte, eh?, tot i que, òbviament, per qüestió de forma-
litat és bo que analitzem els currículums o el que vos-
tè ens ha presentat avui, tant per part del senyor Jordi 
Sànchez, com la senyora Maria Jesús Larios, no?, que 
segur que seran ratificats sense cap mena de dubte el 
proper dijous, però, evidentment, ens pertoca analitzar-
ho, i segurament, doncs, com no pot ser d’altra manera, 
no hi haurà cap més problema, perquè si vam dipositar la 
nostra confiança en vostè, per què no podem dipositar 
la confiança en les persones que vostè ha pogut escollir 
com a coresponsables de la institució.

Per tant, amb el màxim desig que l’èxit de la institució no 
sigui, òbviament, un èxit personal, sinó que sigui un èxit 
del país, nosaltres li desitgem, en aquest sentit, doncs, 
que..., bé, que aquests nou anys siguin plens del màxim 
d’èxits, no?, que les seves intervencions siguin el mà-
xim d’eficients i amb l’eficàcia necessària, i que, en tot 

cas, sigui una institució que faci palès, que faci possible 
que totes les altres institucions i les persones es puguin 
sentir, d’alguna manera, amb aquesta col·laboració que 
li he exposat anteriorment.

Per tant, senyor Ribó, felicitats una altra vegada i, d’al-
guna manera, la nostra complicitat, perquè d’alguna 
manera el país pugui tirar endavant i que aquesta ins-
titució sigui de referència no solament aquí, sinó més 
enllà del nostre país.

Gràcies, senyor president.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor diputat. Passaríem ara la paraula 
a l’il·lustre diputat senyor Francesc Vendrell, que, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, té la paraula.

El Sr. Vendrell i Bayona

Gràcies, senyor president. Senyor síndic, en primer lloc, 
agrair-li la compareixença, agrair-li les explicacions que 
ens ha donat, i també, perquè en altres sessions que hem 
tingut, diguem-ne, al llarg d’aquest canvi de període, 
doncs, eren més aviat de hearing i d’altres papers, no?, 
com vostè també ha fet, donar les gràcies, en aquest acte 
d’avui que comença una etapa, doncs, als que han col-
laborat en l’etapa anterior, i als que han estat amb vostè.

Vull dir, jo ho he dit en més d’una ocasió, i en alguns 
d’aquests cops, que el fruit de la llei, doncs..., hem ha-
gut de parlar molt de la sindicatura. La sindicatura, a 
poc a poc –el síndic–, ha passat de ser una institució, 
diguem-ne, desconeguda, potser en algun moment, fins 
i tot, plantejada com una cosa que s’ha de fer, però ben 
bé no se sap per què serveix, ha passat a ser una insti-
tució que és referent, a una institució que té prestigi i a 
una institució que existeix, que és el que..., una de les 
coses que han de ser les institucions.

Vostè ha fet referència a una cosa, que l’ha dit de dues 
maneres, jo prefereixo més interpretar-la per la de fons 
–crec que és la de fons. Vostè deia que un dels compro-
misos que assumia avui, en aquesta comissió, és que 
cada tres anys –perquè el mandat és llarg–, doncs, es 
comprometia a venir aquí, al Parlament, a donar compte 
i a analitzar, i a fer una anàlisi més, doncs, dels treballs 
de la sindicatura.

Jo crec que és una bona iniciativa, aquesta, però que 
és una bona iniciativa la que vostè també ha expressat 
i que, diguem-ne, que això dels tres anys és, una mica, 
com el colofó final, no?, d’un millor..., d’un treball més 
intens entre sindicatura i comissió en el Parlament, d’una 
col·laboració més intensa.

Crec que és bo. Crec que és bo per a la institució, per 
a la sindicatura, per al síndic; crec que és bo per al ma-
teix Parlament. I jo no voldria ser reiteratiu, perquè ara 
podria tornar a repetir, dit d’una altra manera, diguem-
ne, a la manera popular –a la popular per allò de Partit 
Popular, eh?–, dit d’una altra..., podria tornar a repetir, 
doncs, el que ha dit la senyora Pilar Pifarré, que co-
incideixo totalment amb ella, o el que ha dit el senyor 
Casajuana, o el que ha dit el senyor Freixanet; és bo 
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que hi hagi coincidència, almenys en una comissió com 
la d’avui.

I com que a mi una cosa que no m’agrada és ser reite-
ratiu, doncs, dono per bo allò dit, em sumo a allò dit. 
En fi, jo, tot allò de la crisi –del senyor Casajuana– dels 
últims vuitanta anys –si digués els últims noranta potser 
ja no coincidiríem, però com que ho ha tallat en vuitanta 
ho deixem així–..., aleshores, em sumo a allò dit, i el 
que sí que li vull dir, senyor síndic, és, per una raó de 
gairebé un sil·logisme de coherència, no? Si nosaltres 
li hem donat suport al hearing, si nosaltres hem donat 
suport al seu renomenament, si nosaltres hem valorat la 
seva gestió en aquests últims cinc anys, com una gestió 
encertada i coherent, doncs, en pura lògica li donarem, 
li continuarem donant suport a la nova tasca que vostè 
emprèn, li donarem suport perquè pugui desenvolupar 
el dibuix de treball que vostè ha fet, i té també, doncs, 
la confiança nostra en els nomenaments dels adjunts 
que vostè pensa fer.

I he dit que no volia ser reiteratiu ni llarg, crec, doncs, 
que..., moltes gràcies. No el felicito, simplement li de-
sitjo que tingui sort –felicitar-lo, ja el vam felicitar en 
el seu moment–, i que la sindicatura pugui anar fent el 
seu camí.

Gràcies, senyor president; gràcies, senyor síndic.

El vicepresident

Moltes gràcies, il·lustre diputat. Ara, finalment, passa-
ríem la paraula al senyor Francesc..., perdó, al senyor 
Salvador Milà i Solsona, que, en nom del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, té la paraula.

El Sr. Milà i Solsona

Sí, gràcies, senyor president. Síndic, agrair-li la compa-
reixença d’avui, la seva brevetat, però també les línies 
mestres que ha marcat. Jo sintetitzaria, em sembla, i 
voldria compartir amb vostè el concepte que ha entès 
que la nova llei sobretot el configura com un síndic més 
proactiu. I crec que ens de felicitar tots d’haver fet una 
llei, com ell ha dit, que pot ser modèlica en l’àmbit dels 
ombudsmen, un síndic que no està només a l’espera que 
el vinguin a buscar i es queixin, sinó que ha de tenir 
una actitud proactiva, en defensa no només dels drets 
i de les llibertats, sinó també de la millora de l’Admi-
nistració pública, i, per tant, extreure les conclusions 
corresponents de la seva experiència, de la seva praxi.  
I, en aquest sentit, doncs, compartim l’enfocament glo-
bal que ha volgut donar al nou mandat i al fet que l’hagi 
abordat no com una continuïtat de la feina feta, sinó 
com una renovació en profunditat.

Això no obstant, jo crec que tots hem d’agrair molt pú-
blicament i fer un reconeixement exprés a les persones 
que han col·laborat amb vostè en aquesta última etapa, 
i personalment jo crec que podria esmentar els noms: 
en Maties Vives, en Xavier Bonal, que eren, doncs, els 
que ocupaven els càrrecs que ara vostè ha proposat 
substituir. Crec que són..., han fet una molt bona tasca 
al seu costat, han estat a l’alçada de la institució, que, 
sens dubte, vostè compartirà aquesta valoració, i que 

des d’aquí voldria que constés en acta nominativa el re-
coneixement del nostre grup a aquestes dues persones.

I també dir-li –i ho dic sincerament– que difícilment 
hauria pogut trobar persones més adients per substituir-
les a totes dues. És a dir, que, quan sabíem que havien 
de cessar i que serien substituïdes, hom pensava qui po-
dia trobar el síndic que estigués a l’alçada d’en Maties o 
a l’alçada d’en Xavier Bonal. Evidentment, a Catalunya 
hi han persones molt preparades, però tant el senyor 
Jordi Sànchez com la Maria Jesús Larios estic segur que 
estaran a l’alçada dels seus predecessors i faran també 
aportacions específiques perquè tenen prou capacitat 
per poder fer aportacions molt positives. I, en aquest 
sentit, doncs, nosaltres ja diem també que compartim i 
donarem suport a aquestes propostes, perquè realment 
estan molt ben pensades, molt ben meditades i que se-
gur que respondran al perfil del que s’espera d’ells.

Dit això, només compartir amb vostè, o demanar-li que 
comenti, encara que s’hi ha referit, un aspecte essencial 
d’aquest període que ens aproximem, no?, que són els 
problemes socials; els problemes socials ja entesos no 
només en l’aspecte assistencial –el clàssic, diríem, del 
síndic–: l’accés a les ajudes públiques, els ingressos en 
centres d’atenció, la sanitat, els serveis socials, etcètera, 
sinó que el seu mandat molt ens temem que, durant una 
bona part del seu mandat, es trobarà amb..., ens troba-
rem tots plegats amb situacions socials greus, de crisis, 
que no afectaran ja el sectors clàssics de les persones que 
per raó d’edat o de formació o de salut necessiten una 
assistència de les administracions públiques, sinó un 
tema més complex, senyor síndic, que és com fem re-
alitat la carta o els drets de contingut socioeconòmic, 
ambiental, que caracteritzen el nostre Estatut i als quals 
jo li vaig fer referència també en la seva, en la com-
pareixença, al hearing, perquè són no només drets de 
nova generació, sinó, a més, específics de Catalunya, i 
que d’alguna manera poden posar-se a prova en aquest 
primer mandat de vostè, en la mesura que no han de 
poder quedar limitats a dir que són enunciats de bones 
intencions, de bona voluntat i que, per tant, no són drets 
exigibles directament com ho serien els del títol primer 
de la Constitució.

I aquest exercici d’equilibri entre que no són drets que 
siguin exigibles directament, però que sí són drets exi-
gibles políticament i socialment, vostè haurà de jugar 
un gran paper, quasi diríem de praxis de jurisprudèn-
cia, de crear els elements que permetin anar-los confi-
gurant en la nostra societat, amb la perspectiva, natu-
ralment, que trigarem segurament molts anys perquè 
puguin ser equiparables a d’altres drets, i altres drets 
i deures. I, en aquest sentit, doncs, demanar-li alguna 
reflexió al respecte.

També demanar-li que ampliï breuement, eh? –i vaig 
acabant–, aquesta proposta que ha fet d’ampliar els con-
sells de participació de la societat dins de la institució. 
Sabem que hi han molts organismes de participació, 
molts organismes de presència dels sectors socials, qua-
si totes les conselleries tenen consells socials, etcètera. 
Quin paper específic haurien de jugar, dintre de la sin-
dicatura, perquè no es converteixin en una redundància 
respecte a altres organismes de participació social que 
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hi han en les administracions? I jo voldria insistir tam-
bé, perquè m’ha sorprès –ho dic sincerament, potser és, 
de la seva intervenció, l’única cosa que m’ha sorprès–, 
que no hagi fet més referència al tema de les empreses 
de serveis públics. I, a més, amb el que..., no només pel 
que està passant, sinó perquè, en tot cas, el que està pas-
sant és una constatació de l’encert que vàrem tenir tots 
d’incloure l’àmbit de les empreses que presten serveis 
públics en la seva supervisió.

I, per tant, això sí, segurament és una càrrega de treball 
molt important. Jo trobo encomiable, trobem encomia-
ble que vostè hagi fet aquest esforç d’austeritat, de dir 
que, al revés, limitarà un 25 per cent els recursos desti-
nats, esmerçats en despeses de personal, encara que ha 
dit «en alts càrrecs», però, en canvi, si vol fer un segui-
ment acurat de les condicions en què les empreses de 
serveis públics s’ajusten al que se’n dirien als mandats 
legals, als serveis que els marca la legislació, posem per 
cas en subministrament elèctric, en telefonia, en gas, 
electricitat, etcètera, realment se li gira una feina impor-
tant en la qual haurà d’anar, per força, del bracet amb 
els organismes de control i de supervisió que té l’Admi-
nistració, perquè ens podem trobar amb duplicitats, eh?, 
perquè vostè farà uns informes –els haurà de fer i estic 
segur que ja està rebent moltes queixes, doncs, amb es-
deveniments recents–, i les administra cions també han 
d’obrir línies d’investigació. I, en aquest sentit, seria 
interessant veure com pensa abordar aquests temes, que 
el poden realment desbordar si no s’administren bé des 
del principi.

I crec que li ho vaig preguntar ja, però, en tot cas, m’agra-
daria que avui ho tornés a ratificar, el tema de quin crite-
ri aplicarà a l’hora d’administrar la seva nova facultat de 
poder portar determinats projectes de llei al Consell de 
Garanties Estatutàries –em refereixo sobretot a l’acti-
vitat legislativa d’aquest Parlament–, en quins supòsits, 
a quines instàncies, amb quins estímuls, etcètera. Crec, 
ho repeteixo, que vàrem tenir ocasió de comentar-ho, 
però seria important que avui també quedés constància 
en acta, perquè ben segur que en un moment o altre, 
doncs, això servirà de referent a l’hora d’actuacions 
que vostè realitzi.

Per la resta, res més; moltes gràcies i encoratjar-lo que 
aquesta nova etapa l’abordi amb l’entusiasme que a vos-
tè l’ha caracteritzat sempre i que, pel que veig, no l’ha 
perdut fins ara, cosa que me n’alegro.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Milà. Ara, per donar resposta a 
les intervencions de tots els grups parlamentaris aquí 
presents, donaríem la paraula al síndic, per un espai 
d’uns deu minuts o el temps que necessiti.

Gràcies.

El síndic de greuges

Gràcies, president. Primer, per continuïtat en la cita que 
ha fet el senyor Milà, també voldria que constessin en 
acta els noms de la Laura Díez, de Jaume Funes, de 
la Maria Antònia Biedma, del Xavier Masllorens, o de la 
Fina Brunet, molts d’ells, que, per raons diverses i per 

propostes professionals alternatives, després de treballar 
al síndic o a mig treballar al síndic van deixar la institu-
ció, amb el meu agraïment a totes i a tots ells, junt amb 
els noms que vostè ha dit, el senyor Xavier Bonal i el 
senyor Maties Vives.

Jo volia que, quan parlem d’aquests nou anys, que són 
vostès, també, que han legislat per un mandat de nou 
anys, com l’Oficina Antifrau i com l’Oficina de Ga-
ranties Estatutàries, ho abordéssim amb un gran rigor.  
I començo per la pregunta sobre el Consell de Garan-
ties Estatutàries, precisament. Nosaltres, que encara no 
ens hem estrenat en aquesta facultat, entre altres coses 
perquè la Llei del síndic és molt recent i la del Consell 
de Garanties, en el compliment del seu nomenament és 
molt recent, com deia –responent al senyor Milà i ho 
reitero–, pensem utilitzar un mecanisme de gran rigor, 
gens precipitat, fins i tot diria «molt prudent» a l’hora 
de fer-ne ús.

És molt incorrecte que jo pensi en veu alta que tinc els 
meus dubtes sobre la supervivència d’aquesta facultat, 
però si sobreviu, que li quedi clar que nosaltres ho apli-
carem amb molt rigor. Veig algunes cares estranyades 
quan faig aquesta reflexió en veu alta. Em refereixo a 
les vicissituds constitucionals que pugui tenir aquest 
mecanisme, que no és res més que la facultat d’inter-
rompre el procés legislatiu del Parlament de Catalunya 
i, en certa forma, esmenar la plana al legislador, cosa 
que, en la meva modestíssima opinió com a exdocent de 
l’àrea de ciència política i constitucional, em semblaria 
un mecanisme esplèndid, però si és vigent, li garantei-
xo, senyor Milà, que nosaltres, amb una gran prudència, 
sí que el pensem fer servir quan sigui necessari.

Igualment pel que fa a les empreses, ja sigui les vincu-
lades a les administracions, especialment les privades 
de servei d’interès general, que fins ara, perquè se m’en-
tengui –i ho deixo encara més clar: fins a les nevades–, 
han estat d’un gran compliment en la seva relació amb 
el síndic, i d’una gran celeritat. Nosaltres potenciarem 
aquesta relació. Em va tocar el paper, molt destacat, 
per decisió del Congrés Mundial dels Ombudsmen, 
d’explicar això a Estocolm, al dos-cents aniversari de 
l’ombudsman, perquè és una novetat en el panorama 
internacional, que existeix a molt pocs ordenaments. 

El buit, encara, que té aquesta previsió és: com apliquem 
el marc legal que apliquem a les administracions a les 
empreses –i dependrà també, en part, de vostès. Nos-
altres ja ho estem practicant amb convenis, però s’hau-
ria de reforçar amb mesures legals. I els diré que, fins 
ara, la resposta de les empreses ha estat molt positiva, 
independentment que sobre les nevades nosaltres hà-
gim obert dues actuacions d’ofici, que, com poden com-
prendre, no informaré ara al respecte, quan tot just les 
acabem d’obrir; sí puc dir que fins ara hem vist moltes 
administracions implicades, especialment ens locals, 
que han posat molts colzes a l’hora de vehicular assis-
tència, reclamacions, etcètera.

Em referia a consells de participació d’allò que podríem 
anomenar, o jo anomeno afectuosament, «la gent que 
està a la trinxera». Nosaltres no veiem tot el que passa 
a Catalunya; perdonin, ara seré encara més incorrecte: 
ni vostès tampoc. Se’ns poden escapar moltes dimen-
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sions, i hi ha gent que està cada dia davant de la reali-
tat social, amb moltes matèries; llavors, voldríem crear 
capil·larment uns lligams amb el síndic per saber quan i 
com cal una intervenció de la institució creada per l’Es-
tatut per garantir els drets i fer pedagogia dels deures, 
sigui entre joves, diversos àmbits socials, no solament 
en consells socials, sinó que pensem en diversos àmbits 
socials, experts, etcètera, però sempre amb aquesta eti-
queta, diguem-ne –una mica, si volen, imprecisa, però 
per mi molt gràfica–, de «la gent de trinxera». I després 
m’hi referiré a partir del que aquí s’ha dit de societat 
civil. Mantenint en tot això i per fer això el primer apar-
tat de l’excel·lència de la institució, la qualitat; quan dic 
fins i tot «excel·lència», vol dir que no hi som encara. 
He de dir de forma vergonyant i imputable només a mi, 
que surten resolucions de cal síndic que encara no te-
nen prou claredat d’exposició per la persona concreta, 
i això és falla meva, que encara no siguin prou clares. 
I vull posar el màxim d’esforç per avançar en aquesta 
qualitat, amb la intel·ligibilitat, buscant, a més, quan 
he parlat d’estalvi i m’he atrevit a quantificar-ho –i ho 
veuran a les xifres del pressupost–, mantenir la qualitat, 
la promoció interna, i confiar molt en gent que té molta 
experiència i que ha demostrat gran capacitat en aquella 
institució, i també buscant, evidentment, les..., anava a 
dir «obligades», no són obligades –en altres democrà-
cies sí que han estat obligades, però aquí encara no–, 
les necessàries retallades pressupostàries, per posar-nos 
tots en aquest esforç.

En el segon bloc, pel que fa a la xarxa. La xarxa no es 
construirà en un instant. Fins i tot, quan nosaltres hàgim 
tancat de discutir tots els objectius i la seva quantifica-
ció, segurament la xarxa la posarem més a mitjà termini 
que no pas d’immediat. Serà una tasca dia a dia, lligant 
extrem a extrem de fils, i anar creant una autèntica xar-
xa, una autèntica relació, fins i tot, si és possible, amb 
connexió informàtica de tots els punts que puguin ex-
pressar aquesta garantia de drets. És múltiple, té molts 
nivells, i hi té un gran paper a jugar la societat civil.  
I ja l’està jugant.

Si el que els parla va poder presentar en aquest Parla-
ment un informe sobre els sense sostres, que va ser votat 
per unanimitat de tots els grups parlamentaris, és gràcies 
a una sèrie d’entitats que estan a la trinxera i que formen 
part d’aquest teixit amb el qual hem de relacionar-nos. 
I amb el seu ajut, i amb les idees que rebíem, i amb 
l’encàrrec que tenim, vam poder fer aquell informe. 
I són ells que ara ens estan ajudant a fer rèplica sobre 
aquest informe. I si avui hi ha una sèrie de polítiques 
molt clares, socials, de reinserció dels aturats, en bona 
part depèn de la societat civil.

I abordar el repte més gran que té el nostre sistema pe-
nitenciari, que és com fem d’un exintern una persona 
amb drets, està molt en mans de la societat civil, d’en-
titats que entren fins i tot als centres penitenciaris, i els 
acomboien en aquell moment tan difícil i de tant pànic 
–i no utilitzo cap expressió exagerada–, que se’ls con-
sideri normals, amb contractació normal a la societat 
civil. Fins i tot hi han institucions financeres potents que 
han dedicat fons importants a ajudar en aquests esforços 
de reinserció.

Nosaltres advertim a l’informe del 2009, que aviat dis-
cutirem, que per primera vegada s’encenen llums grocs 
–diguin-ho com vulguin, no diré vermells per no fer 
aquí alarmismes–, que mostren que hi han reivindica-
cions de drets socials al límit de la igualtat d’oportu-
nitats i de la subsistència que estan creixent; que és un 
tema molt complex, com es deia, amb tota la raó del 
món, que demana –i això ho feia el síndic i ho farà en 
comissió i en ple– que és sigui molt curós en les prio-
ritats pressupostàries, perquè –jo aniria més lluny del 
que s’ha dit– hi han apartats socials que cada vegada 
són més drets exigibles, i això és molt positiu. Tant el 
legislador espanyol com el català està obrint espais de 
drets socials exigibles, que ja no són principios recto-
res de la vida económica y social, que un pot anar a un 
tribunal fins i tot a exigir-los. Clar, però que aquests 
avenços tan positius i amb aquest reconeixement, ara 
estan topant amb una gran dificultat, que és la reducció 
de cabals públics.

Nosaltres continuem amb la pedagogia dels drets i amb 
la pedagogia dels deures. He citat el tema de la immigra-
ció, que potser seria un tema estel·lar en aquesta pedago-
gia, però els puc citar temes que tenen poc a veure amb 
la immigració i són molt importants. La pedagogia da-
vant de tot aquest conjunt de famílies que, pel que sigui, 
amb motius diferents, i de vegades humanament com-
prensibles, fan trampes per matricular els seus fills a les 
escoles i s’obliden dels seus deures, no? O aquells que 
es mobilitzen en contra de la ubicació d’equipaments 
que consideren molestos –i s’obliden dels seus deures. 
En ambdós casos, el síndic de greuges no solament no 
ha tremolat, sinó que ha fet un discurs categòric en fa-
vor del compliment dels deures.

I, per últim, això de les administracions. Jo agafaria dos 
qualificatius que aquí s’han donat: aprofundir en la di-
mensió col·laboradora, i aprofundir en la dimensió pro-
activa –no estan gens renyits aquests dos qualificatius–, 
contribuir a millorar l’Administració, evitar les duplici-
tats, i jo aniria més lluny: no només a Catalunya, també 
en altres instàncies d’arreu de l’Estat, començant per la 
perifèrica, o internacional. Els recordo –els més veterans 
se’n recordaran– que en unes primeres compareixences 
els vaig explicar la gran acollida que tenim amb el de-
fensor del poble de la Unió Europea, quan intercanviem 
matèries per solucionar en problemes de drets concrets. 
I, evidentment, avançant en aquest paper de convenis 
específics amb aquells ajuntaments que ho vulguin, per 
mantenir una observació monogràfica, independent, ge-
nerant, com podran observar quan discutim ja l’infor-
me 2009 –encara que la mostra encara és petita–, que, 
si bé és cert que en aquests ajuntaments recollim més 
queixes, millorem molt més l’Administració. I amb la 
gran majoria d’ells –i de tots ells, potser menys en un–, 
tinc una gran entesa de treball, gran entesa i molt fluïda 
per millorar les estructures administratives.

Els puc dir amb orgull, i avançant-me molt a esdeveni-
ments de discussió en aquesta comissió, que el síndic 
ja ha rebut en el seu despatx el màxim representant de 
la institució declarada no col·laboradora en l’informe 
del 2009. I ha vingut amb els deures, i amb els deu-
res fets. Això no havia passat mai. Què vol dir? Que 
anem avançant, que anem entrant en una cultura de col-
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laboració i d’entendre el paper de cadascú, i que tre-
ballarem a partir del que se’ns ha lliurat per veure fins 
a quin punt totes aquelles persones que tenien queixes 
obertes a institucions o entitats en aquella localitat, han 
pogut veure solucionat el seu problema; no que s’ha 
satisfet el síndic, no que podem dir, tal nota, percentat-
ge de compliment d’objectius, sinó que avancem en el 
compliment de drets i deures.

Tenen a la seva disposició més informació, si volen, 
sobre els dos noms que he donat respecte als adjunts. 
Crec que els coneixen sobrerament, però tenen més in-
formació, si en volen. Els agraeixo la confiança que han 
expressat i els garanteixo que seran dues persones que 
contribuiran moltíssim en la millora de la institució.

Moltes gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies al síndic. Ara, per si algú vol fixar un 
nou posicionament... (Pausa.) Sembla que no hi havia 
cap més petició... No? (Pausa.)

Doncs, moltíssimes gràcies. En aquest sentit, podríem 
donar per closa la intervenció, amb el desig de compartir, 

com deia el senyor Francesc, de desitjar-li molta sort al 
síndic en aquesta nova etapa que ha d’afrontar, en vir-
tut del programa que aquí ha exposat i que ha tingut un 
vistiplau per part de tots els grups presents, i que aquesta 
comissió, síndic, no ha de fer altra cosa que compartir 
amb vós, també, aquells desitjos de fer que aquesta ins-
titució sigui molt més coneguda arreu del territori, sigui 
alhora molt més àgil, sigui també molt més pròxima i, 
a la vegada, efectiva.

I amb aquest desig sí que..., emplaçar-lo, que dijous que 
ve aquesta comissió tindrà una ratificació dels càrrecs 
que se’ns han proposat, com a adjunt general, el del se-
nyor Jordi Sànchez i el de l’adjunta per a la defensa dels 
drets dels infants i dels adolescents, la senyora Maria 
Jesús Larios. En aquest sentit, per tant, s’escaurà que 
dijous, dia 25, a dos quarts de cinc de la tarda, puguem 
ratificar i cloure aquest procés que ara hem iniciat.

Moltes gràcies.

Agraïm la presència del síndic i ens emplacem tots ple-
gats per al proper dijous. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda.




