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1.- Antecedents i fonaments
I.

L'Ajuntament de Terrassa va aprovar el 30 d'octubre de 2003 la creació de la Sindicatura Municipal
de Greuges de Terrassa, enfortint els instruments de defensa i garantia dels drets dels ciutadans i
ciutadanes, en el marc de la seva autonomia organitzativa i la facultat que li atorga el Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya,
per introduir en l’àmbit de l’organització municipal la figura del síndic o sindica de greuges, amb la
funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats publiques dels veïns del municipi.

II.

El càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal de Terrassa des de la seva creació ha estat exercit
inicialment pel Sr. Joan Sales Homs, i a partir del 28 de gener de 2010 i fins el mes d’abril de 2016
per la Sra. Isabel Marquès i Amat, trobant-se vacant en l’actualitat.

III.

El vigent Reglament del /la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, publicat al Butlletí Oficial
de la Província en data 29 d’agost de 2017, regula en el seu article 4 el procediment per a l’elecció
i nomenament del càrrec, requerint la realització d’un procés de convocatòria pública per a que la
ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec, i el sotmetiment de les que eventualment
es presentin a un procés de participació ciutadana.

IV.

D’acord amb les previsions legals i reglamentàries referides anteriorment, i en virtut del que es
disposà mitjançant les Resolucions núm. 6288, d’11 de juliol de 2017, núm. 7878, de 18 de
setembre, de 2017, i la núm. 9727, de 10 de novembre de 2017, totes elles dictades pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, s’ha portat a terme el procés d’elecció
previ al nomenament pel Ple municipal del càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal de Terrassa,
procés que ha incorporat les fases d’informació intensiva del procediment, de presentació de
candidatures, de publicació de candidatures i recollida de suports.

Atenent els antecedents esmentats, i d’acord amb el previst a les bases del procés de participació referit,
en concordança amb el previst a l’article 39 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, respecte
al tancament i avaluació i retiment de comptes dels processos participatius, la Comissió Ciutadana de
Seguiment ha d’elaborar la present memòria final del procés que inclou la valoració dels diferents òrgans
que hi ha participat.

2.- Òrgans del procés
2.1.- Comissió Tècnica
Per tal de preparar i impulsar les actuacions derivades del procés es va constituir la Comissió Tècnica
del procés participatiu de presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a
Municipal de Greuges de Terrassa previst a l’article 4rt del Reglament de la Sindicatura municipal de
Greuges de Terrassa.
La Comissió te com a missió impulsar les actuacions necessàries per al desenvolupament del procés
d’acord amb el que s’estableixi a les bases del procés i al que determini la Comissió Ciutadana de
Seguiment.
La Comissió tècnica ha estat composada per:
 Director de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert
 Director de Serveis Jurídics
 Director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’informació
 Directora de programa d’estructura territorial i atenció ciutadana
 Cap de planificació i avaluació de programes de l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert
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Cap de Sistemes d’Informació Territorial
Cap d’Atenció Ciutadana
Cap tècnica de Qualitat Democràtica
Cap del servei de Comunicació
Tècnica especialista de gestió
Tècnica d’avaluació de programes i coordinació de plans integrals

La Comissió Tècnica es va reunir en les següents sessions i amb les següents ordres del dia:
06/07/2017
 Constitució de la Comissió.
 Elaboració de la proposta de Bases reguladores del procés
07/09/2017
 Pla comunicació per a les fases 1ª i 2ª
 Tràmits per a la presentació de candidatures
 Funcionament de la plataforma per aquest procés: funcionalitats, etc.
29/09/2017
 Revisió i seguiment de l’estat de les actuacions per a l’inici del procés: Comunicació, portal,
tràmit en seu electrònica, etc.
16/10/2017
 Proposta dispositiu de recollida de suports: espais, horaris, composició meses, etc.
 Pla de comunicació específic Fase 3
 Definició de la eina tecnològica per a la comprovació del cens i garanties
16/11/2017
 Comprovació tècnica de les candidatures presentades (requisits, documentació, etc.)
 Valoració de les actuacions fetes en les fases 1 i 2
11/12/2017
 Seguiment actuacions prèvies a la posada en marxa del dispositiu de recollida de suports
15/01/2018
 Valoració del procés
 Proposta de continguts de la memòria de valoració final

2.2.- Comissió ciutadana de Seguiment
L’article 39.7 de la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació
ciutadana, estableix que “Els processos de participació hauran de crear una comissió de seguiment que
tindrà la funció de definir la metodologia, establir calendaris, participar en l’estratègia comunicativa,
vetllar pel desenvolupament, realitzar la valoració i fer el retorn dels resultats. Diferents agents i
col•lectius implicats en el procés hauran de formar aquesta comissió que tindrà representació de tots els
grups municipals.“
11/07/2017: Mitjançant la Resolució número 6288 el Tinent d’Alcalde va resoldre constituir la Comissió
Ciutadana de Seguiment del procés participatiu de presentació de candidatures i recollida de suports per
al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.
La Comissió, sota la presidència d’aquest Tinent d’Alcalde, ha estat composada per:
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La persona que ostenta la Regidoria de Qualitat Democràtica
Una persona en representació dels grups municipals
Una persona en representació dels Consells Municipals de Districte
Una persona en representació de cadascuna de les taules i consells sectorials
Una persona en representació del Fòrum de Síndics i Síndiques defensors i defensores locals de
Catalunya.
El Director/a de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
El cap de Planificació i avaluació de programes de l’àrea de Serveis generals i Govern Obert.

La Comissió Ciutadana de Seguiment es va reunir en les següents sessions i amb les següents ordres
del dia:
19/07/2017
- Constitució de la Comissió
- Establiment del funcionament de la Comissió i calendari de treball
- Presentació d'una primera proposta de bases reguladores del procés i calendari (document de
treball)
14/09/2017
- Aprovació de la proposta de bases del procés participatiu
19/10/2017
- Validació de la proposta de dispositiu de recollida de suports
- Validació del pla de comunicació fases 3 i 4
20/11/2017
- Validació de les candidatures
14/12/2017
- Escrutini i proclamació dels resultats finals
24/01/2017
- Avaluació global del procés participatiu
- Tancament del procés

3.- Marc regulador del procés participatiu
El procés participatiu és regulat per la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i altres formes
de participació ciutadana. D’acord amb aquesta norma, els ens locals, en l’àmbit de llurs competències,
poden regular procediments de participació, que es regiran per les seves pròpies normes d’organització i
funcionament.
19/07/20017: La Comissió Ciutadana de Seguiment es va reunir en sessió constitutiva per tal d’establir el
seu règim de funcionament i elaborar una proposta de Bases i calendari del procés.
14/09/2017: La Comissió Ciutadana de Seguiment va acordar proposar l’aprovació de les bases del
procés participatiu de presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a
Municipal de Greuges de Terrassa previst a l’article 4rt del Reglament de la Sindicatura municipal de
Greuges de Terrassa, així com establir-ne el calendari corresponent.

4.-Plantejament de l’estructura del procés (fases i calendari)
D’acord amb la base 5a de les que regulen el procés, s’ha estructurat d’acord amb les següents fases:
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Fase 1. Informació general del procés
Fase 2. Presentació de candidatures
Fase 3. Informació i divulgació de les candidatures
Fase 4. Recollida de suports.
Fase 5. Tancament procés.

Data de convocatòria
F1 Informació del procés
F2.Presentació de
candidatures
F3. Informació i divulgació de
candidatures
F4. Recollida de suports
F5. Tancament del procés

15 dies hàbils

02/10/2017
02/10/2017

23/10/2017

30 dies hàbils

02/10/2017

14/11/2017

15 dies hàbils

20/11/2017

12/12/2017

1 dia
14/12/2017
1 mes, a partir de la data de finalització del procés

5.- Plantejament general de les accions de difusió i comunicació
5.1.

- Valors i criteris comunicatius

Els valors i criteris fonamentals tinguts en compte en el disseny i la implementació del pla de treball
comunicatiu del procés han estat:
Valors
1. Transparència: Tota la informació relacionada amb el procés s’ha posat a l’abast de la ciutadania
per a ser coneguda i consultada lliurement.
2. Neutralitat: La comunicació respecte les candidatures ha estat objectiva, independent i s’ha
distribuït de manera equitativa entre les parts.
Criteris de referència
1. Continuïtat: Les accions comunicatives han acompanyat tot el procés, des del seu l’inici fins a la
seva finalització.
2. Accessibilitat: Les accions comunicatives s’han adaptat a la varietat de canals disponibles i a la
diversitat de perfils existents a la ciutadania.
3. Inclusió: Ús d’imatges i llenguatge ha estat inclusiu, no sexista.
4. Marca corporativa: Les accions comunicatives han estan subjectes a l’estil comunicatiu i la
marca corporativa de l’Ajuntament de Terrassa (tipografia, colors, imatges...)

5.2.

- Objectius i àmbits d’actuació

Els objectius prioritaris de l’acció comunicativa portada a terme han estat:
ÀMBIT EXTERN
1. Garantir la participació i transparència durant tot el procés. Assegurar que la ciutadania tingui a
l’abast tota la informació necessària per poder participar en el procés. Amb aquesta finalitat s’ha
comptat amb:
 Plataforma de participació digital Participa Terrassa.
 Web municipal www.terrassa.cat
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Correu electrònic processindicatura@terrassa.cat

2. Fomentar la presentació de candidatures al càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal.
Aquest objectiu ha tingut especial rellevància a les fases 1 Informació del Procés i 2 Presentació de
candidatures. S’ha posa l’accent en donar a conèixer el procés, especialment en relació als requisits i
procediment per a la presentació de candidatures, en un doble àmbit d’actuació:
 Global: adreçat al conjunt de la ciutadania, es posa en coneixement de la població de
Terrassa, l’inici del procés i els requisits per a presentar-se com a candidat/a.
 Específic: es planteja com a reforç de l’àmbit anterior, adreçat a col·lectius específics i
d’especial rellevància per la seva activitat, contribució a la ciutat.
3. Fomentar la recollida de suports de la ciutadania a una de les candidatures presentades.
Aquets objectiu ha tingut especial rellevància a les fases 3 Informació i divulgació de les candidatures
i 4 Recollida de suports.
ÀMBIT INTERN
1. Fomentar el coneixement del procés dins l’organització municipal a través de l’UTINC, principal
canal de comunicació interna, sense perjudici d’altres canals interns que puguin reforçar el missatge.
2. Facilitar al personal municipal que intervé en el procés la informació necessària per al
correcte desenvolupament de les tasques i funcions assignades.

5.3.

- Imatge campanya comunicació

El disseny de tota la imatge de la campanya comunicativa portada a terme així com de tot el material de
suport que s’ha utilitzat, s’ha creat a partir de la imatge actual de la Sindicatura Municipal de Greuges de
Terrassa amb l’objectiu de garantir la coherència visual i, alhora contribuir a la divulgació del servei que
es presta a la ciutadania des d’aquesta oficina. (Es pot consultar la imatge del procés participatiu a
l’annex 1)

6.- Desenvolupament de les fases del procés
6.1.- Fase d’informació, difusió i comunicació
Durant les fases 1 i 2 s’han realitzat diverses accions comunicatives, que es resumeixen a continuació:
-

Actualització continguts web municipal www.terrassa.cat i participa.terrassa.cat
Notes de premsa (Les notes de premsa enviades als mitjans de comunicació durant les diferents
fases del procés, es poden consultar a l’annex 2)
Difusió a través xarxes socials (Facebook i Twitter)
Correu electrònic a les entitats inscrites al RMEAC, integrants registre grups d’interès i altres
col•lectius rellevants no inclosos als grups anteriors (La relació d’altres col•lectius rellevants no
inclosos als grups anteriors es pot consultar a l’annex 3)
Tramesa postal personalitzada a col•lectius específics
Anuncis en premsa. Publicitat a mitjans impresos i digitals. Baner a premsa digital
Reforç de la informació a les entitats dels districtes a través de les figures de coordinació de
districte.
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Cartells informatius als equipaments municipals (centres cívics, biblioteques) i als locals d’entitats
i associacions que ho sol·licitin.
Missatges a les pantalles sales d’espera edifici Glòries i Foment.
Acte públic per donar a conèixer la importància i les funcions de la Sindicatura Municipal de
Greuges a Terrassa i difondre el procés de participació. (Veure detalls a l’annex 4)

6.2.- Fase de Presentació de candidatures
16/11/2017: La Comissió Tècnica va procedir a la comprovació tècnica de les candidatures presentades,
d’acord amb la Base 8.3 de les reguladores del procés participatiu, donant-ne trasllat a la Comissió
Ciutadana de Seguiment.
20/11/2017: La Comissió Ciutadana de Seguiment va acordar donar per vàlides les candidatures
següents:
 Isabel Marquès
 Roger Peiró
 Jordi Estapé
 José Miguel Sanz
Es decideix no admetre la candidatura de la Sra. María Jiménez, perquè va presentar-se el dia 17 de
novembre mentre que el termini acabava el dia 14.
Aquesta proposta va ser formalitzada mitjançant Decret número 10063 de 21 de novembre de 2017.

6.3.- Fase d’Informació i divulgació de les candidatures
L’objectiu d’aquesta fase ha estat assegurar que la ciutadania tingués a l’abast la informació necessària
per conèixer de forma suficient el contingut de cadascuna de les propostes presentades. Les accions
desenvolupades han estat:
- Organitzar un debat públic amb la participació de les persones candidates en el que es parli sobre
la figura de Síndic/a municipal i durant el qual van poder presentar les seves propostes.
- Programa especial a Canal Terrassa. La gravació s’ha facilitat a les persones candidates i també
s’ha fet difusió a través xarxes socials i la plataforma participa.terrassa.cat
- Entrevista a totes les persones candidates en la que han pogut presentar la seva proposta de
candidatura en el marc de la ràdio municipal, programa El Submarí. La gravació de l’entrevista
també és d’accés públic a través de la plataforma participa.terrassa.cat i les xarxes socials.
- Tramesa electrònica informativa als centres educatius de la ciutat amb alumnes majors als 16
anys, tot informant del procés, de les persones candidates i de la recollida de suports.
Tota aquesta fase també s’ha reforçat comunicativament mitjançant:
- Actualització continguts web municipal www.terrassa.cat i participa.terrassa.cat
- Notes de premsa i difusió a través xarxes socials (Facebook i twitter)
- Correu electrònic a les entitats inscrites al RMEAC, integrants registre grups d’interès i altres
col•lectius rellevants no inclosos als grups anteriors.
- Tramesa postal personalitzada a col•lectius específics.
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- Publicitat a mitjans impresos i digitals.
- Difusió díptics en els punts d’atenció ciutadana.
- Reforç de la informació a les entitats dels districtes a través de les figures de coordinació de
districte.
- Cartells informatius a equipaments municipals
- Missatge a les pantalles sales d’espera edifici Glòries i Foment.

6.4.- Fase de Recollida de suports
6.4.1.- Dispositiu per a la recollida de suports
La Base 10a estableix que “La valoració de les candidatures per part de la ciutadania es realitzarà
mitjançant la recollida de suports. Amb aquesta finalitat s’habilitarà un mecanisme de recollida de suports
presencials a diferents equipaments municipals que donin suficient cobertura a tot el territori de la ciutat.
Aquesta recollida de suports es realitzarà en un únic dia i en un horari que faciliti la màxima participació
de la ciutadania.”
Pel que fa als punts de recollida de suports, l’apartat 2n d’aquesta base desena disposa que
“S’habilitaran punts de recollida de suports a diferents equipaments municipals que donin suficient
cobertura a tot el territori de la ciutat.”
19/10/2017: La Comissió ciutadana de Seguiment va acordar aprovar per unanimitat la configuració del
dispositiu de recollida de suports, així com els punts de recollida, fixant el dia 14 de desembre com el dia
de la recollida de suports presencials, en horari de 9:30 a 20h.
Ubicació dels Punts de recollida de suports
DISTRICTE 1
DISTRICTE 2
DISTRICTE 3
DISTRICTE 3
DISTRICTE 4
DISTRICTE 5
DISTRICTE 6

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA PLAÇA DIDÓ
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MONTSERRAT ROIG
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL ALCALDE MORERA
CASAL CÍVIC DE CAN PARELLADA
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MARIA AURÈLIA CAPMANY
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL AVEL.LÍ ESTRENJER
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL PRESIDENT MACIÀ

El mecanisme de recollida de suports presencials es va formalitzar mitjançant Resolució número 9727
de 10 de novembre de 2017.

6.4.2.- Desenvolupament de la jornada de recollida presencial de suports
A cada punt de recollida de suports les persones que van voler participar van disposar de paperetes amb
les candidatures que opten al càrrec de síndic/a de Greuges de Terrassa.
Composició dels punts de recollida: dues persones, treballadores municipals i una persona designada
en representació de la Comissió Ciutadana de Seguiment encarregada de garantir el correcte
desenvolupament del procediment. En cada punt de recollida també podien haver-hi amb funcions
d’observació, persones designades també per les persones candidates. Es van registrar un total de 8
persones en total, a més a més dels propis candidats i candidates.
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Garanties: Mitjançant un programa específic, els membres de cada punt de recollida podien comprovar
que la persona que compareix complia les condicions necessàries per a participar (estar empadronada a
Terrassa i ser major de 16 anys). Per aquest motiu, era necessari presentar el DNI, NIE, passaport o
carnet de conduir.
El suport emès va quedar registrat electrònicament, impedint que la mateixa persona pogués donar
suport en un altre punt de recollida, atès que el cens era únic per a tots els punts de recollida.
Les paperetes es van dipositar en urnes precintades fins la finalització de l’horari de recollida de suports,
a les 20 h. En aquell moment, les persones que conformaven cada mesa, juntament amb el representant
de la Comissió Ciutadana de Seguiment del procés, van procedir a obrir les urnes, comptar els suports i
aixecar la corresponent acta, seguint un procés idèntic al que es fa en els processos electorals
convencionals.
Les actes d’escrutini, juntament amb la resta d’informació del desenvolupament de la jornada, es van
traslladar immediatament a l’Ajuntament de Terrassa en un sobre tancat.
Durant la jornada també es va oferir la possibilitat de portar a terme trasllats gratuïts a persones amb
mobilitat reduïda mitjançant la Creu Roja. No obstant això, finalment cap persona va sol·licitar aquest
servei.

6.4.3.- Incidències i resolució de les mateixes
Comprovació de persones identificades amb NIE en el Cens.
Després de la posada en marxa dels punts de recollida quan algunes persones s’identificaven amb el
seu número de NIE el programa informàtic comunicava erròniament que aquella persona havia dipositat
el seu suport en aquella mateixa mesa minuts abans.
Com a conseqüència els serveis informàtics de l’Ajuntament de Terrassa diligentment van tractar la
incidència. Durant un interval de temps entre les 9:45 i les 12:00 es va gestionar la identificació dels
ciutadans amb NIE d’una forma manual, fins que no va ser resolta la incidència d’aquests ciutadans i
sengles casuístiques en el padró. La causa d’aquesta circumstància estava relacionada amb els canvis
d’estat puntuals (altes i baixes) d’aquestes persones en el padró municipal.
En l’annex 5 es pot veure el detall d’incidències de la jornada i la seva resolució.

6.4.4.- Resultat del procés de recollida de suports
14/12/2017: la Comissió ciutadana de Seguiment es va reunir per tal de validar el correcte
desenvolupament de la fase de recollida de suports amb el resultat següent:
A la vista dels suports emesos en cadascun dels 7 centres habilitats per a la recollida de suports
presencials durant el dia 14 de desembre de 2017, que es recull a les corresponents actes d’escrutini de
suports, es procedeix a realitzar el recompte de suports obtinguts per cada candidatura, s’acorda
declarar la validesa del resultat final de suports obtinguts per cada candidatura que es recull a
continuació:
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7.- Procés d’elecció i de nomenament
15/11/2017: D’acord amb la Base 10.3 de les bases reguladores del procés de participació per a la
presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de
Terrassa l’acord de la Comissió ciutadana de Seguiment, juntament amb els projectes de les
candidatures, es van elevar a la Junta de Portaveus, d’acord amb el que preveu l’article 4.3 del
reglament del Síndic/a municipal de Greuges de Terrassa.
22/01/2018: La Junta de Portaveus ha examinat i valorat els projectes de les candidatures presentades,
el desenvolupament i resultat del procés participatiu en el marc de la designació del Síndic o Síndica
municipal de Greuges de Terrassa.
25/01/2017: Una vegada escoltada la Junta de Portaveus, l'Alcalde ha sotmès al Ple municipal la
proposta de resolució següent:
“PRIMER.- Aprovar l’elecció de la Sra. Isabel Marqués Amat, com a Síndica Municipal de Greuges
de Terrassa, per tal que, d'acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim
Local de Catalunya i el Reglament del/la Sindic/a Municipal de Greuges de Terrassa, amb
independència i objectivitat absolutes, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a
instruccions jeràrquiques, vetlli per la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus
organismes dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President, per tal que, en compliment de l'acord anteriorment adoptat,
procedeixi a l’oportú nomenament i porti a terme les actuacions que siguin preceptives per a la seva
efectivitat, així com a l'assignació de mitjans i recursos que en el seu cas siguin precisos i d'acord
amb les previsions pressupostàries.
TERCER.- Que es doni trasllat dels presents acords a la persona designada, a la resta de
candidatures presentades, al conjunt de l'organització municipal, i que es procedeixi a la publicació
d’aquest nomenament el Butlletí Oficial de la Província, i en el Portal de Transparència.”
D’acord amb Reglament de la Sindicatura, un cop proposada la candidatura, resultarà escollida si obté la
majoria de les tres cinquenes parts dels membres de dret que integren la corporació municipal, en
primera votació. En cas de no assolir-se la dita majoria, i dins del termini dels dos mesos següents, en
segona votació serà suficient l'assoliment de la majoria absoluta dels membres de dret que integren la
Corporació per a la vàlida elecció del candidat/a.
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El Plenari de l’Ajuntament aprovar la proposta de nomenament de la Sra. Isabel Marqués Amat, a l’haver
obtingut la proposta la majoria necessària
12/02/2018: En compliment de l'acord adoptat pel Ple municipal, correspon a l'Alcalde nomenar la nova
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.
D’acord amb el Reglament de la Sindicatura, la persona que resulti escollida que estigui afectada per una
causa d’incompatibilitat, l’ha de resoldre abans de prendre possessió del càrrec. Amb aquest objectiu, ha
de cessar en el càrrec o en l’activitat incompatibles, o passar a la situació excedència, dins els vuit dies
següents a l’elecció; altrament, s’entén que desisteix del nomenament.
La candidata proposada, Isabel Marqués, és Presidenta Fundació Arxiu Tobella i de l'Associació ECO
INSERCIÓ ha acreditat el cessament efectiu en els càrrecs dels que se’n deriva incompatibilitat en el
termini dels 8 dies previstos, a partir de la notificació de l’acord d’elecció. Igualment ha acreditat que,
com a advocada, es troba en situació de no exercent.
Un cop acreditada la inexistència d’incompatibilitats per a l’exercici del càrrec de Síndica l'Alcalde
procedeix a decretar el següent:
Primer.- Nomenar per un període de 5 anys, amb efectes del dia 15 de febrer de 2018, la
senyora Isabel Marqués Amat, com a Síndica municipal de Greuges.
Segon.- La Sra. Isabel Marquès exercirà el càrrec per al qual ha estat nomenada en règim de
dedicació exclusiva, per a la qual percebrà la retribució bruta mensual de 3.709 euros, amb
càrrec als crèdits pressupostaris consignats.
Tercer.- Que es notifiqui el contingut del present Decret a la persona interessada i als serveis
municipals afectats, i disposar la publicació d’aquest nomenament al BOP i al DOGC.

8.- DADES DE PARTICIPACIÓ
8.1.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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8.2.- PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU
La Comissió Ciutadana de seguiment està formada per un total de 17 Consells Municipals de Districte,
sectorials o òrgans ciutadans representatius. La seva assistència en les diferents sessions ha estat la
següent:
Tipus d’entitats
Consells municipals o òrgans ciutadans participants
Consells municipals o òrgans ciutadans amb molt baixa assistència (només
1 sessió) o sense assistència
Consells municipals o òrgans ciutadans sense representació assignada

Total
6
3

Percentatge
35,29%
17,64%

8
17

47,06%
100%

Les entitats que han participat en la Comissió de ciutadana de seguiment de forma regular són: Consell
Municipal del Districte I, Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Consell Municipal del Districte 2,
Consell Municipal de Benestar Social, Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, Comissió Ciutadana de
Seguiment i Impuls de la Carta Europea dels Drets Humans a la ciutat.
Durant el procés participatiu diferents entitats van poder donar suport a les candidatures.
La Candidatura de la Sra. Isabel Marquès va rebre el suport de: AV Font de l'Espardenyera, Casal de la
Dona Terrassa, Iaioflautes, AAVV Can Palet, Grup de Dones amb Iniciativa, Gent Gran Can Palet, AAVV
La Cogullada, AP Torrent Carbonelles, AV Grupos Gibraltar, Espai Drets i Salut Mental Terrassa.

9.- INFORMACIÓ ECONÒMICA

Procés participatiu Sindicatura de Greuges

Acció

Resum econòmic

Mitjà

Import

Publicació d'anuncis i banners per informar del
procés

Diversos mitjans de comunicació

Tramesa postal

Diversos col·lectius específics

356,00 €

Díptic informatiu procés

Punts d'atenció ciutadana

405,84 €

Fulletons impresos candidatures

Punts d'atenció ciutadana

100,00 €

Publicació d'anuncis i banners per informar de la
recollida de suports i candidatures presentades

Diversos mitjans de comunicació

2.699,51 €

Actes públics: Taula Rodona i presentació de la
Sindicatura

Dies 29 de novembre i 12 de
desembre

3.423,00 €

Taula Rodona Canal Terrassa 29/11

Canal Terrassa 29/11
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Gratificació Serveis especials personal dels punts de
14 persones
recollida
TOTAL...................................................................................................

1.652,00 €
13.292,94 €

10.- VALORACIÓ DEL PROCÉS
Les bases reguladores del procés participatiu estableixen que La Comissió ciutadana de seguiment
elaborarà una memòria final del procés que inclourà la valoració dels diferents òrgans que hi han
participat.
Per obtenir la valoració del procés per part de la Comissió Tècnica s’ha elaborat un qüestionari que s’ha
distribuït a:
 Candidatures
 Membres Comissió Tècnica
 Membres Comissió Ciutadana de Seguiment
L’omplemanent del qüestionari ha estat voluntari i les respostes s’han tractat de forma totalment
anonimitzada. A partir de les respostes obtingudes, els resultats de valoració han estat els següents:
Nombre de respostes de valoració rebudes:

Comissió Tècnica
Comissió ciutadana de Seguiment
Candidatures
TOTAL ...........................

7 respostes
8 respostes
3 respostes
18 respostes
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1. Com valores les FASES, L'ORGANITZACIÓ I LA PLANIFICACIÓ GLOBAL DEL
PROCÉS PARTICIPATIU?



El que més valoro són les reunions de coordinació que hem realitzat en les que hem compartit la
informació i hem pogut tenir la visió global del procés en tot moment.



Perquè s'adequen a les previsions legals i reglamentàries que eren d'aplicació.



Per la rigorositat en l'organització de cada una de les fases



Major periode d'informació a la ciutadania



Crec que s'han respectat escrupolosament les disposicions reglamentàries previstes per a l'execució
del procés participatiu.



Entenc que les candidatures no poden estar excloses de la Comissió Tècnica ni de Seguiment.
Tanmateix hem trobat que els actes organitzats no han permès un debat real i confrontació de
projectes.



La creació de la comissió de seguiment del procés. Crec que ha faltat fer més difusió del procès
entre la ciutadania.



M'ha agradat haver consensuat criteris i calendari



Donar a conèixer la figura de la sindicatura com valor de la democràcia.



La promoció del procés participatiu de cara a la ciutat considero que va ser insuficient.



Ajustades als requeriments de rigor i transparència
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2. Com valores el funcionament global de la COMISSIÓ CIUTADANA DE
SEGUIMENT DEL PROCÉS?



Caldria millorar-ne la composició, especialment pel que fa a la representació d'entitats, que ha estat
escasa.



Es podria millorar establint i fent públics els mecanismes d'actuació permanents en cas d'incidències
en el procés, queixes i/o dubtes que eventualment s'haguessin plantejat.



Han estat reunions molt executives, entrant directament a tractar els temes previstos en l'ordre del
dia i amb força puntualitat.



Com a representant del Fòrum de síndics locals de Catalunya, m'he sentit sempre còmode amb el
paper d'observador que se'ns va assignar.



La meva enhorabona a totes les persones que han participat en aquest projecte.



Es molt curiós que la pregunta anterior demani una valoració d'una comissió a la que no hem estat
convidats, com és obligatòria la valoració indicarem amb un 1 el nostre desconeixement.



Perquè és una manera de donar garanties del procès. Respecte al funcionament desconec com ha
anat.



La Comissió ha fet les seves funcions de control de forma molt satisfàctoria.



ha estat prou bé després d'haver de repetir el procés d'elecció fet anteriorment



la comissió de seguiment a donat confiança a la ciutadania



Valoro positivament disposar d'un entorn d'independència en el que validar tot el procés



Bona organització
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3. Com valores la INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ del procés?



Malgrat l'esforç important que s'ha fet en comunicació, la informació sembla que no arriba de forma
majoritària a la ciutadania no organitzada.



La comunicació ha acompanyat tot el procés, especialment en els moments més rellevants,
promovent la participació de la ciutadania i el coneixement de les candidatures. S'han utilitzat
diversos canals i s'han fet accions per arribar al màxim del col·lectius.



ha estat encertat fer actuacions comunicatives dirigides tant a la ciutadania en general com a entitats
de tot tipus amb vincles i relacions en els àmbits de participació ciutadana i de defensa dels drets.



Potser ha mancat cercar un mitjà o sistema (o periodicitat) que tingués més impacte. Tinc la sensació
que hi havia molta gent que no estava al cas del procés.



Major difusió als mitjans i al llarg de mes temps



Hem disposat de la informació necessària per poder preparar les reunions i l'hem rebuda amb temps
suficient. El material utilitzat en el procés participatiu ha estat molt adequat a les necessitats
d'informació i claredat de funcionament.



Quant el mateix dia de la votació pregunta que fem significa que no ha hagut suficient informació.
Desconec si es va realitzar una pla de comunicació específic però la comunicació ha estat clarament
insuficient, en alguns casos ha arribat molt tard (alguna entitat així ens ho va manifestar). Es cert que
s'ha contractat espais al mitjans però no ha estat suficient, potser per l'error de convocar el procés
amb la coincidència d'un procés electoral tan important com les eleccions autonòmiques. Un error
molt greu!



Hi ha hagut poca difusió del procès a nivell de ciutat. Falta un bon projecte de comunicació i així és
compliria el contingut de la llei de transparència, accès a la informació i bon govern i de la
Ordenança.



Més publicitat de manera global, i en especial a nivell de carrer.



tot i l'esforç d'informació i comunicació del procés crec que no ha arribat de manera suficient a la
ciutadania;



actes a les biblioteques



Més temps d'informació a la ciutadania, més difusió a les entitats, als mitjans, més cura a l'hora de
presentar les candidatures a nivell audiovisual.. etc



Amb més recursos arribar directament a més gent



Crec que es tindria que organitzar mes difusions a les entitats de la ciutat
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4. Com valores els ACTES I ACTIVITATS que ha organitzat l'Ajuntament pel
procés?



Caldria replantejar el format d'aquesta mena d'actes i el valor que aporten donat que són actes amb
un cost important (econòmic i logístic) que comptem amb molt poca acceptació per part de la
ciutadania.



A través d'aquests actes no només s'ha permès conèixer millor el propi procés i les candidatures sinó
que a més han servit per posar en valor la figura de la sindicatura de greuges de Terrassa i contribuir
a que la ciutadania conegui millor aquest recurs.



Seria convenient mantenir actes informatius respecte la figura de la sindicatura municipal al marge
d'un procés d'elecció del càrrec, de tal manera que en períodes d'elecció aquesta fase es podria
focalitzar principalment al coneixement i debat entre els eventuals candidats.



Només puc valorar l'acte en el que vaig participar a Can Freixa, en format de taula rodona,
compartida amb el síndic municipal de greuges de Sabadell i al que, malauradament, no va poder
assistir el Síndic de Greuges de Catalunya.



Actes clarament insuficients per donar a conèixer la figura del Síndic i el procés de suports en
candidatures. S'ha pensant més en la presentació i no en la confrontació de projectes que hauria de
ser la prioritat del procés.



Idem a l'anterior.



Poca incidència entra la ciutadania per falta de informació.



M'han agradat els dos actes



millorar la difusió dels actes



Es podria millorar moltíssim això es veu per la poca afluència de votants i per la poca previsió de
l'ajuntament a l'hora de posar una única urna a la plaça didó per exemple.



Suficients per conèixer els i les candidates i per a poder valorar les seves aportacions



D'entrada ha sigut ben exposat el que significa la sindicatura per la ciutat
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5. Com valores la jornada de RECOLLIDA DE SUPORTS del dia 14 de
desembre?



S'hauria de buscar un emplaçament adient per a la localització dels punt de recollida de suports (p.e.
Dist.4) i dimensionar d'acord amb la demanda (potenciar punt de recollida de Didó).



El nombre de punts el considero suficient.



Caldria revisar i millorar la ubicació dels punts de recollida i també la composició de les meses de
suport que, en algun cas, com al de plaça Didó va resultar insuficient.



Penso que tant a nivell de presència territorial com d'horari, el dispositiu va ser molt correcte. A
efectes de promoure més la participació en els casos de recollida de suports on la llista utilitzada
sigui universal, pot ser interessant explorar el funcionament d'altres punts de recollida de suports,
sense perjudici dels habituals (ex: mercat Independència, zona universitària o l'estació del FFGC)



convindria estudiar propostes per implementar la participació telemàtica, explicant i acceptant les
limitacions que aquests mitjans impliquen, pel que fa a determinades garanties.



Algun punt de recollida es va desbordar tot i que es va controlar molt bé (Didó) no vam poder
preveure l'impacte de l'assistència a aquesta oficina. Una altra taula potser hauria evitat que es
formessin les cues. Tot i així, el temps d'espera tampoc era molt alt.



No vaig estar present en cap dels llocs habilitats per a la recollida de suports i, per tant, no puc
opinar directament. Tanmateix, els comentaris que m'han arribat han estat tots positius,



Tenint en compte el poc coneixement del procés els mecanismes utilitzats i el temps ha estat
clarament insuficient. Fer que només existeixi un punt per Districte significa dificultar la possibilitat
d'una major implicació ciutadana, en tot cas es podria haver organitzat un sistema que facilités una
participació més extensa en el temps. Es fa necessari un sistema de participació virtual que permeti
a les entitats de barri una major implicació en el procés facilitant la participació de proximitat.
Analitzar la possibilitat, futura, de que entitats neutrals puguin organitzar taules de recollides de
suports.



Ha esta correcta.



Bon desenvolupament de la Jornada i treball impecable de la Comissió Seguiment.



La recollida de suports del dia 14 de desembre crec que va estar ben organitzada; el que no em va
agradar va ser el vaig nivell de participació tot i l'esforç fet



la gestión dels punts de recollida va ser amb totes les garanties.



Insuficient els llocs de recollida, horari correcte, gestió bona, sessió de la comissió correcta.



Suficient atenent el volum de participació... a més participació caldria ampliar punts
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Estava malalt i no vaig poder assistir-hi, però algunes persones van confondre poder fer campanya
amb dirigir el vot dels seus veïns, encara que això no es culpa de la organització



A la Pl. Didó hi ha d'haver dues taules, és on vota més gent.

6. Com valores les GARANTIES del procés participatiu (presència del Fòrum de
Síndics com a òrgan observador del procés, existència d'una Comissió
Ciutadana de Seguiment, aprovació de les bases reguladores específiques o
altres)



Penso que el punt clau és fer servir un cens únic i l'objectiu hauria de ser fer conviure processos
virtuals i presencials.



Per tal de guanyar agilitat en la resolució de les incidències potser caldria plantejar-se que la
Comissió Ciutadana de Seguiment designés un equip de tres persones per resoldre de forma més
àgil les incidències: un representant de les entitat, un representant dels grups municipals i un
representant de la Comissió Tècnica. De les decissions adoptades per aquest equip se n'hauria de
donar compte a la Comissió ciutadana en la primera sessió que celebrés.



el que més valoro es la creació d'una Comissió Ciutadana de Seguiment que validi les accions de
cada fase.



Penso que no existeixen les garanties "absolutes" o "sobradament suficients", Crec que les garanties
han estat BONES i ha respost a la necessitat del procés que hem fet.



Per tots el motius que he exposat en les respostes anteriors.



Menys les bases reguladores que millorables han estat fonamentals, la resta de garanties no han
tingut cap tipus de valor per aquesta candidatura ja que no coneixem la seva activitat.



Crec que les garanties van estar ben pensades i executades



la garantía del proces



Tot ha estat transparent.
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7. Altres. T'agradaria fer alguna altra aportació de millora addicional, a més a
més de les anteriors?


Valorar, una vegada passat és fàcil, com a positiu el fet de mantenir les dates de convocatòria
malgrat el complex entorn socio-polític amb el que va coincidir. Recordar que vam tenir dubtes sobre
les dates. Sembla que no hi va haver interferències i ha permès tancar el procés.



Em sembla molt bé el que s'ha fet i no tinc millores a proposar.



Una major coordinació amb les candidatures per tal de millorar els processos de comunicació i
difusió. Comunicar amb les entitats ha estat tot una accidentada carrera per trobar la informació.



El document de les Bases: considero que en algun aspecte falta claretat: la presentació dels
candidats i les entitats que presenten candidats.



s'hauria de fer una reflexió sobre el vaig nivell de participació aconseguit tot i els esforços esmerçats.



Disposar de professionals del món de la comunicació en el procés participatiu per ajudar a fer arribar
el missatge a la ciutadania, explicar bé la figura del síndic/a i animar a la participació massiva.

Terrassa, 15 de febrer de 2018
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Annex 1.- Imatge, models i impresos
Model imatge

Model bànner

Model butlleta
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Model flyer

Model díptic
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Annex 2.- Notes de Premsa
Nota de premsa
Terrassa, 29 de setembre de 2017
Dilluns s’obre el termini de presentació de
candidatures a síndic/a municipal de greuges
El termini finalitza el dia 14 de novembre
El proper dilluns, 2 d’octubre, s’obre el termini de presentació de candidatures a
síndic/a municipal de greuges de Terrassa. La Comissió ciutadana de seguiment
d’aquest procés de participació va resoldre a la darrera reunió celebrada fixar
aquesta data d’inici, així com el 14 de novembre com a data de finalització del
termini. Comença, així, a avançar el procés que ha de fer possible la designació de
la persona que ocuparà aquest càrrec.
La comissió va resoldre també que, en paral·lel al desenvolupament del procés,
l’Ajuntament de Terrassa impulsarà una campanya divulgativa sobre la sindicatura i
sobre el mateix procés, que inclourà un acte públic a la plaça Vella el proper 27
d’octubre, amb la participació del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i
una representació del Fòrum de Síndics de Catalunya.
Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, la següent etapa serà la
de divulgació de les candidatures, que es desenvoluparà del 23 de novembre al 15
de desembre. Finalment, la recollida dels suports ciutadans a les diferents
candidatures que es presentin es farà en un sol dia i exclusivament de manera
presencial. La data, encara per determinar, la fixarà també la comissió.
La Comissió ciutadana de seguiment del procés d’elecció de síndic/a municipal de
greuges de Terrassa aplega representants dels Consells Municipals de Districte i
sectorials, dels grups municipals, de la comissió tècnica del procés i de la Comissió
ciutadana de seguiment i impuls de la Carta europea de drets humans, a més de la
regidora de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i una persona en representació del
Fòrum de Síndics en qualitat d’observador. El tinent d’alcalde de Serveis Generals i
Govern Obert, Alfredo Vega, la presideix. Les seves funcions son aprovar les bases
reguladores i el calendari del procés i fer el seguiment i validació de totes les accions
que es vagin succeint fins a la designació de la persona que ocuparà la sindicatura,
així com resoldre les incidències que es puguin produir durant el procés.

Nota de premsa
Terrassa, 23 d’octubre de 2017
L’Ajuntament de Terrassa organitza divendres un
acte divulgatiu sobre les sindicatures de greuges
El 14 de desembre tindrà lloc la recollida de suports a les candidatures
presentades al procés participatiu pel nomenament de síndic/a
L’Ajuntament de Terrassa, en el marc del procés participatiu per al nomenament de
síndic/a de greuges municipal, organitza aquest divendres, 27 d’octubre, un acte
divulgatiu sobre les sindicatures de greuges. L’acte, que inicialment s’havia
programat a la plaça Vella, tindrà lloc finalment a l’era de la Masia Freixa (plaça de
Josep Freixa i Argemí, 1) a les 18.30 h. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la
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Biblioteca Central de Terrassa (passeig de Les Lletres, 1). L’acte inclourà les
intervencions del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó; el vicepresident del
Fòrum de síndics i síndiques defensors i defensores locals de Catalunya i síndic
personer de Mollet del Vallès, Lluís Martínez Camps; i el síndic municipal de
Sabadell, Josep Escartín. La presentadora i moderadora serà la conductora del
programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa, Mariona Tomàs.
Amb aquest acte, l’Ajuntament de Terrassa vol donar a conèixer la importància i les
funcions de la Sindicatura Municipal de Greuges a Terrassa com a orientadora i
informadora de la ciutadania en la seva relació amb l’administració; i alhora difondre
el procés de participació obert.
La recollida de suports, el 14 de desembre
El procés participatiu per al nomenament de síndic/a de greuges municipal va
arrencar el passat 19 de juliol amb la constitució de la Comissió ciutadana de
seguiment del procés, que va aprovar les bases reguladores i el calendari del
procés. El 2 d’octubre es va obrir el termini de presentació de candidatures, que
finalitzarà el proper 14 de novembre. La següent etapa serà la de coneixement de
les candidatures, que es desenvoluparà del 20 de novembre al 12 de desembre.
La recollida de suports de la ciutadania a les diverses candidatures tindrà lloc el 14
de desembre. La recollida serà exclusivament presencial, de 9.30 a 20 h, en set
equipaments de la ciutat, repartits per tots els districtes: l’Oficina d'Atenció Ciutadana
de Plaça Didó, els cinc Centres Cívics municipals i el Casal Cívic de Can Parellada.
La data la va fixar la Comissió ciutadana de seguiment del procés durant la seva
darrera reunió, celebrada el passat dijous.
La Comissió aplega representants dels Consells Municipals de Districte i sectorials,
dels grups municipals, de la comissió tècnica del procés i de la Comissió ciutadana
de seguiment i impuls de la Carta europea de drets humans, a més de la regidora
de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, i una persona en representació del Fòrum
de Síndics en qualitat d’observador. El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern
Obert, Alfredo Vega, la presideix. Les seves funcions son aprovar les bases
reguladores i el calendari del procés i fer el seguiment i validació de totes les accions
que es vagin succeint fins a la designació de la persona que ocuparà la sindicatura,
així com resoldre les incidències que es puguin produir durant el procés.

Nota de premsa
Terrassa,15 de novembre de 2017
Quatre candidatures es presenten al procés
participatiu de la Sindicatura municipal de greuges
La comissió ciutadana es reunirà dilluns per validar les candidatures i acordar
el calendari de les següents fases
El termini de presentació de candidatures a síndic/a municipal de greuges de
Terrassa es va tancar ahir dimarts amb quatre candidatures presentades. Les
persones que han presentat la seva candidatura són, per ordre de presentació, les
següents:
 Isabel Marquès i Amat
 Roger Peiró i Carbonell
 Jordi Estapé Madinabeitia
 Jose Miguel Sanz Martínez
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El proper dilluns, 20 de novembre, està prevista la reunió de la Comissió ciutadana
de seguiment del procés, que ha de validar les candidatures, comprovant que
compleixin els requisits demanats. La comissió aprovarà també el calendari a seguir
a partir d’ara: en primer lloc la fase de coneixement de les candidatures, que inclourà
diferents accions per a donar a conèixer a la ciutadania les candidatures, com ara
actes públics i difusió en xarxes socials i mitjans de comunicació. Aquesta fase
donarà continuïtat a les accions impulsades fins ara per a donar a conèixer el procés
i la sindicatura, com ara l’acte divulgatiu que va tenir lloc el passat 27 d’octubre a la
Masia Freixa. Les persones interessades que no van poder assistir-hi poden veure el
vídeo de l’acte a https://www.youtube.com/watch?v=UfUlFBWG7Ic.
Un cop finalitzada aquesta fase, tindrà lloc la jornada de recollida de suports,
prevista pel 14 de desembre.

Nota de premsa
Terrassa, 21 de novembre de 2017
Arrenca la fase d’informació i divulgació de
candidatures al procés participatiu del Síndic
municipal de greuges
La Comissió Ciutadana va validar ahir les quatre candidatures presentades
La Comissió ciutadana de seguiment del procés participatiu de la Sindicatura
Municipal de Greuges de Terrassa ha validat les candidatures presentades i ha
acordat el calendari a seguir a partir d’ara. L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, va
presidir ahir al vespre la reunió de la comissió, que va resoldre que el termini de la
fase de difusió anirà del 20 de novembre al 12 de desembre i va acordar també les
accions divulgatives que impulsarà el Consistori en aquest període.
Recordem que el termini de presentació de candidatures es va tancar el passat 14
de novembre amb quatre candidatures presentades: Isabel Marquès i Amat, Roger
Peiró i Carbonell, Jordi Estapé Madinabeitia i Jose Miguel Sanz Martínez, per ordre
de presentació.
La comissió va aprovar també el model de butlleta que s’utilitzarà en la jornada de
recollida de suports, el 14 de desembre, així com el cartell i díptic informatius, i les
accions a xarxes socials i mitjans de comunicació que es desenvoluparan a partir
d’ara. Entre altres accions, s’ha previst un programa amb tots els candidats a Canal
Terrassa i un altre a la Ràdio Municipal, a més d’una entrevista a un representant de
la comissió ciutadana a la Ràdio Municipal. En els propers dies s’acabaran de
perfilar les dates d’emissió d’aquests programes.
Pel que fa a la jornada de recollida de suports, a la reunió d’ahir es van determinar
les persones que formaran part de les meses en què es recolliran els suports en
cadascun dels set punts establerts. A cada punt hi haurà dos treballadors municipals
i un representant de la comissió ciutadana. A més, els candidats podran tenir una
persona en representació seva a cada punt, si ho desitgen. A les 21h del dia 14 de
desembre la comissió ciutadana es reunirà per a dur a terme el recompte de suports.
La Comissió ciutadana de seguiment del procés d’elecció de síndic/a municipal de
greuges de Terrassa aplega representants dels Consells Municipals de Districte i
sectorials, dels grups municipals, de la comissió tècnica del procés i de la Comissió
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ciutadana de seguiment i impuls de la Carta europea de drets humans, i d’una
persona en representació del Fòrum de Síndics en qualitat d’observador. Les seves
funcions son aprovar les bases reguladores i el calendari del procés i fer el
seguiment i validació de totes les accions que es vagin succeint fins a la designació
de la persona que ocuparà la sindicatura, així com resoldre les incidències que es
puguin produir durant el procés.

Nota de premsa
Terrassa, 12 de desembre de 2017
Dijous se celebrarà la jornada de recollida de
suports del procés de participació de la Sindicatura
Municipal de Greuges de Terrassa
A les 21 h la comissió ciutadana es reunirà en un acte públic d’escrutini
La ciutadania de Terrassa podrà expressar aquest dijous els seus suports a les
candidatures presentades al procés participatiu de la Sindicatura Municipal de
Greuges de Terrassa. La jornada començarà a les 9.30 h i s’allargarà fins a les 20 h.
Per tal de recollir els suports de la ciutadania, l’Ajuntament de Terrassa habilitarà set
punts de recollida. La ciutadania podrà adreçar-se a l’equipament que prefereixi,
independentment del seu domicili. Els set punts seran els següents:
 Oficina d'atenció ciutadana de Plaça Didó
 Centre Cívic Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180)
 Centre Cívic Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
 Casal Cívic Can Parellada (c/ Amèrica, 33)
 Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (Av. Àngel Sallent, 55)
 Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5).
 Centre Cívic President Macià (rambla de Francesc Macià, 189)
A cadascun dels punts, les persones que hi vulguin participar tindran a la seva
disposició paperetes amb les candidatures que opten al càrrec de síndic/a de
Greuges de Terrassa. Caldrà marcar només una candidatura, o bé cap, la qual cosa
equivaldria a un vot en blanc. Recordem que s’han presentat quatre candidatures:
Isabel Marquès i Amat, Roger Peiró i Carbonell, Jordi Estapé Madinabeitia i Jose
Miguel Sanz Martínez, per ordre de presentació.
A cada mesa hi haurà dues persones, treballadores municipals, que comprovaran
que la persona que compareix compleix les condicions necessàries per a participar
(estar empadronada a Terrassa i ser major de 16 anys) i la registraran per tal que no
pugui després anar a una altra mesa. Per aquest motiu, serà necessari presentar el
DNI, NIE, passaport o carnet de conduir en el moment de presentar les paperetes. A
les meses podrà haver-hi també representants de les candidatures presentades i de
la comissió ciutadana de seguiment del procés.
Les paperetes es dipositaran en urnes que romandran tancades fins la finalització de
l’horari de recollida de suports, a les 20 h. En aquell moment, les persones que
formen cada mesa, juntament amb representants de la comissió ciutadana de
seguiment del procés, obriran les urnes, comptaran els suports i aixecaran la
corresponent acta, igual que en els processos electorals convencionals. Les actes es
traslladaran immediatament a l’Ajuntament de Terrassa.
Finalment, a les 21h tindrà lloc a la Sala Raval de l’Ajuntament l’acte públic
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d’escrutini, en què la comissió ciutadana de seguiment del procés, presidida per
l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, obrirà les actes facilitades per les set meses i
sumarà els resultats obtinguts a cada taula per les diferents candidatures.
La Comissió ciutadana de seguiment, posteriorment, elaborarà una memòria final del
procés que inclourà la valoració dels diferents òrgans que hi han participat, la
publicarà a la plataforma www.participa.terrassa.cat i la remetrà a la Junta de
Portaveus i a les persones que hagin presentat la seva candidatura.
La designació de Síndic/a Municipal de Greuges correspondrà al Ple. L’alcalde,
tenint en compte el resultat de procés participatiu i prèvia valoració de la Junta de
Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l’elecció del candidat o la candidata al càrrec.

Nota de premsa
Terrassa, 15 de desembre de 2017
RESULTATS PROCÉS RECOLLIDA SUPORTS SINDICATURA DE GREUGES
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha presidit aquest vespre l’acte públic d’escrutini dels
suports ciutadans a les candidatures que opten a la Sindicatura Municipal de Greuges de
Terrassa. L’acte, que s’ha celebrat a la Sala Raval de l’Ajuntament, ha consistit en el recompte
final de suports de cadascun dels set punts de recollida que s’han establert a la ciutat per
aquesta fase del procés de participació a la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.
El resultat de l’escrutini ha estat el següent:
Isabel Marquès i Amat; 1457 suports
Roger Peiró i Carbonell; 164 suports
Jordi Estapé Madinabeitia; 169 suports
José Miguel Sanz Martínez; 83 suports
La participació ha estat de 1887 suports (dels quals 8 han estat en blanc i 6 nuls), distribuïts de la
següent manera:
Oficina d'atenció ciutadana de Plaça Didó; 824
Centre Cívic Montserrat Roig; 372
Centre Cívic Alcalde Morera; 131
Casal Cívic Can Parellada; 51
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany; 149
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer; 141
Centre Cívic President Macià; 205
La Comissió ciutadana de seguiment del procés elaborarà ara una memòria final del procés
que inclourà la valoració dels diferents òrgans que hi han participat, i que es publicarà a la
plataforma www.participa.terrassa.cat, per ser tramesa després a la Junta de Portaveus i a les
persones que hagin presentat la seva candidatura.
La designació de Síndic/a Municipal de Greuges correspondrà al Ple Municipal. L’alcalde, tenint
en compte el resultat de procés participatiu i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple
l’elecció del candidat o la candidata al càrrec.
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Annex 3.- Altres col·lectius a efectes de comunicació
Per tal d’assolir l’objectiu de fomentar la presentació de candidatures al càrrec de Síndic/a de Greuges
Municipal s’han fet trameses específiques a les entitats i col·lectius que a continuació es relacionen:

Entitat
F.A.V.T.
Totes les AAVV inscrites al Registre Municipal Entitats i Associacions Ciutadanes
Taula de l'Aigua
Observatori Ciutadà Municipal - OCM
ASSOC. PER LA DEFENSA DE GENT GRAN ADEGG
ALEI
CECOT
CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA
CAMBRA DE COMERÇ TERRASSA
FEDER. ASS. COMERCIANTS TERRASSA (FACT)
Col. Aparell i Arq tècnics V. Occidental
IL.LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE TERRASSA
COL·LEGI D'AGENTS COMERCIALS
IL.LTRE. COL.LEGI PROCURADORS DE TERRASSA
U.G.T.
CC.OO.

Àmbit
Ciutadania
Ciutadania
Ciutadania
Ciutadania
Ciutadania
Ciutadania
Econòmic
Econòmic
Econòmic
Econòmic
Professional
Professional
Professional
Professional
Sindical
Sindical

Aquesta acció és complementària i reforça l’enviament de la informació i divulgació d’aquest procés de
participació feta a les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes – RMEAC.
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Annex 4.- Actes i trobades organitzades per l’Ajuntament de Terrassa
Dia: 27 d’octubre de 2017
Títol: Parlem sobre la Sindicatura Municipal de Greuges
Horari: 18:30h- 20:00h
Lloc: Era de la Masia Freixa ( Parc de Sant Jordi)
Es va comptar amb la presència de:
- Sr. Lluís Martínez Camps - Vicepresident del Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores
Locals de Catalunya i Síndic Personer de Mollet del Vallès
- Sr. Josep Escartín - Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
- Sra. Mariona Tomàs com a presentadora i moderadora.
Aquest acte tenia com a objectius:
• Donar a conèixer la importància i les funcions de la Sindicatura Municipal de Greuges a Terrassa.
• Difondre el procés de participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports de la figura
de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

Dia: 29 de novembre de 2017
Títol: Parlem amb les persones candidates a la Sindicatura Municipal de Greuges
Horari: 18:00h- 19:30 h
Lloc: Sala d’Actes de la Masia Freixa ( Parc de Sant Jordi)
Participen en aquesta trobada:
- Isabel Marqués
- Roger Peiró
- Jordi Estapé
- José Miguel Sanz
- Mariona Tomàs com a presentadora i moderadora.
Aquest acte tenia com a objectius debatre i conèixer la candidata i candidats a la figura de Síndic/a
Municipal de Greuges a partir de preguntes com:
• Qui són?
• Què proposen?
• Quin projecte tenen per la Sindicatura Municipal?
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Annex 5.- Relació d’incidències i resolució de les mateixes

Hora

Punt de
recollida

09:30

Districte 6

09:50

Districte 3

10:00

Districte 3

10:00

Districte 3

10:00

Districte 2

10:00

Districte 2

10:32

Districte 2

10:50

Districte 2

13:00

Districte 2

18:00

Districte 2

18:03

Districte 1

19:30

Districte 3

Missatge
Els vocals comuniquen que
passen fred a la ubicació on es
troben i demanen que se'ls
traslladi a un altre espai també
amb connexió d’Internet
Missatge que diu que ha dipositat
el seu suport al PR2 a les 9:43 i
no és cert
Missatge que diu que ha dipositat
el seu suport al PR2 a les 9:43 i
no és cert
Missatge que diu que ha dipositat
el seu suport al PR22 a les 9:43 i
no és cert
Missatge que diu que ha dipositat
el seu suport al PR2 i no és cert
Missatge que diu que ha dipositat
el seu suport al PR2 i no és cert
Està al PR2 i diu que ha dipositat
el seu suport al PR1 i no és cert
Missatge que diu que ja ha
dipositat el seu suport a la
mateixa hora d’on pretén emetre
novament el suport
Necessitaran més paperetes i
sobres
Necessitaran més paperetes i
sobres per si de cas
Problemes amb la xarxa i cues pel
retard
Diu que ja ha dipositat el seu
suport al D2 quan en principi no
és veritat

NIE's

Estat /
Resolta

Resolució / Acció

Tancada

Es tracta des de
equipaments cívics i
serveis informàtics.

Y132.
Tancada
....

Es resol des
d’informàtica

X944.
Tancada
....

Es resol des
d’informàtica

Y201.
Tancada
....

Es resol des
d’informàtica

Y178.
Tancada
....
X346.
Tancada
....
X550.
Tancada
....

Es resol des
d’informàtica
Es resol des
d’informàtica
Es resol des
d’informàtica

1336.
Tancada
....

Es resol des
d’informàtica

Tancada

S’envia el material

Tancada

S’envia el material

Tancada

Es resol des
d’informàtica

Y132.
Tancada
....

Es resol des
d'informàtica
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