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PRESENTACIÓ
L’any 2008, per primera vegada, el FòrumSD decideix elaborar
cada any un recull dels informes dels Síndics, Síndiques,
Defensors i Defensores locals de Catalunya per tal de fer visible
la tasca que es fa des dels diferents municipis que disposen
d’aquesta figura. Aquest és, doncs, el 10è any que recopilem
aquestes dades. Dades que ens ajuden a tenir d’una visió global
que ens serveix com a baròmetre de la societat en la que vivim,
perquè les actuacions i consultes ateses reflecteixen la realitat
dels nostres pobles i ciutats.
El nostre encàrrec és defensar els drets i llibertats públiques i garantir el dret a una
bona administració per promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de
fer que els pobles i les ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment de tots
els drets inherents a la dignitat humana.
Aquest recull esdevé un document important per posar en valor l’abast de les
nostres institucions, i vol ser un fidel reflex de la molta activitat que el conjunt
de Síndics i Síndiques de Catalunya portem a terme amb la finalitat de servir a la
ciutadania.

Lluís Martínez Camps
Síndic Personer de Mollet del Vallès
President del FòrumSD
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QUÈ ÉS EL FÒRUMSD?

El ForumSD és una associació sense ànim de
lucre que es crea per donar suport als síndics/
ques, defensors i defensores en l’exercici de les
competències en l’àmbit local de protecció i
defensa dels drets de la ciutadania reconeguts
a la Constitució i a l’Estatut, la defensa de les
llibertat públiques i els drets fonamentals de
la ciutadania, així com els drets humans de
proximitat, drets econòmics i socials, d’acord
amb la normativa vigent.
El ForumSD neix per disposar d’un espai
d’intercanvi, formació, suport i cooperació en
les actuacions de les sindicatures locals. Els
seus objectius principals són la promoció,
desenvolupament i creixement de la institució
en ciutats i pobles on encara no existeixi la
figura d’un defensor/a de la ciutadania; la
coordinació i l’establiment de models de treball
i l’oferta d’una xarxa d’informació, intercanvi
i assessorament entre els síndics, síndiques,
defensors i defensores i el personal de les seves

oficines, així com establir relacions i convenis
amb altres institucions, entitats i organismes per
a la consecució dels objectius abans esmentats.

Una mica d’història
L’any 1990 la ciutat de Lleida decideix implantar,
com una figura independent i separada de les
responsabilitats polítiques, la institució del Síndic
de Greuges de La Paeria. El Sr. Simeó Magí va
assumir el càrrec entre els anys 1990 i 1995 i es
converteix en el primer síndic local de Catalunya
dins d’aquesta nova etapa de recuperació
de la institució en el marc dels ajuntaments
democràtics.
A Lleida la segueixen poblacions com Vilafranca
del Penedès, l’any 1993; Tiana i Granollers, el
1997: i Santa Coloma de Gramenet i Girona, que
creen la figura en qüestió l’any 1999.
L’any 1999 es convoca a Granollers la primera
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trobada de síndics i defensors. Hi assisteixen,
només, cinc sindicatures. Avui disposem a
Catalunya d’un total de 40 sindicatures locals i
hi ha encara un nombre important de poblacions
que volen promoure aquesta institució.
A partir de l’any 2002, els Síndics i Defensors
locals de Catalunya entenen que és necessària
la creació d’una associació que els agrupi. Fins al
2005, se celebren trobades anuals per intercanviar

punts de vista.
La creació del FòrumSD, l’any 2005, suposa passar
d’un únic contacte anual dins de l’espai de les
trobades, a disposar d’una estructura que permet
i facilita un contacte quotidià entre els síndics i
defensors locals. Aquest contacte consolida una
nova relació entre les sindicatures, les fa sortir
del seu propi aïllament i afavoreix el plantejament i
desenvolupament d’objectius i fites comunes.

Junta Directiva del FòrumSD
Lluís Martínez Camps
M. Assumpció Vilà i Planas

President
Vicepresidenta

Isabel Marquès i Amat

Secretària

Ramón Palacio León

Tresorer

Rosa M. Sánchez Fuentes

Vocal

Josep Rius i Graners

Vocal

Milagros Calleja
Gutiérrez
Joan Sala Baiget

Síndic Personer de Mollet del Vallès
Síndica de Greuges de Barcelona
Síndica municipal de Greuges de
Terrasa
Síndic municipal de Greuges de
Sant Cugat del Vallès
Síndica municipal de Greuges
d’Igualada
Síndic municipal de Greuges de
Sant Feliu de Guíxols

Vocal

Síndica de Greuges de Rubí

Vocal

Síndic municipal de Greuges de Vic
Adjunt a la Defensora de la
Ciutadania de Santa Coloma de
Gramenet

Joan Antoni Martínez Prat

Administrador

Muntsa Costa Puig

Tècnica

Oficina de la Síndica de Sabadell
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QUI SOM

Davant la necessitat d’una relació més estreta
entre l’administració local i la ciutadania, i en
la recerca de mecanismes que en millorin
la protecció dels drets, un bon nombre
d’Ajuntaments, des de l’exercici de la seva
potestat d’autoorganització , han creat la figura
del Síndic/a municipal de Greuges o Defensor/a
de la Ciutadania, constituint així un mecanisme
de garantia dels drets humans a la ciutat tal
com assenyala la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la ciutat signada a Saint
Denís el 18 de maig de l’any 2000. Crear aquesta
institució demostra que l’ajuntament vetlla per la
defensa i garantia dels Drets de la ciutadania.
Els Síndics i Defensors locals tenim la funció
de defensar els drets de la ciutadania del

propi municipi. Les nostres competències són
d’àmbit local: les llibertats públiques i els drets
fonamentals de la ciutadania, els drets humans
de proximitat i els drets econòmics i socials,
d’acord amb la normativa vigent.
La x arxa de síndics locals busca superar la
limitació que puguin tenir els síndics/ques de
poblacions petites, i permetre que els síndics que
formin part del ForumSD comparteixin alguna
cosa més que formació. La xarxa es fonamenta
en l’intercanvi i la col·laboració transparent
entre sindicatures, tenint en compte que tots
els síndics/ques tenen fortaleses i aspectes de
millora per compartir a través de les experiències
d’èxit.
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Municipis més poblats de Catalunya
amb síndic/a o defensor/a municipal de greuges
Els 25 municipis de
Catalunya amb més
de 50.000 habitants
sumen un total de
4.144.950 persones, es
a dir un 55’5 per cent
de la població total del
país. D’aquestes 25
poblacions, només set
no disposen encara de
sindic/a o defensor/a
municipal.

MUNICIPI

HABITANTS

SÍNDIC/DEFENSOR

Barcelona

1.608.746

Sí

L’Hospitalet

254.804

Sí

Badalona

215.634

Sí

Terrassa

215.121

Sí

Sabadell

208.246

Sí

Lleida

138.144

Sí

Tarragona

131.094

No

Mataró

125.517

Sí

Santa Coloma de Gremenet

117.153

Sí

Reus

103.615

Sí

Girona

98.255

Sí

Cornellà del Llobregat

86.072

Sí

Sant Cugat del Vallès

88.921

Sí

Sant Boi del Llobregat

82.402

Sí

Manresa

74.752

No

Rubí

75.167

Sí

Vilanova i la Geltrú

65.972

Sí

Viladecans

65.779

Sí

El Prat de Llobregat

63.457

No

Castelldefels

64.892

No

Granollers

60.174

No

Cerdanyola

57.543

No

Mollet del Vallès

51.491

Sí

Gavà

46.266

Sí

Esplugues

45.733

No
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Sindicatures i Defensories de Catalunya
Sindic de Greuges d’Alella

Defensor del Ciutadà de Ripollet

Defensor del Ciutadà d’Arenys de Mar

Síndica de Greuges de Rubí

Defensora del Vilatà/na d’Argentona

Síndica de Greuges de Sabadell

Defensor de la Ciutadania de Badalona

Defensora del Ciutadà de Salt

Síndica de Greuges de Barcelona

Síndic de Greuges de Sant Boi

Síndic de Greuges de Calonge

Síndic de Greuges de Sant Cugat

Síndic de Greuges de Cornellà de

del Vallès

Llobregat

Síndic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

Defensor dels Veïns de Cruïlles-

Síndica de Greuges de Sant Feliu de

Monells-St Sadurní de l’Heura

Llobregat

Síndic de Greuges de Figueres

Defensor del Ciutadà de Sant Jaume

Síndic de Greuges de Gavà

d’Enveja

Defensor de la Ciutadania de Girona

Defensor de la Ciutadania de Santa

Síndica de Greuges d’Igualada

Coloma de Gramenet

Síndic de Greuges de L’Escala

Síndica de Greuges de Terrassa

Síndic de Greuges de La Seu d’Urgell

Defensor de la Ciutadania de Tortosa

Síndic de Greuges de Lleida

Síndic de Greuges de Viladecans

Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar

Síndic de Greuges de Vilafranca del

Síndic de Greuges de Manlleu

Penedès

Defensor del Ciutadà de Mataró

Síndica de Greuges de Vilanova del Vallès

Síndic Personer de Mollet del Vallès

Defensora de la Ciutadania de Vilanova i

Defensor del Ciutadà de Palafrugell

la Geltrú

Síndic de Greuges de Palamós

Defensora de la Ciutadania de Vilassar de

Síndic de Greuges de Reus

Dalt
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QUÈ FEM

Els primers síndics o defensors locals existents
a Catalunya, es van adonar que la seva tasca era
de molta responsabilitat i a la vegada solitària, i
per aquesta raó sempre han cercat mecanismes
i instruments de contacte i col·laboració entre
ells.
El FòrumSD va néixer com una estructura de
treball horitzontal i en xarxa, que ha permès
mantenir un espai quotidià d’intercanvi, suport
i coordinació d’actuacions de les sindicatures
locals.
El seus objectius es centren en la promoció,
desenvolupament i creixement de la institució en
ciutats i pobles on encara no existeix la figura, la
coordinació i l’establiment de models de treball
i registres conjunts, així com l’oferta d’una xarxa
d’informació, intercanvi i assessorament entre
els síndics, síndiques, defensors, defensores i els
tècnics i personal de les seves oficines.

L’evolució i creixement d’aquesta estructura és la
que porta, després d’un període de reflexió i debat
intern a la decisió ferma de constituir l’associació.
Així, després d’un treball previ i conjunt de
redacció i elaboració dels estatuts, es va celebrar
l’assemblea constituent del FòrumSD el 10 de
novembre de 2005 a la ciutat de Figueres.
El FòrumSD es defineix com una associació sense
ànim de lucre, amb domicili social a la Plaça de
la Vila, 1; 08921 de Santa Coloma de Gramenet,
Barcelona. L’associació consta inscrita al registre
d’associacions del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, resolució de data
22 de maig de 2006, dins de la secció 1a, amb el
núm. 32371.
Les finalitats de l’associació, tal com es recull en
els seus estatuts (2012), són:

•

Donar suport als síndics i defensors en
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l’exercici de les competències en l’àmbit
local de protecció i defensa dels drets de
la ciutadania reconeguts a la Constitució i a
l’Estatut, la defensa de les llibertats públiques
i els drets fonamentals de la ciutadania,
així com els drets humans de proximitat,
drets econòmics i socials, d’acord amb la
normativa vigent.

•

•

•

•

Promoure els contactes i els intercanvis
tècnics, facilitar les consultes sobre casos
i la informació entre les diverses defensories
i sindicatures.
Promoure el desenvolupament i la
implantació de la institució de la Sindicatura
Municipal de Greuges o Defensoria de la
Ciutadania Local en els municipis.
Impulsar la creació de coneixement,
l’intercanvi d’experiències i la defensa
corporativa amb la finalitat de garantir una
major eficiència i capacitat en la tasca que
cada síndic/a, defensor/ra té confiada.
Promoure i prestigiar la figura i el
protagonisme
dels
síndics/sindiques,

defensors/defensores

com

a

eina

d’enfortiment de la democràcia local i de la
participació ciutadana, amb actes, jornades
i comunicacions, facilitant la formació
continuada per tal d’elevar el nivell tècnic
dels seus membres i equips.

•

Establir relacions i convenis amb altres
institucions, entitats i organismes per a la
consecució dels objectius abans esmentats.
En especial mantenir una relació fluida i lleial
amb la institució del Síndic de Greuges de
Catalunya i amb el Defensor del Pueblo.

La pertinença al FòrumSD és, evidentment,
voluntària i només cal que el síndic/a o
defensor/a local manifesti la seva voluntat
personal de pertànyer, com a membre de ple
dret, a la associació. L’entitat treballa amb les
aportacions econòmiques dels seus associats
que es concreten en una única quota anual,
que es determina en funció de la dimensió del
municipi.
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El FòrumSD 2017 en xifres

41

4.226.488

SINDICATURES LOCALS
A CATALUNYA

20.730

CONSULTES,
INFORMACIONS
...

1.110

ACTUACIONS
DERIVADES

CATALANS/ES DISPOSEN D’UN
SÍNDIC/A DE PROXIMITAT

142

ACTUACIONS
D’OFICI

4.154

QUEIXES
REGISTRADES

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ACTUACIONS DELS SÍNDICS I
DEFENSORS LOCALS DURANT EL PERIODE 2008-2017
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69%

RECOMANACIONS
ACCEPTADES

L’atenció personalitzada i propera dels síndics
i defensors locals, o la utilització de qualsevol
dels canals establerts per a aquesta finalitat
(presencial, consultes telefòniques, correu postal,
correu electrònic...) es tradueix en l’apreciació i
valoració per part de la ciutadania de la institució
del síndic/defensor com una eina resolutòria i
clarificadora, que facilita anivellar la balança en
un pla d’igualtat davant l’Administració pública.
Tot i la diversitat de característiques i
casuístiques de cada una de les Sindicatures que
formen el ForumSD, s’han establerts uns criteris
i paràmetres comuns de funcionament amb la
finalitat d’obtenir una anàlisi comparativa de
l’activitat anual de cada Síndic i Síndica
Es fa necessari quantificar la totalitat de les
atencions realitzades des de les respectives
oficines, en la seva pluralitat i diversitat temàtica,
per tal de valorar quina és l’activitat diària real i el
volum de treball de la institució.
Així doncs, durant l’any 2017, sota la classificació
genèrica d’actuacions, s’inclou qualsevol
intervenció dels síndics/defensors o del
personal tècnic de les seves oficines, sense que
aquesta actuació hagi generat necessàriament
una intervenció com a facilitació en el conflicte.
Pot haver generat, per exemple, una tasca

informadora, clarificadora i de suport davant el
desconeixement d’alguns ciutadans i ciutadanes
del procediment a seguir.

Queixes
La condició de queixa ve determinada per la
pertinença de la qüestió plantejada a l’àmbit
d’actuació competencial dels síndics/defensors
locals, és a dir, quan es tracti d’assumptes o
matèries de competència de l’ajuntament i de les
empreses i organismes que en depenen.
Quan la intervenció del síndic local respon a
la seva tasca de supervisió de les activitats de
l’Administració municipal, tal i com preveu la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i els
respectius reglaments reguladors de la institució,
s’inicia un procediment d’investigació, estudi i
resolució de la queixa.
Qualsevol persona física o jurídica, sense cap
mena de restricció, convenientment identificada
que mostri un interès legítim en l’objecte de la
queixa, i aporti aquella documentació justificativa
que consideri necessària per al coneixement
i estudi del síndic municipal, pot sol·licitar la
intervenció d’aquesta figura, tal i com preveuen
els respectius reglaments reguladors.

Queixes registrades per les sindicatures locals 2017
NO ADMESES

ADMINISTRACIÓ
GENERAL

10%

4.154

QUEIXES
REGISTRADES

24,6% 29,9%

TIPOLOGIA DE
LES QUEIXES

90%

45,5%

ADMESES

TERRITORI
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SERVEIS A LES
PERSONES

Estat de la tramitació de les recomanacions formulades
ARXIVADES PER DESESTIMENT

10%

10%
DESESTIMADES

19%

EN TRÀMIT

18%
14%

MEDIACIÓ
SOLUCIÓ AMISTOSA

39%

90%

ESTIMADES AMB RECOMANACIÓ

Recomanacions
Els síndics i defensors locals de Catalunya
van emetre, durant l’any 2017, recomanacions
als respectius consistoris, de les quals el 69%
van ser acceptades total i el 10% parcialment.
El gràfic mostra l’estat d’acceptació de les
recomanacions formulades, en les qual s’aprecia

l’augment del grau d’acollida i aplicació de les
propostes de millora que els síndics i síndiques
adrecen a l’Administració local. Aquest elevat
reconeixement de la tasca dels síndics els erigeix
com una peça clau en la garantia del dret a
una bona administració de proximitat. Tot i així,
persisteix un grau de no acceptació del 21%.

Grau d’acceptació de les recomanacions formulades

NO 10%
ACCEPTADES

ACCEPTACIÓ PARCIAL

21%

18%

69%

90%
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ACCEPTADES

ALGUNES RECOMANACIONS
[REGSOR]
[firma]

Expedient: X2017018282 / 13992017000115
ALCALDE PRESIDENT DE L’
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
ÀMBITS: REGIDORIES D’ESPORTS I DE CULTURA

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 911ea1de-993d-47ad-aabc-d9c032b1ccb3

Benvolguts,
S’ha presentat en aquesta oficina la petició d’una veïna de que li sigui facilitada
l’assistència en els entraments de futbol a un noi de 14 anys, la família del qual no pot
assumir la totalitat de les despeses que comporta la inscripció a la temporada a l’Escola
de Futbol Sant Feliu (EFSF).
Des d’aquesta oficina s’ha fet consulta als serveis socials i al president de l’entitat sobre
la possibilitat de rebre un ajut econòmic, per tal de poder pagar la quota.
El criteri dels Serveis Socials és que cal donar una resposta més global i que si puguin
acollir altres nens que puguin estar en risc. El president del club manifesta que ara
mateix se’ls fa molt difícil assumir més casos.
Atès que anualment l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols obra convocatòria de
subvencions a escoles d’entitats i associacions esportives amb l’objecte de fomentar la
pràctica de l’esport, millorar la formació esportiva i facilitar hàbits de vida saludable.
Atès que, s’obra convocatòria de subvencions per al foment de les activitats culturals,
de lleure i de cohesió social, promogudes per les associacions de la ciutat.
Aquest Síndic considera que seria bo una corresponsabilitat de les entitats i que en
l’atorgament d’aquestes subvencions s’inclogués la disponibilitat d’unes beques o ajuts
per aquelles famílies amb escassa capacitat econòmica, els fills/les filles de les quals
estiguessin interessats en dur a terme una activitat esportiva o cultural.
Atès els fets exposats,
SUGGEREIX a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
1. Es valori la possibilitat d’atorgar un ajut per a la pràctica del futbol a xxxxx, de
14 anys, (NIE .....4246) amb la finalitat de poder fer front a la quota de la
inscripció d’enguany.
2. Que en les bases de les properes convocatòries de subvencions a entitats
esportives i culturals de la ciutat es prevegi la possibilitat de concedir un ajut
econòmic a aquelles famílies amb escassa capacitat econòmica, els fills/les filles
de les quals estiguessin interessats en dur a terme una activitat esportiva o
cultural, la qual cosa afavoriria també la integració dels col·lectius d’infants,
adolescents i joves en risc d’exclusió social, així com una millora de
convivència amb l’entorn i una transmissió positiva de valors personals i socials.
911ea1de-993d-47ad-aabc-d9c032b1ccb3
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Atentament,
Josep Rius Graners
Síndic municipal de Greuges

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 911ea1de-993d-47ad-aabc-d9c032b1ccb3

Sant Feliu de Guíxols, 20 de novembre de 2017

911ea1de-993d-47ad-aabc-d9c032b1ccb3
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INFORME DE QUEIXA A L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Exp.: 17055

Afectació del canvi de costat d’aparcament en un tram del C. XXXXXXX.
EL FET QUE ORIGINA LA QUEIXA
En data 08/06/2017 La Sra. XXXXXXXXXXX, en advertir que uns operaris estaven senyalitzant una
modificació de l’aparcament davant de casa seva, va entrar una instància a l’Ajuntament (reg.
entrada n.XXXX de 08/06/17) demanant que no es modifiqués el costat d’aparcament del C.
XXXXXXX entre els carrers XXXXX i XXXXX o bé que es disposés d’un contra-gual davant la sortida
del seu garatge. Ja que l’esmentada modificació li impedia d’entrar o sortir del mateix.
En data 13/06/2017 un agent de la policia local es va personar al seu domicili per avaluar la
situació i va concloure que és necessari disposar d’un contra-gual de cinc metres a la vorera
oposada de casa de la Sra. XXXXXX.
El dia 05/07/2017 rep un decret signat per l’Alcalde en data 04/07/17 en què s’autoritza el
contra-gual i s’especifiquen les condicions que s’han de complir.
A partir d’aquest moment la ciutadana ha de contactar amb alguna empresa de senyalització
viaria per tal que li instal·lin la senyalització corresponent, amb el cost a càrrec seu.

CONSIDERACIONS
Tot aquest procediment comporta que des del 8 de juny no ha pogut utilitzar el garatge per
entrar i sortir els vehicles, en la data que visita al Síndic ha passat quasi bé un mes. I encara
manca el temps de contactar amb l’empresa que ha de senyalitzar i que aquesta es coordini amb
el Servei de Via Pública per executar la pintura i la instal·lació del senyal corresponent. De
manera que és possible que el garatge hagi tingut impedit l’ús durant sis o set setmanes,
coincidents a més amb l’època de major demanda d’aparcament en la zona per la repercussió
de la Festa Major (eliminació temporal de l’aparcament de la platja, major nombre de
visitants...) i per l’entrada en els mesos d’estiu.
1
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Per altra banda, amb motiu d’aquesta modificació la ciutadana ha de suportar el cost i la gestió
del contra-gual.

CRITERI DEL SÍNDIC
Accepto i tramito la queixa de la ciutadana ja que considero que s’ha vist perjudicada per una
actuació de l’Ajuntament.
Considero que el procediment de la modificació hauria d’haver comptat amb una informació
prèvia als ciutadans que fossin directament afectats, en aquest cas els que tenen gual. La qual
cosa hauria permès fer la tramitació administrativa que hagués calgut de manera prèvia.
Considero també que en la decisió de modificar el costat d’aparcament s’hauria d’haver
contemplat l’afectació als guals existents i haver pres d’ofici les mesures de contra-gual.
Considero que ha sigut excessiu el temps de tramitació del decret autoritzant el contra-gual,
atenent a que, per un tema estrictament administratiu, una ciutadana no ha pogut exercir el
dret d’entrada i sortida de vehicles durant un període de temps força llarg del gual que té
concedit i al corrent de pagament.
Convido a la corporació a reflexionar si el cost econòmic d’aquesta decisió ha de recaure sobre
el ciutadà, que, a més, ja n’ha suportat les molèsties. Ja que, com he dit, considero que el contragual s’hauria d’haver fet d’ofici.

Palamós, 6 de juliol de 2017
David Sagrera
Síndic de Greuges de Palamós
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Actuació d’ofici 1/2018

Fomentar el model de Policia de proximitat que actua com
una policia d’educació cívica quan un/a menor d’edat té un
comportament que pertorbi la convivència ciutadana

La Síndica ha atès, des de la seva incorporació al càrrec, la queixa de diversos pares i
mares que manifesten la disconformitat amb la notificació rebuda per part de
l’Ajuntament relativa a l’obertura d’un procediment sancionador, arran de la denúncia
formulada pels agents de la Policia municipal, quan el/la fill/a menor d’edat té un
comportament que presumptament és contrari a la convivència ciutadana. En general,
la queixa unitària dels pares i mares es basa en el fet que, en els casos en que les
persones infractores són menors d’edat, la Policia municipal realitza la seva tasca de
manera burocràtica procedint a emetre denúncia contra el/la menor sense efectuar
avís ni advertència que el no cessament del seu comportament incívic pot generar
unes conseqüències. En definitiva, els pares i mares atesos es queixen de la manca
de funcions de mediació en el conflicte per part dels agents de Policia amb les
persones menors d’edat presumptament infractores.
Cal recordar que, al febrer de l’any 2014, la Síndica ja va efectuar un estudi relatiu a
les infraccions administratives comeses per persones menors d’edat que va concloure
en una actuació d’ofici que va dirigir a l’Ajuntament. Aquesta actuació d’ofici va tenir
com a resultat que la Síndica recomanés al Consistori que es procedís a estudiar la
possibilitat d’establir, dins les ordenances municipals, un catàleg de mesures
administratives adequades i educatives dirigides als menors que resultessin
alternatives a la sanció econòmica, tenint en compte que totes les mesures adoptades
per les autoritats municipals que poguessin afectar a les persones menors d’edat han
d’atendre principalment l’interès superior d’aquestes.
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Posteriorment a l’actuació d’ofici que va emetre la Síndica el febrer de l’any 2014, el
Ple de l’Ajuntament va aprovar el 30 d’octubre d’aquell any l’Ordenança “Bases de
convivència democràtica a la ciutat” on, en l’article 53, regula la responsabilitat per
conductes contràries a l’Ordenança comeses per persones menors d’edat, recollint la
possibilitat de substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores de les hores
de compromís social, com ara l’assistència a sessions formatives, treballs per a la
comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic.
L’actuació d’ofici que aquí emet la Síndica ve a complementar la que va emetre l’any
2014 i, en el cas que ens ocupa, adreça a l’Ajuntament unes reflexions que considera
necessàries per fer efectiu allò que promulga l’art. XXVI de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat respecte la Policia de proximitat i la seva
actuació com una policia d’actuació cívica. Així doncs, aquesta actuació d’ofici es
centra en el moment previ a l’inici d’un procediment sancionador quan la persona que
infringeix és un/a menor d’edat i l’agent de Policia actua en el conflicte.
La Síndica és conscient que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba
generalment en les mancances socio-educatives de la població. No obstant, la
ciutadania espera que la policia resolgui tots els problemes que l’afecten, siguin de les
característiques que siguin, des de situacions clarament il·lícites, com poden ser
robatoris, fins a problemes de convivència, com poder ser les molèsties per sorolls. En
aquest context, la Policia de proximitat adquireix un paper fonamental ja que aquest
model de Policia dóna resposta a la necessitat d’adequar el servei policíac a les
demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre la policia i la ciutadania i
desenvolupant accions centrades en la resolució de problemes.
Dins d’aquest context, la Síndica considera que l’abordatge de conflictes relacionats
amb el civisme i la convivència ha de ser tractat pels agents de la Policia des d’un punt
de vista pedagògic, facilitant al menor d’edat la presa de consciència i la comprensió
de les raons i les conseqüències, individuals i socials, que signifiquen l’acte o el
comportament incívic que ha portat a terme.
Ateses les reflexions i consideracions exposades i en el marc de les funcions que
m’han estat assignades, em permeto dirigir a l’Ajuntament aquesta actuació d’ofici que
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esdevé una recomanació consistent en demanar que estudiï la queixa traslladada a la
Síndica per part d’aquests pares i mares i, així mateix, prengui en consideració les
reflexions contingudes en aquesta actuació d’ofici amb la finalitat de seguir treballant
per fer efectiu un model de policia de proximitat a la nostra ciutat amb
missions“d’agents de seguretat i convivència” que actuï com una policia d’educació
cívica quan la persona infractora és un/a menor d’edat.
Atentament,
digitalment per
Isabel Marquès Signat
Isabel Marquès Amat DNI 39147047N
Amat - DNI
Data: 2018.05.17
39147047N
13:31:13 +02'00'

Isabel Marqués i Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Terrassa, 17 de maig de 2018
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Alcalde-President
Ajuntament de Sabadell
Plaça Sant Roc, 1
08201 SABADELL
Ref: 2017SDGR00112
Assumpte: Zona Blava. Tiquets parquímetre.

Senyor,
Des de l’any 2012 el Síndic ha rebut multitud de queixes relatives a les denúncies per
estacionaments a la Zona Blava.
Davant d’aquest escenari, el Síndic ha elaborat un informe extraordinari sobre aquests
extrems amb la finalitat d’analitzar la diferent casuística i les vulneracions de drets
associades. L’estudi que presenta el síndic pretén ajudar a conèixer millor els drets que
tenen els ciutadans i ciutadanes en relació a aquest servei.
L’Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de
Sabadell, es la que estableix en el seus articles 38 a 41 la regulació d’aquest servei.
Hem de tenir en compte en primer lloc, que les denúncies no les signa un agent de
l'autoritat, sinó només un controlador de la zona blava, el què implica que la denúncia es
considera voluntària, i no obligatòria, i tota la prova recau sobre el controlador, sense que
aquest tingui la presumpció de veracitat que tenen els agents, com va establir la Sala 3a
del TS en la sentència de 22 de setembre del 1999.
Tal com recullen els informes del propi Ajuntament: “Cal deixar palès que els vigilants de
zona blava no tenen principi de veracitat atorgat per llei, i que per tant, entenent-se que
es tracta d’una denúncia voluntària...”
Constitueix un criteri jurisprudencial consolidat que els controladors o vigilants de les
zones urbanes no tenen la consideració d'agents de l'autoritat, el què implica que les
formulades per aquests controladors, tenen el caràcter de voluntàries, com les que podria
planteja qualsevol particular. No obstant, la jurisprudència també ha establert que sí bé és
cert que els controladors no gaudeixin de presumpció de veracitat, això no significa que
no tinguin cap valor, sinó que el testimoni-denúncia, és un element més de prova que ha
de ser ponderat racionament juntament amb la resta d’elements probatoris. És a dir, el
testimoni del controlador, com el de qualsevol particular, és una prova legitima que, en
principi, no gaudeix de la presumpció de veracitat reconeguda a les denuncies dels
agents. El testimoni del controlador, pot tenir eficàcia probatòria, principalment quan l’altre
part no prova els fets, però no en un cas com el que ens ocupa, on la ciutadana demostra
que en la franja horària que va ser denunciada disposava del corresponent tiquet.
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En els casos que ens ocupen, s’aporta sempre com a prova el tiquet horari, per tant, les
sancions s’han imposat sobre la base del testimoni del controlador, malgrat que s’ha
declarat que aquests no són agents de l’autoritat i les seves manifestacions no gaudeixen
de presumpció de veracitat. El testimoni – denúncia és un element més a tenir en compte
i que s’ha de ponderar amb la resta de proves i circumstàncies i són un element de
valoració discrecional (EDJ 1996/6738) per part de l’òrgan administratiu competent per
sanciona, per això, en el cas concret, l'acte d'imposició de multa considero que ha de ser
declarat no ajustat a dret, per falta de proves i anul·lat .
Únicament es pot sancionar en virtut de proves-càrrec obtingudes de manera
constitucionalment legítima. La càrrega de la prova correspon a qui exercita la imputació
i, per tant, «qualsevol insuficiència en el resultat de les proves practicades, lliurement
valorat per l'òrgan sancionador, s'ha de traduir en un pronunciament absolutori» Sentència del Tribunal Constitucional 76 / 1990 EDJ 1990 / 4435-. La manca de proves
en l'expedient administratiu sancionador, han de conduir a l’anul·lació de l’acte, atès les
garanties procedimentals proclamades en l'art. 24 de la Constitució Espanyola EDL
1978/3879, ja que no es pot oblidar que es tracta d'un procediment sancionador, en el
qual ha de prevaler el principi de presumpció d'innocència, mentre aquest no sigui
destruït. Finalment, la càrrega de la prova correspon a qui exercita la imputació i que
«qualsevol insuficiència en el resultat de les proves practicades, lliurement valorat per
l'òrgan sancionador, s'ha de traduir en un pronunciament absolutori» -Sentència del
Tribunal Constitucional 76 / 1990 EDJ 1990 / 4435-.
Per una part, puc entendre que el precepte de l’Ordenança infringit es dona en el casos
que ens ocupen, no obstant, una bona administració seria aquella que, amb totes les
proves que consten a l’expedient, valorés si l’error humà que s’ha produït en casos com
aquests, es mereixedor de la sanció a la vista dels fets i les proves aportades. I més si
considerem que les fotografies que consten a l’expedient són fetes per algú que, com el
ciutadà, tampoc gaudeix de presumpció de veracitat.
El concepte de bona administració com a principi rector de l’activitat de les
administracions públiques i, posteriorment, com a dret de les persones amb efectes
jurídics és, fonamentalment, de construcció jurisprudencial, fruit de sentències del
Tribunal Europeu de Drets Humans i dels tribunals de justícia de les comunitats
europees. Aquest concepte va ser recollit per primera vegada com un dret de les
persones a la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea, de 7 de desembre de
2000, l’eficàcia jurídica de la qual va ser reconeguda en el Tractat de Lisboa, amb què la
Unió Europea proclama que els drets, les llibertats i els principis de la Carta tenen el
mateix valor jurídic que els tractats.
L’Administració ha d’adoptar les decisions de manera adequada a la finalitat que
persegueixen, conciliant l’interès general amb el dels particulars i evitant al màxim
l’afectació dels drets i les llibertats públiques, recordem que la pròpia Web de
l’Ajuntament de Sabadell recull com a OBJECTIU DE LA ZONA BLAVA:
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“La regulació de l'aparcament en destí mitjançant l'estacionament limitat i controlat,
promou la rotació dels vehicles estacionats i facilita l'accés a les zones comercials i de
serveis al màxim nombre de persones. Així mateix, en disminuir el trànsit d'agitació que
busca lloc per estacionar, ajuda a millorar les condicions del trànsit.”.
I aquesta finalitat no s’aconsegueix amonestant persones que han abonat el tiquet, però
que per causes fortuïtes, el mateix no ha quedat visible.
L’Administració, en les seves decisions, ha d’observar i ser coherent amb la seva pròpia
pràctica administrativa, i ha de respectar les expectatives legítimes i raonables que
tinguin les persones respecte de la seva actuació.
Ha quedat de manifest que el sistema actual no garanteix els drets de la ciutadania, i
RECOMANO que l’Ajuntament modifiqui l’Ordenança Municipal de Circulació de
Vianants i de Vehicles, distingint entre les persones sense tiquet, i aquelles que no ho
posen de forma visible, podent-se regularitzar aquests últims amb l’aportació posterior del
mateix, per això també recomano la implantació d’un nou sistema per pagar la zona blava
de Sabadell. Un sistema que aposti per les smartcities, però també pel ciutadà i la
defensa dels seus drets i interessos. Un sistema que et permet introduir les dades i pagar
únicament pels minuts que s’ocupa la zona blava, com ja fa a la ciutat l’APP “El Parking”
implementada a Sabadell, que funcioni sense tiquet físic a través del mòbil (però no
només mitjançant aquest) Cal també que funcioni amb paper, fent per exemple, que en
aquest consti la matrícula, i que permeti garantir que la persona que paga, ho fa per un
vehicle determinat, però en qualsevol cas que la possessió del tiquet no pugui induir a
equivoc. Es tractaria d’implementar un sistema diferent, que no suposi una obligació de
tenir mòbil, aquesta ha de ser una opció més, però que el ciutadà pugui acreditar per
altres mitjans el pagament, i modificar l’actual sistema recollit a l’Ordenança, per la que el
simple error humà de tancar la porta del vehicle i que aquest quedi girat, o que el tiquet
llisqui fins la part fosca del vidre, duu inequívocament a la sanció, ja que el propi sistema
no permetre garantir els drets de la ciutadania, a causa dels defectes intrínsecs del
mateix.
Quedo a la vostra disposició per qualsevol aclariment que necessiteu i us agraeixo la
confiança dipositada en aquesta institució.
Atentament,

Josep Escartín i Laurito
Síndic municipal de greuges
Sabadell, 28 de setembre de 2017

*(EDJ: El Derecho Jurisprudencia.)
Signat electrònicament per :CPISR-1
Josep Escartin Laurito
Data :2017.10.20 09:20:46 CEST

X RECULL D’INFORMES FÒRUMSD / PÀGINA 26

Masia Freixa
Plaça Freixa i Argemí, 11
08224 - Terrassa
Tel. 937 397 421
Fax. 937 368 593
sindica.greuges@terrassa.cat
www.terrassa.cat
@SindicaTerrassa

Actuació d’ofici 2/2018

Fer efectiu el dret a la defensa de les persones que han rebut
una resolució denegatòria del dret a ser perceptor/a de la
Renda Garantida de Ciutadania, mitjançant la signatura d’un
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Col·legi
d’Advocats de Terrassa amb la finalitat de donar suport
jurídic a les persones afectades

La Síndica Municipal de Greuges està rebent, en els darrers mesos, multitud de
reclamacions de ciutadans/es del nostre municipi que han sol·licitat la renda garantida
de ciutadania i que els hi ha estat denegada i no saben on adreçar-se per a que els
ajudin a redactar un recurs d’alçada, de manera gratuïta, contra la denegació del dret a
ser perceptor/a d’aquesta prestació, apreciant, en nombroses ocasions, irregularitats al
no estar suficientment motivada la denegació per part de l’Administració. Arran
d’aquestes queixes, i com a defensora dels drets de les persones, la Síndica emet
aquesta actuació d’ofici, amb la finalitat de fer pública una greu problemàtica que
necessita urgentment d’una solució per donar resposta a la demanda d’ajuda
d’aquestes persones que es troben, actualment, en una situació d’indefensió.
La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania es va aprovar al Parlament de Catalunya
l’any 2013 desprès de 6 anys de campanya i mobilitzacions de tot tipus que van recollir
més de 121.000 signatures i obtenir el suport de nombroses entitats cíviques. Aquesta
norma es va començar a desplegar l’any 2017, amb 4 anys d’endarreriment d’ençà la
seva aprovació parlamentària, amb l’objectiu que la prestació assegurés els mínims
d’una vida digna a les persones i les famílies que es troben en situació de pobresa.
Val a dir que la Síndica Municipal de Greuges no ostenta la competència per estudiar
la implementació que l’Administració Autonòmica està portant a terme respecte la Llei
14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, però sí que resulta competent per
alertar a l’Administració Local de la necessitat de què intervingui i no es mantingui al
marge d’una problemàtica en la que directament en resultarà implicada. Sí bé és cert
que l’encarregat de tramitar i concedir la Renda Garantida és el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), no és menys cert que la denegació a ser-ne perceptor/a té una
repercussió per l’Administració Local ja que aquestes persones i famílies sense
ingressos han de recórrer als serveis socials municipals i, en aquest sentit, les
prestacions municipals són l’únic suport que tenen per a cobrir les seves necessites
bàsiques.
La Síndica ha assistit a diverses reunions convocades per entitats socials que fan
seguiment de la implementació de la Llei, amb la participació de professionals del món
jurídic, on s’ha donat veu a les persones que denuncien irregularitats en la denegació
de les sol·licituds de la Renda Garantida, deixant constància que s’estan produint
denegacions sense concretar la causa i generant indefensió a les persones
sol·licitants. Altrament, es denuncia l’incompliment pel que fa el silenci positiu que
estableix la Llei i la notificació de requeriments d’aportar documents en dates properes
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al límit del termini administratiu, denegant la Renda sense reconèixer que aquestes
persones van presentar la documentació sol·licitada. Tanmateix, el propi Síndic de
Catalunya ha obert ja un actuació d’ofici, el passat mes d’abril d’aquest any, per
valorar com l’Administració actuarà davant de possibles complicacions amb que es
poden trobar les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania a l’hora de
cobrar aquest ajut.
Pel que fa a les denegacions notificades, la Síndica no pot deixar de denunciar el fet
que les persones afectades han de poder exercir el seu dret a defensar-se davant de
l’Administració i que aquest dret no es pot veure coartat per la manca de recursos
econòmics per accedir a un advocat ni per les pròpies mancances de capacitats
personals. Així doncs, si aquestes persones no presenten recurs dins el termini legal,
la resolució denegatòria esdevé ferma a tots els efectes amb la conseqüència que
aquestes persones quedaran immerses en una situació de pobresa i hauran de
recórrer a demanar ajuda als serveis socials municipals.
Des de l’Oficina de la Síndica, la Síndica i el seu equip, format per una assessora
jurídica i una administrativa, estem atenent l’allau de persones que venen sol·licitant
ajuda per defensar el seu dret a que l’Administració revisi la resolució per la que se li
denega del dret a ser perceptor/a de la Renda. No obstant, la Síndica no pot assumir,
ni per competència ni per recursos humans disponibles, realitzar una tasca
d’assessoria jurídica relacionada amb les resolucions de denegació de la Renda
garantida. I, en aquest sentit, el passat 21 de maig, la Síndica va instar a una reunió a
la Regidora de serveis socials de l’Ajuntament, senyora Gracia Garcia Matute, i al
degà del Col·legi d’advocats de Terrassa, senyor Ignasi Puig Ventalló, i va exposar la
situació de desemparament institucional en les que es trobaven aquestes persones i
va demanar la implicació i la intervenció de l’Ajuntament de Terrassa i del Col·legi
d’Advocats per trobar una solució que doni resposta a la demanda d’ajuda d’aquesta
part de la ciutadania de Terrassa que es troba indefensa. A data d’avui, em consta que
hi ha comprensió en la necessitat d’actuar, però encara no s’ha adoptat una solució
que doni resposta a la demanda d’aquesta ciutadania.
En virtut de tot allò exposat, i en el marc de les funcions que m’han estat assignades,
em permeto dirigir a l’Ajuntament aquesta actuació d’ofici que esdevé una
recomanació d’actuació urgent consistent en que:
L’Ajuntament de Terrassa signi un conveni de col·laboració amb el Col·legi
d’Advocats amb la finalitat que les persones que han rebut una resolució
denegatòria del dret a ser beneficiària de la Renda Garantida de Ciutadania
siguin ateses, de manera gratuïta, per un professional del món jurídic que les
assessori sobre la procedència de presentar un recurs i, en el cas de ser
procedent, redacti un recurs d’alçada fonamentat en dret que serà presentat
davant l’Administració, contribuint a fer efectiu el dret a la defensa d’aquestes
persones i famílies que estan en situació de pobresa.
Atentament,
Isabel Marquès
Amat - DNI
39147047N

Signat digitalment per Isabel
Marquès Amat - DNI
39147047N
Data: 2018.07.09 11:52:21
+02'00'

Isabel Marqués i Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Terrassa, 9 de juliol de 2018
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GESTIÓ ECONÒMICA I
INFRAESTRUCTURA
Tancament Exercici 2017
Pressupost

Real

INGRESSOS
41.682,00

41.682,00

Diputació de BCN

6.000,00

8.000,00

Diputació de Lleida

6.000,00

6.000,00

3.750,00

4.850,00

0,00

1.026,05

57.432,00

61.558,05

Quotes

*8.000,00

Diputació de Girona
FMC
Altres ingressos
TOTAL

Pressupost

Real

DESPESES
30.579,61

30.524,54

Recull Informes

3.000,00

3.130,84

Recull Formació / Publicacions

2.000,00

5.532,94

Personal (18.513,78 + 11.484,64)

0,00

Altres Publicacions

4.000,00

Formació

3.670,94

0,00

Diada Lúdica
Informàtica - dominis i web

2.000,00

Jornades i seminaris estatals

1.500,00

509,58

Despeses de representació

1.000,00

1.252,24

Despeses de gestió - JD

1.500,00

1.141,75

Despeses de gestió - Desplaçament i Km

2.000,00

1.137,39

800,00

1.221,38

Gestoria

2.800,00

2.764,78

Telèfon

1.000,00

1.101,62

Atencions protocol·làries

800,00

617,53

Material Oficina

800,00

293,72

2.000,00

1.936,00

689,39

26,70

Despeses bancàries

Disseny i Comunicació
Altres despeses

2.671,08

Liquidació Impagats

1.263,00

0,00

Municipàlia

1.500,00

1.783,96

Assemblea

1.700,00

1.323,30

Robatori pèrdues / despeses excepcionals

671,00

AJUSTES NEGAT. IVA ACTIVO CTE.

3.137,39

Total

60.932,00

64.448,68

Diferencia Saldo a n/favor

-3.500,00

-2.890,63
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LES SINDICATURES LOCALS
DE CATALUNYA (DADES 2018)
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ALELLA

BADALONA

Sindicatura Municipal de Greuges
d’Alella
Raúl Morales

Síndic Defensor de la Ciutadania de
Badalona
Armand Soler i Alcaraz

Plaça de l’Ajuntament 1, baixos
08328 Alella
Tel. 935 55 23 39
alella.sindic@alella.cat
http://www.alella.cat/sindicaturagreuges

Carrer de Francesc Layret, 86-90, 1ª planta
08911 BADALONA
Tel. 933 89 55 02
dfciutadania@badalona.cat
www.badalona.cat/defensaciutadania

ARENYS DE MAR

BARCELONA

Defensor del Ciutadà d’Arenys de
Mar
Vacant

Síndica de Greuges de Barcelona
Maria Assumpció Vilà i Planas

El Barcelonès
Població: 215.848 habitants

El Maresme
Població: 9.625 habitants

El Maresme
Població: 15.368 habitants

El Barcelonès
Població: 1.620.809 habitants

Centre Cultural Calisay
Riera del Pare Fita, 31, 2n pis, despatx 2
08350 ARENYS DE MAR
Tel. 937 95 99 21
defensor@arenysdemar.cat
www.arenysdemar.cat/fitxa.php?id=21395

Ronda de Sant Pau, 45
08015 BARCELONA
Tel. 934 13 29 00
sindicadegreuges@bcn.cat
www.sindicadegreugesbcn.cat

CALELLA

El Maresme
Població: 18.481

ARGENTONA

El Maresme
Població: 12.133 habitants

Defensora del Vilatà-Vilatana
d’Argentona
Mercè Balasch
Carrer Ramon Par, 1
08310 ARGENTONA
Tel. 937 97 49 00
defensor@argentona.cat
www.argentona.cat/defensorvilata

Síndica Municipal de Greuges de
Calella
Sílvia López
Plaça de la Constitució 9
08370 CALELLA
Tel. 937 66 30 30
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CALONGE

FIGUERES

Síndic Municipal de Greuges de
Calonge
Joan Maria Garcia i Mascarós

Síndic Municipal de Greuges de
Figueres
Francesc Canet

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 CALONGE I SANT ANTONI
Tel. 972 66 03 75

Carrer Empordà, 2
17600 FIGUERES
Tel. 97 267 28 44
sindic@figueres.org
www.figueres.cat

El Baix Empordà
Població: 10.804

L’Alt Empordà
Població: 45.946 habitants

sindicdegreuges@calonge.cat
www.calonge.cat

GAVÀ

CORNELLÀ

El Baix Llobregat
Població: 46.538 habitants

El Baix Llobregat
Població: 86.610

Síndic de Greuges de Cornellà de
Llobregat
Joan Barrera i Riba
Centre Cultural Joan N. García-Nieto
Carrer Mossèn Andreu, 13-19
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Tel. 93 376 98 94
sindicdegreuges@aj-cornella.cat
www.cornella.cat/ca/Sindic.asp

CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ
DE L’HEURA

Síndic Municipal de Greuges de
Gavà
Juan Martínez
Plaça de Jaume Balmes, s/n (baixos)
08850 GAVÀ
Tel. 93 263 91 00
sindic@gava.cat
www.gavaciutat.cat/sindic-de-greuges

GIRONA

El Gironès
Població: 99.013 habitants

El Baix Empordà
Població: 1.296 habitants

Defensor de la Ciutadania de Girona
Ramon Llorente

Defensor dels Veïns de CruïllesMonells-Sant Sadurní de l’Heura
Eduardo Vara

Plaça del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 97 241 94 44
defensordelaciutadania@ajgirona.cat
www2.girona.cat/ca/defensor

Plaça de la República, 2
17118 SANT SADURNÍ DE L’HEURA
Tel. 972 64 05 73
defensordelpoble@cmss.cat
www.cmss.cat
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IGUALADA

L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT

Síndica de Greuges d’Igualada
Rosa M. Sánchez Fuentes

Síndica de Greuges de L’Hospitalet
de Llobregat
Mercedes García Villatoro

El Barcelonès
Població: 257.349 habitants

L’Anoia
Població: 39.316 habitants

Plaça de l’Ajuntament, 1 (planta baixa)
08700 IGUALADA
Tel. 938 03 19 50
sindicatura@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Rambla de la Marina, 417, PB
08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. 934 03 29 00
sindicatura.greuges@l-h.cat

L’ESCALA

LLEIDA

Síndic de Greuges de L’Escala
Carles Cervantes

Síndic de Greuges de Lleida
Josep Giné Badia

Carrer Pintor Joan Massanet, 34
17130 L’ESCALA
Tel. 972 77 48 48
sindic@lescala.cat
www.lescala.cat

Carrer Major, 31
25007 LLEIDA
Tel. 973 70 03 56
sindic@paeria.cat
www.sindicaturagreuges.paeria.cat

LA SEU D’URGELL

LLORET DE MAR

Síndica Municipal de Greuges de la
Seu d’Urgell
Anna Martí

Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar
Joaquim Teixidor Planell

L’Alt Empordà
Població: 10.407 habitants

El Segrià
Població: 137.327 habitants

L’Alt Urgell
Població: 12.015 habitants

La Selva
Població: 36.878 habitants

Plaça dels Oms, 1
25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 35 00 10
sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat
www.laseu.cat

Carrer Sant Pere, 36, 2ª planta
17310 LLORET DE MAR
Tel. 972 36 18 36
sindic@lloret.cat
www.lloret.cat
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MANLLEU

PALAFRUGELL

Síndic de Greuges de Manlleu
Josep Maria Anglada

Defensor del Ciutadà de Palafrugell
Josep Esteba Gelpí

Casa de Cultura de Can Puget
Plaça de Dalt Vila, 1
08560 MANLLEU
Tel. 938 51 50 22
defensor@manlleu.cat
http://transparencia.manlleu.cat

Carrer de les Botines, 26
17200 PALAFRUGELL
Tel. 972 01 16 42
defensorciutada@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat

Osona
Població: 20.007 habitants

El Baix Empordà
Població: 22.725

PALAMÓS

MATARÓ

El Maresme
Població: 126.127 habitants

El Baix Empordà
Població: 17.743 habitants

Defensor del Ciutadà de Mataró
Jordi Puigderrajols

Síndic Municipal de Greuges de
Palamós
David Sagrera Serrano

Carrer de Cuba, 47
08302 MATARÓ
Tel. 937 58 24 99
defensor@ajmataro.es
www.mataro.cat

Carrer de Mauri Vilar, 17
17230 PALAMÓS
Tel. 972 60 09 73
sindicdegreuges@palamos.cat
www.palamos.cat

MOLLET

REUS

El Vallès Oriental
Població: 51.128 habitants

El Baix Camp
Població: 103.123 habitants

Síndic Personer de Mollet del Vallès
Lluís Martínez Camps
Masia de Can Lledó
Carrer del Comte d’Urgell, 26
08100 MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 935 44 00 71
sindicpersoner@molletvalles.cat
www.molletvalles.cat

Sindicatura Municipal de Greuges de
Reus
Pere Pagès
Carrer Raval de Robuster, 43, 1r
43204 REUS
Tel. 900 70 11 82 / 977 01 06 55
sindic.de.greuges@reus.cat
www.reus.cat/ajuntament/la-sindicatura-municipal-de-greuges
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RIPOLLET

SALT

Defensora de la Ciutadania de
Ripollet
María Jesús García Martín

Defensora del Ciutadà de Salt
Montserrat Canadell i Cabruja

El Vallès Occidental
Població: 37.899 habitants

El Gironès
Població: 29.836

Centre Cultural
Rambla de Sant Jordi 2-4
08291 RIPOLLET
Tel. 935 04 60 00
defensora@ripollet.cat
www.ripollet.cat

SANT BOI DEL LLOBREGAT
El Baix Llobregat
Població: 82.142 habitants

RUBÍ

El Vallès Occidental
Població: 75.568 habitants

Síndica de Greuges de Rubí
Milagros Calleja
Carrer Aribau, 5, 1ª planta
08191 RUBÍ
Tel. 936 97 21 59
sindicatura@ajrubi.cat
www.rubi.cat/ca/ajuntament/sindica-de-greuges

Síndica Municipal de Greuges de
Sant Boi
Dolors Vallejo Calderón
Plaça Montserrat Roig, 1, 1ª planta
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
Tel. 936 30 20 36
sindicadegreuges@santboi.cat
www.santboi.cat/sindicgreuges

SANT CUGAT DEL VALLÈS
El Vallès Occidental
Població: 89.516 habitants

SABADELL

El Vallès Occidental
Població: 209.931

Síndica Municipal de Greuges de
Sabadell
Eva Abellan
Rambla 69
Casal Pere Quart
08202 SABADELL
Tel. 937 26 42 11
oficina@sindicsabadell.cat
https://sindicsabadell.cat

Plaça Lluís Companys, 1
17190 SALT
Tel. 972 24 65 70
defensordelaciutadania@salt.cat
www.viladesalt.cat

Síndic Municipal de Greuges de Sant
Cugat
Ramon Palacio
Carrer de Francesc Moragas, 32
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Tel. 935 65 70 10
sindicsantcugat@santcugat.cat
www.sindic.santcugat.cat
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SANT FELIU DE GUÍXOLS

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Síndic Municipal de Greuges de Sant
Feliu de Guíxols
Josep Rius i Graners

Defensora de la Ciutadania de Santa
Coloma de Gramenet
Pepa González Lara

Carrer Penitència, 10
17220 SANT FELIU DE GUÍXOLS
Tel. 972 32 80 40
sindic.greuges@guixols.cat
www.guixols.cat/l-ajuntament/sindic-de-greuges.html

Plaça de la Vila, 1
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET
Tel. 934 62 40 12
defensora@gramenet.cat

El Barcelonès
Població: 117.597

El Baix Empordà
Població: 21.721 habitants

SANT FELIU DEL LLOBREGAT
El Baix Llobregat
Població: 44.198 habitants

Síndica Municipal de Greuges de
Sant Feliu de Llobregat
Julia Latorre
Carrer Falguera, 2
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tel. 936 85 80 21
sindic@santfeliu.cat
www.santfeliu.cat

TERRASSA

El Vallès Occidental
Població: 216.428 habitants

Síndica Municipal de Greuges de
Terrassa
Isabel Marqués Amat
Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11
08224 TERRASSA
Tel. 937 39 70 78
sindica.greuges@terrassa.cat
www.terrassa.cat/sindicatura

TORTOSA

El Baix Ebre
Població: 33.445 habitants

SANT JAUME D’ENVEJA
El Montsià
Població: 3.479 habitants

Defensor del Ciutadà de Sant Jaume
d’Enveja
José Luís Navarro i Juan
Avinguda de Catalunya, 22-30
43877 SANT JAUME D’ENVEJA
Tel. 977 46 80 39 / 690 78 10 59
jlnavarro@santjaume.cat
www.santjaume.cat

Defensor de la Ciutadania de Tortosa
Joaquim Ricart Baubí
Plaça d’Espanya, 1
43500 TORTOSA
Tel. 977 58 58 50
defensor@tortosa.cat
www.tortosa.cat

X RECULL D’INFORMES FÒRUMSD / PÀGINA 39

VIC

VILANOVA DEL VALLÈS

Síndic Municipal de Greuges de Vic
Joan Sala i Baiget

Síndic Municipal de Greuges de
Vilanova del Vallès
Alonso Blanco

Osona
Població:

EL Vallès Oriental
Població: 5.285 habitants

Plaça del Pes, s/n (planta baixa)
08500 VIC
Tel. 938 86 21 00 Ext. 11201
sindic@vic.cat
www.vic.cat/viure-a-vic/sindic-municipal-de-greuges/

Edifici del Centre Cultural
Passeig del Centenari, s/n, despatx 2
08410 VILANOVA DEL VALLÈS
Tel. 938 45 63 04
sindicdegreuges@vilanovadelvalles.cat
www.vilanovadelvalles.cat

VILADECANS

El Baix Llobregat
Població: 65.993 habitants

VILANOVA I LA GELTRÚ

Síndic Municipal de Greuges de
Viladecans
José Luís Nicolás
Carrer de Jaume Abril, 2
08840 VILADECANS
Tel. 936 35 18 17
sindicatura@viladecans.cat
www.viladecans.cat/es/sindicatura-de-greuges

El Garraf
Població: 66.077 habitants

Defensora de la Ciutadania de
Vilanova i la Geltrú
Núria Plana
Centre Cívic La Geltrú
Plaça de l’Associació dels Alumnes Obrers, 1
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 938 14 74 06
defensor@vilanova.cat
www.vilanova.cat

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
L’Alt Penedès
Població: 39.532 habitants

VILASSAR DE DALT

Síndic Municipal de Greuges de
Vilafranca del Penedès
Jaume Rafecas Ruiz
Carrer de la Cort, 14
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Tel. 938 92 03 58
sindic@vilafranca.org
www.vilafranca.cat/sindicatura

El Maresme
Població: 8.961 habitants

Defensor de la Ciutadania de Vilassar
de Dalt
Jaume Solé i Riera
Carrer de la Mestra Viladrosa, 11
08339 VILASSAR DE DALT
Tel. 936 93 14 16
defensaciutadana@vilassardedalt.cat
www.vilassardedalt.cat
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