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"Els drets humans estan inscrits en els cors de les persones; estaven aquí
molt abans que els legisladors escrivissin la seva primera proclamació "
Mary Robinson, presidenta de la República d'Irlanda i Alta Comissionada de les Nacions Unides per
als Drets Humans.

"Privar a les persones dels seus drets humans és posar en dubte la seva
pròpia humanitat"
Nelson Mandela, President de la República de Sud-Àfrica i premi Nobel de la Pau.
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Resum
En l'actualitat, el desenvolupament i evolució dels Drets Humans i el procés de
democratització que han experimentat molts països del món ens permet ser
optimistes en relació a la millora de la qualitat de vida de les persones. No obstant
això, a la pràctica, ens trobem que aquests drets es vulneren de manera reiterada i
que les desigualtats augmenten en moltes de les societats on suposadament es
compleixen aquests dos principis. Aquest fet ens porta a plantejar algunes qüestions
en relació a l'eficàcia dels mecanismes de protecció i defensa de la ciutadania
enfront de les greus vulneracions de drets humans, uns drets cada vegada més
complets i complexos que incorporen drets emergents com la defensa del Medi
Ambient. Davant d'aquesta situació global sembla haver sorgit amb força un
moviment municipalista on l'àmbit d'acció local ha demostrat ser més eficaç en els
seus resultats. L'objectiu d'aquest treball és investigar quins mecanismes té la
ciutadania per defensar els seus drets més fonamentals des del seu municipi, és a
dir, la comunitat, l'entorn més proper a la persona, i com aquests municipis poden
tenir un paper molt rellevant en el futur dels Drets Humans.

Summary
At present, the development and evolution of Human Rights and the democratization
process that many countries of the world have experienced allows us to be optimistic
in relation to the improvement of people's quality of life. However, in practice, we find
that these rights are repeatedly violated and that inequalities increase in many of the
societies where these two principles are supposedly fulfilled. This fact leads us to
raise some questions in relation to the effectiveness of the mechanisms for the
protection and defense of citizens in the face of serious human rights violations,
increasingly complete and complex rights that incorporate emerging rights such as
the defense of the Environment. Faced with this global situation, a municipal
movement seems to have emerged with force whose local scope of action has
proven to be more effective in its results.
The objective of this work is to investigate what mechanisms citizens have to defend
their most fundamental rights from their municipality, that is, the community, the
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environment closest to the person, and how these municipalities can play a very
relevant role in the future of human rights.

Paraules clau: drets humans, àmbit local, defensor/a del poble, drets emergents,
rendició de comptes.

Keywords:

human

rights,

local

scope,

ombudsperson,

emerging

rights,

accountability.

Número total de paraules: 17.620
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Introducció
1. Objecte
Els Drets Humans són, sense cap dubte, una de les majors contribucions que la
generació d'homes i dones del segle XX ha llegat a la humanitat per a la posteritat.
Aquest concepte tal com el coneixem avui en dia ens ofereix les bases sobre les que
construir un món millor. Encara que segurament ens trobem encara en els inicis
d'aquesta futura societat més justa, més humana, avui dia ja podem parlar d'una
evolució sociològica que descansa sobre dos grans pilars, la Democràcia i els Drets
Humans. Les societats actuals, immerses en un procés de globalització, estan
explorant noves maneres de defensar els Drets Humans. Al llarg d'aquest treball
pretenc conèixer el moment actual d'aquests Drets, les seves característiques i
evolució, així com demostrar com i per què una de les millors formes de defensar-los
és fer-ho des de l'àmbit local.

2. Justificació
Ens trobem, cada vegada amb més evidències, davant d'una nova era que deixa
enrere el model de societat postindustrial imperant durant el segle XX per
endinsar-se en un procés de globalització i revolució tecnològica. Ningú dubta ja,
que la humanitat es troba immersa en la quarta revolució industrial, una era digital
que imposa transformar el nostre complex sistema d'organització social i reinventar,
entre altres, els mecanismes de protecció de la ciutadania. El potencial de la
interconnectivitat, el big data o la intel·ligència artificial són només el principi, tal com
descriuen Noam Chomsky i Heinz Dieterich1, "La revolució tecnicocientífica que
forma la base de l'expansió mundial del capital, és la tercera revolució existencial en
la història de l'home" (1997:7). Aquesta revolució no està exempta de crisi, una crisi
econòmica i social que posa a prova constantment els pilars de benestar social
sobre els quals se sustenta la democràcia. Aquesta situació la reconeix el Parlament
Europeu i el Consell Europeu i es posa de manifest en el Preàmbul de la Carta dels
Drets Fonamentals de la Unió Europea: "per a això és necessari, dotant-los de major
1

Chomsky, N. y Dieterich, H. (1997). La aldea global. Editorial Txalaparta.
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presència en una Carta, reforçar la protecció dels drets fonamentals d'acord amb
l'evolució de la societat, del progrés social i dels avenços científics i tecnològics".
Aquesta crisi posa en dubte el concepte utòpic de ciutadania mundial i afecta de
manera directa a les persones més vulnerables. Una crisi produïda pel propi sistema
capitalista que defensa en primer lloc els interessos del capital, les grans
corporacions, abans que els interessos de les persones, tal com descriu Sheldon
Wolin, bé es podria abordar aquesta crisi com una situació de manca de valors, els
quals han estat distorsionats, desplaçats o descartats per un bé major, el capital. Així
doncs "la ubicació de la crisi s'ha buscat en els llocs equivocats" (Wolin, 1960: 597).
Si estem d'acord en situar l'origen d'aquesta crisi en el propi sistema econòmic i
social, i coincidim en afirmar que les nefastes conseqüències d'aquesta crisi afecten
de forma directa a les persones més vulnerables, arribant fins i tot a afectar la
majoria de la població humana, es fa necessari buscar nous mecanismes de
defensa. Després dels processos migratoris coneguts com èxode rural, produïts
sobretot durant la segona meitat de segle XX, les ciutats actuals concentren la
majoria de la població mundial, tenint en compte també, el procés de globalització i
l'esmentada revolució digital, sorgeix davant nostre un nou espai, una nova "trinxera"
de defensa dels drets de les persones, la ciutat.

3. Preguntes clau
1. Què són els Drets Humans?
2. Quins tipus de Drets Humans existeixen?
3. De quina manera es poden defensar els drets humans des de l'àmbit local?
4. Quina funció té la figura coneguda com el defensor/a del poble?
5. Què és la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat?
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4. Metodologia
Per poder dur a terme aquest treball de recerca s'ha realitzat una revisió sistemàtica
d'articles científics, documents oficials, manuals i altres textos, així com també s'ha
consultat la legislació internacional, estatal i autonòmica referent als Drets Humans.
S'ha utilitzat una metodologia lògico deductiva de manera que una vegada que s'han
revisat els principis adequats, aquests s'han aplicat a l'objecte d'estudi, que en
aquest cas, és la defensa dels drets humans en l'àmbit local. En el primer capítol
partim de la definició i evolució dels drets humans des d'una perspectiva global i la
situació actual d'aquests en l'àmbit internacional. En aquest capítol a més, es farà
una classificació dels drets humans i s'introduirà el concepte de drets humans
emergents. Des d'aquí, enllaçarem amb la pràctica d'aquests drets des de l'àmbit
local, prioritzant el dret a la ciutat com un factor determinant en la defensa de les
llibertats fonamentals de la ciutadania. Exposant l'Enfocament Basat en Drets
Humans com una metodologia innovadora i útil en relació a aquesta defensa i com la
Xarxa Intermunicipal es presenta també com un mecanisme per a que els municipis
tinguin a la seva disposició diferents eines comunicatives i d'intercanvi d'informació i
experiències per tal que el treball en xarxa sigui útil en la cobertura de les
necessitats dels seus veïns i veïnes. Finalment, en l'últim capítol, parlarem de dos
elements clau en l'àmbit local i la defensa dels Drets Humans, d'una banda, la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, i de l'altra, la figura del
Defensor/a del Poble. Aquests dos recursos s'utilitzen en l'actualitat en molts
municipis per oferir a la seva població la possibilitat de participar activament en la
definició de les polítiques públiques i al seu torn per denunciar possibles
vulneracions de l'Administració en matèria de Drets Humans.
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Capítol I. Els drets humans des d'una perspectiva global
1. El Dret Internacional i els Drets Humans
El Dret Internacional, a través dels seus tractats, normes i altres instruments i textos
legislatius, així com a través de la seva jurisprudència, constitueix un marc legal en
el que se sustenta la defensa dels Drets Humans. És precisament la Declaració
Universal dels Drets Humans (DUDH) de 1948 el que es reconeix històricament com
el punt de partida en la construcció d'aquest marc compartit. És a partir d'aquí on els
diferents estats que accepten aquests tractats es comprometen a l'obligació de
respectar els drets humans i a treballar activament per a la seva aplicació efectiva.
La Declaració Universal dels Drets Humans va ser adoptada en el si de
l'Organització de les Nacions Unides (ONU), com a resposta i mecanisme de
prevenció per a que els terribles fets comesos durant la Segona Guerra Mundial no
es tornessin a produir mai.
En aquesta Declaració es diu que els Drets Humans són la base de la llibertat, la
justícia i la pau entre les diferents nacions del món, i s'emplaça als Estats signants a
treballar activament perquè tots els éssers humans tinguin reconeguts aquests drets.
Aquesta Declaració és a més el principal recurs jurídic que permet el reconeixement
internacional dels Drets Humans i al seu torn estableix la base consensuada de la
definició dels mateixos.

1.1. Principis transversals dels drets fonamentals
Els Drets Humans són drets que té tota persona en virtut de la seva dignitat humana
i aquests són inalienables, és a dir, cap persona pot ser desposseïda dels seus drets
humans. Així doncs, l’Article 2 de la DUDH diu, "Tothom té tots els drets i llibertats
proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma,
religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, de posició
econòmica, naixement o qualsevol altra condició".
El principi d'universalitat dels drets humans és la pedra angular del dret internacional
dels drets humans. Aquest principi, tal com es destaca en la Declaració Universal de
Drets Humans, s'ha reiterat en nombrosos convenis, declaracions i resolucions
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internacionals de drets humans. A la Conferència Mundial de Drets Humans
celebrada a Viena el 1993 per exemple, es va disposar que tots els Estats tenen el
deure, independentment dels seus sistemes polítics, econòmics i culturals, de
promoure i protegir tots els drets humans i les llibertats fonamentals.
Un altre dels principis transversals, el d'horitzontalitat s'entén com la igualtat
d'importància que tenen tots els drets i s'interpel·la directament a tots els governs a
respectar-los sense importar el context sociopolític que visqui el país. D'aquesta
manera s'evita establir jerarquització alguna en els drets humans i per tant, qualsevol
tipus de drets, ja siguin civils, econòmics o polítics poden complementar-se entre si i
són indispensables per al desenvolupament digne dels individus.
La no discriminació és un principi transversal en el dret internacional de drets
humans. Està present en tots els principals tractats de drets humans i constitueix el
tema central d'algunes convencions internacionals com la Convenció Internacional
sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial i la Convenció sobre
l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona. El principi d'inclusió
part del reconeixement de les diferències naturals i culturals que hi ha entre tots els
éssers humans però estableix que davant aquestes, tots i totes hem de rebre un
tracte que garanteixi l’igual exercici dels nostres drets humans. El principi s'aplica a
tota persona en relació a tots els drets humans i les llibertats, i prohibeix la
discriminació sobre la base d'una llista no exhaustiva de categories com ara sexe,
raça, color, i així successivament.
El principi de coherència manifesta directament la necessitat que aquests drets
siguin entesos des d'una perspectiva global i universal, acceptant-se com elements
indivisibles i interdependents. La vulneració d'un dret afecta l'exercici d'altres. Per
exemple, el dret a la vida pressuposa el respecte del dret a una alimentació
saludable i a un nivell de vida adequat, i la promoció i protecció dels drets econòmics
i socials, per exemple, suposa la llibertat d'expressió, de reunió i d'associació, i fins i
tot limitar el dret a l'educació pot influir en el seu nivell de participació en la vida
pública o en com aquesta persona defensa posteriorment els seus drets bàsics.
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L'avanç d'un facilita l'avanç dels altres. De la mateixa manera, la privació d'un dret
afecta negativament als altres.
Finalment, hi ha dos principis transversals, el de participació i el de rendició de
comptes, que fan referència al fet que els drets humans venen acompanyats de
drets i obligacions per part de les persones responsables i titulars d'aquests. El dret
internacional de drets humans estableix les obligacions que han de complir els
Estats. Al passar a formar part de tractats internacionals, els Estats assumeixen
deures i obligacions en virtut del dret internacional, i es comprometen a respectar,
protegir i promoure els drets humans. Al seu torn, els titulars d'aquests drets poden
exigir una rendició de comptes als Estats. D'altra banda, la participació de la
ciutadania en el ple exercici dels seus drets és un principi dels Drets Humans.
Els principis sobre els quals se sustenten els drets fonamentals són un element clau
en l'enteniment i exercici efectiu d'aquests ja que són en si mateixos, una declaració
d'intencions, un marc conceptual que permet garantir una aplicació igualitària en
qualsevol context o situació.
A continuació es mostra un esquema dels principis fonamentals que regeixen la
pràctica dels drets humans.
Figura 1. Principis fonamentals dels Drets Humans

Font pròpia
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Així doncs, totes les nacions i pobles tenen l'obligació de promoure i protegir tots els
drets humans. De tal manera que no importa les distincions que facin les persones o
els governs, el respecte als principis transversals estableix que tots els éssers
humans tenen els mateixos drets humans i aquests són inviolables.

1.2. Tres generacions de Drets Humans
Tal com s'ha dit, la DUDH és una fita històrica que posa les bases per a la defensa
dels Drets Humans, però més de mig segle després de la Declaració, observem com
en el temps transcorregut existeixen diferents factors que han propiciat, i segueixen
propiciant, l'aparició de nous drets humans. Les societats que formen els diferents
pobles i nacions del món són canviants, també ho és el context tecnològic, social i
econòmic. Amb l'evolució del món es produeix també l'evolució dels Drets Humans.
Aquesta mateixa evolució i desenvolupament dels Drets Humans per part de les
societats actuals, es veu reflectida també en l'àmbit jurídic, així doncs, avui dia
comptem amb més de setanta tractats internacionals i multitud de textos legals, així
com una àmplia jurisprudència, que reconeixen i protegeixen els drets humans.
Tal com reconeix la pròpia organització de les Nacions Unides, l'aplicació de la
DUDH i la seva translació als diferents textos constitucionals de molts estats, el
desenvolupament del dret internacional, i la suma dels textos jurídics més rellevants
de totes les nacions constitueixen una base legal extensa i sòlida que permet la
reivindicació dels Drets Humans i la demanda de reparació en cas del seu
incompliment.
Aquest fet ens permet parlar de diferents "generacions" de drets humans, tenint en
compte el moment i context històrics en què s'han desenvolupat. Evidentment,
aquesta classificació no comporta una jerarquització, com ja hem vist, els Drets
Humans tenen un principi d'horitzontalitat.
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Si observem en quin moment històric es reivindiquen els diferents Drets Humans
podem parlar de tres generacions. En la primera generació es van agrupar els drets
civils i polítics, a la segona els drets econòmics, socials i culturals i en la tercera
generació trobem els drets que afecten a col·lectius o grups de persones concrets
que tenen uns interessos o necessitats comuns.
Taula 1. Les generacions de Drets Humans
Generacions de drets
humans

Tipus de drets

Drets inclosos

Segle XVIII i XIX

Dreta civils i polítics

A la vida
Llibertat de circulació
Lliure expressió
Vot
Vaga

Segona Generació

Segle XIX i XX

Drets econòmics, socials
i culturals

Educació
Salut
Treball
Habitatge digne

Tercera Generació

Segle XX i XXI

Drets de solidaritat, pau i
medi ambient

Pau
Medi ambient net
Autodeterminació
Justícia social internacional

Drets emergents

Bon govern
Ciutat
Democràcia
Privacitat digital

Primera Generació

Època d’acceptació

Quarta Generació

Segle XXI

Font pròpia

1.2.1. Drets civils i polítics
La primera generació de Drets Humans contempla aquells drets que van ser els
primers que es van reconèixer. Entre els segles XVIII i XIX es van acceptar aquests
drets, sobretot basats en un principi de llibertat i majoritàriament individuals, a través
dels quals la ciutadania podia exercir una major participació política i control social al
poder o excessos de l'Estat. Aquests drets estan reconeguts en el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, aprovat per l'Assemblea General de les
Nacions Unides en la Resolució 2200 A (XXI), del 16 de desembre de 1966.
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En l'esfera dels drets civils i polítics trobem:
• El dret a la vida
• El dret a no patir tortures ni tractes o penes cruels, inhumans o degradants
• El dret a no ser sotmès a esclavitud, servitud o treballs forçosos
• El dret a la llibertat i la seguretat de la persona
• El dret de les persones detingudes a ser tractades humanament
• El dret a la llibertat de circulació
• El dret a un judici just i imparcial
• El dret a la vida privada
• Dret a la llibertat de pensament, consciència i religió
• El dret a expressar la pròpia opinió lliurement
• Dret d'associació i de reunió
• El dret a contraure matrimoni i formar una família
• El dret a participar en la direcció dels afers públics, a votar i ser elegit i a tenir
accés a les funcions públiques
1.2.2. Drets econòmics, socials, culturals i ambientals
En l'àmbit de la segona generació trobem com a text imprescindible el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. És un tractat general que
reconeix Drets econòmics, socials i culturals i estableix aquells mecanismes
imprescindibles per a la seva protecció. Va ser adoptat per l'Assemblea General de
les Nacions Unides mitjançant la Resolució 2200A (XXI), el 16 de desembre de 1966
i va entrar en vigor el 3 de gener de 1976.
Aquesta segona generació tracta de drets relacionats amb el conegut "estat de
benestar", molts d'aquests drets estan vinculats a necessitats bàsiques, com ara el
dret a la salut o el dret a un habitatge digne i defensa la igualtat de tots els subjectes
per poder gaudir d'unes condicions de vida dignes. En l'esfera dels drets econòmics,
socials i culturals podem trobar, entre d'altres:
• El dret a l'educació
• El dret a un treball digne
• El dret a la seguretat social
• El dret a la protecció de la família
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• El dret a l'alimentació saludable
• El dret a un habitatge adequat
• El dret a la salut
• El dret a la participació en la vida cultural
1.2.3. Drets dels pobles, les minories i els col·lectius vulnerables
Aquesta és la considerada tercera generació, en aquest cas parlem de drets
col·lectius, la vulneració dels quals es pot produir per motius de discriminació cap a
les minories i afecta moltes persones alhora. El gaudi d'aquests drets és individual
però vénen donats per la pertinença a un col·lectiu concret. La protecció de les
minories engloba grups nacionals, religiosos o lingüístics minoritaris que han de
rebre el mateix tracte que altres grups existents en el mateix Estat i que han de tenir
el dret de practicar el seu propi idioma, cultura i religió, amb llibertat, però aquesta
protecció sovint no succeeix. Per exemple, les persones refugiades i desplaçades
forçosament, que han hagut de fugir de guerres, conflictes i persecucions violentes,
es troben massa sovint sense un sostre sota el qual aixoplugar-se, sense menjar,
aigua potable, atenció mèdica o educació.
En l'esfera dels drets col·lectius podem trobar:
• El dret dels pobles a la lliure determinació
• El dret a l'ús lliure de la seva riquesa i els seus recursos naturals
• El dret a la pau
• El dret a l'entorn
• El dret a la protecció internacional i l'assistència a les víctimes de guerra
• El dret de les minories nacionals, ètniques, religioses i lingüístiques a expressar-se
lliurement i a tenir les seves pròpies senyes d'identitat.
• El dret a la protecció dels col·lectius més vulnerables.

2. Els Drets Humans Emergents
En la mateixa línia del que hem vist fins ara, el concepte de Drets Humans
Emergents fa referència a la pròpia evolució dels drets. Aquesta evolució, lligada a
l'evolució de la pròpia societat, es produeix en dos sentits. D'una banda, amb les
noves maneres de relacionar-se de les societats digitalitzades arran de l'aparició de
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noves tecnologies, veiem com sorgeixen noves maneres de comunicar-se, de
desplaçar-se, de comprar i fins i tot d'alimentar-se o protegir-se. Això provoca
l'aparició també de nous drets. D'altra banda, alguns d'aquests drets sorgeixen com
a conseqüència de desenvolupar i aprofundir en els drets ja descrits o reconeguts
anteriorment que potser fins ara no s'havien aplicat de manera efectiva o que en la
seva aplicació descobreixen o propicien noves oportunitats i maneres de defensar
aquests drets. Els drets humans emergents són en definitiva demandes legítimes,
noves o no tan noves, que en plantejar-se donen origen a nous o renovats Drets
Humans. Alguns d'aquests drets emergents, són per exemple el dret a la renda
bàsica, que sorgeix com a resposta a la reivindicació del dret a una vida digna; o per
exemple el dret a migrar o a la mobilitat universal, així com els drets relacionats amb
l'orientació sexual, o el dret a la identitat digital.
Tal com expressa Parella en la seva anàlisi de la Carta de Drets Humans Emergents,
"el concepte de drets humans emergents és innovador perquè manifesta, d'una
banda, la necessitat de reconèixer una sèrie de drets que fins al moment han estat
submergits en l'oblit i en la indiferència, com és el cas dels drets dels pobles
indígenes. D'altra banda, reivindica la necessitat de contemplar una sèrie de nous
drets, encara no reconeguts, sorgits de les transformacions del món actual "(Pareja,
2011:1).

2.1. Dret a la democràcia
Personalment, m'agradaria destacar entre els drets emergents, el dret a la
democràcia. Encara que pogués semblar que aquest dret emergent és molt antic (cal
recordar que el sistema polític democràtic era ja utilitzat en l'antiga Grècia), les
democràcies actuals han superat en complexitat i capacitat les primeres de l'època
clàssica. Les democràcies actuals fan servir com a mecanisme fonamental les
institucions en les que la voluntat popular és interpretada, encara que aquestes
difereixen d'acord amb els diferents tipus de sistema democràtic, comparteixen un
factor comú, que la representativitat d'aquestes institucions se sustenta a través del
vot pel que la ciutadania tria als seus representants. Parlem llavors de democràcia
representativa. En aquest sentit, cal ressaltar una qüestió important, el concepte de
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democràcia actual està lligat al respecte dels Drets Humans. Aquest concepte, en el
seu sentit més ampli, entén la democràcia com una de les noves condicions globals
del sistema internacional, establint els Drets Humans com a valors globals i la
democràcia com a sistema polític de legitimitat planetària. Al món industrialitzat, i
també en aquells llocs de món que estan en procés d'industrialització, la democràcia
fa front a nous reptes, i emergeix com un Dret Humà en si mateixa, com un valor
universal, al qual han d'aspirar totes les societats en el marc de les seves
especificitats culturals i nacionals. Tal com es reconeix en la Carta de Drets Humans
Emergents "el dret a la democràcia implica el dret a viure en una societat lliure i
democràtica, en la qual es respecti l'estat de dret i els drets humans, i a ser
administrat per una administració pública eficaç, transparent i que rendeixi comptes
de la seva gestió "(Carta de Drets Humans Emergents, 2004: 21).
Així doncs, veiem com el Dret Humà a la Democràcia, està estretament lligat al
respecte a les llibertats d'opinió, d'expressió, de pensament, de consciència, de
religió, d'associació i de reunió, així com a multitud de drets, com el dret a la llibertat
de premsa, el dret a sufragi universal en condicions d'igualtat, incloent la realització
d'eleccions periòdiques lliures i justes; el dret a la participació política, inclosa la
igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania per presentar candidatura, el dret a
institucions de govern transparents i el dret d'accés a la funció pública en condicions
d'igualtat.

2.2. Dret al bon govern
Seguint aquest corrent, estretament relacionat amb el dret a la democràcia, sorgeix
un dels drets emergents més rellevants, el dret a un bon govern. En aquest sentit el
concepte de "bon govern" obliga a l'administració a ser molt més sensible amb els
interessos de la ciutadania, a ser més eficaç en la resposta a les seves necessitats i
a estar especialment atenta davant la vulneració de drets, tal com descriu Rodriguez
Arana "perquè es doni el bon govern i la bona administració d'institucions públiques,
cal que aquest poder sigui obert, plural, moderat, equilibrat, realista, eficaç, eficient,
socialment sensible, cooperatiu, atent a l'opinió pública, dinàmic i compatible
"(Rodríguez Arana, 2011:5).
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Per al desenvolupament d'aquest dret emergent al bon govern és imprescindible
tenir en compte el concepte de proximitat. No pot existir una millor administració
pública que la que té proximitat i que respon ràpida i eficaçment a les necessitats
dels veïns i veïnes. De fet, aquesta proximitat i accessibilitat de l'administració
pública és imprescindible per garantir els drets de la ciutadania. D'aquesta manera
és com emergeix el conegut com a dret a la ciutat. Tenint en compte el dret a la
democràcia i el dret al bon govern i portant aquests dos conceptes al seu màxim
exponent ens trobem amb el dret a la ciutat. Aquest dret, reconegut a la Carta
europea d'autonomia local, ens planteja sens dubte un repte per al futur. Reconèixer
que és en el nivell local on aquest dret pot ser exercit més directament fa necessària
una revisió de la legislació vigent per a atorgar a les corporacions locals els mitjans
necessaris. Unes institucions locals que han assumit responsabilitats efectives i
demostrat que són una administració alhora eficaç i propera a la ciutadania. Aquesta
via d'enfortiment de l'autonomia local passa inevitablement per un procés de
descentralització dels poders i competències públiques, deixant clar en aquest sentit
que Europa necessita aquest procés com el millor camí per aconseguir l'exercici ple
dels Drets Humans.
Com ja hem comentat, a causa dels processos migratoris de finals de segle XX, la
majoria de la població mundial es concentra a les ciutats i això reforça encara més la
necessitat de construir unes polítiques públiques sensibles amb aquest nou dret a la
ciutat, o dit d'una altra manera, un nou model de ciutat que tingui en compte els drets
humans. En aquest sentit, el dret al bon govern és un dels drets humans emergents
destacats, en aquest cas, un dret que podríem classificar dins de la branca de dret
administratiu, que troba la seva raó de ser en la millora del funcionament de
l'administració pública des del punt de vista de la transparència, l'accés a la
informació i la qualitat democràtica de les institucions.
L'exercici d'aquest dret exigeix primer un canvi en la cultura administrativa, es fa
necessari que la pròpia administració adopti unes determinades "bones pràctiques"
perquè la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de
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l'organització interna de l'administració i dels elements més determinants d'acord
amb els que pren les decisions. Aquest exercici està estretament vinculat amb el
control social que la ciutadania pot exercir davant de l'administració, un concepte
conegut com "rendició de comptes" o accountability. A Catalunya hi ha una llei de
l'any 20142 que s'ha convertit en una eina imprescindible perquè la ciutadania pugui
exigir aquest dret al bon govern i que té per objecte, entre d'altres, regular i facilitar la
transparència de l'activitat pública garantint el dret d'accés de les persones a la
informació i la documentació públiques. En aquest sentit es reconeix per part de
legislador el següent doble objectiu "aconseguir el major grau d'exigència en el
compliment de les obligacions de servei públic per part de les persones que
assumeixen aquesta responsabilitat, d'una banda, i afavorir una major participació i
compromís de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques, per una altra"
(Preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern).
2.2.1. Principis del bon govern
Hi ha un cert consens pel que fa al dret al bon govern, perquè aquest pugui existir es
fa necessari complir amb alguns principis que, de manera conjunta, donen forma a
l'administració democràtica. Aquests principis són condició necessària perquè el dret
al bon govern es compleixi, entre ells destaca de manera evident la transparència i
l'accés a la informació, però no podem deixar d'esmentar alguns altres com la millora
contínua de la qualitat dels serveis públics, l'avaluació permanent de la gestió
administrativa i dels processos de participació mitjançant indicadors objectius, així
com la participació i la col·laboració de la ciutadania en la definició de les polítiques
públiques més rellevants.
Cal destacar que aquesta participació comporta un diàleg permanent entre
l'administració pública i la ciutadania, és a dir, no és vàlid un procés participatiu
puntual o en un àmbit concret aïllat de la veritable actuació de govern en l'exercici de
les seves funcions diàries. De la mateixa manera que cal establir els mecanismes per
a la rendició de comptes i l'assumpció de responsabilitat davant la ciutadania
2

Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
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derivada de les decisions adoptades, així com facilitar l'accés digital de les persones
per poder garantir el conegut com "govern obert" mitjançant mecanismes i
instruments que permetin la interrelació amb la ciutadania, preferentment amb l'ús de
mitjans electrònics i les tecnologies de la informació i la comunicació. La importància
d'aquest diàleg és molt alta, ja que tal com descriu el professor Joao Seixas, es fa
necessari tenir eines perquè no es produeixi una desconnexió entre qui governa i la
ciutadania que provocaria una crisi de confiança i una pèrdua de cohesió social, "la
capacitat de percepció i d'apropiació dels valors cívics per part d'una comunitat [...]
no deixa de ser, segurament, un dels més essencials pilars per a l'estructuració d'un
panorama de bona governació d'una ciutat" (Seixas , 2008:125).
En aquest mateix sentit es pronuncia la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la ciutat, en el seu apartat IV relatiu al dret a una administració
democràtica local, reconeix el principi de transparència i afegeix un article específic
per parlar de l'eficàcia de l'administració pública que diu el següent:
Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS
1. Les autoritats locals garanteixen l'eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a
les necessitats dels usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o
d'abús.
2. Les administracions locals es dotaran d'instruments d'avaluació de la seva acció
municipal i tindran en compte els resultats de l'avaluació.
(Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, apartat IV)
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Capítol II. Els Drets Humans des d'una perspectiva local

1. El dret humà a la ciutat
El dret humà a la ciutat està estretament vinculat a la necessitat que els municipis,
pobles i ciutats, puguin desenvolupar el paper que semblen destinats a assumir en
relació a la defensa dels Drets Humans. Cal abordar aquest concepte com un
concepte viu, complex i canviant, ja que està indiscutiblement subjecte a la pròpia
evolució de les societats i a l'evolució de la mateixa humanitat en un sentit global. El
dret humà a la ciutat és sens dubte un dret emergent que sorgeix com a culminació
d'aplicar els principis democràtics i els principis del bon govern al concepte de
governança local. El dret humà a la ciutat sorgeix com a resposta ciutadana a la crisi
política i econòmica i la vulneració de drets que es manifesta de forma evident en
moltes de les grans ciutats europees i del món.
Així es fa constar en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat3, un text que va començar a construir-se a Barcelona el 1998 en el marc de la
Conferència "Ciutats pels Drets Humans", precisament organitzada per commemorar
el 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, i que va veure la
llum de forma definitiva a l'any 2000 a la ciutat de Sant-Denis. Aquesta Carta de
Salvaguarda dels drets humans reconeix en la seva introducció que "davant la crisi
que assola la democràcia delegada en l'àmbit dels Estats Nacionals i davant la
inquietud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs
d'un nou espai polític i social". L'objectiu final de la Carta és reivindicar el paper
fonamental dels municipis en la protecció i defensa dels Drets Humans en un món
cada vegada més urbanitzat, identificar i desenvolupar aquells nous drets que
puguin sorgir en el futur i una vegada més establir les eines necessàries per a la
seva protecció.

3

Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (1998). Carta Europea de salvaguarda del drets
humans a la ciutat. Barcelona.
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La realitat actual d'aplicació i respecte dels Drets Humans és molt diferent, dispar,
segons el territori o el lloc concret que s'observi. Encara que avui dia gairebé tots els
països del món han signat la Declaració Universal dels Drets Humans, hi ha per
desgràcia molts països on les vulneracions de Drets Humans són un fet greu i
reiterat. Malauradament, aquestes vulneracions són especialment greus i se centren
sovint en determinats col·lectius, com ara les dones, els infants i les persones més
vulnerables. Fins i tot en les societats més desenvolupades on la majoria de la
població es concentra en ciutats, aquestes "urbs" i els seus governs estan lluny
d'oferir condicions i oportunitats equitatives als seus habitants. La població urbana
de totes les ciutats del món, pateix grans desigualtats, econòmiques, socials,
culturals, i de tota índole provocant com a conseqüència que una part important
d'aquesta població vegi vulnerats els seus drets fonamentals i tingui veritables
dificultats per satisfer les seves necessitats més elementals. Aquí és on sorgeix amb
força el dret humà a la ciutat.
Segons l'ONU - Hàbitat, entitat que promou el desenvolupament urbà sostenible
mitjançant el seu centre d'excel·lència i innovació, "el Dret a la Ciutat és el dret de
tots els habitants a habitar, utilitzar, ocupar, produir, transformar, governar i gaudir de
ciutats, pobles i assentaments urbans justos, inclusius, segurs, sostenibles i
democràtics, definits com a béns comuns per a una vida digna". Ens trobem doncs
davant d'un dret emergent estretament vinculat al món local, un dret humà que es
defensa mitjançant un nou model de ciutat, una ciutat sensible als drets humans que
permeti una millor comprensió de les dinàmiques i circumstàncies que produeixen
les desigualtats i les vulneracions de drets. D'aquesta manera, centrant el punt de
vista en les persones i en els drets que aquestes tenen, de manera inalienable, ens
allunyem del model tradicional que analitza la ciutat simplement des de la
perspectiva de la detecció i cobertura de necessitats. El dret humà a la ciutat
interpel·la l'administració i reforça als titulars de drets, les persones que hi habiten,
perquè mitjançant les accions necessàries, es respectin els seus drets.
Arribats a aquest punt, cal destacar que aquest dret promou el reconeixement de la
plena ciutadania, centrant-se en les persones independentment del seu origen,
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condició o qualsevol altre criteri que en alguna ocasió ha servit per generar exclusió,
obligant a l'administració a actuar tal com explica Rodríguez-Arana, "ha cobrat
especial força i intensitat la consideració central del ciutadà i la perspectiva
instrumental de l'Administració pública com a organització pública de servei objectiu
als interessos generals en la qual s'incardina, com a correlat d'aquesta obligació
administrativa de naturalesa constitucional, el dret fonamental a la bona
Administració pública "(Rodríguez-Arana, 2011:5).
Per a que la ciutadania pugui veure reconegut el seu dret a viure en una ciutat que
no només respecti i garanteixi els seus drets, sinó que els potenciï i desenvolupi fins
al seu màxim exponent, cal realitzar una anàlisi de totes les problemàtiques i de les
possibles causes estructurals. Aquestes qüestions probablement requereixin d'una
resposta integral, transversal, que tingui en compte tot el conjunt de drets, i que per
tant ha de ser una resposta coordinada i multisectorial que faciliti la participació i
implicació de tots els actors necessaris. Com s'ha dit anteriorment, el model de ciutat
de drets humans permet una comprensió més profunda de les causes subjacents de
les problemàtiques i es diferencia, com a mètode d'anàlisi, de l'enfocament basat en
les necessitats.
Així doncs, les polítiques públiques municipals de plena ciutadania treballen
activament en la identificació, no només de les problemàtiques socials, sinó dels
col·lectius i fins i tot les persones que són titulars de drets de manera directa, és a
dir, a través de l'atenció personalitzada. En aquest sentit, el model de ciutat de drets
humans suposa un canvi total en el procés de formulació, desenvolupament i
avaluació de polítiques públiques, avançant un pas més en el model de bon govern
descrit anteriorment.
El dret a la ciutat engloba tot el procés de desenvolupament de les polítiques
públiques municipals, des del diagnòstic i la recollida de la informació, passant pel
disseny i la posada en marxa de les accions concretes, i canvia el punt de vista
d'aquestes, fixant-se com a objectiu maximitzar el benestar de la ciutadania i el
respecte pels drets de cada persona actuant des de la proximitat i els recursos del
propi municipi. Això suposa sens dubte un canvi sociològic del concepte de
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ciutadania i de la manera en què aquesta es relaciona amb l'administració "es pot dir
que el model de ciutat de drets humans reformula la relació Estat-societat i reforça
l'exigibilitat jurídica política i social dels drets humans4".
El dret humà a la ciutat reivindica precisament i sense cap dubte un tracte més humà
per part de l'administració i al·ludeix directament al fet que hi ha algunes persones
que, per una raó o una altra, no reben la totalitat dels beneficis de la ciutadania.
Arribats a aquest punt es fa necessari entrar en la definició o redefinició del que avui
dia entenem per "ciutadania". Aquest concepte és molt més que una construcció
jurídica i es refereix, entre altres coses, a la sensació personal de pertinença a una
comunitat, superant els patrons de discriminació tradicionals on molt sovint els grups
minoritaris poden tenir nacionalitat de país en què viuen, però tot i així se'ls pot
impedir participar plenament en la societat.
Si considerem que una part important d'aquesta plena ciutadania passa per tenir
accés a la participació d'una manera en què les persones puguin influir directament
en les polítiques públiques, ens adonem que hi ha molts individus exclosos
d'aquesta possibilitat. Per no parlar de les persones considerades "apàtrides", que
tot i que el dret a la nacionalitat és un dret humà fonamental, no són ciutadanes de
cap país. L'Agència per als Refugiats de les Nacions Unides, ACNUR, estima que hi
ha més de 12 milions de persones en aquesta situació5.
Un dels exemples més clars vinculats al dret humà a la plena ciutadania és la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC), eina proposada com un mecanisme per garantir una
vida prou digna a les persones i famílies que es troben en situació de pobresa,
potenciant l’autonomia i el seu paper en la societat que els envolta. Un dret
reconegut a Catalunya per la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania, i que a dia d'avui està lluny de la seva total aplicació.

4

Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat (2018). Ciutat de
drets humans. El model de Barcelona. Guia Metodològica
5

https://www.acnur.org/noticias/press/2011/8/5b869b8f1d/acnur-lanza-una-campana-mundial-para-luch
ar-contra-la-apatridia.html
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Podem establir alguns dels principis que defineixen aquest dret emergent i que en
alguns casos coincideixen amb els principis del dret al bon govern. En aquest cas, el
fet diferencial més rellevant és la manera en què s'articulen i es garanteixen els drets
de la ciutadania, a través de l'administració local, és a dir, a través de la ciutat.

1.1. El principi de participació
El principi bàsic més important és sens dubte el de participació. Aquest dret engloba
aquelles accions que les persones poden dur a terme lliurement en la seva
comunitat per promoure, proposar i col·laborar en el desenvolupament econòmic i
social de la seva ciutat. Una participació que no només fa referència a la vida
política, parlem d'una participació en el sentit més ampli d'aquest concepte, una
participació que pot ésser social, associativa, cultural, o fins i tot de caràcter lúdic,
però que implica exercir un paper en la vida activa de la comunitat. Aquesta
participació ciutadana, entesa com a mecanisme d'inclusió, ha de reflectir la
diversitat existent a la ciutat. És llavors una anomalia que un col·lectiu concret sigui
majoritàriament el que participa, per exemple els homes heterosexuals de més de 45
anys i de raça caucàsica. Si predomina la participació d'un sol grup el resultat
possiblement generarà més desigualtat i menys cohesió social.
Apareix llavors un segon principi relacionat amb el dret a la ciutat, el principi
d'igualtat i no discriminació, segons el qual es manifesta que tots els éssers humans
tenen drets sense discriminació de cap tipus amb independència de la seva raça,
color, sexe, ètnia, edat, idioma, religió, opinió política o d'una altra mena, origen
nacional o social, discapacitat, propietat, naixement o altra condició, tal com
estableix la DUDH i els diferents tractats de drets humans.
Altres dels principis del dret a la ciutat són la transparència i la rendició de comptes,
que com hem vist anteriorment estan relacionats amb el dret al bon govern. Cal
destacar que en el cas de l'àmbit local és més fàcil aconseguir el compliment
d'aquests principis, gràcies a la proximitat de l'Administració, i això afavoreix
l'exigibilitat. Aquest concepte, l'exigibilitat, no només en termes legals o judicials,
sinó també en termes polítics i socials, és especialment rellevant i ens porta
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directament a l'últim dels elements destacats en relació a la plena ciutadania i el
principi de participació, l'enfortiment de capacitats de les persones que formen part
de la comunitat. Això passa per generar processos en els quals les persones i els
grups s'apropien de la seva situació, processos d'empoderament, en els que
enforteixen les seves capacitats d'interactuar amb les autoritats públiques i amb
altres grups, per tenir control de les seves vides i així potenciar al màxim la quantitat
i la qualitat d'aquesta participació.

1.2. El principi de subsidiarietat
Tot i que el dret humà a la ciutat està considerat un dret humà emergent, la idea que
l'administració local és especialment eficaç i té un paper important en la defensa dels
Drets Humans, no és nova. Precisament un dels principis més rellevants en aquest
sentit és el principi de subsidiarietat. Un principi que reconeix l'obligació de
l'administració més propera a la ciutadania, normalment l'administració local, a
respondre davant de les seves necessitats com la primera administració que troba la
persona quan té una necessitat.
Per a que aquesta funció sigui possible, cal valorar un element clau, la capacitat
d'autonomia d'aquesta administració i les eines, polítiques i econòmiques, de què
disposa. Un dels convenis internacionals basat en el principi de subsidiarietat i de
democràcia que defensa l'atribució de competències a l'administració local és
precisament la Carta Europea d'Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d'octubre
de 1985 i ratificada pel Regne d'Espanya el 20 de gener de 1988, que en el seu
article 3 estableix el concepte de l'autonomia local en els termes següents:
1. Per autonomia local s'entén el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals
d'ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics, en el marc de la
Llei, sota la seva pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants.
2. Aquest dret s'exerceix per Assemblees o Consells integrats per membres elegits
per sufragi lliure, secret, igual, directe i universal i que poden disposar d'òrgans
executius responsables davant ells mateixos. Aquesta disposició no causarà
perjudici al recurs a les assemblees de veïns, al referèndum o a qualsevol altra
forma de participació directa dels ciutadans, allà on estigui permès per la llei.
(Carta Europea de Autonomía Local, 1985:2)
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Aquesta ratificació va ser possible gràcies a la incipient democratització de l'Estat
Espanyol, un procés que havia començat amb l'entrada en vigor de la constitució del
78 i que en aquest moment era encara molt recent, "els regidors municipals van
deixar de ser nomenats pels governadors civils per a ser elegits directament per la
ciutadania a través de comicis lliures i, davant de l'anterior model exogen de
supervisió i fiscalització jurídica i política, els municipis, províncies i illes van
començar a conèixer el significat de les paraules autogestió i responsabilitat. No en
va, el constituent de 1978 els havia reconegut autonomia per a la "gestió dels seus
respectius interessos" en l'article 137 de la Constitució Espanyola "(Caamaño,
2004:3).
Així doncs, a partir de l'entrada en vigor de la CE de 1978, l'Estat s'organitza
territorialment en municipis, províncies i CCAA, totes elles considerades entitats amb
autonomia per gestionar els seus respectius interessos. Posteriorment, ja a l'any
1985, per mitjà de la coneguda com LRBRL6, es defineixen les entitats que
constitueixen l'Administració Local, que en el cas de l'Estat Espanyol són el municipi,
la província i l'illa en els arxipèlags balear i canari. Així mateix també es consideren
entitats d'àmbit local les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi reconegudes
per les comunitats autònomes, les comarques o altres entitats que agrupin diversos
municipis,

instituïdes

per les comunitats autònomes, així com les àrees

metropolitanes. i les mancomunitats de municipis.
Amb aquesta organització territorial l'Estat distribueix també el poder públic, d'una
forma jerarquitzada, atorgant al propi estat el nivell superior d'aquesta jerarquia i
delegant

en

les comunitats autònomes algunes competències legislatives,

reconeixent així una certa autonomia política, i finalment, reconeixent a les entitats
locals amb capacitat per administrar. Entre les capacitats que la CE reconeix a les
entitats

locals

destaquen la potestat reglamentària, referida a l'aprovació

d'ordenances i de reglaments dins del marc de competències locals, així com la
capacitat d'autoorganització, sent aquest un aspecte important, que la Constitució
reconeix a l'autonomia local, ja que la capacitat per organitzar el consistori de la
6

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de la Administración Local.
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manera que consideri més eficaç i distribuir el treball entre els i les regidores permet
que aquests puguin atendre les necessitats de la ciutadania.
Un fet curiós recollit a la CE és el reconeixement dels municipis com una entitat
anterior a la pròpia legislació i per tant, evidenciant que aquests no són un producte
o creació del legislador. En aquest sentit la legislació es limita a recollir l'existència
natural dels municipis i posa de manifest la importància d'aquests en la vida de la
ciutadania que en ells habita com la via immediata de participació ciutadana en els
assumptes públics. Malgrat tot això, la CE no reconeix als municipis capacitat
política.
Tot i que és cert que la Constitució va suposar una notable modificació de
l'organització territorial de l'Estat amb el reconeixement del dret a l'autonomia dels
municipis per gestionar els seus interessos, no va regular ni reconèixer
competències concretes a aquest tipus d'entitats locals, en considerar que aquestes
tenien una funció diferent de la del legislador ordinari, inicialment l'Estat, com a titular
de les competències bàsiques en matèria de règim local i, addicionalment,
l'autonòmic.
En aquest punt és on el principi de subsidiarietat obté un valor especial. Amb el pas
dels anys s'ha demostrat que l'administració local és qui millor coneix les necessitats
dels veïns i veïnes del seu municipi. L'administració local és sens dubte la més
propera a la ciutadania i també la primera a reaccionar davant d'una necessitat. Tal
com expressa Caamaño "la vella i tradicional tesi en virtut de la qual no hi ha
autonomia política sense potestat legislativa resulta difícilment sostenible en els
ordenaments jurídics actuals que han abandonat una comprensió jerarquitzada i
formal per una altra de tall estatutari i competencial (més ajustada a les demandes
de la globalitat), mitjançant la qual es reconeixen diversos centres normatius,
democràticament legitimats, que interaccionen entre si, i que es relacionen en
termes d'aplicabilitat normativa, primacia, supletorietat i subsidiarietat "(Caamaño,
2004: 10).
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La mateixa LRBRL en el seu article 25 estableix que "el Municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe
d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal".
Hi ha una qüestió no resolta que té tanmateix una fàcil solució, el finançament de
l'administració local és clarament insuficient i no està ben definida, una qüestió que
dificulta l'aplicació del principi de subsidiarietat de la mateixa manera que entorpeix
el desenvolupament de polítiques públiques més eficaces. En aquest cas les
Directrius de l'ONU-hàbitat són molt clares "Els recursos financers de les autoritats
locals han de ser proporcionals a les seves tasques i responsabilitats i assegurar la
sostenibilitat financera i la capacitat de valer-se de mitjans propis. Tot traspàs o
delegació de tasques o responsabilitats per part de l'estat aniran acompanyats dels
recursos financers corresponents i suficients, preferentment garantits per la
constitució o la legislació nacional".
Ens trobem davant d'un moment històric, idoni per avançar en el camí de delimitar i
construir un concepte molt més ambiciós d'autonomia local i per aconseguir un règim
orgànic municipal molt més flexible i complet, més fidel a la realitat, que reflecteixi
les responsabilitats reals que els municipis estan assumint i han de seguir assumint
en el futur, així com la seva capacitat política.
Així és com es produeix a l'Estat Espanyol un moviment municipalista, que fa eclosió
al 2004 amb la coneguda Carta de Vitòria, on es manifesta una accentuació de
l'esperit reivindicatiu del municipalisme, plasmat en el manifest que es va redactar en
el 25è aniversari dels ajuntaments democràtics sota l'eslògan "un nou impuls per a
les ciutats i els pobles del segle XXI". En aquest document s'estableix un decàleg de
les reivindicacions i les aspiracions municipals, reconeixent entre moltes altres coses
que l'administració local ha estat oblidada per l'Estat "l'autonomia local i la capacitat
efectiva dels governs locals per gestionar i atendre adequadament els interessos
ciutadans no són una realitat plena a Espanya. L'agenda política, durant aquests 25
anys, s'ha centrat especialment en altres prioritats "(Carta de Vitòria, 2004: 7).
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Aquest moviment de principis de segle XXI obre un procés de redefinició del marc
local, que obté com a resultat l'elaboració, per un grup d'experts, del Llibre Blanc per
a la Reforma de Govern Local7. En la presentació d'aquest, davant la Comissió
d'entitats locals del Senat, al maig de 2005, el Ministre d'Administracions Públiques
reconeix "[...] s'ha posat de manifest el desajust entre les competències efectivament
exercides i el finançament local, atès que els ajuntaments, per la seva proximitat als
ciutadans, s'han vist obligats a realitzar una acció de suplència en relació a alguns
serveis públics que haurien de prestar l'Administració General de l'Estat o les
comunitats autònomes".
En la mateixa línia, en aquells anys, els missatges del govern estatal anaven sempre
en la direcció de concedir més autonomia política a les entitats locals, també a
través de les reformes dels estatuts d'autonomia que havien d’aprofundir en aquest
àmbit, "el Govern d'Espanya ha expressat la seva opció per a que a través de la
reforma dels estatuts d'autonomia "les pròpies comunitats autònomes desenvolupin
en el marc dels mateixos previsions descentralitzadores que materialitzin els pactes
locals autonòmics", i perquè en aquest context es facin efectius l’enfortiment del
principi de subsidiarietat i de la democràcia local "(Velasco Caballero, 2004:119).
Un cop més, des d'Europa, reforcen el missatge que la descentralització i el principi
de subsidiarietat són elements molt rellevants en la millora de l'eficàcia de les
polítiques públiques i també en la defensa dels drets de la ciutadania, així ho
expressen des de l’ONU a través de les directrius aprovades pel Consell
d'Administració d'ONU-Hàbitat en 2007 i 2009 on s'estableix que, "el principi de
subsidiarietat constitueix la raó de ser del procés de descentralització. Segons
aquest principi, les autoritats triades que estan més properes als ciutadans hauran
d'exercir les responsabilitats públiques".
No obstant això, contràriament al que cal esperar, el 27 de desembre de 2013 el
govern de l'Estat Espanyol publica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
7

Ministerio de Administraciones Públicas, Secretaría General Técnica (2005). Libro Blanco para la
Reforma del Gobierno Local, página 10.
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l'Administració Local, coneguda com LRSAL. Una polèmica llei que fins i tot va
generar una demanda al Tribunal Constitucional per part de més de 2.000 municipis.
Aquesta llei estableix que "les entitats locals no han de tornar a assumir
competències que no els atribueix la llei i per a les que no comptin amb el
finançament adequat. Per tant, només podran exercir competències diferents de les
pròpies o de les atribuides per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat
financera del conjunt de la Hisenda municipal, i no s'incorri en un supòsit d'execució
simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública". Trencant
així una tendència de major autonomia dels municipis en relació a la seva capacitat
d'atendre les necessitats de la ciutadania.

2. L'enfocament basat en drets humans en les polítiques públiques
Resulta imprescindible treballar, des de l'àmbit públic i també des de la ciutadania
organitzada, en un enfocament de les polítiques públiques basat en els drets
humans, per aquest motiu és més important que mai posar atenció a quin tipus de
polítiques públiques es desenvolupen i la qualitat democràtica d'aquestes. Això
implica emfatitzar en el respecte, defensa i realització dels drets civils, polítics,
econòmics, socials, culturals així com també dels drets emergents construint nous
espais de participació i millorant la transparència i la informació de l'ús que es fa dels
recursos públics.
Com hem vist, mitjançant el dret humà a la ciutat, l'administració local pot i ha de
tenir un paper rellevant en la defensa dels drets humans, assumint els principis de
participació i de bon govern, així com el principi de subsidiarietat pel qual queda
obligada a donar resposta a les vulneracions que es produeixen al seu municipi.
Perquè això sigui possible i es realitzi d'una manera eficaç hi ha una metodologia,
l'enfocament basat en els drets humans (EBDH). Aquesta metodologia és sens
dubte la culminació d'un procés que combina teoria i pràctica i que durant anys han
desenvolupat diferents governs i organitzacions internacionals de defensa dels drets
humans. "L’EBDH, que integra el model de ciutat de drets humans, és una" forma de
veure "i una" manera de fer "per arribar a la concreció dels drets humans" (Jiménez
Benítez, 2007:35).
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En aquest aspecte és on les polítiques públiques adquireixen un paper rellevant, ja
que la posada en pràctica d'un nou model de ciutat té una relació directa en la forma
en què es porta a terme la formulació de les polítiques públiques. Tal com recull la
Carta Mundial de Dret a la Ciutat, sovint ha ocorregut que aquestes polítiques
públiques estan allunyades de les necessitats reals de la ciutadania, no escolten o
no fan cas de l'opinió dels veïns i veïnes i es desvinculen dels problemes d'aquests.
En aquests casos, es produeixen conseqüències que afecten directament als Drets
Humans, "Contribueixen a això les polítiques públiques, que al desconèixer les
aportacions dels processos de poblament popular a la construcció de ciutat i de
ciutadania, violenten la vida urbana. Greus conseqüències d'això són els
desallotjaments massius, la segregació i el conseqüent deteriorament de la
convivència social "(Carta Mundial pel Dret a la Ciutat, 2004:184).
L’EBDH es converteix en una metodologia pionera després de la cimera de
Copenhaguen sobre desenvolupament social, celebrada el 1995, on es posa de
manifest una nova forma de reivindicar els drets humans. La mateixa Organització
de les Nacions Unides la defineix en el seu informe anomenat "Operacionalització de
la perspectiva basada en els Drets Humans per a la reducció de la pobresa", com
"l'aplicació de les normes i els estàndards establerts en la legislació internacional
dels drets humans per a les polítiques i pràctiques relacionades al desenvolupament.
Es basa en l'observació de que el desenvolupament humà sostenible depèn i
contribueix a l'exercici conjunt dels drets socials, econòmics, civils, polítics i culturals.
Els principis fonamentals de l'enfocament són la universalitat, la rendició de comptes
i la participació "(Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, 2007:1).
Són molts els organismes internacionals, nacionals i locals que han apostat per
utilitzar l’EBDH en el moment de dissenyar i executar les seves polítiques. Un
exemple rellevant és el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament,
organització que treballa per eradicar la pobresa, protegir el planeta i promoure la
pau i la justícia arreu del món, que va adoptar aquesta metodologia en el 2003, i que
assumeix que només enfortint les capacitats de l'administració local i desenvolupant
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estratègies basades en els drets humans s'aconsegueix reduir la desigualtat i
millorar la qualitat de vida d'aquelles persones més vulnerables.
Aquesta metodologia consisteix sobretot en aplicar de forma transversal els drets
humans en els programes i projectes de qualsevol àmbit en el moment de dissenyar
les polítiques públiques, prenent sempre com a marc de referència els tractats i
normes internacionals sobre drets humans. Cal destacar que tot i que aquesta
metodologia serveix per a qualsevol nivell d'administració pública, aconsegueix el
seu major potencial si s'aplica a les polítiques locals i / o municipals, generant així un
nou model de ciutat "sensible" amb els seus veïns i veïnes i capaç d'oferir millors
respostes a les seves necessitats. Així doncs, un cop reconeguda la importància
d'aplicar aquest enfocament, cal preguntar-se com fer-ho i quines conseqüències
directes comporta. És evident que no hi ha una única manera d'aplicar l’EBDH i els
seus objectius en les polítiques municipals, però segurament una bona manera de
començar és formant als i les funcionàries en temes com la perspectiva de gènere,
la interculturalitat, la interseccionalitat, etc. A més, serà també imprescindible la
creació de noves estructures i espais de debat tècnic on es puguin desenvolupar
polítiques basades en la sostenibilitat, la rendició de comptes, la transparència i la
legitimitat. Canviar el punt de vista en el moment de fer un diagnòstic de la situació,
maximitzar la participació de la ciutadania, dissenyar accions situant les persones al
centre i una infinitat de possibilitats que tinguin sempre en compte com a punt de
partida el respecte pels Drets humans.
Dit d'una altra manera, l’EBDH es podria resumir com la importància que els poders
públics tinguin sempre presents els drets humans en l'exercici de les seves
responsabilitats, "Això comença per assegurar que la mateixa administració compleix
amb els estàndards de drets humans en l'elaboració de les polítiques públiques que
busquen donar resposta a problemes de caràcter públic i el benestar de la ciutadania
"(Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Drets de ciutadania i Diversitat,
2018:15).
En part, l’EBDH és innovador pel plantejament, un nou enfocament, però també per
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les eines que planteja. Un dels elements clau d'aquesta metodologia està relacionat
precisament amb “l’exigibilitat" dels Drets Humans. En aquest sentit és important que
es pugui realitzar una bona anàlisi de les relacions de poder i les desigualtats, així
com de les estructures que les sostenen, l'estudi de les discriminacions socials i, al
mateix temps, l'observació causal de la vulneració dels drets Humans. La proposta
metodològica es basa per tant en l'accés a la informació, necessari per a realitzar
l'anàlisi que hem comentat, i alhora en les accions necessàries per a facilitar aquesta
exigibilitat per part de les persones titulars de drets.
Podem descriure quatre grans grups d'accions que conformen la base perquè
l’EBDH es pugui traslladar a polítiques públiques concretes. En un primer moment és
important identificar els titulars de drets. Per això, és imprescindible comptar amb els
instruments necessaris que permetin identificar i analitzar en quina situació es troben
les persones i col·lectius als que s'han vulnerat els drets. Posteriorment, un cop
identificats els titulars de drets caldrà realitzar una anàlisi dels motius, segurament
sistèmics o estructurals, que han provocat aquesta vulneració.
En segon lloc, és important posar en valor els Drets Humans, visualitzar-los i
difondre'ls. Moltes vegades cal plantejar una intervenció sociocomunitària que
permeti empoderar els titulars d'aquests drets, fer-los conscients dels seus propis
drets. Per això, és important realitzar accions d'informació dirigides a les persones i
als col·lectius vulnerables, accions enfocades a la reivindicació dels seus drets i de
la detecció de les possibles vulneracions.
En tercer lloc, i de forma paral·lela a la tasca d'informació i difusió dels Drets
Humans, és imprescindible que l'Administració pública plantegi polítiques de garantia
i protecció dels drets dels col·lectius vulnerables. Cal generar mecanismes i
instruments garantistes a través de mesures concretes per a respectar-los (revisant
processos i marcs normatius municipals, realitzant formacions, orientacions
tècniques, etc.) i protegir-los (a través mecanismes de sanció i reparació), facilitar les
denúncies en els casos de vulneració, i facilitar la restauració i reparació per part de
l'administració. Entre aquests instruments també s'inclouen els serveis d'atenció a la
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ciutadania que l'administració pot prestar. En darrer lloc, cal promoure accions que
interpel·lin directament als titulars d'obligacions i responsabilitats perquè respectin
els drets humans. A través de processos d'incidència, denúncia i / o col·laboració es
pot desenvolupar les capacitats dels titulars de drets per a defensar-los (auto
defensar-los) així com per interpel·lar els agents sobre les obligacions de
compliment, denunciant en cas de vulneració i recórrer als actors amb
responsabilitats de defensa i garantia.
Figura 2 . Grups d’accions per aplicar l’EBDH a les polítiques públiques

Font pròpia

Tal com s'explica en l'informe Governança Participativa Local: Construint un nou
marc de relació amb la ciutadania elaborat per la Xarxa d'Entitats Locals per la
transparència i participació ciutadana, "la participació ciutadana pot reforçar una
proximitat que en la seva absència depenen només de comportaments individuals
[...] Això pot ser especialment rellevant en un moment en que el distanciament entre
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governants i ciutadania ha passat a ocupar un lloc preferent en l'agenda política"
(Xarxa d'Entitats Locals per la transparència i participació ciutadana, 2018:18). Així
doncs, la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques es
converteix, en el moment actual, en alguna cosa més que una recomanació, arribant
a considerar-se un element imprescindible.
A continuació plantegem com s'aplicaria l’EBDH en l'àmbit de les polítiques
públiques locals amb alguns exemples concrets, recordant que aquest enfocament
està destinat a fer respectar els drets humans mitjançant la metodologia que hem
exposat, basada en quatre grans eixos, els processos participatius que acabin per
incidir en les normatives municipals; els mecanismes de protecció com la formació,
les orientacions tècniques o els serveis d'atenció directa; l'existència de mecanismes
de denúncia en els casos de vulneració; i finalment els mecanismes previstos per
restaurar els drets en cas necessari i reparar el dany causat a la ciutadania.

2.1. La perspectiva intercultural
Tal com hem vist, una de les característiques clau de l'EBDH és l'esforç per
identificar les necessitats de tota la ciutadania, incloent els grups vulnerables, i la
manera en què aquestes necessitats no cobertes vulneren drets fonamentals.
Incorporar la perspectiva intercultural de manera transversal a totes les polítiques
públiques es fa imprescindible perquè l'acció de govern municipal sigui realment
eficaç en la resolució d'aquestes necessitats. La promoció d'un model de ciutat
diversa, intercultural i polièdrica en la qual totes les persones tinguin un accés efectiu
i igualitari a tots els serveis és la millor manera de reconèixer els drets humans i
aplicar-los a la ciutat.
Per millorar l'efectivitat d'aquest EBDH es fa imprescindible disposar d'informació i
dades actuals, fiables i que siguin il·lustratives de les condicions i necessitats de tota
la ciutadania, especialment dels grups més vulnerables. Malauradament la majoria
de les dades existents a nivell nacional o supranacional no compleix amb aquestes
condicions, ja que es tracta de dades agregades o estimades, que prenen com a
referència una mostra massa gran. Per aquest motiu, una de les primeres eines que
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ha de complir l'administració local que vulgui treballar aplicant l’EBDH, és construir
els mecanismes que li permetin recollir les seves pròpies dades, una informació que
ha de recollir i elaborar amb mitjans propis. En aquest cas, la perspectiva
intercultural és molt important ja que durant la recol·lecció de dades i l'anàlisi de la
situació caldrà tenir en compte, de manera especial, que tots els grups vulnerables
siguin identificats.
En aquest cas, ens trobem davant col·lectius generalment exclosos de la participació
política, és a dir que tenen barreres afegides que dificulten la seva participació activa
en els processos de desenvolupament de polítiques públiques. Per aquest motiu
s'hauran d'establir iniciatives per a assegurar la mobilització social i la participació
amb accions específiques destinades a aquells grups més vulnerables. Aquestes
accions, que han d'incentivar i facilitar la participació, estan emmarcades en el que
hem descrit com a processos d'empoderament de les persones i els col·lectius
titulars de drets pel que fa a les polítiques de plena ciutadania.
Una de les mesures que l'administració local pot realitzar i que són especialment
rellevants són els mecanismes de cohesió, com els cercles de cohesió, taules de
coordinació, la creació de xarxes de relació entre entitats, així com l'acompanyament
i treball conjunt per part de l'estructura tècnica municipal amb les entitats de
persones migrades. Altres instruments possibles per millorar l'eficàcia de les
polítiques en qüestió de drets humans tenint en compte la perspectiva intercultural,
poden ser accions d'informació, formació, incidència i mobilització, mecanismes
dirigits principalment a la protecció de drets fonamentals dels migrants. La proximitat
de l'estructura tècnica i política d'una corporació local permet tenir una especial
sensibilitat en aquestes accions, per exemple, usant en els seus comunicats i
butlletins informatius idiomes de països d'origen d'aquestes persones, comptant amb
mediadores interculturals a les intervencions socials o acompanyant en el procés de
regularització oferint suport jurídic, oferir espais d'acollida on les persones que ho
necessiten trobin refugi i un servei tècnic expert en processos migratoris que pugui
atendre les seves demandes. Una altra de les mesures de garantia seria aplicar una
metodologia de treball transversal amb les diferents àrees de l'Ajuntament
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implicades amb aquests col·lectius i entitats de migrants, per exemple aplicant la
política de "finestreta única".
Molt més complex és per exemple disposar de mecanismes per respondre a les
vulneracions de drets humans així com de mecanismes de reparació. En aquest cas,
cal contemplar també els mecanismes directes de denúncia, com ara la figura del
defensor / a del poble o plantejant oficines d'atenció a la ciutadania on es recullin les
denúncies d'aquestes persones migrades, i també sistemes d'anàlisi dels drets que
s'han vulnerat i de les causes que ho estan fent possible.
Finalment, s'haurà d'establir una sèrie específica d'objectius i indicadors relatius a
l'eficàcia de les polítiques que s'han consensuat al llarg del procés participatiu, tenint
en compte el treball a curt, mitjà i llarg termini. Per això, més enllà dels indicadors
serà d'especial rellevància crear mecanismes efectius de monitorització i rendició de
comptes per assegurar que els titulars de deures puguin ser responsabilitzats per
l'incompliment de l'establert.

2.2. La perspectiva feminista
L'aplicació de la perspectiva feminista en l'acció política és necessàriament
transversal, és a dir, no hi ha un àmbit de "la dona", tot el contrari, la dona està
present en tots els àmbits de la vida, tal com expliquen Càndida Gago i Juana Mª
Rodríguez8 "les polítiques d'igualtat entre dones i homes, en termes generals,
consisteixen en la posada en marxa de mesures de caràcter corrector o
compensatori tendents a eliminar aquelles discriminacions per raó de sexe que
limiten a dones i homes l'oportunitat d'accedir i desenvolupar-se en igualtat en
qualsevol àmbit polític, social, econòmic, cultural, afectiu, educatiu, etc.".
La igualtat, com oposat de discriminació, és precisament un dels drets fonamentals
que ha de prevaler, així com la protecció davant agressions de tot tipus. Per tant,
8

Gago, C. y Rodríguez, J.M. (2014). Presente de las políticas de igualdad en ámbito local de la
Comunidad de Madrid. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.o 66 - 2014, págs.
341-367
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com és evident, des del punt de vista local existeixen una infinitat d'oportunitats per
defensar aquests drets i és a la ciutat on aquestes polítiques d'igualtat poden assolir
el seu major potencial.
Una de les principals mesures que s'han implantat en un gran nombre de municipis,
relacionades amb l'aplicació de l'EBDH en les polítiques municipals, és la creació de
la regidoria de la dona. De fet, encara que pugui semblar increïble, l'aplicació d'una
mesura similar però en aquest cas en el govern central de l'Estat Espanyol és
relativament recent, ja que la creació del Ministeri d'Igualtat data del 2008 i es va fer
amb l'objectiu d'implementar les mesures incloses en la Llei per a la Igualtat i en la
Llei Integral contra la Violència sobre la Dona.
Així doncs, en els últims anys s'ha vist com el nombre de dones que participen en la
política professional municipal s'ha anat incrementant progressivament. A Catalunya
per exemple, en 2019 hi havia un 18,4% d'alcaldesses respecte al total de municipis,
un 35,2% regidors eren dones i hi havia una presidenta de la Diputació Provincial, tal
com reflecteix el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 2019-2022.
Això implica que moltes de les grans ciutats tenen en compte la necessitat
d'incorporar aquesta perspectiva a la seva acció de govern i comencen a treballar
per una ciutat més segura, inclusiva i feminista. L’EBDH permet fer una detecció i
revisió d'aspectes tan dispars com la qüestió urbanística i la millora de l'espai públic,
o la incorporació de la variable de gènere en les polítiques dels departaments de
Recursos Humans treballant per la total supressió de la bretxa salarial, així com
incorporar també la visió de gènere en els procediments de contractació pública i
garantir que aquests concursos acabin en mans d'empreses o entitats que fomenten
unes condicions laborals i salarials dignes.
Un altre exemple serien les llistes electorals "cremallera", molt esteses en l'àmbit
municipal, una eina que consisteix a garantir la inclusió del mateix nombre d'homes i
de dones en les llistes que els partits polítics presenten a les eleccions al consistori.
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En aquest cas, es tracta de comptar amb la participació de la dona en la política, un
fet que sembla superat però que està encara lluny de la paritat. Només amb la
participació de la dona en tots els processos d'anàlisi i definició de polítiques
públiques es pot avançar en qüestions d'igualtat.
Una de les mesures que podem considerar com preventiva o de garantia seria
l'impuls d'una ciutat coeducadora, promovent polítiques en els àmbits de l'educació
formal i no formal, en l'oci i en l'esport, en la infància i al llarg de la vida, orientades a
aconseguir la igualtat entre homes i dones. Altres mecanismes de protecció que es
poden realitzar passen per oferir formació específica als tècnics i tècniques
municipals,

posar

en

marxa

serveis

específics

d'informació,

orientació

i

assessorament a la dona, promoure la cooperació interadministrativa, difondre les
iniciatives existents, fomentar el treball en xarxa i la difusió de bones pràctiques i
totes aquelles mesures que ajudin a visibilitzar les polítiques d'igualtat.
Un cop més, la major dificultat amb què es troba l'administració local està
relacionada amb els mecanismes per facilitar les denúncies en els casos de
vulneració, i oferir possibles mesures de restauració i reparació per part de
l'administració. En aquest cas, els municipis poden ajudar per exemple formant a la
policia local en temes com la detecció i resolució de casos de violència masclista,
oferint acompanyament, assessorament i protecció a la víctima.
En conclusió, podem dir que si s'aplica correctament l’EBDH en les polítiques locals
d'igualtat, l'impacte de les accions es veurà incrementat exponencialment. Són
moltes les eines de què disposa un consistori per millorar la qualitat de vida de les
dones i molt llarg el recorregut que encara queda per fer en l'àmbit de la igualtat.

2.3. L'accés a l’habitatge
L'accés a un habitatge digne s'ha convertit en un dels drets més violats en les
societats desenvolupades actuals. Tot i que la CE reconeix en el seu article 47 que
"Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders
públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes
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pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització de terra d'acord amb
l'interès general per impedir l'especulació", veiem com un dels temes més recurrents
en les campanyes polítiques d'algunes organitzacions és la seva repetida vulneració.
Aquest és un àmbit, el d'accés a l'habitatge, molt complex en el qual intervenen
multitud de factors i en què influeixen també qüestions macroeconòmiques. Un dret
fonamental, que desgraciadament s'ha mercantilitzat i que ha quedat supeditat a
l'especulació i al negoci. La realitat és que hi ha moltes persones que no tenen
cobert aquest dret fonamental.
Segons la Resolució del Parlament Europeu, de 21 de gener de 2021 2019/2187
(INI), sobre l'accés a un habitatge digne i assequible per a tothom, en molts estats
membres, la taxa de persones sense llar ha augmentat en l'última dècada a causa
de l'increment dels costos de l'habitatge i a la retallada dels programes socials i la
suspensió de les ajudes. La resolució remarca que, a la UE, cada nit, al menys
700.000 persones dormen al carrer o en albergs, el 70% més que fa deu anys.
A la problemàtica de les persones sense llar se suma també la necessitat d'accés a
aigua potable de qualitat, aigua corrent i sistema de clavegueram per al correcte
tractament de les aigües grises. De la mateixa manera que cal tenir en compte la
pobresa energètica, també l'accés al subministrament elèctric i la necessitat que
aquest habitatge estigui ben condicionat per no passar fred i les persones que
l'habiten puguin fer-ho en condicions dignes.
El primer pas, com hem vist anteriorment, tracta d'identificar els titulars de drets. La
millor manera és a través dels serveis municipals relacionats amb aquest àmbit, com
per exemple, amb la creació d'una oficina local de l'habitatge. Aquesta detecció l’ha
de fer la pròpia estructura tècnica, posant en relleu la necessitat de conèixer i tractar
les dades i la realització de diagnòstics.
Un dels casos més comuns associat a aquesta problemàtica és el de famílies
afectades per la hipoteca, que a causa de les dificultats per fer front als pagaments

44

Pau Cónsola Párraga
La defensa dels Drets Humans des de l'àmbit local
TFM Investigació

d'amortització es veuen immerses en un procés de desnonament. En aquests casos
la intervenció dels serveis municipals són especialment rellevants, no només dels
serveis socials, també de serveis d'intermediació de deutes de l'habitatge o les
taules d'emergència habitacional. Són moltes les possibilitats que l'administració
local té per actuar en cas d'emergència habitacional. En aquests casos també és
molt important la informació de què disposen els municipis, com els informes tècnics
on s'inclouen la identificació d'immobles ocupats, buits, sense cèdula, edificis sense
acabar, etc. Així com la informació relacionada amb les necessitats i perfils dels
diferents col·lectius diana com la disponibilitat potencial de parc públic d'habitatges.
Per garantir la protecció del dret a l'habitatge a les persones o col·lectius més
vulnerables, aplicant un EBDH hi ha mesures de prevenció com per exemple, una
borsa de mediació de lloguer social, que es beneficiï de la captació d'habitatges del
mercat privat provinent de particulars i entitats bancàries, i del mercat públic.
L'empoderament dels titulars de drets mitjançant processos participatius en el marc
de la planificació sectorial, com ara els Plans Locals d'Habitatge en què s'estableixen
canals de debat, consulta i participació. També es poden llençar campanyes
informatives sobre l'accés a l'habitatge i qüestions específiques com els drets
energètics utilitzant diferents mitjans de comunicació com la web municipal, revistes
o diaris locals, o les xarxes socials.
Una altra possibilitat és posar el parc d'habitatge propi a disposició dels col·lectius
més vulnerables a través d'un fons social d'habitatge coordinat amb la taula
d'emergència, que pugui posar a disposició els habitatges desocupats i destinar-los
a lloguer assequible i social, posar en funcionament una oficina de consulta i suport
jurídic i fins i tot es poden posar en pràctica eines més innovadores com la promoció
de cooperatives de cohousing intentant buscar fórmules creatives d'accés a
l'habitatge. Un exemple d'aquestes mesures és el servei d'emancipació juvenil9 que
té la meva ciutat, Terrassa, que assessora i exerceix funcions de mediació entre els
joves de la ciutat i els possibles propietaris d'habitatges per garantir que les

9

Página web del servicio de emancipación juvenil
https://casabaumann.cat/index.php/oficina-jove/habitatge

del

Ayuntamiento

de

Terrassa:
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condicions del lloguer siguin dignes i oferir diferents alternatives d'habitatge a un
preu assequible.
Finalment, per interpel·lar els titulars d'obligacions hi ha eines en mans dels governs
locals, com ara l'aprovació d'alguna ordenança municipal reguladora d'habitatges
buits per sancionar el manteniment d'habitatges desocupats i regular la captació
d'habitatge de mercat de propietat privada, per destinar-la a lloguer social.

3. La Xarxa Intermunicipal
Una de les propostes més interessants per a que les entitats locals puguin assolir el
seu màxim potencial és precisament el treball en xarxa, facilitant la interconnexió de
moltes entitats locals i les conegudes com a estructures de governança complexa,
"el concepte de xarxes de polítiques públiques (policy networks) s'ha revelat com
una excel·lent eina analítica a l'hora d'examinar el procés de disseny i implantació de
les polítiques públiques, partint de la base d'analitzar a aquestes més com a resultat
d'una interacció entre diversos actors que com a producte d'una decisió "(Alberto de
la Peña, 2012:126).
Aquesta xarxa també està reconeguda en l'anteriorment esmentat Llibre Blanc de
Govern Local "en aquest sistema reticular, el municipi és el node principal que en la
seva relació amb els altres municipis i les altres entitats locals va a trobar l'espai
adequat per desenvolupar les seves polítiques".
Les societats actuals estan fortament tensionades pel procés de globalització, que
com ja hem dit es tracta en gran mesura d'un procés econòmic d'escala mundial i
que es caracteritza entre altres coses per la creixent comunicació i interdependència
entre les persones de diferents societats. No obstant això, aquest procés de
revolució de les tecnologies de la informació indissociable al procés de globalització
també té alguns avantatges, entre elles l'intercanvi de coneixements, la suma
d'esforços i recursos de multitud de persones i la millora de les eines per al treball en
xarxa. Així doncs, en aquest procés de globalització, encara que sembli contradictori,
emergeix amb força el concepte del "local" com a contraposició al "global" i es posa
en valor la interacció entre aquests dos conceptes, així com també, cada vegada
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amb més importància, les xarxes d'intercooperació. Tal com expressa Caamaño, "en
la societat que ens toca viure, progressivament, la part local interactua directament
amb la global i, al seu torn, la global s'instal·la en l'àmbit local. La UE governance,
amb les seves propostes de governs multinivell capaços d'actuar dins d'un sistema
flexible de xarxes en la procura d'objectius estratègics comuns, podria servir-nos
d'indicador de futur sobre el paper que ha de desenvolupar un sistema de govern
local i les seves necessitats jurídic- estructurals "(Caamaño, 2004:17).
Existeixen molts exemples d'aquest tipus de xarxes intermunicipals, algunes fins i tot
de dimensió global, altres més concentrades en algun territori concret. En tot cas,
s'ha demostrat que aquestes estructures complexes són també un bon mecanisme
de defensa dels drets humans. En concret, a Catalunya cohabiten diverses xarxes
intermunicipals amb característiques similars i amb el mateix objectiu de promoure i
defensar els Drets Humans.

3.1. La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans
A Catalunya existeix des de l'any 2003 la "Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets
Humans", impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Institut de Drets
Humans de Catalunya. En aquest cas la xarxa es va crear mitjançant la redacció
d'un protocol de defensa dels drets humans amb un doble objectiu, aprofundir en la
democràcia local mitjançant l'assumpció, per part dels municipis de la província de
Barcelona, dels principis i drets establerts a la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat i al seu torn, facilitar la difusió i aplicació d'aquesta Carta.
En el cas de la "Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans", formada per més de
80 municipis, veiem com la Diputació de Barcelona exerceix un paper rellevant i,
entre moltes altres funcions, fomenta el debat i l'intercanvi per tal d’aprofundir en el
coneixement, l'aplicació i el desenvolupament de la Carta Europea. A més, s'ha creat
una petita estructura organitzativa composta per quatre grups de treball definits a
través de la mateixa estructura de la Carta. El primer grup treballa els Drets relatius
a la ciutat, la igualtat, la llibertat, la protecció de col·lectius, la solidaritat, la
cooperació municipal i el principi de subsidiarietat. El segon treballa els Drets relatius
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als serveis públics de protecció social, l'educació, el treball, la cultura, l'habitatge, la
salut, el medi ambient, l'urbanisme, la circulació, l'oci i els consumidors/es. El tercer
grup treballa sobre els drets relatius a la participació política, a l'associacionisme, a
la vida privada i familiar i a la informació. I l'últim grup de treball analitza els Drets
relatius a l'eficàcia dels serveis públics, el principi de transparència, i la policia de
proximitat.

3.2. Les Ciutats Defensores dels Drets Humans
Aquesta xarxa de ciutats és un projecte impulsat i finançat pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. Aquest organisme format per Ajuntaments
catalans i altres entitats municipalistes com les diputacions, té per objectiu principal
finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat i permet que els
ajuntaments estiguin representats permanentment en aquells organismes en què els
objectius coincideixen amb els dels poders locals en l'àmbit de la cooperació al
desenvolupament i la solidaritat. Al seu torn, el FCCD desenvolupa una estratègia de
treball enfocada cap a la cooperació tècnica municipal que permet enfortir i
augmentar les capacitats tècniques dels ajuntaments.
Aquesta xarxa municipalista està gestionada per la Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat i compta amb la participació de 27 ajuntaments i 9 entitats i institucions
catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i
global (veure Annex 1. Vídeo promocional XI edició de Ciutats Defensores de Drets
Humans 2021). Les seves accions estan encaminades fonamentalment a millorar la
visibilitat de les entitats que treballen en la defensa dels drets humans, a través de
trobades, entrevistes amb els mitjans de comunicació, l'elaboració de materials de
sensibilització i difusió, i amb l'impuls de campanyes conjuntes per exigir
l'alliberament de persones defensores de drets humans a les que se les ha privat de
llibertat de manera injusta per denunciar situacions de vulneració.
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3.3. L’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
Aquesta és sens dubte la major xarxa de municipis del món, una xarxa global de
ciutats i governs locals i metropolitans que té com a principal objectiu defensar,
visibilitzar

i amplificar les capacitats dels governs locals en qüestió de

desenvolupament econòmic i social, a través de la col·laboració, el diàleg, la
cooperació i l'intercanvi de coneixements (veure Annex 2. Retall notícia del diari
Metropolis). L'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) va
adoptar el 2011 l'Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat, en el marc del seu
Consell Mundial de Florència, en què van participar més de 400 alcaldes de tot el
món.
Il·lustració 1. Mapa de seccions de l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units

Font: Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
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Aquesta xarxa municipalista aposta per enfortir la cooperació al desenvolupament
centrant les accions de les entitats municipals en la proximitat i la sostenibilitat. Entre
els seus objectius es troba la transformació de les condicions de vida dels més
vulnerables, situant a la ciutadania en el centre de la prestació de serveis públics
locals d'una forma més inclusiva i concentrant esforços i recursos, de forma
coherent, per maximitzar l'impacte de les seves accions.
La CGLU té previst en el període 2021- 2022 impulsar el paper de les "ciutats pels
drets humans" per enfortir les accions dels ajuntaments en iniciatives relacionades
amb la violència contra les dones, el foment de la pau i altres temes relacionats amb
el dret a la ciutat. Tal com va expressar el seu president en l'última reunió de la
Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans de CGLU,
Philippe Rio, alcalde de Grigny: "Els governs locals són territoris de resistència i
resiliència en els que defensem i conquerim els drets humans diàriament. Som els
territoris d'innovació on aportem solucions. Els convidem a unir-se a el procés de
seguiment de la Carta dels Drets Humans a la Ciutat per fer realitat aquesta visió".
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Capítol III. La defensa dels Drets Humans a la Ciutat

1. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
Després que el Congrés de poders locals i regionals del Consell d'Europa aprovés la
Carta Europea d'Autonomia Local, l'any 1985, van haver de passar més de deu anys
fins que, en el marc de la celebració del 50è aniversari de la DUDH, a Barcelona,
s'aconseguís el conegut "Compromís de Barcelona" signat el 17 d'octubre de 1998,
que constituïa un full de ruta per a l'adopció d'un nou document, la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Aquest text, signat avui dia per més de
400 ciutats a tot el món, es va aprovar definitivament a Saint-Denis l'any 2000. En
aquesta

Carta

es

descriuen

els

compromisos i les responsabilitats que

l'administració local, com a actor molt rellevant en la defensa dels Drets Humans, té
davant de la ciutadania. La Carta s'ha convertit avui en dia en el millor instrument per
defensar els drets humans actuant sota els principis de subsidiarietat i democràcia, i
diu textualment: "La vida a la ciutat ens imposa també el reconeixement de nous
drets: el respecte pel medi ambient, la garantia d'una alimentació sana, de la
tranquil·litat, de les possibilitats d'intercanvi i d'oci, etc.10".

1.1. Quins drets contempla?
La Carta està formada per vint articles, estructurats en cinc parts, una disposició final
i cinc disposicions addicionals. En la seva primera part, sota el títol "disposicions
generals" trobem l'article primer, una declaració del que després s'anirà desgranant
al llarg de tot l'articulat, el dret a la ciutat. Aquest article primer està dividit en dues
parts que diuen:
1. La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen
dret a trobar les condicions per a la seva realització política, social i ecològica,
assumint deures de solidaritat.
2. Les autoritats municipals fomenten, per tots els mitjans de què disposen, el
respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.

10

Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans (1998). Carta Europea de salvaguarda del
drets humans a la ciutat. Barcelona
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Així doncs, en aquesta disposició general ja es parla de dignitat, solidaritat,
realització i qualitat de vida. De la mateixa manera que en els següents articles es
reconeix el dret a la llibertat lingüística, religiosa i cultural, el principi d'igualtat de
drets, la no discriminació per cap motiu, la protecció dels col·lectius més vulnerables
i en un lloc destacat del principi de subsidiarietat. Aquest principi, recollit en l'article
7, insisteix en la idea que la millor manera de garantir els Drets Humans és
aconseguint que els serveis públics que atenen les necessitats de la ciutadania,
depenguin del nivell administratiu més proper a aquesta, de manera que puguem
maximitzar l'impacte de les polítiques públiques i la seva eficàcia.
A la segona part de la carta es descriuen els drets civils i polítics, com el dret
d'associació, de reunió i de manifestació, el dret a la pròpia participació política o el
dret a la informació. Aquest últim, té una especial importància ja que està molt
relacionat amb el dret al bon govern i a una administració transparent, que està
obligada a oferir a la ciutadania una informació veraç i d'utilitat.
A la tercera part trobem els drets socials, ambientals, culturals i econòmics, drets de
segona generació, entre els quals destaquen el dret a l'habitatge, a l'educació i a la
salut. Però també apareixen, i són especialment rellevants per a l'administració local,
drets emergents com el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, i el dret a la
tranquil·litat a la ciutat.
En la seva part quarta, la Carta descriu els drets relacionats amb el dret a la
democràcia, sota el títol de "drets relatius a l'administració democràtica local",
trobem principis com el de transparència o d'eficàcia de l'administració pública.

1.2. Quins mecanismes de garantia i eines de protecció preveu?
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat contempla en la
seva part cinquena alguns mecanismes de garantia dels drets humans, entre ells,
una policia de proximitat amb un marcat caràcter preventiu, una administració de
justícia local que faciliti l'accés a la ciutadania, jutges de pau, i altres elements molt
rellevants. En aquest punt cal destacar el reconeixement de mètodes extrajudicials
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per resoldre els conflictes entre la ciutadania, mitjançant la implantació de
mecanismes públics de conciliació, transacció, mediació i arbitratge. A més, en
l'article 27 es descriuen els mecanismes de prevenció que preveu la Carta, descrits
en dos apartats:
1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius: - mediadors
socials o de barri, en particular a les zones més vulnerables. - Ombudsman municipal o
defensor del poble, com a institució independent i imparcial.
2. Per facilitar l'exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la
població l'estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d'alerta
constituïda per ciutadans i ciutadanes que s'encarregarà de l'avaluació de l'aplicació de la
Carta.

Aquest mecanisme, la creació d'una Comissió ciutadana, és una de les eines de
prevenció especialment important precisament perquè va en la línia de donar poder
a la ciutadania, interpel·la directament a la societat civil perquè aquesta assumeixi la
seva responsabilitat en el procés de rendició de comptes (veure Annex 3). La
Comissió emergeix així com un instrument autoritzat, amb capacitat per vetllar pel
compliment del que estableix la Carta, i com un mecanisme eficaç per a la protecció
dels Drets Humans a la ciutat.

2. La figura del defensor/a del poble o l’Ombudsperson
Un dels actors més importants en la defensa dels drets humans en l'actualitat és el
defensor/a del poble, una figura que compta amb una especial proximitat a la
ciutadania i una certa independència o autonomia pròpia que li permeten
desenvolupar les seves funcions amb molta eficàcia. A l'estat espanyol, el 7 de maig
de 1981, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei Orgànica 3/1981 de 6
d'abril, del Defensor del Poble. L'article 10.1 d'aquesta llei designa els qui poden
recórrer a aquesta figura, "Podrà dirigir-se al Defensor del Poble tota persona natural
o jurídica que invoqui un interès legítim, sense cap restricció. No podran constituir
impediment per a això la nacionalitat, residència, sexe, minoria d'edat, la incapacitat
legal del subjecte, l'internament en un centre penitenciari o de reclusió o, en general,
qualsevol relació especial de subjecció o dependència d'una Administració o Poder
públic". A més, a la CE de 1978 ja s'esmenta aquesta figura en el seu article 54, on
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es refereix a la necessitat de promulgar una llei especial al respecte "Una llei
orgànica regularà la institució del Defensor el Poble, com a alt comissionat de les
Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest
títol". A Espanya aquest càrrec l'ocupa Francisco Fernández Marugán, qui des del
21 de juliol de 2017 va assumir el càrrec.
A Europa, aquesta figura es va regular uns anys més tard, el 1998 l'Assemblea
General de les Nacions Unides va aprovar la "Declaració sobre els Defensors de
Drets Humans" de l'ONU, després de 14 anys negociant el seu esborrany. En la seva
redacció van col·laborar diverses ONG i entitats estatals, així com delegacions de
diferents països per poder redactar un document nascut del consens que regulés
aquesta figura i explicita el deure que té qualsevol ciutadà/na de defensar els drets
humans i les llibertats fonamentals. No és un document vinculant jurídicament però
ofereix unes directrius per a l'exercici de les funcions d'aquestes persones, recorda
les obligacions i responsabilitats que tenen els estats i s'apel·la a la ciutadania
general perquè s’empoderi en la defensa dels drets.
A més dels defensors/es de la vila de cada Estat, des de la UE també es va instaurar
aquesta figura, la primera ombudsperson europea es va triar el 1995. En l'actualitat,
la defensora del poble europea és Emily O'Reilly i té la seva seu a Estrasburg, qui
pot rebre les reclamacions de qualsevol ciutadà/na de la UE, residents o empreses
amb domicili en algun Estat membre (veure Annex 4).
A Catalunya, aquest càrrec és esmentat en els articles 78 i 79 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya de 2006, i en concret regulat pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges. Tal com
s'estableix en el seu article 2 "El Síndic de Greuges, òrgan de caràcter unipersonal,
gaudeix d'autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord
amb les lleis". A més, a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern es regula l'actuació del Síndic de Greuges com a
sistema de garantia per poder exercir reclamacions. El Defensor del poble català
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actual és Rafael Ribó Massó. Cal tenir en compte que segons el Fòrum de Síndics i
Síndiques, Defensors i defensores locals de Catalunya, aquesta és la comunitat
autònoma on hi ha un major nombre d'ombudsman locals de tot l'estat espanyol, en
total hi ha 42 defensors i defensores del poble que exerceixen el seu mandat en
l'àmbit local.
Il·lustració 2. Mapa de les sindicatures de proximitat a Catalunya

Font: Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i defensores locals de Catalunya

Aquesta figura s'ha consolidat com un element clau en la política local i s'acosta
cada vegada més a la ciutadania donada la seva facilitat d'accés i la seva proximitat
a les persones que necessiten de suport, acompanyament i fins i tot una defensa
dels drets que l'administració no arriba a resoldre. Un exemple de Defensora del
Poble local és el de la ciutat de Terrassa, on exerceix de "Síndica de Greuges" la
senyora Isabel Marquès Amat des del 15 de febrer de 2018. En aquest cas ens
trobem davant d'una institució unipersonal que treballa diàriament per atendre la
multitud de demandes de la ciutadania. A més, en un clar exemple de bones
pràctiques, la Defensora de el Poble d'aquest municipi ha redactat el seu propi codi
ètic que estableix a la Comissió Ciutadana de Seguiment de la Carta Europea com a
55

Pau Cónsola Párraga
La defensa dels Drets Humans des de l'àmbit local
TFM Investigació

organisme encarregat de supervisar la seva activitat, més enllà de retre comptes al
Ple Municipal com és la seva obligació.
Il·lustració 3. Fotografia de la Síndica de Terrassa

Font: Pàgina web de la Síndica de Greuges de Terrassa

Un element important en el desenvolupament de les funcions dels Defensors i
Defensores el Poble és sens dubte la coordinació entre ells. Un exemple d'aquesta
coordinació és l'Institut Internacional de l'Ombudsman, una organització que
coordina el treball dels diferents Defensors i Defensores el poble, fundat el 1978.
Aquest organisme té l'objectiu d'intercanviar recomanacions i punts de vista per
establir un marc general d'intervenció i està organitzat en sis regions: Àfrica, Àsia,
Àsia Austral i Pacífic, Europa, Carib i Amèrica Llatina, i Amèrica de Nord. En concret,
tenint en compte la nostra posició geogràfica, Espanya pertany a l'Associació
d'Ombudsman de la Mediterrània creada el 9 de desembre de 2008 a Marsella i
composta pel Marroc, França, Espanya, Líban, Albània, Bòsnia i Hercegovina, Xipre,
Croàcia, Grècia, Israel, Itàlia, Malta, Montenegro, Mauritània, Eslovènia, Tunísia,
Andorra, Portugal, Palestina, Turquia, Algèria i Egipte.
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2.1. Principis del Defensor/a del Poble
El 15 de març de 2019 es van aprovar els Principis de Defensa (també anomenats
Principis de Venècia), text imprescindible per a la protecció i promoció dels
defensors/es de poble. En ells es destaca l'important paper que compleix aquesta
figura pel que fa a la participació democràtica de la ciutadania i la transparència dels
organismes públics. Tenint en compte a més, la resta de legislació vigent en la
matèria, com és la Llei 24/2009 del 23 de desembre del Síndic de Greuges o les
directrius sobre Defensors de Drets Humans de la Unió Europea, es podria subratllar
una sèrie de principis, directrius i full de ruta que tota persona defensora del poble
hauria de respectar i complir:
-

Imparcialitat. Ha de ser un òrgan que actuï sense prejudicis i analitzi cada cas
des de l'objectivitat segons l'article 2 de la Llei 24/2009 del 23 de desembre
del Síndic de Greuges.

-

Independència de qualsevol organisme, entitat o partit polític (Llei 24/2009 i
Principis de Venècia)

-

Democràcia. Com a figura garant de la democràcia participativa tots els Estats
han d'impulsar i protegir la figura del defensor/a del poble11.

-

El poder d'aquesta figura és la persuasió mitjançant la qual pot trobar un
acord entre les parts i convèncer els organismes a fomentar el respecte als
drets humans12.

-

Marc jurídic ferm. S'ha de desenvolupar una legislació pròpia al respecte.

-

Remuneració i reconeixement públic. A l'article 3 dels Principis de Venècia
s'especifica que aquesta persona ha de tenir un rang adequat i una
remuneració alta tenint en compte les seves responsabilitats.

-

Procés d'elecció transparent, públic i objectiu.

-

Persona amb alt caràcter moral, integritat, coneixements professionals i
experiència apropiats, incloent l'àmbit dels drets humans i les llibertats
fonamentals, tal com estableix l'article 8 dels Principis de Venècia.

11
12

-

No exercir altres funcions incompatibles amb el seu mandat.

-

Accés gratuït i lliure per a qualsevol individu o entitat.

Artículo 3 de los Principios de Venecia.
FòrumSD. Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
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-

Tenir la facultat d'investigar i demanar la col·laboració dels diferents
organismes públics.

-

L'Estat ha de garantir recursos econòmics suficients per a exercir la tasca del
defensor/a del poble.

-

Es podran organitzar de manera flexible i amb els suficients recursos humans.

-

Aquestes figures disposen d'immunitat funcional (article 23 dels Principis)
mitjançant la qual tindran immunitat jurídica per les seves activitats i funcions.

-

Els estats no podran actuar per tal d'eradicar o limitar el funcionament dels
defensors/es de poble.

-

Presentació d'un informe anual sobre les seves actuacions (article 2.5 de la
Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges). Podran utilitzar
mecanismes temàtics de la Unió Europea i afavorir l'intercanvi amb altres
països tal com estableix l'article 13 de les Directrius europees.

2.2. Funcions i competències del defensor/a del poble
Com ja hem vist anteriorment, la funció principal de la figura de l'ombudsperson és
defensar a la ciutadania enfront les actuacions de l'Administració que puguin
vulnerar drets fonamentals. En concret, les persones que exerceixen aquesta funció
poden fer una intervenció davant la pròpia administració, requerint la informació
necessària i elaborant els pertinents informes per posteriorment requerir a
l'administració que corregeixi o repari els danys causats amb la seva actuació, en
cas que aquesta reconegui que no ha actuat d'acord amb els Drets de la ciutadania.
Les ombudsperson també poden exercir un paper de mediadores en alguns
conflictes entre la ciutadania i l'administració, d'aquesta manera pot facilitar que la
resolució sigui més favorable per a ambdues parts. Si finalment no s'aconsegueix un
acord o una rectificació per part de l'Administració en aquelles qüestions que el
Defensor/a del Poble considera com a vulneració de drets, aquesta pot intervenir
davant els tribunals competents per interposar una denúncia, tal com es destaca en
els principis de Venècia. Així mateix, en l'article 17 del mateix text, s'especifica que
"El Defensor del Poble tindrà la facultat de formular recomanacions individuals a
qualsevol organisme o institució dins de la competència de la Institució. El Defensor
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del Poble disposarà del dret legalment exigible per demanar que els funcionaris i les
autoritats responguin dins d'un termini de temps raonable fixat pel Defensor del
Poble".
En la mateixa línia és imprescindible analitzar el contingut de la Resolució 75/186
aprovada per l'Assemblea General el 16 de desembre del 2020 (veure Annex 5) en
la qual es detallen totes aquestes funcions i competències en detall.
És important destacar que, segons les competències que s'atribueixen al Síndic de
Greuges de Catalunya a la seva pàgina web13, els casos que pot atendre el
defensor/a del poble no només són els que sobrevenen d'una actuació de
l'Ajuntament en concret, sinó que s'estenen a les empreses privades que presten
serveis d'interès públic, com la llum, la telefonia, l'aigua, el gas o el servei postal.
Aquest mateix criteri s'aplica als Defensors/es del Poble municipals, s'entén que
poden defensar els drets de la ciutadania del seu municipi sigui qui sigui
l'administració, institució, organisme o empresa que els vulnerin.
El procediment de presentació de queixes davant el Defensor/a del poble implica
una entrada al registre i la seva posterior anàlisi per valorar si s'admet o es
considera inadmissible la denúncia. El tràmit ha de ser molt senzill perquè no suposi
una barrera a les persones que vulguin fer-ho. En aquest sentit, la majoria dels
Ombudsperson locals atenen de manera presencial als veïns i veïnes o fins i tot es
desplacen a domicili en cas que sigui necessari. Un cop s'ha admès la sol·licitud,
l’ombudsperson investiga la situació per fer la reclamació pertinent davant
l'Administració.

13

Página web del Síndic de Greuges de Catalunya: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=27
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Figura 3. Procediment de tramitació de queixes davant el defensor/a del poble

Font: El defensor de la vila d'Espanya de la UNESCO

Cal dir que aquesta figura, el seu reconeixement i les possibilitats d'exercir les
funcions que aquestes comporten, poden variar molt depenent del territori o del
municipi en el qual ens fixem. Malauradament, sovint, és una figura poc reconeguda
o fins i tot de vegades menyspreada, arraconada, pels diferents governs que la
veuen com un "problema" o com un impediment per a les seves accions polítiques.
Això suposa també un repte per a les persones i les entitats defensores dels Drets
Humans i un procés d'educació per a la població en general. Només amb el suport
d'altres institucions i persones, i des del treball en xarxa, és possible exercir
aquestes funcions assignades a l'Ombudsperson i que són primordials per a la bona
salut democràtica de qualsevol societat.
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Conclusions finals
La globalització és, sobretot, un procés macroeconòmic. Evidentment aquesta
globalització també té efectes socials, culturals, mediambientals, etc. però podríem
estar d'acord en considerar que aquests són efectes secundaris. El sistema
econòmic del capital sembla estar mostrant símptomes d'esgotament i el planeta en
el seu conjunt està mostrant des de fa anys símptomes d'alarma. La societat està
clarament enfocada al consum, tal com diu Bauman "la forma en què aquesta
societat modela als seus integrants està regida, abans de res i en primer lloc, per la
necessitat d'exercir aquest paper, la norma que els imposa, la de tenir capacitat i
voluntat de consumir "(Bauman 2000:44), el problema és que aquest model no és
sostenible.
D'altra banda, ens trobem immersos ja en una quarta revolució industrial, una
revolució que un cop més sembla deixar de banda les necessitats més bàsiques de
les persones, alimentació saludable, habitatge digne, educació, seguretat, salut, etc.
Aquestes són per desgràcia les qüestions que han estat històricament oblidades en
el procés d'industrialització i que cal atendre de manera urgent. És imperatiu fer un
canvi en el model econòmic de desenvolupament que fins ara ha demostrat generar
fractures socials i econòmiques entre la població i major desigualtat. Davant
d'aquesta situació, la humanitat s'ha dotat d'una eina de moltíssim valor, els Drets
Humans. Aquests són en si mateixos una fi a preservar i un instrument de treball que
ens ha de permetre assolir una societat millor.
No obstant això, la ciutadania en les últimes dècades, ha assistit i participat, d'un
procés d'alienació de la vida política, un procés en el qual sembla que la
responsabilitat de les polítiques públiques s'ha delegat en la coneguda com a "classe
política" on l’agenda la marquen els partits, sovint defensant interessos que no tenen
perquè coincidir amb els de la ciutadania, i en que sembla que la sobirania popular
ha recaigut en els estats i en organismes supranacionals.
La primera conclusió de la feina és que ha arribat el moment de recuperar
l'autonomia local per garantir els drets de les persones i deixar de servir als
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interessos de les empreses i de les institucions. La defensa dels Drets fonamentals
que històricament s'ha realitzat i liderat des de l'àmbit internacional i les institucions
Europees s'ha demostrat poc eficaç en la pràctica, sobretot per la dificultat de
traslladar aquestes "directrius" a l'acció política de cada territori. Perquè això sigui
possible cal reivindicar el principi de subsidiarietat, donant la màxima autonomia
política i les capacitats econòmiques a l'administració local perquè pugui exercir de
forma eficaç unes polítiques públiques centrades en la persona.
La segona conclusió és que per a que aquest canvi de model sigui possible es fa
necessari un enfortiment de les institucions democràtiques, especialment de les
municipals, però en general de tot el conegut "estat de dret". És imprescindible
implementar polítiques de descentralització urgents que permetin millorar l'efectivitat
i la sostenibilitat i que facilitin un canvi en el sistema de governança per a fer-lo més
sensible a les necessitats de la població i més eficaç en la defensa dels Drets
Humans. Cal aprofundir en el model de governança urbana per aconseguir una
millora real dels serveis que es presten a la població i reivindicar el Dret Humà a la
Ciutat com un dels pilars bàsics de defensa dels Drets Humans.
En aquest sentit, hem vist com l'Enfocament Basat en Drets Humans s'ha demostrat
una metodologia capaç de situar a les persones en el centre de les polítiques
públiques i fer que els governs locals millorin en transparència i en els mecanismes
de rendició de comptes davant les seves respectives comunitats. Aquesta
metodologia es basa, sobretot, en millorar i maximitzar la participació ciutadana, en
el que podríem anomenar un procés “d'institucionalització de la participació" que té
un efecte immediat en la ciutadania i en l'impacte de les polítiques públiques.
Malauradament, també hem vist com la Constitució Espanyola i altres legislacions
autonòmiques, limiten el finançament i la capacitat política de l'administració local i
això perjudica el correcte desenvolupament d'aquesta governança local.
Finalment, una altra conclusió que s'extreu d'aquest treball és que la formació en
aquest àmbit, els Drets Humans, i la informació de què disposa la ciutadania són
claus perquè aquesta pugui exercir la seva defensa. Cal reclamar a l'administració
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que dediqui recursos i esforços en aquest sentit perquè la difusió dels Drets Humans
i de les eines legals i institucionals que ens permeten exercir aquesta defensa
estiguin a l'abast de totes les persones, superant totes les barreres d'exclusió social
existents. Algunes d'aquestes eines, com poden ser la Comissió Ciutadana de
Seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, són
molt poc conegudes i molt poc utilitzades, altres, com ara les Ombudsperson o
Defensors/es del Poble tenen una trajectòria molt més llarga i comencen a
consolidar-se en l'àmbit municipal.
En conclusió, podríem dir que l'àmbit local té un gran potencial per exercir una
defensa dels Drets Humans que resulti eficaç i transformadora. Constatar que ja
existeixen mecanismes i eines que permeten a les societats desenvolupades exercir
aquesta defensa, només cal posar-les en valor, apostar per l'educació de les noves
generacions i millora de la cultura democràtica i participativa. Potser, en aquest
sentit, tingui més força que mai la frase popularment coneguda, "pensa globalment,
actua localment".
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Annexos
Annex 1. Enllaç al vídeo promocional XI Edició de Ciutats Defensores dels
Drets Humans 2021
https://youtu.be/b68w7EXpVOA

69

Pau Cónsola Párraga
La defensa dels Drets Humans des de l'àmbit local
TFM Investigació

Annex 2. Retall notícia del diari Metropolis News amb data 13 de novembre de
2017 sobre la Conferència organitzada per la CGLU
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Annex 3. Retall de la revista Diari de Terrassa amb data 20 de desembre de
2016 de l’acte de formalització de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls
de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans de la Ciutat
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Annex 4. Instruccions d'ús per a reclamar a la Defensora del Poble Europeu

72

Pau Cónsola Párraga
La defensa dels Drets Humans des de l'àmbit local
TFM Investigació

Annex 5. Resolució 75/186 aprovada per l'Assemblea General el 16 de
desembre de 2020. El paper de les institucions d'ombudsman i mediadors en la
promoció i protecció dels drets humans, la bona governança i l'estat de dret
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