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INTRODUCCIÓ

A

quest document és un informe professional, recolzat en l’experiència de l’autor sobre la
situació jurídica i administrativa de la institució de la sindicatura de greuges a nivell local
en l’àmbit territorial de Catalunya, que s’emet a petició de la Junta directiva del Fòrum
de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya (en endavant FòrumSD) com
a col·laboració personal amb ocasió de l’anunci de reinici dels treballs parlamentaris sobre el
projecte de llei de governs locals previst a l’Estatut d’Autonomia de 20061.
El FòrumSD ha impulsat aquest treball per aprofundir en el debat sobre la independència i la
utilitat de les sindicatures municipals de greuges, per tant, és oportú revisar la situació amb
objectivitat i coneixement de la realitat municipal per tal de prendre tot seguit les mesures
conseqüents.
L’informe consta de cinc capítols, a més d’aquesta introducció i d’un epíleg. Repassa en un
primer capítol l’essència de la defensoria local a Catalunya, el seu naixement i creixement en
xarxa en base a una necessitat social i a un sentiment col·lectiu de justícia i igualtat que ha anat
consolidant-se en la cultura humana des de la Declaració Universal dels Drets Humans.
En la segona part o capítol 2 l’Informe enfoca la vessant d’ordenació jurídica de la institució
a partir de la seva carta de naturalesa que es troba en la Constitució Espanyola i en el
principi d’autonomia local reconeguda en ella, així com de la consideració que en fan l’Estatut
d’Autonomia i la Llei municipal que habiliten la institució.
Tot seguit, en un tercer capítol, a falta d’una avaluació rigorosa de la institució, es fa una reflexió
des de l’experiència pràctica sobre la capacitat operativa de les sindicatures municipals en el
marc jurídic i territorial existent, es comenten algunes dades disponibles i es plantegen alguns
dubtes sobre el funcionament general de les defensories locals, i això ho fem a partir de l’informe
del Síndic de Greuges de Catalunya titulat La Sindicatura municipal de greuges com a ombudsman
independent, la situació a Catalunya. Ens trobem així amb una situació de presumpta crisi que
seria doble: per una banda crisi de sostenibilitat relacionada amb prioritats econòmiques,
interessos polítics i garanties cíviques, i per altra banda crisi de confiança en la qualitat i en
l’eficàcia de l’organització que es desprèn d’aquell informe.
En aquest context i temps apareixen els recents Principis sobre la protecció i la promoció de la
institució de l’Ombudsman que, adoptats per la Comissió de Venècia, estan assenyalant una via
de perfeccionament de la institució
A l’anàlisi d’aquests principis de Venècia i el seu contrast amb el model que ha vingut
propugnant el FòrumSD es dedica el quart capítol del nostre informe amb la mirada posada
en el seu impacte sobre la situació de les sindicatures locals de Catalunya tot valorant si ja es
compleixen o si cal una revisió del nostre model, i concloent que, si bé els principis avalen el
nostre model i ens faciliten instruments per avançar, encara són insuficients per a l’objectiu de
defensa i supervisió que han d’afrontar les sindicatures locals de greuges.
En el capítol cinquè, i com conclusió de tot el raonament fet, proposem seguir treballant amb
fonament en els principi de Venècia en unes línies de millora que han de portar a configurar
les sindicatures de proximitat en una xarxa que cobreixi tota la geografia catalana dotant a la
població d’un servei públic universal. Per a això caldrà legislar des del Parlament de Catalunya
per a la consagració del marc jurídic territorial i funcional. En aquest capítol final s’incorpora un
guió de lege ferenda que suggereix la relació de matèries i qüestions que ha d’integrar el model
normatiu que l’autor considera congruent amb les conclusions i proposicions de l’Informe amb
l’objectiu de consolidació de la xarxa de seguretat jurídica local per convertir-la en un servei
essencial municipal garantit.
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1. MOTIVACIÓ I OBJECTIU DE L’INFORME
1.1.
1.2.
1.3.

MOTIVACIÓ DE L’ENCÀRREC I METODOLOGIA DE L’INFORME
L’ESSÈNCIA DE LA INSTITUCIÓ DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
DE GREUGES
ELS VALORS DE LA DEFENSORIA DE PROXIMITAT

insegura i més desemparada.

1.1. MOTIVACIÓ DE L’ENCÀRREC I
METODOLOGIA DE L’INFORME

A aquesta preocupació per la millora permanent
ha vingut a afegir-se una altra, la preocupació
del Síndic de Greuges de Catalunya que ha estat
exposada en dos documents:

E

l Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors
i Defensores locals de Catalunya ha estat
ocupat permanentment des de la seva creació en
la promoció i millora de l’eficàcia de la institució
de la defensoria local, cercant el creixement
territorial en xarxa perquè el suport a les
persones presumptament agreujades arribi a
tothom i amb la força de la raó ben fonamentada.

1.

El Marc jurídic internacional de la institució
de l’ombudsman (SGC 2016)
2. La Sindicatura municipal com a ombudsman
independent-La situació a Catalunya. (SGC
2018)

Amb aquest objectiu el Fòrum SD s’ha mogut en
recerca de fórmules que aportin recursos per a
les sindicatures i que siguin proporcionals a la
càrrega de treball per tal d’ aconseguir la màxima qualitat del servei a la ciutadania. També ha
estat permanentment ocupat en la recerca de
fórmules jurídiques que fonamentin millor les
defensories i contribueixin a la seva eficàcia.

El primer és un bon document informatiu, però
el segon document sobre la sindicatura local,
tot i estar mancat de base informativa suficient,
ha generat un cert desassossec en certes defensories que se senten qüestionades, i per tant
mereix una especial atenció que dediquem en el
tercer dels capítols d’aquest informe.
En general, l’objecte del nostre informe se centra en clarificar quin és el marc jurídic actual de
les sindicatures municipals de greuges, quina
aplicabilitat tenen les recomanacions del Síndic
de Greuges de Catalunya emeses en l’informe
sobre La Sindicatura municipal com a ombudsman independent-La situació a Catalunya presentat al Parlament l’abril de 2019, quin valor i
utilitat tenen els Principis de Venècia aprovats
per la Comissió Europea per a la Democràcia pel
Dret el març de 2019, i quines línies de millora es poden traçar per la futura regulació de les
defensories locals de la ciutadania en la Llei de
Governs Locals que s’ha de tramitar pel Parlament de Catalunya.

El FòrumSD ha mantingut de sempre aquesta
preocupació, com ho evidencien les repetides
propostes i esmenes al projecte de llei de governs locals i l’elaboració i actualització d’un model
tipus de reglament de la sindicatura municipal,
així com les constants actuacions d’actualització tècnica i jurídica.
La preocupació s’ha anat estenent els darrers
anys per causa de la crisi econòmica i financera
iniciada el 2008 de la qual encara arrosseguem
conseqüències i temors de recaiguda. Aquesta
crisi va provocar la modificació de l’article 25 de
la Llei de Bases del Règim Local (LBRL) que no
només ha afectat els drets econòmics i socials
de la ciutadania sinó que ha repercutit també en
la institució de les defensories de greuges, cosa
que ha portat a frenar l’ímpetu del seu desplegament en xarxa i en ocasions a afeblir la capacitat operativa de les defensories i la posició de
la ciutadania davant l’Administració fent-la més

Com és ben sabut, les defensories locals de la
ciutadania han anat naixent en les estructures
municipals impulsades per la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i com
a resultat d’una necessitat social sentida per la
ciutadania que ha anat generant decisions po9

lítiques d’oferir un servei públic en l’àmbit local . Aquesta necessitat és la de tota persona de
poder assabentar-se amb plena seguretat, gratuïtat i eficàcia de si una acció municipal que li
ocasiona un greuge és justa i necessària, o si es
tracta d’un error o un abús de poder contra la
qual la persona perjudicada no pot lluitar tota
sola.

i constructiva amb propostes conseqüents fruit
de l’experiència professional de l’autor en la direcció adjunta de la Sindicatura de Greuges de
Barcelona.

1.2. L’ESSÈNCIA DE LA INSTITUCIÓ
DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE
GREUGES

El sentiment reivindicatiu contra l’acció d’un
poder públic —la funció del qual ja no és percebuda prioritàriament com l’exercici d’autoritat sinó com el deure de donar serveis— ha anat
evolucionant sociològicament de la mà de la
convicció i creença de la ciutadania en els principis de dignitat de la persona, de la justícia i de
la igualtat, que ha anat arrelant-se en la cultura
humana universal especialment des de 1948. En
aquesta situació de pressió social la institució
de l’ombudsman és una vàlvula d’escapada cap a
la justícia, la darrera oportunitat en molts casos,
per a l’agreujat, i pot contribuir a obtenir solucions més equitatives així com a l’ideal col·lectiu
de la justícia social, especialment per a aquelles
persones que no disposen de recursos compensatoris de la seva desigual posició per assolir la
procura existencial de les necessitats humanes.

La institució de la Sindicatura Municipal de
Greuges —Defensoria local de la ciutadania en
termes referencials de l’article 78 de l’Estatut
d’Autonomia de 2006 i del 80 de la Llei 24/2009,
del 23 de desembre, del Síndic de Greuges de
Catalunya— és en essència, pel seu objectiu, un
valuós mecanisme polític administratiu de defensa i promoció dels drets humans i dels altres drets del veïnat davant del seu ajuntament.
També cobreix una funció pacificadora amb la
seva tasca de consultoria jurídica administrativa
que possibilita que una persona presumptament
agreujada pugui assessorar-se amb garanties si
l’acció municipal és justa i/o necessària.
Pel que fa al seu règim jurídic està clar, a partir dels dos articles citats al paràgraf anterior i
també de la regulació en la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, que és un organisme parell al Síndic de Greuges de Catalunya que
té assignada dins cada ajuntament que el crea
una missió parella sobre l’Administració municipal. Tot i això el règim jurídic d’organització i
funcionament resta encara força indeterminat,
com veurem més endavant.

Per això és tan important preservar i potenciar
la defensoria local.
En les pàgines següents recordarem com la sindicatura municipal és una institució atípica en el
règim jurídic de l’Administració, plenament tributària de l’Estat Social i Democràtic de Dret ja
que la seva construcció s’aborda des de la Constitució de 1978 perquè els hipotètics orígens decimonònics –Ombudsman de Suècia– o medievals –El Justícia d’Aragó– no tenen rellevància
avui dia, ja que estem davant una institució de
nova planta en un estat social i democràtic de
dret en el qual s’assenten les bases de la figura
actual tot i que a nivell municipal encara està
poc definida.

Aquesta institució, quan s’ha conegut les seves
capacitats i activitats, es torna un referent inqüestionable per ser font d’equitat i harmonia
social. I, especialment, de suport a les causes
justes més enllà de l’aplicació estricta del dret
positiu sobre persones que no tenen la capacitat
ni l’oportunitat de defensar-se davant l’enorme
—alguns diuen ominosa— maquinària de l’Administració pública.

La metodologia d’aquest informe és bàsicament
d’anàlisi jurídica dels texts legals vigents, considerant els seus antecedents i fonaments, i efectuant una interpretació acord amb la realitat
social del nostre temps, atenent fonamentalment a l’ esperit i finalitat de les normes2. També
s’analitzen altres documents metajurídics concurrents que s’aniran exposant successivament.
S’acaba amb l’exposició d’una visió prospectiva

Per això creiem, i ho diem ja d’entrada, que aquesta institució s’ha de preservar i potenciar pel bé
de tothom, fins i tot dels governants, perquè l’objectivitat de la mirada de la sindicatura sempre
ajudarà a millorar la cosa pública. I la confiança
que la institució genera en la ciutadania per la
seva independència i objectivitat ajuda a creure
en les institucions i afavoreix la pau social.
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Si és tan transcendent, ens podem preguntar,
per què encara és poc coneguda la defensoria
de greuges? I ens podem contestar: perquè és
relativament nova (malgrat hagi conviscut amb
dues generacions de ciutadans i ciutadanes),
perquè ha estat poc promocionada, ja que als
governs no els interessa potenciar qui els ha de
supervisar, i també potser perquè les seves resolucions no poden oferir solucions prou sòlides a les queixes de la ciutadania per manca
d’executivitat.

Aquesta funció exigeix de la persona titular de la
instituciò tenir un sentit de la justícia sòlid basat en els valors que conformen els principis de
l’ordenament jurídic que són llibertat, justícia,
igualtat i pluralisme.
El FòrumSD, com s’ha dit, treballa per construir
des de la proximitat a la ciutadania una xarxa de
seguretat jurídica que sigui preventiva de greuges i alhora d’última oportunitat contra les injustícies. Xarxa en aquest cas significa treball de
proximitat, coordinat i amb objectius i recursos
comuns per garantir la igualtat d’oportunitats
als habitants de tots els municipis de Catalunya
siguin grans o petits.

El que està clar és que neix de l’autonomia local reconeguda constitucionalment i a imatge i
semblança del Defensor del Poble. Tampoc no
podem dir que la institució neix de la legislació
ex novo, perquè en una societat democràtica regida per un Estat social i democràtic de dret les
institucions públiques neixen de la llei i les lleis
neixen de la necessitat social i de la pressió de la
ciutadania per superar greuges.

1.3. ELS VALORS DE LA DEFENSORIA
DE PROXIMITAT
Hem dit que, segons la Constitució espanyola,
els valors superiors del nostre ordenament jurídic són la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme. L’ordenament jurídic és garantia d’existència i satisfacció de drets, i els drets són els
enunciats del que la societat considera que és
just obtenir d’un altri o de la comunitat. En relació amb això també podem portar a col·lació la
reflexió continguda a l’article 10 CE: La dignitat
de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres
són fonament de l’ordre polític i de la pau social.
I amb aquesta consideració tanquem el cercle
de premisses dels drets fonamentals. Però podem trobar a faltar altres valors que humanitzen
el dret, i serien la fraternitat i l’equitat.

A partir de la identificació de la defensoria local
amb la missió del Defensor del Poble, l’essència
de la nostra institució, paral·lelament a la del
Síndic de Catalunya, l’entenem definida pels següent atributs:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

òrgan públic unipersonal
definit per llei com a òrgan complementari
de l’organització municipal
d’existència potestativa a cada ajuntament
interlocutor del consell municipal
amb un titular nomenat pel mateix ajuntament que l’instaura
mecanisme de control del bon funcionament
de l’Administració
sense potestat executiva, però pot formular recomanacions i tractar d’intermediar
en conflictes o contenciosos quan la llei ho
permet
funció supervisora del funcionament dels
serveis municipals
funció de promoció dels drets fonamentals
funció de prevenció de greuges
missió de vetllar pels drets constitucionals i
pels drets de veïnatge.

La fraternitat no està de moda, era i hauria de
seguir sent la invocació revolucionària del lligam afectiu entre tots els membres de la humanitat, i que també recull l’article primer de la
Declaració Universal dels Drets Humans: “Tots
els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets (...) i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres”, però la realitat
és que vivim en un moment històric de lluita per
la preeminència d’uns sobre els altres i l’ànim de
lucre, de manera que és lícit esprémer l’altre en
lloc d’ajudar-lo, i això ho trobem en el dret positiu, en la legislació d’habitatge, en el procediment administratiu, en la hisenda municipal, en
les ordenances de civisme... des de l’origen dels
temps. En la pràctica de la sindicatura, fraterni-

La defensa dels drets fonamentals que és el
leitmotiv de la institució s’exerceix sense subjecció estricta al dret positiu aplicant el principi
d’equitat del dret natural que porta freqüentment a advertir a l’Administració de l’ús de la
proporcionalitat en totes les seves actuacions.
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tat significa comprendre el sentiment del presumpte agreujat, posar-se en el seu lloc, explorar sortides al problema i fer acompanyament
per millorar en el possible la situació i també la
normativa que possibilita el greuge.

Estem, en definitiva, reflexionant sobre un
òrgan que pertany al servei públic municipal i
que funciona autònomament del govern precisament per supervisar-lo directament i lliurement, i si cal, censurar la seva actuació. En tant
que pertany a l’organització pública està regit
per normes públiques que el configuren tot i
que no defineixen el seu règim jurídic, segons
exposem en detall al capítol següent.

D’altra banda, l’equitat té molt a veure amb els
valors de justícia i d’igualtat, és la justícia natural o moral; en base al dret natural es pot adaptar la norma jurídica a les particularitats de cada
cas concret per evitar una interpretació rígida
dels preceptes legals quan aquesta interpretació
tindria un resultat desproporcionat. Però en la
pràctica la justícia està modulada pel dret positiu
—el dret del Diari Oficial— que pot portar a sentències i a resolucions administratives desproporcionades i inequitatives, i per tant injustes.
Entenem que aquests dos valors estan gravats
de forma natural en l’ADN de les defensories de
la ciutadania (perquè són connaturals amb els
drets humans) i poden ser el filtre ètic de moltes
resolucions administratives en revisar-les la defensoria, bé per reposar la persona agreujada en
el gaudi dels seus drets o, si més no, per rescabalar moralment la persona agreujada recomanant a l’ajuntament canviar la norma desaforada
causant del greuge.
El dret positiu —si la norma no és justa— pot ser
la barrera per a la realització de la justícia, i, per
tant, en casos com una ordenança fiscal, una ordenança de civisme o una convocatòria de subvencions, la funció de la sindicatura serà també
la lluita contra la deshumanització de la llei local
i les seves seqüeles de la burocràcia tècnica discrecional que pot esdevenir en arbitrària.
Per tant la sindicatura de greuges és també
una autoritat moral i una magistratura d’equitat i com a tal haurà d’estructurar-se en la seva
incardinació en l’organització municipal i establir-se el seu procediment d’intervenció a la
llum de dret natural i els principis generals del
Dret. Per això repassem la configuració normativa d’aquestes sindicatures per trobar els punts
forts que les potenciïn. Però en la resolució de
la intervenció haurà de prevaldre el dret natural
i l’equitat en el resultat per sobre de conceptes
positivistes i immunitats del poder. I si no funciona amb aquests vectors, la sindicatura no seria més que un jutjat municipal sense garanties
processals per ningú i sense executivitat del que
resolgués.
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2. SOBRE LA REGULACIÓ LEGAL VIGENT
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

ABAST COMPETENCIAL DE LES DEFENSORIES LOCALS
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
SOBRE L’AUTONOMIA LOCAL
REGULACIÓ SUPRANACIONAL
REVISIÓ DE LA SUFICIÈNCIA DEL MARC LEGAL

P

retenem en aquest segon capítol de l’informe
aclarir la regulació jurídicopositiva del model
marc que el legislador català ha proveït per a la
bona organització i funcionament de les sindicatures locals promogudes per la Llei catalana
21/2002, de modificació de la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya. Al preàmbul
d’aquesta llei es diu que “s’introdueix en l’àmbit
municipal la figura del síndic o síndica de greuges, la funció del qual és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del
municipi, i es regulen els requisits que s’han de
complir per al nomenament i l’exercici d’aquest
càrrec”.

També caldria repassar com ha influit la normativa o les línies de referència internacional en
la configuració de la institució. Els nous punts
de vista de la ciència jurídica sobre l’equitat, la
mediació o la revisió d’ofici són innovacions que
poden apuntalar millor la institució i afavorir la
seva eficàcia.

2.1. ABAST COMPETENCIAL DE LES
DEFENSORIES LOCALS
Què comprèn la missió defensora dels síndics?3
Sempre hem vist que se’ls atribueix la defensa
dels drets fonamentals i les llibertats públiques
(i és amb aquest objecte que poden supervisar
l’Administració). Però què hem d’entendre per
drets fonamentals i llibertats públiques? I quina
mena de defensa poden exercir? Procedimental o només dialèctica? Per poder respondre a
aquesta qüestió que marca l’abast competencial
s’ha de tenir present l’estructura de la Constitució espanyola que és la següent:

El fet que ni la Constitució ni la legislació d’aplicació i desplegament (Llei del Defensor del
Poble, lleis de règim local, o el primer Estatut
d’Autonomia de Catalunya) no contemplessin
aquesta institució en l’àmbit de l’Administració
local no va ser un obstacle per a què apareguessin les primeres defensories locals —en tant que
tampoc s’impedia—, i perquè alhora s’establia a
la Llei de Bases del Règim local que els ajuntaments podien realitzar totes aquelles activitats
des de bon principi en base a l’autonomia local i
emulant la institució del Defensor del Poble.

En el seu Títol I anomenat Dels drets i dels deures fonamentals s’apleguen totes les directrius
sobre drets fonamentals, llibertats públiques i
la funció del defensor del poble. Aquest títol té
un article, el 10, que presideix els 5 capítols que
composen el Títol i per tant els il·lumina sobre
el dret, la llei i la interpretació conforme amb la
Declaració Universal de Drets Humans (DUDH).
El Capítol Primer tracta les possibles excepcions
en matèria de drets i llibertats per la situació
d’estrangeria. El Capítol Segon té dues seccions,
la primera porta el nom Dels drets fonamentals
i de les llibertats públiques, denominació que
coincideix amb la que aplica la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya (LMRL) per assignar el camp de defensa del síndic municipal de
greuges, i per tant al seu contingut s’ha d’atenir
primordialment la institució; entre aquests tro-

Observem a continuació que el microsistema legal de la defensoria incardinat a contracor en el
dret administratiu i que cada vegada és més vist
per la ciutadania com un suport als seus drets
amb l’arribada de principis de dret administratiu com la “confiança legítima”, la “bona fe” o la
“bona administració”. Aquests principis abonen
la seguretat jurídica general mentre que les sindicatures segueixen en regulació precària amb
uns procediments casolans que paradoxalment
s’allunyen de les garanties del procediment
comú, ja que les normes específiques que regulen els procediments davant el defensor deixen
a aquest ampla discrecionalitat procedimental.
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bem, per exemple el dret a la vida, la llibertat
d’expressió o el dret a l’educació. La Secció 2a
del títol I es denomina Dels drets i dels deures
dels ciutadans, i aquí trobem, entre d’altres regulacions l’assignació pressupostària equitativa
de recursos, la propietat, el matrimoni o el dret
al treball. La diferència entre ambdues seccions,
a més de la denominació, està en la possibilitat
d’acudir als tribunals per un procediment especialitzat. Pel que fa a la major part dels drets socials els trobem al capítol 3 sota el títol de Principis rectors de la política social i econòmica per
exemple l’habitatge, la salut, el medi ambient o
les pensions; aquests drets queden en estat embrionari de manera que només poden ser exigibles en funció del contingut de la llei que els
desenvolupi.

lors assumibles per tots els pobles del món. La
Declaració va ser elaborada per representants
de les diferents regions del món, comptant amb
diferents antecedents jurídics i culturals, en
acabar la Segona Guerra Mundial, i va ser proclamada per l’Assemblea General de las Nacions
Unides el 10 de desembre de 1948 com un ideal
comú, “pel que tots els pobles i nacions s’han
d’esforçar, amb la finalitat que tant els individus
com les institucions, inspirant-se constantment
en ella, promoguin, per mitjà de l’ensenyament
i l’educació, el respecte a aquests drets i llibertats, i assegurin, mitjançant mesures progressives de caràcter nacional i internacional, el seu
reconeixement i aplicació universals i efectius”.
La Declaració estableix així i per primera vegada quins són els drets humans fonamentals
que han de ser protegits en el món sencer i la
Constitució espanyola la pren com a referent
interpretatiu5. De la DUDH va néixer per extensió la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat (CESDH) l’any 2000, i és en
aquesta Carta on apareix la idea de la defensoria
local com a institució independent i imparcial
actuant com a agent preventiu que és funció de
màxima transcendència ja que l’habilita per actuar abans que el greuge es produeixi.

Això no obsta perquè s’assigni al Defensor del
Poble la condició de garant de la totalitat de drets
continguts al títol I de la CE (Article 54: Una llei
orgànica regularà la Institució del Defensor del
Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els
drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte
podrà supervisar l’activitat de l’Administració, i
donar-ne compte a les Corts Generals.) amb la
missió de defensar-los i a aquests efectes podrà
supervisar l’Administració.
Aspectes substantius:

2.2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Dit això queda més clar l’encàrrec que fa la Llei
Municipal i de Règim Local (LMRL) als síndics
municipals de greuges als seus articles del text
refòs 44.1 (43) i 59.44:
En primer lloc, de l’article 59.4 de la LMRL
en relació amb el títol I de la Constitució: els
drets fonamentals i llibertats públiques són
tots aquells relacionats al Títol I de la CE.
Drets vinculats amb la potestat de supervisar l’Administració són els relacionats als articles 103, 104, 105 i 106.2 CE
Drets específics dels veïns encomanats pels
articles 43 i 44 del text refós de la LMRL.

Ara hem de parar la mirada en els aspectes adjectius que són els d’organització i funcionament, i trobem en primer lloc que els municipis
tenen garantida per la Constitució6 la seva autonomia. El seu govern i l’Administració municipal
correspon als respectius ajuntaments, integrats
pels alcaldes i els regidors. D’aquí podem entendre que no hi ha límit a l’organització municipal
per crear i mantenir la institució de l’ombudsman local –com així ha estat–, el qual seguiria
per analogia i mutatis mutandis el model de l’esmentat art. 54, això és defensar els drets fonamentals contemplats al títol primer de la CE i
supervisar l’administració al mateix efecte.

Els greuges que poden aparèixer en la realització d’aquests drets els enumerem més endavant,
però prèviament cal referir-nos a la Declaració
Universal dels Drets Humans (DUDH). La DUDH
no és pròpiament una norma jurídica sinó que
és un manifest que marca una fita en la història
de la Humanitat, un comú denominador de va-

No existint altra font legal interna ni supranacional7 totes les administracions públiques
d’Espanya han estat seguint conscientment o
inconscientment el model constitucional i de
la Llei orgànica 3/1981 (reformada el 1992), que
conté les següents directrius bàsiques extrapolables a les institucions territorials homòlogues:

•

•
•
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•

•

•

El Defensor del Poble és un alt comissionat
de Les Corts Generals i a imatge seva també
ho són el SGC del Parlament de Catalunya y
les persones que ocupen el càrrec de defensor local de la ciutadania ho són del respectiu consell municipal que els ha nomenat.
Aquesta conceptualització és important i
transcendent en tant que és la base de l’auctoritas que han d’exercir, i comporta els atributs següents:

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Es deu únicament a l’òrgan col·legiat que
l’ha designat.
El seu mandat és de durada superior al
del govern.
Per poder ser nomenat ha d’estar en ple
gaudiment del seus drets civils i polítics.
És inamobible i només pot cessar per
renúncia, expiració del termini, incapacitat sobrevinguda, actuar amb notòria
negligència o condemna amb sentència
ferma, per delicte dolós.
No està subjecte a mandat imperatiu i no
pot rebre instruccions de cap autoritat
Exerceix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.
Gaudeix d’inviolabilitat a nivell nacional i
autonòmic per les opinions expressades
en l’exercici de les seves funciones (no
contemplada a nivell local).
El seu mandat és incompatible amb tota
activitat política o representativa; també ho és amb el servei actiu de qualsevol
Administració pública, amb l’afiliació a
un partit polític o realització de funcions
directives en un sindicat, associació o
fundació, també amb l’exercici de les
carreres judicial i fiscal, i amb qualsevol
activitat professional, liberal, mercantil o
laboral.

•
•
•
•
•
•

Aquest és el model constitucional comú denominador de la institució de l’ombudsman
a Espanya. El que hagi estat el model originari legitimador per a totes les administracions
espanyoles no implica que sigui l’únic possible
perquè la Constitució el descriu molt genèricament, però sí que ens serveix sempre com a referència interpretativa dels nostres reglaments
per analogia legal (art. 4 CC8) ja que l’autonomia
política de la Generalitat i l’autonomia administrativa municipal comporten el modelatge de les
respectives administracions en allò que no tingui condició de legislació bàsica estatal.

El procediment d’intervenció s’emmarca en les
següents directrius:

•
•
•
•
•

Tots els poders públics estan obligats a auxiliar el defensor en les seves investigacions.
El procediment d’investigació és obert i sense límits.
Gratuïtat per al ciutadà, incloent indemnitzacions a testimoni o perits necessaris per la
investigació.
El defensor no pot anular actes i resolucions
de l’Administració pública, podrà, no obstant
suggerir la modificació dels criteris utilitzats, i suggerir la modificació d’una norma.
En cas de serveis de responsabilitat pública
prestats per particulars pot instar a l’Administració l’exercici de les potestats inspectores i sancionadores.
Podrà formular advertències, recomanacions i recordatoris dels seus deures.
Informe anual ordinari i extraordinaris.
Liquidació del pressupost davant el parlament.
Designació lliure de personal tant el defensor del poble com el Síndic de Greuges de
Catalunya.
Dotació econòmica dins els Pressupostos de
les Corts Generals, Parlament autonòmic o
ajuntament corresponent.
El defensor del poble pot interposar recursos d’inconstitucionalitat i empara.

Aspectes adjectius del Síndic de Greuges de
Catalunya

Pot actuar d’ofici o a instància de part.
Pot investigar les activitats dels funcionaris
i alts càrrecs.
Les queixes sobre l’Administració de Justícia,
haurà de dirigir-les al Ministeri Fiscal.
No entrarà en examen individual de queixes
judicialitzades, però podrà investigar sobre
els problemes generals que s’hi plantegen.
No hi cap recurs contra les seves decisions.

Com es pot deduir de tot l’anterior, la missió dels
síndics són igualment els drets fonamentals i les
llibertats públiques9, per tant coincident amb la
del Defensor del Poble. I, pel que fa els aspectes
adjectius, aquests no s’allunyen gaire del format
i procediment del Defensor, però anem tot seguit a revisar aquells que motiven precisament
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aquest informe per la preocupació del Síndic de
Catalunya sobre les defensories locals.
Recordem, primer, que la Constitució dóna al
municipi autonomia per l’autogovern i ens ofereix un model concret d’ombudsman que va ser
implementat per llei orgànica l’any 1983 tot i
que no el preveu ni promou a nivell municipal.
D’altra banda, aquesta llei orgànica del Defensor
del Poble preveu l’existència de defensories autonòmiques que ja s’estaven creant en diferents
estatuts d’autonomia d’Espanya. A Catalunya, la
regulació del Síndic de Greuges continguda a
l’Estatut d’Autonomia de 1979 ha estat ampliada
a l’Estatut de 2006 en el qual, a més, s’ha fet un
reconeixement de les sindicatures locals.

•

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) vigent, a més de ratificar i concretar l’autonomia
local, dóna carta de naturalesa a les defensories
locals amb ocasió de regular la figura del Síndic de Greuges de Catalunya, i les tracta com a
institucions anàlogues10 al SGC anomenant-les
“defensors locals de la ciutadania” segons ja
havia establert l’Estatut d’Autonomia de 2006.
Estableix la llei que es poden establir relacions
de col·laboració amb elles en tant que “figures
anàlogues”.

La llei del Parlament va ser la 24/2009 i va regular la institució del Síndic amb molt detall, amb
escreix i de biaix, per la qual cosa va ser objecte de retallada i reconducció per Sentència del
Tribunal Constitucional la seva previsió de certa
exclusivitat sobre la supervisió de l’Administració de la Generalitat i d’atribució directa de la
condició d’Autoritat Catalana per a la Prevenció
de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels,
Inhumans o Degradants. Pel que fa als municipis, la llei catalana assumeix (i li és reconeguda
pel TC) la plena competència supervisora però
compatible amb la del Defensor del Poble. És
d’especial importància l’expressa declaració introductòria de la llei: “La Llei reconeix també
el paper dels defensors locals de la ciutadania,
i estableix la necessitat de col·laboració mútua
entre els defensors locals i el Síndic...”

Així el model d’ombudsman que es dedueix de
l’EAC per a les defensories locals és extrapolable del model del síndic de Catalunya que té les
següents característiques:

•

•

•

si ho acorda una majoria de tres cinquenes
parts dels diputats). La inviolabilitat no està
contemplada directament a la LMRL però
tampoc no tenen els consells municipals
fórmula de sanció o inhabilitació per circumstàncies com aquestes.
Es regulen per llei del Parlament l’estatut
personal del Síndic de Greuges, les incompatibilitats, les causes de cessament, l’organització i les atribucions de la institució. El
Síndic de Greuges gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària d’acord amb les lleis. L’autonomia
reglamentària és relativa i restringida als aspectes de règim interior mentre que per llei
del Parlament es regula exhaustivament l’estatus personal i els procediments. Paral·lelament a la regulació d’aquests aspectes per
llei del Parlament, els reglaments municipals
aprovats pel consell municipal respectiu
preveuen el règim jurídic i econòmic i l’estatus personal del defensors locals i les seves
oficines.

El SGC és una de les “altres institucions de la
Generalitat” com ara també rep aquesta categorització el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes o el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Els síndics
municipals són òrgans complementaris de
l’organització municipal.
Designació i estatut del Síndic de Greuges:
El síndic o síndica de greuges és elegit pel
Parlament per majoria de tres cinquenes
parts dels seus membres. La mateixa proporció exigeix d’entrada la LMRL per als síndics municipals.
El SGC exerceix les seves funcions amb imparcialitat i independència, és inviolable per
les opinions expressades en l’exercici de les
seves funcions, és inamovible i només pot
ésser destituït i suspès per les causes que
estableix la llei (la negligència notòria en el
compliment dels deures inherents al càrrec,

És destacable d’aquesta llei que també tracta
d’afavorir “relacions de col·laboració amb altres
institucions anàlogues, tant d’àmbit públic com
privat, i amb les autoritats d’àmbit autonòmic,
estatal o supraestatal que vetllen per garantir
el lliure exercici dels drets i les llibertats, sense oblidar les entitats i les associacions privades
que treballen en aquests àmbits”. Tot i això es
pot dir que manté el mateix model constitucional de defensoria pel que fa a la independència
orgànica i organitzativa que el defensor, essent
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destacable l’assignació de potestat autoreguladora d’una part del règim interior, que en el cas
del Defensor està atribuïda a les Corts Generals
i en les defensories locals està assignada a les
respectives corporacions.

tan vinculats o que en depenen.
11. El Síndic de Greuges, en rebre queixes que
tinguin per objecte actes de l’Administració
local, si en l’àmbit corresponent hi ha defensor o defensora local, n’ha d’informar les
persones que han presentat la queixa.

Els elements que valora el Síndic de Greuges
de Catalunya i pretén apuntalar amb aquesta
extensa normativa, segons expressa el document La sindicatura municipal com a ombudsman independent de desembre de 2018 són:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amb totes aquestes previsions i provisions es
pretén apuntalar sòlidament la institució i exportar-les a les sindicatures municipals.

2.3. SOBRE L’AUTONOMIA LOCAL EN
RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DE LA
SINDICATURA

Qualitats personals, concepte que no apareix a la llei, llevat de l’informe d’idoneïtat
dels candidats que elabora la Comissió del
Síndic al Parlament.
Procediment:
a) Els grups parlamentaris presenten candidats.
b) Els candidats proposats compareixen davant la comissió del Síndic de Greuges.
c) La Mesa del Parlament proposa un candidat.
d) El Ple del Parlament, elegeix el Síndic per
majoria de tres cinquenes parts.
Incompatibilitats:
a) Exercir qualsevol mandat representatiu.
b) Pertànyer a partits polítics, sindicats o associacions empresarials.
c) Ser membre del Consell de Garanties Estatutàries o del Tribunal Constitucional.
d) Càrrec polític o funció administrativa en
organismes públics.
e) L’exercici de les carreres judicial, fiscal o
militar.
f) Activitat professional, mercantil, industrial o laboral.
g) Activitat en Administració pública i empreses privades gestió de serveis públics.
Remuneració: El Síndic elabora el pressupost, i el sotmet al Parlament.
Inviolabilitat per les opinions i actes que
porti a terme en servei.
Autonomia organitzativa.
Recursos econòmics i humans.
Autonomia pressupostària.
Rendició de comptes.
Col·laboració amb els defensors locals de la
ciutadania: El Síndic de Greuges ha de mantenir i impulsar relacions de col·laboració
amb els defensors locals de la ciutadania, i
ha de promoure, si escau, fórmules específiques de supervisió de l’Administració local i
dels organismes públics o privats que hi es-

1. L’autonomia Local
Per endinsar-nos en l’anàlisi específica de la defensoria local de la ciutadania hem de tornar a
la base constitucional i estatutària, i prendre en
consideració el següent articulat:

•

•

L’article 137 de la CE diu “L’Estat s’organitza
territorialment en municipis, en províncies i
en les Comunitats Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats gaudeixen
d’autonomia per a la gestió dels interessos
respectius”.
De l’Estatut d’Autonomia també interessa al
present estudi:

 “Article 84 Competències locals

1. Aquest Estatut garanteix als municipis
un nucli de competències pròpies que han
d’ésser exercides per aquestes entitats
amb plena autonomia, subjecta només a
control de constitucionalitat i de legalitat.
2. Els governs locals de Catalunya tenen
en tot cas competències pròpies sobre les
matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
(...)
c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
d) La regulació i la gestió dels equipaments
municipals.
(...)
3. La distribució de les responsabilitats
administratives en les matèries a què fa
referència l’apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte
llur capacitat de gestió i es regeix per les
lleis aprovades pel Parlament, pel principi
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de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local,
pel principi de diferenciació, d’acord amb
les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència
financera.
4. La Generalitat ha de determinar i fixar
els mecanismes per al finançament dels
nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai competencial dels governs locals.

 “Article 89 Règim especial del municipi

de Barcelona
El municipi de Barcelona disposa d’un règim especial establert per llei del Parlament. L’Ajuntament de Barcelona té iniciativa per a proposar la modificació d’aquest
règim especial i, d’acord amb les lleis i el
Reglament del Parlament, ha de participar en l’elaboració dels projectes de llei
que incideixen en aquest règim especial i
ha d’ésser consultat en la tramitació parlamentària d’altres iniciatives legislatives
sobre el seu règim especial”.

 “Article 86 El municipi i l’autonomia

municipal
3. Aquest Estatut garanteix al municipi
l’autonomia per a l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa
dels interessos propis de la col·lectivitat
que representa.
4. Els actes i els acords adoptats pels municipis no poden ésser objecte de control
d’oportunitat per cap altra Administració.
“Article 87 Principis d’organització i funcionament i potestat normativa:
1. Els municipis disposen de plena capacitat d’autoorganització dins el marc de les
disposicions generals establertes per llei
en matèria d’organització i funcionament
municipal.
2. Els municipis tenen dret a associar-se
amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per a exercir llurs competències, i també per a complir tasques
d’interès comú. A aquests efectes, tenen
capacitat per a establir convenis i crear
mancomunitats, consorcis i associacions i
participar-hi, i també adoptar altres formes d’actuació conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si no és per a garantir l’autonomia dels altres ens que la
tenen reconeguda.
3. Els municipis tenen potestat normativa,
com a expressió del principi democràtic
en què es fonamenten, en l’àmbit de llurs
competències i en els altres sobre els quals
es projecta llur autonomia.

 “ Article 108 Justícia de pau i de proxi-

mitat
1. La Generalitat té competència sobre la
justícia de pau, en els termes que estableixi
la Llei orgànica del poder judicial. En els
mateixos termes, correspon al Consell de
Justícia de Catalunya el nomenament dels
jutges. La Generalitat també es fa càrrec
de llurs indemnitzacions i és la competent
per a la provisió dels mitjans necessaris
per a l’exercici de llurs funcions. Li correspon també la creació de les secretaries i
llur provisió.
2. La Generalitat, en les poblacions que es
determini i d’acord amb el que disposa la
Llei orgànica del poder judicial, pot instar
que s’estableixi un sistema de justícia de
proximitat que tingui per objectiu resoldre
conflictes menors amb celeritat i eficàcia.

Aquesta regulació estatutària obre amples horitzons per tractar l’estructuració territorial de
les sindicatures locals en tots els municipis i
amb finançament específic de la Generalitat.
Ara bé, els municipis, com que a més de ser ens
territorials de Catalunya, són alhora part de
l’organització territorial de l’Estat, es regeixen
per normes estatals i autonòmiques. Podria intuir-se que aquest doble marc jurídic comportaria un problema per a la creació d’òrgans, ens o
serveis municipals més enllà dels establerts com
a bàsics a la LBRL i a les competències assignades a la LMRL, però estudiada a fons la qüestió
no apareixen dificultats i per contra es pot albirar un horitzó de millora del règim jurídic de la
institució de la defensoria local.

 “Article 88 Principi de diferenciació

Les lleis que afecten el règim jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer
dels municipis han de tenir en compte
necessàriament les diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de
capacitat de gestió que tenen.”

2. La situació actual per a la creació de nous
serveis de defensoria cívica local
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La creació de nous serveis de defensoria cívica
local, o, més enllà, de crear per llei la xarxa garantida de sindicatures municipals de greuges
amb recursos compartits està mediatitzada per
l’evolució de la legislació bàsica estatal del règim
local.

ministracions públiques, duplicitat en la prestació de serveis, o que els Ajuntaments prestessin
serveis sense un títol competencial específic
que els habilités, sense comptar amb els recursos adequats per fer-ho i exercint competències no atribuïdes legalment, o a la duplicitat de
competències entre administracions.

Fins l’any 2013 l’article 25 de la LBRL deia:

Així, l’autonomia local reconeguda i rebaixada
sorgeix a la nova redacció de l’art. 2 de la Llei
7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local:

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses

y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en
las siguientes materias: (…)

“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y
la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción
pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a
los Municipios, las Provincias y las Islas su
derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias
que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate
y a la capacidad de gestión de la Entidad
Local, de conformidad con los principios
de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la
normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera”.

Arran de la crisi econòmica global iniciada el
2008, l’article 25 el va modificar l’article 135 de
la Constitució i es va promulgar la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local que modificà la
LBRL amb objectiu declarat de reduir la despesa
pública a base de reduir serveis no essencials,
recentralitzar competències municipals en els
nivells superiors d’Administració supramunicipal i autonòmica i impedir duplicitats. Tot això
per a aplicació dels principis d’estabilitat pressupostaria, sostenibilitat financera o eficiència
en l’ús dels recursos públics locals.

D’altra banda, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local modifica l’article 7 de tal manera
que:

A títol d’exemple, l’esmentat article 25 passà a
estar redactat com segueix:

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses •
y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: (...)

•

•

Les competències de les entitats locals són
pròpies o atribuïdes per delegació.
Les competències pròpies dels municipis,
només podran ser determinades per llei i
s’exerceixen en règim d’autonomia i sota la
pròpia responsabilitat, atenent sempre a la
coordinació amb les altres administracions
públiques.
L’Estat i les Comunitats Autònomes podran
delegar en las entitats locals les seves competències.

I el que és més important, les entitats locals
només podran exercir competències diferents
de les pròpies i de les que es confereixen per
delegació quan la sostenibilitat financera de la
hisenda municipal en el seu conjunt no estigui

La justificació estava que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, hauria dissenyat un model competencial que hauria donant
lloc a disfuncionalitats, generant situacions de
concurrència competencial entre diferents ad19

en perill i no incorrin en execució simultània
d’un mateix servei públic amb una altra Administració pública.
3. La regulació de la Sindicatura municipal de
greuges en la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (Text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003)
Com hem recordat al principi del present capítol, l’origen formal de la sindicatura municipal de greuges està a la Llei 21/2002, de 5 de
juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, que posteriorment va ser refosa en el
Decret legislatiu 2/2003. Mitjançant aquesta
Llei, segons diu el seu preàmbul “s’introdueix
en l’àmbit municipal la figura del síndic o síndica de greuges, la funció del qual és defensar els
drets fonamentals i les llibertats públiques dels
veïns del municipi, i es regulen els requisits que
s’han de complir per al nomenament i l’exercici
d’aquest càrrec.”
El resultat i text normatiu vigent ara i aquí és:

A. Hi ha, com sabem, possibilitat de crear un

òrgan complementari de l’organització municipal que és la sindicatura de greuges:
Article 48 Òrgans del municipi
48.2 Poden complementar l’organització
municipal:
a) Les comissions d’estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
c) El síndic o síndica municipal de greuges,
si ho acorda el ple per majoria absoluta, a
proposta d’un grup municipal.
d) El consell assessor urbanístic.
e) La junta local de seguretat.
f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.
B. Hi ha una funció que complir assignada a
aquest òrgan: defensar els drets enumerats
a l’art. 43, que ja hem considerat a l’epígraf
anterior que són els drets i deures dels veïns.
C. Hi ha un mètode a l’Article 44 per a l’efectivitat i exigibilitat dels drets, mètode que
passa alhora pel procediment administratiu,
pel procediment judicial i també pel procediment de greuges sense determinació de
prioritats ni incompatibilitat entre ells, ni
determinar les regles procedimentals de la
sindicatura:

44.1 Per a fer efectius els drets establerts
per l’article 43, els titulars poden iniciar
els procediments administratius i jurisdiccionals que corresponen per llei, i també
poden demanar l’actuació del Síndic de
Greuges.
D. Hi ha una fórmula d’elecció del síndic a l’Article 59:
59.1 Per a poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s’han de complir
les condicions següents:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud
de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català,
d’acord amb el que estableix l’article 6 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
59.2 El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l’ajuntament per
una majoria de les tres cinquenes parts
dels seus membres, en primera votació;
si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. Correspon a l’alcalde o alcaldessa de
nomenar el síndic o síndica municipal de
greuges.
59.3 El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc anys;
només pot cessar per renúncia expressa,
per mort o per incapacitat sobrevinguda o
per condemna ferma per delicte dolós.
E. Hi ha també al mateix article 59 alguna concreció sobre l’activitat de la sindicatura:
59.4 La funció de síndic o síndica municipal
de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del
municipi, per la qual cosa pot supervisar
les activitats de l’Administració municipal.
El síndic o síndica municipal de greuges
exerceix la seva funció amb independència
i objectivitat.
Com veiem la redacció de l’articulat no és tan
sistemàtica, ni clara, ni completa com seria
desitjable, però podem sintetitzar-la així:
Els municipis de Catalunya poden establir un òrgan complementari de la seva organització que
té la funció de defensar el veïnat per a l’efectivitat dels seus drets i llibertats reconeguts en
aquesta llei o en altres. És a dir: la potestat de
decidir la creació és dels consistoris i la funció
defensora no té límits, però tampoc no té vies
establertes, ara bé, sí que ha de tenir efectivitat
de resultats.
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Unes conclusions addicionals són també:

•

•

•

la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
municipal de Barcelona12 promoguda pel consell municipal fruit d’una proposta de la síndica
de greuges expressada a l’informe al plenari de
2013, cal destacar:

Hi ha una línia diferenciadora pel nombre
d’habitants del municipi en l’art. 48.111 que
s’estableix per a l’establiment de la Comissió
de govern en els municipis, tot i que de manera potestativa en els de menys de 5.000
habitants. Però pel que fa a la sindicatura no
s’ha plantejat cap diferència i és sempre potestativa per a tots els amb independència
del nombre d’habitants ajuntaments.
Semblaria d’entrada que l’àmbit competencial substantiu estaria restringit perquè es
limitaria als drets establerts a l’art. 43, que
enumera els drets i deures dels veïns, i al
seu apartat h) que abunda “Els altres drets
i deures establerts per les lleis i, en el seu
marc, pels reglaments de la corporació” la
qual cosa apareix com una ampliació, però
que realment és una reducció ja que l’incís
subratllat no atorga drets als veïns sinó que
els reconeix els que ja estan legislats i reglamentats per la pròpia corporació.
No obstant l’art. 59.4 sí que amplia extensíssimament la funció defensora en definir-la
referencialment al “defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns
del municipi”. No hi ha dubte que drets fonamentals són tots els que enumera el títol I
de la CE, i malgrat la competència defensora
només s’enuncia vers el veïns, aquesta s’ha
d’entendre estesa a tota persona veïna o no
afectada per una actuació municipal que pot
ser supervisada pel síndic o síndica. Aquí sí
que, per contra, també hem d’entendre l’existència d’un àmbit restringit ja que la supervisió només es pot exercir sobre l’Administració municipal (més endavant analitzarem
l’abast del concepte Administració municipal
i el per què la defensa es pot exercir només
front a aquesta, però l’acció promotora dels
drets humans (assumits a l’article 10 de la CE
com a Drets i deures fonamentals) és il·limitada.

a. La terminologia, que per acabar amb el llenguatge sexista passa a denominar la institució pel càrrec o funció, i de forma despersonalitzada, com a sindicatura de greuges.
b. La referència a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) que amplia el camp de treball de la sindicatura significativament.
c. La determinació que la funció defensora
abasta drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona, però també dels no residents que es trobin a la ciutat.
Continua mantenint el buit sobre si pot defensar els drets d’una persona que no essent
resident i no havent-se trobat a la ciutat resulta agreujat per una resolució municipal.
(Cas pràctic que es va donar de multa errònia de circulació a un automobilista que no
ha estat mai a la ciutat i que va ser ratificada
en recurs d’alçada. Casos com aquest que no
arrenquen d’un dret subjectiu a reclamar en
queixa s’afronten entomant-los d’ofici per a
supervisió de l’Administració).
d. Un detall de la divergència del règim barceloní està que el percentatge de vots del plenari per a ser elegit titular de la sindicatura
se situa en 2/3 dels membres presents que
representin a més la majoria.
e. La possibilitat –de lege ferenda– d’elecció de
la persona titular per sufragi general.
Trobem a faltar tant en la LMRL com en la de la
Carta Municipal de Barcelona una fórmula que
faciliti l’actuació de la defensoria municipal en
administracions locals diferents del municipi,
com ara les comarques, els consorcis territorials, les diputacions provincials o l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats participades i empresarials.

4. Règim de la Carta Municipal de Barcelona

5. Límits actuals als serveis locals

Tot i la vinculació de la capital de Catalunya a
la llei municipal i de règim local com acabem
de veure, la ciutat té un règim legal diferent
sobre la sindicatura municipal de greuges, que
és preeminent sobre aquest i que va ser establert l’any 2014 mitjançant una modificació de

Aquest conjunt de normes d’Administració local
s’han de contemplar conjuntament amb la més
recent Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals que
porta una important modificació de la llei muni21

cipal i de règim local, de manera que s’incorpora
un article, el 69 bis, que possibilita la suspensió
temporal de la prestació de determinats serveis
per part dels municipis. L’article comença dient
que els municipis han de prestar les activitats
i els serveis que estableixen les lleis sectorials
que els són aplicables, en exercici de les competències que aquestes els atribueixen. I tot seguit
afegeix que els municipis poden suspendre, excepcionalment i de manera temporal, la prestació d’activitats i serveis públics que els atribueix
una llei sectorial de Catalunya si es troben en
una situació d’insuficiència de recursos en termes de capacitat fiscal. La suspensió en cap cas
no pot afectar els serveis mínims establerts per
l’article 6713. Aquests serveis mínims són diferents segons la població del municipi estigui per
sota dels 5.000 habitants o superi aquest graó,
els de 20.000 o 50.000 habitants. I van des d’enllumenat públic fins a transport passant per antiincendis o serveis socials.

•

La suspensió s’ha de justificar per raons d’interès general, i s’ha de basar en l’acreditació de
la situació d’insuficiència de recursos en termes
de capacitat fiscal, d’acord amb el que s’estableix per reglament.

•

Per contra sí que existeix una ampla varietat de
regulacions en diferents Organitzacions internacionals de les quals informa abastament el
document del Síndic de Greuges de Catalunya
titulat El marc internacional de la institució de
l’ombudsman publicat l’abril de 2016.
Les conclusions d’aquest estudi del SGC en síntesi són:

•

La institució de la defensoria o sindicatura municipal no és un dels serveis considerats mínims obligatoris, i sí que desenvolupa una activitat susceptible de ser suspesa per necessitat
econòmica, cosa que s’hauria de justificar acuradament.

2.4. REGULACIÓ SUPRANACIONAL
2.4.1 Unió Europea i Consell d’Europa
No existeix ara per ara en el dret de la Unió Europea una directiva, ni reglament, ni tant sols
recomanació general de com han de ser ni com
han de funcionar les defensories locals ni sobre
els ombudsman regionals o estatals. I això passa
malgrat existeix la figura del Defensor del Poble
Europeu incorporada als tractats fundacionals
de la UE a partir del 199514 i té un estatut propi establert pel Parlament Europeu, organisme
en què està incardinat però sens perjudici que
l’Oficina del Defensor del Poble Europeu funcioni com una institució independent i imparcial
que defensa la transparència, l’ètica y la responsabilitat en l’Administració de la Unió Europea.

Hi ha un consens internacional sobre la necessitat de la creació de la institució en els
nivells nacionals, regionals i locals com a
magistratura d’influència i dotada d’auctoritas per protegir els drets i les llibertats de la
ciutadania i per promoure una bona administració.
El model d’ombudsman que propugnen les
Nacions Unides, el Consell d’Europa, l’Organització d’Estats Americans i la Unió Africana
en els seus pronunciaments es caracteritza
pels trets d’independència de la persona que
ocupa el càrrec, i també en l’exercici de les
seves funcions.
Només el Consell d’Europa desenvolupa amb
profusió l’estatut jurídic del càrrec, el qual
ha de ser d’extracció exclusivament parlamentària, reforçat amb una majoria d’elecció àmplia i amb prerrogatives pròpies. Així
mateix, les funcions de la institució que ens
ocupa tenen per objecte principal la protecció i la defensa dels drets i les llibertats, a
més de la clàssica funció supervisora de l’Administració. No obstant això, en els darrers
anys s’hi poden afegir noves funcions que
l’ombudsman ha assumit o té la facultat per
fer-ho força relacionades amb les principals,
com ara l’atribució de la condició d’autoritat
per a la prevenció de la tortura o institució
nacional de promoció i protecció dels drets
humans, la garantia d’accés a la informació i
de la transparència, i la promoció de la governança i la bona administració.

Diu també, aquest document del SGC, que “dia
rere dia pren embranzida com a àmbit d’actuació el relatiu a la supervisió dels subjectes privats que gestionen serveis públics o presten
serveis d’interès general per garantir els drets
de la ciutadania amb independència de la forma
i la titularitat de la gestió”.
Quant a l’organització i el règim jurídic de la
institució de l’ombudsman, el Consell d’Europa
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disposa que “cal de dotar-la d’independència;
per això n’estableix com a principis generals
l’autonomia organitzativa i, amb menys intensitat, l’autonomia pressupostària, els quals escau
concretar en els ordenaments jurídics interns.”

 Capacitat operativa
 Qualitat en la intervenció
 Garantia d’audiència revisora

•

2.4.2. La Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat
Punt i apart mereix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat acordada
l’ant 2000 a Saint Denis15, i que reconeix el síndic de greuges de la ciutat com a una institució
preventiva

•

2.4.3. Els Principis de Venècia
Finalment hem de prendre en especial consideració, els Principis de Venècia, document recent,
abril de 2019, d’un òrgan del Consell d’Europa, la
Comissió Europea per a la Democràcia a través
del Dret, el qual analitzem amb especial atenció
principi a principi en el capítol quatre.

•

2.5. REVISIÓ DE LA SUFICIÈNCIA DEL
MARC LEGAL
•

•

•

•

•

El model d’ombudsman que segueixen el
Defensor del Poble d’Espanya i el Síndic de
Greuges de Catalunya coincideixen per tenir
la mateixa base constitucional, tanmateix el
Defensor del Poble de la Unió Europea segueix model equivalent però cenyit a la supervisió de l’administració pública de la Unió.
Les regulacions legals i reglamentàries del
DP i del SGC són parelles, si bé és més detallista a rang de llei la del síndic, però la del
DP es complementa amb reglament aprovat
per Les Corts a proposta del defensor.
El model recomanat pel Consell d’Europa és
compatible amb el del DP i del SGC, també
en general amb el de les sindicatures locals
si bé el d’aquestes no té base legal suficient
i per tant la institució queda en situació de
fragilitat en diversos aspectes.
La legislació estatal de bases del règim local
posa límits a la realització d’activitats i prestació de serveis no declarats per llei com a
serveis propis i essencials, quan no puguin
garantir-ne el seu finançament sostenible.
Els punts febles de les defensories locals —i
que haurien de ser els més forts— resulten
ser:
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En tots tres aspectes la normativa actual a
Catalunya no dóna base suficient.
Un altre punt feble de la regulació de les sindicatures municipals és la manca d’atribucions clares per a supervisar l’actuació d’organismes participats pels ajuntaments que
abasten gran part de l’activitat municipal.
La LMRL és clarament insuficient per regular
la institució i deixa en mans del propi ajuntament que l’ha de supervisar la confecció del
reglament d’aplicació dels principis legals.
Aquí sorgeix una clara controvèrsia entre
l’autonomia local reguladora i la garantia de
llei superior necessària per assignar potestats i garanties a l’activitat supervisora.
Existeixen traves legals de tipus pressupostari per estendre la xarxa de sindicatures a
tots els municipis, però també s’albiren fórmules per assolir legalment l’objectiu per
vies de concentració de serveis i delegació.
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3. SOBRE LA CAPACITAT OPERATIVA DE LA
INSTITUCIÓ AMB EL MARC EXISTENT
3.1.
3.2.
3.3.
3.5.

ÀMBIT MATERIAL SUBSTANTIU
LES DIMENSIONS FUNCIONALS I ECONÒMIQUES DE LA MISSIÓ
UNA MIRADA A LES CONCLUSIONS DEL SÍNDIC DE CATALUNYA
PRIMERES CONCLUSIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA MUNICIPAL

L

particular o reparadora sobre aquestes matèries
i/o greuges que aflora de la LMRL per analogia
de l’article 54 CE.

a sindicatura és segons la LMRL un servei
complementari de l’organització municipal,
que ofereix suport personal en la defensa dels
drets fonamentals o en la vindicació d’un dret
de veïnat. Els veïns tenen així una eina propera,
de confiança legítima i eficaç per a la protecció
contra la mala administració.

Evidentment els drets compendiats en la DUDH
de 1948 estan inclosos en la Constitució espanyola, i la DUDH serveix com a referent d’interpretació. Són drets ben vigents i estan vinculats
als valors primigenis de la llibertat, la justícia, la
igualtat i el pluralisme d’idees, i ho hem de recordar perquè quan hi ha pobresa és que no hi
ha igualtat, quan no es retorna a la ciutadania en
benestar el producte del seu esforç és que no hi
ha justícia, quan es persegueixen desorbitadament conductes innòcues és que no hi ha llibertat, i quan es dona prioritat a un ideari sobre un
altre és que trontolla el pluralisme i el respecte
a l’altri.

3.1. ÀMBIT MATERIAL SUBSTANTIU
La missió de la sindicatura municipal és molt
ampla, defensar els drets fonamentals i supervisar l’Administració; es podria dir que és inabastable per la quantitat i complexitat d’actuacions
que la ciutadania pot demanar i els que d’ofici
endega la institució. Però, pressuposada la capacitat analítica i de sana crítica en la persona
titular, perquè ha estat electa amb bon criteri pels responsables polítics de la institució, la
sindicatura pot afrontar tota qüestió humana de
responsabilitat pública que li sigui plantejada i
jutjar-la amb equitat.

Reproduïm tot seguit la relació de drets, en el
format didàctic elaborat per als informes anuals
de la Sindicatura de Barcelona, que resumeixen
el drets fonamentals pels quals han de vetllar
les sindicatures municipals, amb l’objectiu que
no es produeixin situacions de desconeixement
negligent o dolós, com ara serien:

Tot i aquesta presumpció d’operativitat personal el bon exercici de la competència material
de les defensories locals de la ciutadania dependrà dels recursos humans i materials que tingui
disponibles per treballar tècnicament la gran
quantitat greuges que se li poden plantejar fruit
del marc normatiu que hem exposat al capítol
anterior.

•

•

Hem vist anteriorment com és definida la competència substantiva per la LMRL de Catalunya
com la Defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques i també abasta la realització
dels drets del veïns contemplats a l’article 43 de
la pròpia llei.

•

•

Aquesta defensa contempla dos dimensions: la
general preventiva que neix de la CESDHC i la

•
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L’atemptat a la dignitat o al lliure desenvolupament de la personalitat de qualsevol
persona amb independència del seu origen
i circumstància (art. 10 CE).
El tracte desigual entre els espanyols davant
la llei amb discriminació per circumstàncies
personals o socials (art. 14 CE).
El perill o lesió en la integritat física o moral,
o el sotmetiment a una persona a tractes inhumans o degradants, o que fereixin la seva
dignitat (art. 15 CE).
El fet de posar impediments o tenir prejudicis relacionats amb la llibertat ideològica,
religiosa i de culte (art. 16 CE).
L’atemptat a la llibertat i la seguretat física

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

amb compulsions il·lícites (art. 17 CE).
L’ofensa a l’honor, ja que la Constitució en
garanteix el dret (art. 18 CE).
L’agressió a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge, a la inviolabilitat del domicili o al secret de les comunicacions (art.
18 CE), cosa que inclou la immissió d’agents
físics com el soroll en la intimitat de la llar.
La imposició de dificultats a la llibertat de
residència i moviment pel territori nacional
(art. 19 CE).
L’obstrucció a la llibertat d’expressió i d’informació o la imposició de dificultats injustificades per comunicar i rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió
(art. 20 CE).
L’obstrucció a la creació literària, artística,
científica i tècnica (art. 20 CE).
Els impediments a l’exercici del dret de reunió o manifestació (art. 21 CE).
Els obstacles a la participació en els afers
públics o a l’accés a la funció pública (art. 23
CE).
La manca de garanties en l’aplicació de sancions administratives (art. 25 CE).
La no-satisfacció dels drets relatius a l’educació, tant de l’alumnat, o de qui el representa, com del professorat (art. 27 CE).
L’existència de dificultats injustificades a
l’exercici dels drets sindicals, de vaga i de
negociació col·lectiva (art. 28 i 37 CE).
La desatenció al dret fonamental de petició
(art. 29 CE).
La no-aplicació dels drets vinculats a l’equitat pressupostària i als tributs (art. 31 CE).
La intromissió il·legítima en el dret a la propietat, la no-consideració de la seva vinculació social, o l’expropiació injustificada (art.
33 CE).
La desatenció als drets laborals (art. 35 CE).
L’existència de dificultats injustificades a la
llibertat d’empresa (art. 38 CE).

•
•

•
•
•
•

•

•

•

A més de tot això també és d’incumbència de les
defensories de proximitat l’ample camp de les
ordenances municipals respectives, des de l’urbanisme fins els cementiris passant per la salut
pública o l’escolarització i les prestacions d’urgència social; i de forma transversal és matèria
objecte de supervisió per les sindicatures municipals l’acompliment dels principis i normes
concrets d’una bona administració i sense oblidar els drets i deures dels veïns, que la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya enumera
al seu article 43:

I en el camp dels drets socials la problemàtica
amb què han de treballar les sindicatures municipals inclouen:

•
•

Les prestacions assistencials i complementàries de la Seguretat Social (art. 41 CE).
La tutela de la salut pública per mitjà de mesures preventives i de les prestacions i dels
serveis necessaris. I també la utilització adequada del lleure (art. 43 CE).
La promoció i tutela de l’accés a la cultura i a
la ciència (art. 44 CE).
El dret de tothom a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la
persona (art. 45 CE).
La conservació i l’enriquiment del patrimoni
històric, cultural i artístic (art. 46 CE).
La realització del dret a un habitatge digne i a una regulació de la utilització del sòl
d’acord amb l’interès general que impedeixi
l’especulació (art. 47 CE).
La realització d’una política de prevenció,
tractament, rehabilitació i integració de les
persones amb discapacitat, a les quals s’ha
de prestar l’atenció especialitzada que requereixen i se’ls ha d’emparar especialment
en la consecució dels drets constitucionals
(art. 49 CE).
La promoció del benestar de la gent gran
mitjançant un sistema de serveis socials que
atengui els problemes de salut, habitatge,
cultura i lleure (art. 50 CE).
La protecció eficaç de tothom com a persones consumidores i usuàries en la seva seguretat, la seva salut i els seus legítims interessos econòmics (art. 51 CE).

•

La protecció social, econòmica i jurídica de
la família i els infants (art. 39 CE).
La promoció de les condicions favorables
per al progrés social i econòmic i per a una
distribució de la renda personal més equitativa; d’una manera especial, la política orientada cap a la plena ocupació (art. 40 CE).

•
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Ser elector i elegible, d’acord amb el que disposa la legislació electoral.
Participar en la gestió municipal, d’acord
amb el que disposen les lleis i els reglaments
propis del municipi i, si escau, quan els òrgans de govern i de l’Administració municipal demanin la col·laboració amb caràcter
voluntari.

•

•
•

•
•

Utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els
serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals d’acord amb les normes
aplicables.
Contribuir, mitjançant les prestacions
econòmiques i personals establertes per llei,
a l’exercici de les competències municipals.
Ser informat, amb petició raonada, i dirigir
sol·licitud prèvia a l’Administració municipal,
en relació amb tots els expedients i la documentació municipal, d’acord amb el que
estableixen l’article 105 de la Constitució, la
legislació de règim local i els reglaments de
la corporació.
Sol·licitar la consulta popular en els termes
establerts per la llei.
Exigir la prestació i, si escau, l’establiment
del servei públic corresponent, quan constitueixi competència municipal pròpia de
caràcter obligatori.

sideració en cada cas concret les particularitats
concurrents.
Afrontar aquesta ampla missió requereix de
recursos humans especialitzats de suport a la
persona que exerceix el càrrec, i de recursos
econòmics i materials.

3.2. LES DIMENSIONS FUNCIONALS I
ECONÒMIQUES DE LA MISSIÓ
La defensoria local de la ciutadania a l’Administració local de Catalunya ha estat una iniciativa
d’èxit creixent des dels anys 90 del segle passat
tant en quantitat de persones que reben empara
com en nombre de municipis que la incorporen.
Més de 40 municipis que apleguen una població superior als 4 milions de persones, a les que
hem d’afegir moltes altres que no sent residents
en un municipi, poden rebre efectes negatius
d’ella i per tant són creditores de la defensoria
pública de proximitat.

Aquest darrer, el dret a la prestació i l’establiment de serveis, junt amb el de submissió de
l’Administració a la llei i al dret són els invocats
més freqüentment pels ciutadans i ciutadanes
en demanar la intervenció de les sindicatures
municipals de greuges.

Però vista la magnitud de les tasques de què
ocupar-se cal una reflexió sobre la capacitat
operativa de la defensoria local, tenint en compte a més que el fet de la proximitat comporta
afluència de visites presencials l’atenció de les
quals ocupa més temps que la simple resolució
d’una queixa per escrit i via electrònica.

La forma de procedir les sindicatures per garantir aquests drets és paral·lela als recursos administratius i contenciosos judicials. No es pot
interferir en ells, però sí que es pot intervenir
per cercar solucions de consens voluntari quan
la llei ho permet. No poden les resolucions de
les defensories anul·lar resolucions administratives, perquè estan fora del poder judicial, però
sí que poden posar de manifest injustícies notòries o possibles defectes procedimentals que
hagin perjudicat el ciutadà o ciutadana i que justificarien una revisió d’ofici de la resolució per
part de la pròpia Administració.

Però aquesta proximitat és també el millor actiu
de la defensoria local com diu la Declaració de
Girona de novembre de 2016:
“Els municipis són l’Administració pública
més propera a la ciutadania, i l’àmbit on essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de solucions per a la convivència social. També són
els primers que constaten els efectes que
té en la ciutadania la greu crisi social i de
valors democràtics. És des d’aquesta proximitat que gestionen i cerquen alternatives
efectives per atenuar els efectes de la crisi
entre la ciutadania i, especialment, la més
vulnerable.

És gairebé impensable que en un entorn administratiu democràtic, com és el nostre, es puguin produir atemptats als drets humans des de
les institucions, i és ben segur que, si un cas es
donés, els mitjans ordinaris de garantia jurídica funcionarien per neutralitzar-los. Per tant, el
paper de les sindicatures no està en l’emulació
dels mitjans de garantia jurídic administrativa
sinó en la revisió de l’aplicació que s’ha fet de la
norma jurídica, i de contrastar-la amb les pretensions dels interessats des de patrons d’equitat, perquè l’aplicació de la llei prengui en con-

En un context de desafecció institucional de
la ciutadania i de creixents dificultats de resposta per part de les administracions, considerem imprescindible recuperar i renovar
un nou contracte social que pugui reconci27

liar les nostres societats amb els valors de
la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. I
en el procés per aconseguir aquest objectiu,
reivindiquem el paper resilient de les defensories com una de les institucions bàsiques
per a promoure els drets que s’han vulnerat,
amb la voluntat de fer que els nostres pobles
i ciutats esdevinguin un espai de respecte i
compliment de tots els drets inherents a la
dignitat humana.
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder
actuar proactivament per rebaixar i reduir el
seu impacte; també de la important retallada
dels drets socials que la crisi provoca a moltes de les nostres societats i que pateixen
especialment les persones més vulnerables.
Des de l’evidència que totes aquestes desigualtats vulneren l’esperit, els valors i els
continguts de tot el nostre marc jurídic i del
paper de control i supervisió que assumim
les defensories locals, afirmem que treballem per aconseguir que els nostres pobles
i ciutats esdevinguin un espai de respecte i
compliment efectiu de tots aquests drets”.
Són 42 les defensories locals operatives a Catalunya i entre totes donen cobertura a més de 4
milions de persones residents en els corresponents municipis, però altres 3 milions residents
en 900 municipis no en tenen defensoria cívica
de proximitat.
Les poques dades comparables16 disponibles
apunten que en un any es poden tramitar igual
nombre de queixes per les sindicatures del
Fòrum que pel Síndic de Catalunya en l’Administració local. Les que s’indiquen a continuació
ens apropen a la realitat de la càrrega de treball
i costos, però no són ni exactes ni suficients per
a fer una diagnosi quantitativa:

•

•

L’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya
amb un equip de 70 persones l’any 2017 va
donar servei a 7 milions de persones tramitant (noves i en curs) 16.400 expedients de
queixa, la meitat de les quals eren d’Administració local (6.700 serien d’ajuntaments) i
8.900 de consultes. El pressupost anual del
SGC és superior als 6 milions d’euros.
Les 42 síndicatures del FòrumSD l’any 2017
van donar servei a un conjunt de municipis que tenen una població de 4, 2 milions.

•

Aquestes sindicatures varen registrar 4.154
queixes i 20.700 consultes. És clara la gran
diferència en consultes (atribuïbles al factor proximitat) que tot i ser menys laborioses poden suposar una major dedicació en
temps per l’atenció presencial.
El cost pressupostari del conjunt de sindicatures municipals de greuges no ha estat
calculat, i no es pot deduir de la informació
pressupostària de cada municipi perquè no
és homogènia la forma de càlcul. Unes dades
d’interès per valorar costos d’intervencions
semblants, ni que sigui de lluny, serien:
 Els pressupostos de l’Estat per justícia
gratuïta (advocacia d’ofici) destinen 5,5
€ per habitant i any.
 La despesa del Síndic de greuges de Catalunya és de l’ordre de 0,85 € per habitant i any.
 La Generalitat destina 0,5 € aproximadament per habitant al manteniment
dels jutjats de pau.

El servei de defensoria local de proximitat, allà
on existeix, hauria d’arribar a totes les persones del municipi i per tots els possible greuges
que aquestes persones poden patir per l’acció o
omissió del seu govern local. A més, per la lògica
del dret a la igualtat tots els ciutadans de tots els
municipis han de tenir la possibilitat de comptar amb un òrgan independent que supervisi la
gestió municipal quan consideren haver patit un
greuge il·lícit per la seva actuació. Aquest òrgan
ha de poder encarregar-se també de la prevenció dels greuges i de la promoció dels drets fonamentals en el municipi.
La LMRL no aporta un disseny complet de la
sindicatura municipal de greuges: competències, funcions, provisió, organització, recursos
humans i materials, procediment, efectes de les
resolucions, a diferència de la llei del Síndic de
Greuges de Catalunya que detalla tots aquests
assumptes, per tant cada un de la quarantena
de municipis que compten amb sindicatura de
greuges va haver d’autorregular-se. L’autorregulació d’entrada és positiva, però sabem que
l’ajuntament que ha de ser supervisat també té
cura de prevenir problemes per la intervenció
de la sindicatura i així fàcilment aposta per les
regulacions menys incisives. És cert que el treball del FòrumSD ha permès als ajuntaments disposar d’un bon model de reglament com a guia
de continguts, però això no pot suplir la força
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de la llei imperativa com és la Llei 24/2009, del
23 de desembre, del Síndic de Greuges, per tant
en aquest capítol ens plantegem quins aspectes
de la praxis de la defensoria local poden ser millorats a través d’una llei del Parlament de Catalunya.

AMB EL SERVEI D’ATENCIÓ ITINERANT I LA
FIGURA DE L’OMBUDSMAN LOCAL
(...)
El síndic de greuges de Catalunya, Rafael
Ribó, ha comparegut aquest, dilluns 1 d’abril
de 2019, en comissió parlamentària per presentar dos informes relacionats amb l’àmbit
local: l’informe LA SINDICATURA MUNICIPAL COM A OMBUDSMAN INDEPENDENT.
LA SITUACIÓ A CATALUNYA i l’informe
L’Oficina itinerant del Síndic de Greuges: 20
anys escoltant les persones arreu de Catalunya.
El primer dona continuïtat al treball de recerca elaborat pel Síndic per establir els elements definitoris, reconeguts en l’àmbit internacional, sobre la figura de l’ombudsman
en les democràcies actuals.
El Síndic analitza així el grau de compliment
de les sindicatures locals amb relació als criteris que requereix qualsevol institució d’ombudsman per exercir amb autonomia la tasca
supervisora de les administracions dins del
seu àmbit competencial. Més concretament,
fa una revisió de les sindicatures municipals
existents amb relació als factors següents:
L’estatus de la persona que exerceix l’encàrrec, és a dir, el seu estatus jurídic en termes de procediment d’elecció, règim d’incompatibilitats i prerrogatives.
L’estructura organitzativa i els mitjans de
l’oficina, és a dir, el funcionament i la independència organitzativa.
La independència econòmica: pressupost independent i possibilitat de contractar personal de suport a càrrec del seu pressupost.
La rendició de comptes de la seva actuació a
la cambra a la qual deu confiança.
En el marc de l’informe, el Síndic ha recomanat a l’Administració municipal que doti els
síndics locals dels recursos econòmics, humans, legals i logístics necessaris per garantir-ne la independència i evitar que es desvirtuï el caràcter neutral d’aquesta institució,
coherent amb la tasca que té encomanada.
Actualment, hi ha quaranta-quatre síndics
locals a Catalunya.

La insuficiència normativa que hem constatat al
capítol anterior és més transcendent quan considerem la immensitat d’actuacions que s’encomanen a la sindicatura i que s’han d’afrontar
amb pocs recursos. Però també quan constatem
que un servei que hauria de ser essencial no és
present a més de 900 municipis de Catalunya,
la majoria de la Catalunya buidada que apleguen
més de tres milions de persones, això exigirà
passar de la possibilitat a l’obligatorietat.
No entrarem ara ni aquí a comparar la funció del
Síndic de Greuges de Catalunya sobre l’activitat
municipal, però la visió des de la proximitat ens
porta a avalar la funció de la defensoria local i
reivindicar-la per a tots els municipis com a necessària i compatible amb la funció de la Sindicatura de la Generalitat.
La necessitat de la defensoria de proximitat la
reconeix a sensu contrario l’informe del Síndic
de Catalunya que contrastem en aquest capítol,
quan diu que aquelles que no comptin amb finançament i organització adequada s’haurien de
reconvertir en mediadors o jutjats de pau.
Però si es vol arribar a tothom per tota afectació
a dret humà i amb tot encert cal establir pressupostos proporcionals a la quantitat i qualitat de
treball que s’espera, i potser repensar el model
territorial.

3.3. UNA MIRADA A LES
CONCLUSIONS DEL SÍNDIC DE
CATALUNYA
Sobtadament, en aquesta situació d’insuficiència normativa ha vingut a afegir-se la posició
crítica del Síndic de Greuges de Catalunya que
recentment ha qüestionat la sindicatura local en
un informe datat el desembre de 2018 i presentat en compareixença sobre l’àmbit local al Parlament l’1 d’abril de 2019. Segons nota de premsa:

No és objecte d’aquest informe estudiar la legitimació del SGC per supervisar i valorar el funcionament de les sindicatures locals en tant que no
formen part de l’Administració, però si hem de
revisar les recomanacions que va emetre sobre
aquest funcionament ja que sembla haver trobat

EL SÍNDIC DEBAT AL PARLAMENT LA TASCA
DE LA DEFENSA DE DRETS DE PROXIMITAT,
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disfuncionalitats en moltes de les sindicatures
municipals17 per diferents criteris seguits, com
ara:

•
•
•
•
•
•

Forma d’elecció del síndic o síndica.
Qualitats personals del titular, incompatibilitats.
Autonomia organitzativa i pressupostària,
Independència de l’executiu municipal, imparcialitat en l’atenció.
Incapacitat investigadora a causa d’incapacitat econòmica.
Manca de transparència en la seva organització i en el rendiment de comptes del seu
pressupost.

Com a conseqüència de les recomanacions emeses (tot i que no apunta a qui van dirigides), el
Síndic considera que és urgent fer una revisió de
les sindicatures municipals existents per establir
si, d’acord amb el marc normatiu i la pràctica habitual de cada municipi, es compleixen els requisits establerts com a necessaris per garantir la
independència i la imparcialitat de la figura. En
els casos en què la valoració no sigui prou positiva, caldrà abordar sense demora un procés de
reforma de la institució de la sindicatura local
cap a la figura del mediador municipal o el jutge
de pau, mentre es millora la col·laboració amb el
Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb la
supervisió de l’Administració local.
No diu el SGC qui ha de fer la revisió que considera urgent, si cada ajuntament ha de fer la
seva o ha de ser una auditoria independent la
que faci la de tots amb càrrec a la Generalitat.
Entenem que l’autonomia local obliga que cada
ajuntament la faci per se o valori no fer-la per
conèixer prou la situació i estar satisfet amb la
pròpia organització. Però l’informe del síndic va
més enllà i tot i haver manifestat que cal fer la
revisió per saber més, prejutja i escampa ja les
recomanacions sense esperar les avaluacions.
Tot seguit procedim a fer uns apuntaments sobre les recomanacions que considerem més
transcendents a la vista de la normativa i en
base a l’experiència pròpia.
Recomanacions relacionades amb el procediment electiu:
1. Requisits d’elecció i mandat del càrrec de síndic o síndica local. La persona que exerceixi el

càrrec d’ombudsman ha de gaudir de prestigi
social, a més de complir una sèrie de condicions
personals, com ara la no-militància política i la
no-participació en altres activitats professionals,
per poder garantir la seva independència i, consegüentment, la seva auctoritas.
No sembla acceptable aquesta recomanació:
Tenir prestigi, no militar en cap partit i no exercir activitat professional semblaria ser la fórmula d’acreditar independència i l’autoritat moral.
Però no ho entenem com requisits sine qua non
per assumir una sindicatura de greuges, i més
en l’àmbit municipal, on les persones són més
conegudes. El prestigi social no el demana cap
norma, no és un valor absolut perquè no sempre
és ben merescut ni respon a virtuts cardinals del
subjecte considerat. No sabem com es pot revisar el prestigi social de síndics i nous candidats
ni com rebutjar un candidat per manca de tal
prestigi. Pel que fa a la no militància política, entenem que és bo mantenir-se al marge dels embats partidistes, però tampoc no es veu possible
renunciar a la ideologia, per la qual cosa el que
s’ha d’exigir és objectivitat i equitat absolutes en
les actuacions del síndic, i rellevar-lo a posteriori si no està a l’alçada.
2. Cal garantir normativament la participació
de totes les forces polítiques en el procés de selecció o decisió sobre les candidatures a ocupar
el càrrec d’ombudsman, en la mesura que s’ha de
buscar el màxim consens possible sobre la persona que n’ocupi el càrrec per garantir-ne la legitimitat i independència.
No sembla encertada la recomanació en els
termes enunciats en tant que les “forces polítiques” s’entén que són els propis grups polítics municipals amb representació en el Consell
municipal, als quals ja per llei pertoca decidir la
persona elegida. Cosa diferent és qui pot i com
promoure una candidatura, i això sí que mereix
una regulació reglamentària acurada per garantir la independència dels candidats.
3. És necessari adoptar mesures de reforma normativa per garantir que l’elecció del síndic o síndica sempre sigui per una majoria qualificada de la
cambra a la qual deu confiança. Així doncs, cal una
reforma de la normativa autonòmica per garantir
que la majoria sempre sigui qualificada i que aquest
requisit sigui adoptat per la normativa local.
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Aquesta recomanació la valorem encertada perquè en el cas de Barcelona la llei de la Carta municipal, i en altres municipis la Llei municipal i
de règim local permet el nomenament d’una
persona com a síndic/a amb només una majoria
absoluta dels membres de la corporació; entenem que hauria de ser una majoria reforçada i en
base a unes propostes d’iniciativa social o política. Estem d’acord que les grans decisions d’una
cambra representativa no s’han de prendre per
simple majoria de membres (51% d’electes) com
en ocasions recents ha fet el Parlament, ja que
algunes decisions mereixen més consens amb
una majoria qualificada (3/5 o 2/3).

perquè no es poden donar els casos que es pretenen evitar a menys que s’estigui confonent el
fet d’assistir com observador o informador a un
òrgan d’aquests amb la hipòtesi de formar part
com a membre de ple dret.
7. Reconèixer la sindicatura local com a òrgan “de
caràcter complementari de l’organització municipal” vincula la institució d’ombudsman a treballs propis dels càrrecs electes o de participació
ciutadana i l’allunya de la funció de supervisió de
l’Administració (...) a banda de posar en qüestió la
seva imparcialitat”
No es pot acceptar la recomanació. És la LMRL
qui assigna la condició “d’òrgan complementari de l’organització municipal” que és cosa ben
diferent de l’Administració municipal. D’altra
banda, afirmacions com la de ser òrgan complementari o bé ser com un “pont entre polítics,
tècnics i vilatans per millorar la convivència” és
una atribució més retòrica que no pas executiva
i sense transcendència, mentre que la discrepància del SGC en la “participació en els afers
municipals (per exemple, la seva participació en
els consells consultius)” no pot tenir l’impacte
negatiu que el SGC vaticina ja que en els casos
coneguts es tracta de participació com observador sense vot.

4. També és bàsic evitar la coincidència del període d’eleccions municipals amb els processos
d’elecció del càrrec, i també la coincidència dels
mandats, per a la qual cosa caldria fer una reforma normativa, preferiblement del Text refós de la
Llei municipal de règim local de Catalunya.
Aquesta qüestió, que es considera bàsica pel
SGC, i també per nosaltres, curiosament no
s’aplica al Defensor del Poble de la Unió Europea.
5. En el procés de selecció de la persona titular de
la institució, cal evitar processos electorals amb
votació directa, i és convenient fomentar la implicació de les entitats veïnals i de la ciutadania
en els processos de selecció.

8. No es pot restringir la competència de la sindicatura quan la queixa la formula una persona
amb dependència funcionarial o laboral de l’Administració municipal ni establir un tractament o
procediment especial per a tramitació de queixes
contra personal de l’ajuntament.

Entenem que la fase propositiva s’ha de deixar
a cada ajuntament per respecte a la seva autonomia, però no podem rebutjar de pla processos de votació directa, perquè la Llei de la Carta
municipal de Barcelona ho considera com opció
de futur, i no hi ha raó suficient per fer prevaldre
necessàriament entitats veïnals de representativitat ignorada sobre organitzacions polítiques
que poden presentar candidats no partidistes.

No és lícita la restricció que pugui estar inclosa en algun reglament, perquè ni la LMRL ni la
Carta municipal en el cas de la capital, habiliten
restricció a la potestat supervisora del SGC o
dels DLC. Per tant si es tracta de reglaments anteriors al juliol del 2002 quan es va fer la modificació18 de la LMRL, incorporant la figura del síndic de greuges municipal, la restricció ha quedat
derogada per la llei, però si són posteriors s’han
de modificar i mentrestant tenir per inexistents
les restriccions reglamentàries no permeses per
la llei.

Recomanacions relacionades amb les funcions
de la sindicatura local:
6. Cal adoptar mesures que evitin que la figura de
l’ombudsman es posi en el mateix pla que els instruments de participació ciutadana, com a part
de l’Administració municipal o com a integrant
d’òrgans amb funcions legislatives o executives
dins del govern municipal.

9. Totes les administracions i els subjectes objecte de supervisió per part de la sindicatura local
tenen el deure legal de col·laborar-hi sempre que
l’oficina els demani informació. No és acceptable

No considerem aplicable aquesta recomanació
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que hi hagi casos en què els càrrecs de l’Administració municipal prohibeixin a membres del seu
equip atendre els requeriments de la institució
d’ombudsman local.

sistorial. Preferiblement en un local en què no es
prestin serveis municipals per evitar-ne la identificació amb l’Administració municipal i garantir-ne la independència.

L’experiència ensenya que s’ha de reforçar la llei,
per evitar les obstruccions i dilacions de persones investigades o de la línia jeràrquica.

No sembla lògica ni necessària la recomanació,
perquè és tant com demanar que els grups polítics de l’oposició no tinguin despatx a l’edifici de
l’ajuntament o del Parlament perquè la gent no
pensi que no són independents del govern. La
ubicació ben senyalitzada i ben informada en un
immoble municipal pot tenir un efecte positiu
d’acolliment i confiança en el veïnat, a més de
suposar una mesura eficient econòmicament.

10. La sindicatura o defensoria local no ha de formar part de cap altre organisme i òrgan col·legiat
de l’Administració municipal, ni amb funcions
de participació ni amb funció consultiva. Això és
contrari a l’essència de l’encàrrec de supervisió de
l’actuació de l’Administració, per la qual cosa no
pot participar d’aquesta actuació de cap manera.

14. Cal que la sindicatura local tingui assignat un
pressupost que pugui gestionar de manera autònoma per atendre les seves depeses de funcionament,
sens perjudici d’haver de complir els requisits de
rendició de comptes que li demani la intervenció.

Com hem dit no es pot témer que la presència
com a observador d’un síndic en qualsevol òrgan
col·legiat contamini la seva funció ja que sempre
hi podrà assistir com a observador preventiu i
no com un membre de ple dret que hagi de conformar la presa de decisions.

La recomanació és lògica tot i que innecessària
perquè en la pràctica el pressupost de la sindicatura està elaborat a proposta de la sindicatura
i diferenciat però integrat comptablement en el
pressupost municipal tal i com està regulat per
a tots els òrgans municipals.

11. És necessari que cada oficina d’ombudsman
local tingui un registre propi, independent i privat de les queixes rebudes. Aquest registre no és
públic i no hi poden tenir accés els membres del
consistori, per la qual cosa qui el gestioni cal que
en guardi la confidencialitat i que no sigui personal que dugui a terme altres tasques per a l’Administració.

15. El pressupost de l’oficina ha de constar en un
apartat específic dins dels pressupostos municipals. Com a part del pressupost de l’oficina, també
s’hi ha de comptar la remuneració del titular i del
seu personal de suport.

Així ha de ser per protecció i confidencialitat de
dades.

Així està previst a la normativa pressupostària
i es presumeix que així es compleix per la qual
cosa la recomanació és supèrflua. Pel que fa a la
remuneració de la persona titular de la sindicatura, és inevitable que així hi consti, no obstant
cal tenir present que hi han reglaments com
el de Barcelona que permeten la gratuïtat del
càrrec.

12. La sindicatura local ha de tenir la possibilitat
de garantir la confidencialitat de les seves actuacions en relació amb l’Administració i de demanar-li que si el nom de la persona que presenta
queixa (o de la persona afectada) és necessari per
poder tramitar l’assumpte, l’Administració en garanteixi la confidencialitat en relació amb el servei sobre el qual recau la queixa.

16. També és recomanable que sigui la mateixa
sindicatura local la que presenti una proposta
de previsió de despesa que sigui posteriorment
aprovada segons la normativa vigent.

Això també ha de ser així per protecció i confidencialitat de dades.
Recomanacions relacionades amb la independència organitzativa i funcional:

Es pressuposa que la sindicatura elabora sempre la proposta de despesa que ha d’integrar-se
al pressupost municipal que ha d’aprovar o esmenar el plenari municipal.

13. Des del punt de vista material, cal garantir
que les dependències de la sindicatura local estiguin ubicades en un lloc diferent de l’edifici con-

17. Per garantir la independència del síndic o sín32

ball que es fa i, per tant, també ha de comportar
entrar en nòmina amb les contribucions a la seguretat social que corresponguin.

dica local, cal que la tasca que acompleix sigui remunerada en funció del temps que hi dedica i que
també es remuneri el personal que li dona suport.
És raonable la pràctica d’alguns ajuntaments, en
el sentit que la remuneració sigui equiparable a
la dels regidors de govern, prorratejada en funció de la dedicació del càrrec. La remuneració del
càrrec és un element essencial per garantir-ne la
independència.

Convé regular-ho a rang de llei per estalviar corrupteles poc exemplars.
21. Cal millorar la transparència en relació amb
les despeses derivades del funcionament de les
sindicatures locals. La informació sobre la partida pressupostària destinada a aquesta institució,
desagregada per despeses de funcionament, personal (inclosos els salaris del càrrec i del personal
de suport), dietes i d’altres, ha de ser accessible
mitjançant el portal de transparència i s’ha de
poder consultar fàcilment consignat sota el nom
o l’apartat de pressupost de la sindicatura local o
similar.

D’acord amb la recomanació del Síndic, que
hauria de plasmar-se en el reglament orgànic
municipal en regular la institució de la sindicatura, perquè en altre cas només les persones
que viuen de rendes immobiliàries o de capital
podrien assumir el càrrec gratuïtament, llevat
dels municipis menors de dedicació parcial,
però inclús en aquests casos la remuneració de
tipus laboral i proporcional a la d’un regidor de
govern hauria de ser la norma.

Evident ja que el primer dret de la ciutadania és
conèixer quant costa el servei que rep.

18. El registre de les queixes i consultes rebudes
ha de ser propi (gestionat per la sindicatura), independent i confidencial, i aquesta confidencialitat vincula tot el personal que hi treballa. Aquest
registre no s’ha de posar en coneixement ni a disposició dels càrrecs electes.

Recomanacions relatives al personal de suport
del síndic o síndica:
22. És desitjable que el personal de suport del síndic o síndica sigui independent i no presti el serveis a l’Administració municipal ni que en depengui. A aquest efecte, és recomanable que es faci un
procés de selecció amb criteris objectivables i que
permeti a la persona titular de l’oficina triar el
seu personal col·laborador.

Així es pressuposa que és i que es fa, per la necessària i obligada protecció de dades.
Recomanacions relatives a la transparència:

Compartim el criteri del síndic sobre el personal
entenent que desitja que no mantingui relació
jeràrquica funcionarial o laboral amb altres òrgans municipals perquè pugui contaminar l’objectivitat i la reserva d’actuacions perquè “no es
pot servir a dos senyors”. Però si és possible compartimentar les dedicacions s’ha de confiar en la
professionalitat del personal i en la fidelitat als
deures funcionarials per possibilitar l’eficiència
de l’oficina del síndic actuant a temps parcial en
diferents òrgans i amb funcions compatibles.

19. Cal que en els pressupostos municipals es consigni un apartat per a la despesa programada per
a la sindicatura local. Aquesta partida pressupostària ha d’incloure tant les despeses de funcionament (material, instal·lacions, mitjans de treball, etc.) com la reserva pressupostària destinada
al pagament de la remuneració acordada per al
càrrec i el personal de suport.
És necessari que així es faci i consti aprovat pel
Consell municipal per estalviar canvis inoportuns. Malgrat estar normativament establert és
possible defugir la norma i generar problemes
obstructius.

23. En cas que no sigui possible l’opció anterior,
i s’accepti que el personal de suport sigui personal funcionari/interí o laboral de l’Administració
municipal, aquest personal ha d’estar delegat/
destinat a la sindicatura i s’ha d’establir un procediment intern de selecció que permeti al síndic o síndica triar entre els diversos aspirants a
ocupar el càrrec que compleixin els requisits que
marqui la convocatòria.

20. No és correcte aplicar la figura de les indemnitzacions com a forma de remuneració de la
persona titular del càrrec. Cal tenir present la
diferència entre remuneració, indemnització i
dietes. El pagament per la feina duta a terme s’ha
de considerar com una remuneració per un tre33

Compartim el plantejament del Síndic de greuges de Catalunya en aquests aspectes.
Recomanacions sobre la relació de l’ombudsman amb la cambra a la qual deu confiança:
24. La rendició de comptes de la sindicatura local, que es tradueix en la presentació d’un informe
anual de l’activitat de l’oficina i els assumpte tractats, s’ha de fer davant el plenari al qual deu confiança. No correspon retre comptes al govern local.
Així s’entén i presumiblement així es fa en tots
els casos ja que el síndic o síndica ha estat elegit pel plenari per defensar la ciutadania dels
greuges que l’administració municipal pot causar.
Aquests elements i les dades sobre les que treballa serveixen de paràmetres valoratius al SDG
en el document comentat, però no les podem
subscriure completament per manca de dades concretes, i perquè s’extrapolen situacions
puntuals a categories amb el resultat de fer una
valoració pejorativa global. No sabem a què ni
a quantes defensories es referix, ni amb quins
paràmetres concrets es mesuren les febleses
que imputa, la qual cosa d’entrada ja fa dubtar de
la qualitat de l’anàlisi efectuat, perquè no sembla
haver-se tingut en compte ni la quantitat ni la
qualitat del treball efectuat per les sindicatures
del ”no sempre”, i tampoc es concreten situacions que puguin fer trontollar l’objectivitat dels
síndics, la seva independència ni la imparcialitat
de les respectives actuacions.
I així hem de discrepar d’algunes de les conclusions i recomanacions, però sobre tot de la
presumpció que “moltes de les 44” administracions municipals, que han estat analitzades, no
disposen de les condicions necessàries i de la
possibilitat pressupostària per assumir els costos derivats d’una institució d’ombudsman que
compleixi els requisits que a judici del síndic de
Catalunya permeten garantir la independència i
la imparcialitat. Per la nostra part, a més entenem que la independència, l’objectivitat i la imparcialitat no estan condicionades necessàriament pel pressupost.
També discrepem obertament de la conclusió
final sobre que sigui “urgent fer una revisió de
les sindicatures municipals existents per establir si, d’acord amb el marc normatiu i la pràc-

tica habitual de cada municipi, es compleixen
els requisits establerts com a necessaris per
garantir la independència i la imparcialitat de
la figura. En els casos que la valoració no sigui
prou positiva, caldrà abordar sense demora un
procés de reforma de la institució cap a la figura
de mediador municipal o jutge de pau mentre es
millora la col·laboració amb el Síndic de greuges de Catalunya en relació amb la supervisió de
l’administració local”.
No és lògic ni lícit pretendre anul·lar les sindicatures dels municipis que no disposin de possibilitats pressupostàries perquè significaria una
discriminació per a la ciutadania dels municipis
menys dotats privant-los de la defensoria de
proximitat. Tampoc no és acceptable la idea de
convertir-los en mediadors o jutjats de pau; en
mediadors no, perquè la majoria de l’activitat
municipal és administració reglada sotmesa a
procediments innegociables als que la mediació
no és aplicable, i en jutjats de pau tampoc perquè els jutjats de pau ja existeixen i no tenen ni
poden tenir competència en matèria administrativa.
Per tant concloem que no ha estat desvirtuada
la nostra valoració positiva de la proliferació de
defensories com a mecanisme de garantia de
DDHH, i que en general la ciutadania considera la sindicatura municipal de greuges com una
institució eficaç i respectada.
Addicionalment sobre aquest estudi del SGC
hem de dir que:

1. Està mancat de bona praxi col·laborativa en

tant que no s’ha endegat com una col·laboració sinó gairebé com una supervisió sense
tenir títol habilitant clar per fer-la ja que les
sindicatures locals no formen part de l’Administració local.
2. Hem de lamentar que s’hagi desaprofitat
l’ocasió de cercar col·laborativament formes
de millora real i suport tècnic efectiu per
superar la situació de precarietat que ja es
coneixia: la insuficiència reguladora del Parlament de Catalunya i de la insuficiència de
recursos per abastar l’ampla i meritòria tasca de les sindicatures locals.
3. Dèficit normatiu. En fer el contrast de l’Estudi La sindicatura municipal com a ombudsman independent-La situació a Catalunya
hem mostrat la nostra coincidència amb al-
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gunes de les seves recomanacions. Aquestes
coincidències no signifiquen deficiències de
funcionament de l’ombudsman local, sinó
deficiències de regulació garantista i organitzativa que haurien de procurar-se per via
legislativa.

la democràcia de proximitat
Tota persona que compta amb una sindicatura de greuges al seu municipi sap que
pot trobar sempre un interlocutor objectiu i imparcial per valorar el problema
que li preocupa i obtenir la seva empara
o l’orientació adient. L’existència d’aquest
servei públic d’escolta imparcial i proactiva avui dia és un plus de democràcia que
el fet de la proximitat al veïnatge aporta
des del govern municipal que creu en els
valors de la igualtat i la transparència. En
aquesta dimensió les actuacions preventives d’ofici i per interès general són especialment importants.

3.4. PRIMERES CONCLUSIONS DES DE
L’EXPERIÈNCIA MUNICIPAL
1. Es dona la Paradoxa del Factòtum: Tothom

2.

3.

4.

5.
6.

7.

té dret a presentar la seva queixa però el síndic local no pot arribar a tota la població per
greuges en totes les matèries de competència municipal amb les estructures i recursos
habituals.
Caldria acotar per llei les competències
concretes d’accés lliure i gratuït i dimensionar l’oficina de la defensoria de forma conseqüent.
Existeix desigualtat de tracte entre els habitants de Catalunya en tant que uns poden
acudir al defensor de proximitat, i altres no
poden per absència de la institució.
Per arribar a tothom, per tota afectació a
dret humà i amb tot encert, cal establir pressupostos proporcionals a la quantitat i qualitat de treball que s’espera, i potser repensar
el model territorial.
Cal dotar el servei de defensoria de proximitat de les connotacions d’un servei públic
essencial i ha de ser universal.
Cal elaborar un pla de cobertura territorial
d’escala perquè cap persona quedi exclosa
d’un servei de proximitat, ja que les sindicatures són part del sector públic institucional i el servei públic ha d’arribar a tothom.
“Per exercir plenament les seves funcions,
la defensoria local necessita disposar d’un
marc legal clar i explícit que defineixi les
funcions de la institució, la capacitat d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per al seu funcionament” (Declaració
de Girona, 2016).

2. La utilitat de la institució per a la ciutadania
i per a l’ajuntament.

La utilitat de la sindicatura de proximitat
per a la ciutadania està que quan no es pot
o no se sap lluitar contra el greuge, encara hi ha on agafar-se com a última esperança. El veïnat trobarà l’informe definitiu i apaivagador. És igualment útil per al
govern local que de bona fe pot oferir al
disconforme un contrast d’opinió de màxima solvència sobre el seu dret mitjançant
l’assessorament, la supervisió, la mediació
o la pedagogia de drets i obligacions.

3. L’eficàcia
La sindicatura local és eficaç. Ho és perquè compleix la seva missió de defensar
les persones supervisant els serveis municipals. Sense la defensoria no hi ha supervisió tuïtiva, independent i de proximitat
en l’interès de les persones interessades i
de la ciutadania en general. I, si més no,
aquesta funció preventiva i restauradora
és el gran què de les sindicatures. Això és
el que pretén la CESDHC definint-la com
una institució preventiva.
Amb tot això, la missió de la sindicatura de greuges es presenta com hercúlia, perquè un òrgan
unipersonal, amb recursos limitats ha de supervisar la immensitat de l’Administració. Per això
el FòrumSD s’haurà d’implicar a fons en la configuració normativa de la institució per assolir
l’eficàcia de les seves intervencions i l’excel·lència de les seves recomanacions.

Com a colofó de tot l’anterior podem reiterar el
que també l’experiència ensenya19: que la defensoria local és una institució valorada per la ciutadania per la seva importància, la seva utilitat i
la seva eficiència.

1. La defensoria local és una institució de gran

importància per a la ciutadania i també per a
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4. ELS PRINCIPIS DE VENÈCIA COM A NOU
HORITZÓ
4.1. LA COMISSIÓ EUROPEA PER A LA DEMOCRÀCIA PEL DRET
4.2. ELS PRINCIPIS FRONT LES DEFENSORIES LOCALS
4.3. CONCLUSIONS SOBRE L’APLICACIÓ A L’ÀMBIT LOCAL

E

n aquest capítol analitzem Els Principis de
Venècia20 que van ser adoptats per la Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret
el març de 2019 i assumits pel Consell d’Europa el
maig següent. Són 25 pronunciaments sobre els
quals hem de reflexionar per constatar si el marc
regulador català és homologable als principis de
la institució promoguts pel Consell d’Europa.

parelles a les nostres defensories anomenat
Principis sobre la protecció i la promoció de la
Institució del defensor del poble, adoptats per la
Comissió en la seva 118a sessió plenària (Venècia, 15-16 març 2019)
La resolució adoptada pel Consell d’Europa
assumint els Principis de Venècia no es tracta
d’una norma a seguir necessàriament incorporant-la a la legislació interna com si es tractés
d’una directiva de la Unió Europea. Però aquest
és l’objectiu final d’aquests principis malgrat que
es reconeix en el document aprovat que hi ha
models diferents per a les funcions dels ombudsman, Els principis abasten l’àmbit local,
però estan redactats amb la mirada posada en
els esgraons regional i estatal, i per tant s’apropen més al model espanyol que no pas al francès
ja que aquest manté una xarxa de prop de 500
delegats territorials no autònoms.

4.1. LA COMISSIÓ EUROPEA PER A LA
DEMOCRÀCIA PEL DRET
La Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret (CDV), coneguda també com Comissió de Venècia, és un organisme consultiu
permanent del Consell d’Europa que té la funció d’assessorament jurídic als estats membres
(i altres 14 no europeus afegits) en matèria constitucional per a la defensa dels drets humans i
la millora de les institucions competents en les
matèria. Desenvolupa la seva tasca mitjançant la
creació de grups de treball ad hoc que emeten
les seves propostes al plenari per a la seva aprovació. Les seves recomanacions no tenen valor
normatiu sinó que pertoca als estats concernits desplegar-les legislativament; així doncs la
seva missió és de suport jurídic i ajuda als estats
que necessiten ajustar les seves institucions a
les normes i a l’experiència internacional sobre
governança democràtica, Estat de Dret, i Drets
Humans.

Les consideracions prèvies del document
s’orienten a justificar les bases dels enunciats
successius. Destaquem d’entrada que la primera
consideració que fa és sobre l’extensió i diversitat tot afirmant que hi ha institucions d’ombudsman en més de 140 estats, a escala nacional, regional o local i que tenen competències
diferents, per la qual cosa no hi ha un model
únic a seguir; que aquestes competències estan
adaptades al sistema legal i polític dels estats
respectius i que poden assolir els principis fonamentals de les institucions d’ombudsman, incloses la independència, l’objectivitat, la transparència, l’equitat i la imparcialitat, per mitjà de
diversos models diferents.

La manca d’executivitat de les resolucions de la
Comissió de Venècia no la priva de valor imperatiu per la gran autoritat moral que comporta
el Consell d’Europa. Acatar-la esmenant males
praxis honora els estats que les reben.

4.2. ELS PRINCIPIS DE VENÈCIA
Per això, en la nostra seqüència expositiva pre- FRONT LES DEFENSORIES LOCALS
nem en consideració ara el pronunciament de
la Comissió de Venècia sobre les institucions

Dit això passem tot seguit a contrastar un a un
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els 25 Principis de Venècia amb la regulació catalana de les defensories locals continguda en la
LMRL21:
1. Les institucions d’ombudsman tenen un paper important en l’enfortiment de la democràcia, l’estat de dret, la bona administració i la
protecció i promoció dels drets humans i les
llibertats fonamentals. Tot i que no hi ha cap
model22 normalitzat entre els estats membres
del Consell d’Europa, l’Estat ha de recolzar i
protegir la institució de l’ombudsman i abstenir-se de qualsevol acció que perjudiqui la seva
independència.
El primer dels principis es un reconeixement
total a la institució sigui quin sigui el modelatge
que tingui i un impuls a la institució que hauria de ser protegida per l’Estat especialment la
seva independència. Ja hem vist anteriorment
en aquest estudi com la independència orgànica i funcional està present directament en tota
la normativa estatal, autonòmica i municipal;
altra cosa és la protecció estatal i promoció ja
que a Espanya, l’Estat ha procurat la supressió
dels ombudsman regionals i locals adduint que
es tractava d’una mesura per a la “modernització” dels govern locals amb la creació de les comissions especials municipals de reclamacions.
Aquests òrgans no són homologables a ombudsman per manca d’independència a causa de la
seva composició amb regidors, i també perquè
els manca la funció primigènia de promoció i
defensa en general dels drets fonamentals actuant d’ofici. A Catalunya, malgrat que la política
estatal no sigui favorable, podem dir que la Generalitat dóna suport normatiu a les sindicatures municipals tot i què molt limitadament.
2. La institució de l’ombudsman, inclòs el seu
mandat, ha de tenir una base jurídica ferma,
preferiblement des d’un punt de vista constitucional, mentre que les seves característiques
i funcions es poden elaborar des d’un punt de
vista legislatiu.
En el cas de l’Administració local no sembla necessari aquest reforç constitucional perquè el
reconeixement de l’autonomia local present en
la nostra Constitució i l’aplicabilitat de l’analogia sembla suficient aval i de fet ho va ser per
a que el legislador autonòmic elaborés dins la
Llei municipal i de règim local el model vigent a
Catalunya. Ara bé, el model jurídic de defensoria

municipal deduible de l’Estatut d’Autonomia de
2006 requereix d’una base legal més ampla i més
ferma , i com així s’ha estat preparant el projecte
de llei de governs locals previst a l’EAC de 2006.
Podem, doncs, afirmar que la defensoria local a
Catalunya té una base jurídica ferma però insuficient i millorable.
3. La institució de l’ombudsman ha de tenir un
rang suficientment elevat, que es reflecteixi
també en la remuneració de l’ombudsman i en
el seu règim de jubilació.
Hem vist al capítol 2 el règim jurídic de les sindicatures locals regulat per la llei municipal i
de règim local de Catalunya (Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós). El rang elevat, malgrat que indeterminat
que vindica la Comissió de Venècia pot considerar-se implícit en ser declarat òrgan municipal
complementari i assignar-li funcions supervisores de la totalitat de l’Administració municipal;
no obstant fóra bo concretar que té condició
d’autoritat pública, donar-li visibilitat i reconeixer-lo categorialment amb normes protocol·làries.
Pel que fa a la remuneració, aquesta es pressuposa en aquest principi i demana una quantificació ponderada vinculada com és lògic al règim de Seguretat Social. També en això es pot
dir que el règim jurídic català d’aquests ítems és
correcte, però cal aprofundir en el tema segons
apuntem al capítol 5.
4. L’elecció d’un model únic o plural d’ombudsman depèn de l’organització de l’Estat, de les
seves particularitats i de les seves necessitats.
La institució de l’ombudsman pot organitzar-se a diferents nivells i amb competències
diferents.
Aquest principi és molt obert, i sembla que permet ombudsman col·legiats o unipersonals, o
també ombudsman únic o de competència territorial o material. En el cas d’Espanya ja hem
dit que les comissions municipals de reclamacions no serien homologables per estar mancades d’independència del poder polític al qual
han de supervisar en estar participades per tots
els grups polítics inclosos els de govern. Cosa
diferent i ben delicada d’aconseguir és l’estructuració dels ombudsman en nivells territorials
dins l’Estat i amb competències diferenciades.
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La Llei del Síndic de greuges de Catalunya ho
pretenia en part establint per a ell l’exclusivitat
de la supervisió de l’administració de la Generalitat i restringint així la de l’Estat. Però ha quedat
determinat que el nivell territorial superior encabeix la supervisió de l’inferior i duplica o triplica la competència supervisora (ombudsman
estatal supervisa tres nivells d’Administració,
ombudsman autonòmic dos nivells i ombudsman local només el propi) però tots ells poden
defensar i promocionar dialècticament tots els
drets fonamentals¬¬. Podem dir així que l’observació d’aquest principi mereix una reflexió
més profunda que ens portaria a analitzar els
aspectes superiors que afecten el propi municipi, àrees metropolitanes, diputacions provincials, consells comarcals, consorcis, agències,
aeroports...)..

per una elegibilitat pel cos legislatiu, però com
el parlament és a nivell estatal o autonòmic no
implica a la municipalitat si bé per analogia podríem mirar al Consell Municipal. En tot cas és
una opció i es compleix suficientment per la
norma de la llei municipal. El que no queda clar
és si es troba suficient qualificada una majoria
absoluta, però entenem que sí, que una majoria d’escons sí, i una majoria simple de votants
presents no. Davant això seria indiscutible la
conveniència del reforçament de la institució
coberta per votació popular directa.
7. El procediment de selecció dels candidats ha
d’incloure una convocatòria pública i ser públic, transparent, basat en els mèrits, objectiu i
estar previst per la llei.
És clar que aquest principi exigeix una fase prèvia de selecció de candidats que no està regulada
a la llei municipal i que per tant cal esmenar-la
(o incloure-la en el projecte de llei de governs
locals). La supletorietat per via reglamentària de
cada ajuntament permetria complir amb aquest
principi si es donen les premisses que estableix.

5. Els estats han d’adoptar models que compleixin plenament aquests principis, reforcin
la institució i augmentin el nivell de protecció i
promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals al país.
És destacable d’aquest principi que incorpora
la funció general de protecció i promoció dels
drets humans, augmentant la competència primigènia de supervisió de l’Administració. Podem
dir que la nostra legislació municipal, inspirada
en el model constitucional espanyol de defensoria, ja contempla la doble vessant de defensa
general dels drets humans més enllà de l’atenció
al greuge individual, però val a dir que aquest
principi no està encara desenvolupat suficientment a Catalunya.

8. Els criteris de nominació de l’ombudsman
han de ser prou amplis per fomentar que hi
hagi una gran varietat de candidats idonis.
Els criteris essencials són una gran autoritat
moral, integritat i uns coneixements i una experiència professional adequats, també en el
camp dels drets humans i les llibertats fonamentals.
Aquest vuitè principi és potser el més delicat i
difícil d’acomplir. Es determinen criteris “essencials” però com es mesura l’autoritat moral? O
la integritat? O l’experiència en drets humans i
la professionalitat? Com es conjuminen aquests
factors? S’inhabilita d’entrada a qui no té més
coneixements de la matèria que els membres
dels seus equips assessors? Ens sembla ser que
l’exigència més lícita i lògica hauria de ser la de
“gaudir de la plenitud de drets civils i polítics”
que demana la llei municipal, perquè anar a
més concreció és tant com prejutjar conductes
i humiliar precandidats. Entenem que l’auctoritas la dóna el reconeixement públic i no el curriculum acadèmic, especialment en l’àmbit de
proximitat que és l’Administració local. Per tant
entenem que aquest principi genera inseguretat
i dificultat i no s’ha d’imposar si no és possible
una millor identificació del mèrit desitjable (re-

6. L’ombudsman ha de ser elegit o nomenat
d’acord amb procediments que reforcin en la
mesura que sigui possible l’autoritat, la imparcialitat, la independència i la legitimitat de
la institució. L’ombudsman ha de ser preferiblement elegit pel Parlament amb una majoria
qualificada adequada.
Podem dir que el principi a seguir pel sistema
de nomenament s’acompleix suficientment en la
Llei municipal catalana amb l’exigència d’elecció
de segon grau amb majoria de 3/5 en primera
votació, i si no és possible de majoria absoluta
en segona. Ara bé això no exclou altres models
com ara l’elecció popular directa com possibilita
condicionadament la llei de la Carta municipal
de Barcelona. Aquí es manifesta la preferència
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cordem quants líders polítics o de prestigi social
han caigut del pedestal).
9. L’ombudsman no pot exercir, durant el seu
mandat, activitats polítiques, administratives
o professionals incompatibles amb la seva independència o imparcialitat. L’ombudsman i
el seu personal estan obligats per codis ètics
d’autoregulació.
També aquest principi presenta dificultats per
a la seva aplicació: si abans del nomenament un
candidat ha seguit una convicció política periclitada o una fe esotèrica o una activitat econòmica especulativa, només cal renunciar temporalment a l’activitat per obtenir la idoneïtat?
També caldria clarificar què és “autorregulació”. Un codi ètic elaborat pel propi interessat no sembla en principi una garantia de res.
Podem tenir clar que el que s’està exigint per
aquest principi és només que no faci activitats
que comprometin la seva independència i imparcialitat. La nostra llei municipal exigeix que
el síndic actuï amb independència i objectivitat
i això és el que cal garantir sense prejutjar que
una ideologia o creença, una activitat professional o econòmica, el farà menys objectiu; i el que
cal garantir és que si apareix una concurrència
d’interessos procedeixi a abstenir-se d’intervenir com en el cas dels àrbitres, jutges, testimonis o perits recusant-los.. Cal impedir que perdi
la independència o l’objectivitat en resoldre un
cas, però això s’ha de preveure a la llei com a
deure d’abstenció i al codi ètic que hauria de ser
aprovat per plenari municipal.
10. El mandat de l’ombudsman és més llarg que
el mandat de l’organisme nomenador. El mandat s’ha de limitar preferentment a un sol termini, sense opció de reelecció; en tot cas, el
mandat de l’ombudsman només s’ha de poder
renovar una vegada. Preferiblement, el termini
únic no ha de ser inferior als set anys.
Aquest principi és sorprenent per la manca de
justificació de la diversitat d’opcions. Creiem
que també valdria un termini més breu de durada, així com no posar límits a les reeleccions.
En tot cas la previsió de la llei catalana hi cap
entre els supòsits recomanats. No així el cas del
Defensor del Poble Europeu.
11. L’ombudsman només pot ser suspès de les

seves funcions d’acord amb una llista exhaustiva de condicions clares i raonables establertes per llei. Aquestes condicions es refereixen
únicament a criteris essencials d’“incapacitat” o “incapacitat per exercir les funcions del
càrrec”, “conducta indeguda” o “faltes de conducta”, que s’han d’interpretar en termes molt
estrictes. La majoria parlamentària requerida
per al cessament de les funcions de l’ombudsman -per part del mateix Parlament o per un
tribunal a petició del Parlament- ha de ser com
a mínim igual, i preferiblement superior, a la
requerida per a l’elecció. El procediment d’eliminació ha de ser públic, transparent i previst
per la llei.
En aquest principi s’embranca la Comissió en
voler regular amb garantia la inamovibilitat de
l’ombudsman hiperregulant les causes de la suspensió. És sempre problemàtic jutjar conductes
i vàlues personals. Sembla que seria més pacífic
i efectiu que es pogués remoure el nomenament
pel mateix òrgan que el va aprovar i per una
majoria superior, sense haver d’imputar causes
dubtoses que requereixin activitat probatòria
en una càmera d`inimputables i que generin
contenciosos. De tota manera la norma legal
catalana centra el cessament en incapacitat i
en condemna en delicte dolós, amb el problema
que la incapacitat si no s’accepta porta a judicis
i peritatges mèdics indesitjables, i que la condemna no ferma permet continuar en el càrrec
durant anys malgrat la gravetat del hipotètic delicte. A més no inclou un delicte culpós (imprudència temerària) per greu que sigui.
12. El mandat de l’ombudsman inclou la prevenció i la correcció de la mala administració i
la protecció i promoció dels drets humans i les
llibertats fonamentals.
Molt encertat aquest principi malgrat estar recollit insuficientment aquí i en el marc legal
català (“defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la
qual cosa pot supervisar les activitats de l’Administració municipal” diu la LMRL) i que permet
ampliar l’horitzó de la intervenció en qualsevol
cas portant-lo d’ofici al camp de la pedagogia
general.
13. La competència institucional de l’ombudsman comprèn l’Administració pública a tots
els nivells. El mandat de l’ombudsman inclou
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els serveis d’interès general, tant si els presten l’Estat, els municipis, organismes estatals
o entitats privades. La competència de l’ombudsman en relació amb el poder judicial es limita a garantir l’eficàcia dels procediments i el
funcionament administratiu d’aquest sistema.

privades de llibertat.
L’ombudsman ha de poder entrevistar les persones funcionàries i les autoritats o sol·licitar-los
explicacions per escrit, i, a més, prestar una
atenció i una protecció especials als denunciants del sector públic.

La supervisió dels serveis essencials no està inclosa en la LMRL; caldria incloure-la per facilitar la intervenció sobre aquests serveis. També
cal esmenar la Llei per poder intervenir sobre
els serveis compartits entre diferents administracions. La competència sobre el funcionament
administratiu dels òrgans jurisdiccionals també
s’hauria d’incloure en la llei municipal limitant-la
en aquest cas als jutjats de pau.

Aquestes potestats de funcionament són imprescindibles per dur a terme qualsevol supervisió seriosa i, en portar-la a terme, poden
aparèixer tot tipus de dificultats. Per salvar-les
és necessari incorporar aquest principi i amb
més concreció atès que es tracta d’obligacions
imperatives a la llei municipal de forma parella a
com es regula a la Llei del Defensor del Poble de
Espanya i del Síndic de Greuges de Catalunya.
Ara bé, cal tenir present en fer-ho que la facultat discrecional per investigar no ha de portar a
rebutjar queixes infundadament, ni a exigir coneixement de dades o informacions de les que
no podrà fer ús.

14. L’ombudsman no rep ni segueix cap instrucció de cap autoritat.
Aquest principi està implícit en el d’independència funcional de la llei municipal. No obstant
el reglament orgànic municipal hauria de concretar les relacions i circuits amb l’administració i el govern municipal sota aquest principi.

17. L’ombudsman ha de tenir la facultat
d’adreçar recomanacions individuals a qualsevol organisme o institució dins els límits de la
seva competència. També té el dret legalment
exigible de requerir les persones funcionàries
i les autoritats perquè responguin en un termini raonable establert per l’ombudsman.

15. Qualsevol persona física o jurídica, incloses
les ONG, té dret a un accés lliure, sense restriccions i gratuït a l’ombudsman i a presentar
una queixa.
La discriminació en l’accés a demanar la intervenció seria impensable en el cas de persones
físiques o jurídiques no mercantils perquè en tal
cas el síndic estaria vulnerant el dret a la igualtat davant la llei, però la llei hauria de regular els
casos de no admissibilitat de queixes per causes
competencials o materials, o de societats mercantils de difícil cabuda en el concepte drets humans.

També aquestes facultats estan regulades generalment amb més o menys detall als reglaments
de cada sindicatura, però és convenient que
s’incloguin a la llei municipal o a una altra llei
específica per a aquest nivell d’administració.
Seria desitjable que la facultat d’adreçar recomanacions a qualsevol organisme pogués estendre’s a altres nivells de l’administració més enllà
del de la pròpia competència si afecta a persones que pateixen greuges en la seva proximitat.
I també és molt necessari arbitrar fórmules de
concreció de la resposta a les recomanacions
perque no siguin només salves de alerta.

16. L’ombudsman ha de tenir la facultat discrecional per investigar els casos, a iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una queixa, tenint
en compte els recursos administratius disponibles. L’ombudsman té dret a demanar la cooperació de qualsevol persona o organització
que pugui ajudar en les seves investigacions.
L’ombudsman ha de tenir el dret legalment
exigible d’accés il·limitat a tots els documents,
bases de dades i materials rellevants, inclosa la
informació legalment privilegiada o confidencial. Això inclou el dret al lliure accés a edificis,
institucions i persones, incloses les persones

18. En el marc del seguiment de l’aplicació a
escala nacional d’instruments internacionals
ratificats relacionats amb els drets humans i
les llibertats fonamentals i també de l’harmonització de la legislació nacional amb aquests
instruments, l’ombudsman ha de poder presentar, en públic, recomanacions al Parlament
o a l’executiu, inclosa la modificació de la legislació o l’adopció d’una de nova.
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Tal i com comentem al paràgraf anterior, aquest
tipus de recomanacions no han de ser alienes a
la sindicatura local que les hauria igualment que
poder lliurar, si més no, al plenari municipal per
tal que l’Ajuntament institucionalment les pugui
elevar als legislatius o executius superiors. De
la mateixa manera hauria de poder dirigir-se a
les entitats responsables de serveis que afecte
directament un municipi.
19. Després d’una investigació, l’ombudsman
ha de tenir preferentment la facultat de desafiar la constitucionalitat de les lleis i els reglaments o actes administratius generals. L’ombudsman ha de tenir preferentment la facultat
d’intervenir davant dels organismes jurisdiccionals i els tribunals competents. La presentació oficial d’una queixa a l’ombudsman pot
tenir efectes suspensius sobre els terminis
d’aplicació al tribunal, en virtut de la llei.
En el cas de les normes municipals per a “impugnar-les” el síndic local hauria de disposar
d’una via reglada per tal que les seves propostes
normatives puguin ésser debatudes. Això mereixeria un suport normatiu amb rang de llei. No
és imprescindible per no estar vetat, però tampoc no està facilitat malgrat la seva importància.
La intervenció davant òrgans jurisdiccionals
com a part actora no està reconeguda per la llei
del Defensor del Poble, però sí que li està reconeguda per acudir al Tribunal Constitucional.
La Llei del síndic de greuges de Catalunya i la
Llei municipal no poden regular una intervenció d’aquestes. Ara bé, el Ministeri fiscal sempre
pot ser destinatari de les denúncies que emetin
les defensories. El mateix cal dir de la suspensió preventiva que no és viable i que fins i tot
pot ser contraproduent perquè la part interessada pot fer la demanda al tribunal competent.
Ara bé, la suspensió preventiva d’un expedient
administratiu tampoc no és viable però sí seria
útil i convenient que el defensor pogués aportar
a l’expedient, tant d’ofici com a petició de l’instructor, un dictamen a tenir en compte en la resolució.

considera oportú. Els informes de l’ombudsman s’han de fer públics, i han de ser [degudament] 1 tinguts en compte per les autoritats.
Això també és aplicable als informes presentats per l’ombudsman designat pel poder executiu.
Aquest informe, que ja és un ritu normalitzat a
totes les sindicatures, no és l’objectiu de les sindicatures sinó un acte de visibilitat i de prevenció general; el que és realment important i ha de
ser concretat i potenciat és l’incís final d’aquest
principi “i han de ser tinguts en compte per les
autoritats”. Ara bé, aquest deure necessita una
norma forta amb rang de llei per tal que es compleixi, així com la publicitat de totes les resolucions de la sindicatura. En concret el “tenir degudament en compte” significaria que el deure
prové d’una norma que s’ha d’addicionar al marc
jurídic de la institució.
21. S’han de garantir recursos pressupostaris
suficients i independents a la institució de
l’ombudsman. La llei ha d’establir que l’assignació pressupostària dels fons a la institució
de l’ombudsman ha de ser adequada a la necessitat d’assegurar el compliment complet, independent i eficaç de les seves responsabilitats i
funcions. S’ha de consultar l’ombudsman i se
li ha de demanar que presenti un projecte de
pressupost per a l’exercici següent. El pressupost adoptat per la institució no pot ser reduït
durant l’exercici pressupostari, llevat que la
reducció s’apliqui generalment a altres institucions de l’Estat. L’auditoria financera independent del pressupost de l’ombudsman ha de
tenir en compte només la legalitat dels procediments financers i no l’elecció de les prioritats en l’execució del mandat.
La iniciativa, l’autonomia i el control de la despesa en la forma que s’enuncia està prou regulat
en la Llei orgànica del defensor de poble i en la
Llei del síndic de greuges de Catalunya, però no
en la Llei municipal. Per tant la LMRL s’hauria
d’addicionar també en aquest aspecte per garantia i seguretat jurídica.

20. L’ombudsman ha de presentar un informe
al Parlament sobre les activitats de la institució com a mínim un cop l’any. En aquest informe, l’ombudsman pot denunciar al Parlament
la manca de compliment per part de l’Administració pública. L’ombudsman també es pot
pronunciar sobre qüestions específiques, si ho
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1
La traducció catalana facilitada omet l’expressió
“degudament” que apareix en les originals anglesa
(duly) francesa (dûment) i espanyola (debidamente).

22. La institució de l’ombudsman ha de disposar de personal suficient i d’una flexibilitat estructural adequada. La institució pot disposar
d’un o més adjunts, nomenats per l’ombudsman. L’ombudsman ha de tenir la capacitat de
contractar el seu personal.
La suficiència és un concepte poc jurídic i molt
indeterminat que s’ha de vincular a objectius
qualitatius i quantitatius. La “contractació del
propi personal” pot ser una impertinència de
cara a la legislació de funció pública, inclòs el
seu marc constitucional, ja que no es tracta
de personal decisor. En tot cas es podria parlar de seleccionar entre el personal ja acreditat
en la funció pública. Tant la Llei del Defensor
del Poble com la del Síndic de Greuges ja reben
aquestes prerrogatives que semblen excessives i innecessàries. El que sí ha de garantir la
Llei municipal i l’estatut de la funció pública és
la permeabilitat entre plantilles per facilitar al
màxim les candidatures dels membres de l’oficina del síndic municipal de entre el personal ja
acreditat en la funció pública.
23. L’ombudsman, els adjunts i el personal de
direcció han de gaudir d’immunitat davant de
qualsevol procés judicial respecte de les activitats i les paraules, orals o escrites, relacionades amb l’exercici de les seves funcions per
a la institució (immunitat funcional). Aquesta
immunitat funcional ha de perdurar igualment
un cop l’ombudsman, els adjunts o el personal
de direcció abandonin la institució.
Aquesta pretensió d’exoneració de responsabilitat pel que facin com defensors, que reconeixen
les lleis del Defensor del Poble i la del Síndic de
greuges de Catalunya (amb el nom de inviolabilitat), ens semblen excessives i desafortunades:
la immunitat absoluta no s’hauria de predicar
dels responsables dels poders públics. L’actuació d’un defensor ha de ser ponderada i compatible amb la prudència desitjable per no causar
danys a tercers, ni la intervenció ha de ser draconiana confiada en la immunitat. No està a la
llei municipal ni es pretén per la nostra part.
24. Els estats s’han d’abstenir de dur a terme
qualsevol acció destinada a suprimir la institució de l’ombudsman o a obstacutiltzar-ne
el funcionament eficaç, i han de protegir-la
de manera eficaç contra totes les amenaces
d’aquest tipus.

Aquest principi d’autoprotecció sembla impropi d’una democràcia perquè cap estat de dret
suprimiria una institució que fod indispensable
per garantir-lo, i en tot cas tota llei és esmenable per una altra posterior. És cert, per contra
que s’han suprimit a Espanya o Itàlia defensories
i també que ha Catalunya s’ha dificultat el funcionament d’unes altres, però és paradoxal una
llei que creï una institució i digui que no es podrà suprimir mai mitjançant una altra llei. Cosa
distinta és l’obstaculització a les investigacions
que hauria d’estar tipificada com a falta sancionable.
25. Aquests principis s’han de llegir, interpretar i utilitzar per consolidar i reforçar la institució de l’ombudsman. Tenint en compte els
diferents tipus, sistemes i situació legal de les
diverses institucions d’ombudsman i el seu
personal, es convida els estats a emprendre
totes les accions necessàries, inclosos els ajustaments constitucionals i legislatius necessaris, per proporcionar les condicions adequades
que reforcin i desenvolupin les institucions
d’ombudsman i la seva capacitat, independència i imparcialitat d’acord amb els Principis de
Venècia i, per tant, per garantir-ne una aplicació adequada, oportuna i eficaç.
Destaquem d’aquest principi final de retroalimentació de la institució de la defensoria els
tres atributs que considera la Comissió que mereixen una superior protecció: capacitat, independència i imparcialitat.
Aquest darrer principi diu que tots els principis
s’han de llegir, interpretar i utilitzar per consolidar i reforçar la institució de l’ombudsman. I
en això estem, llegint i interpretant-los tenint
en compte el fet diferencial de les defensories
locals (la proximitat) i la seva diversitat (territori
i població) i així resultaria: “es convida a la Generalitat a emprendre l’ajustament legislatiu per
desenvolupar aquestes institucions dotant-les
de la capacitat, independència i imparcialitat
acord amb el Principis de Venècia”.
En concret: hem de cercar que la defensoria local de la ciutadania en tant que servei de proximitat arribi a tothom per igual, que les diverses
institucions de greuges puguin treballar en xarxa per assessorar, supervisar i defensar els drets
humans de tothom i per igual.
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Hem destacat problemes estructurals i, no tant,
personals en la figura del síndic local perquè
una estructura sòlida i ben dotada és garantia
de bon servei, malgrat que en tota estructura
inevitablement pot haver diversitat de líderatges.
Els problemes estructurals són de territori, població i finançament, també de competències
compartides o solapades. I per saber com afrontar aquests problemes estructurals tenim un
bon model de referència mutatis mutandis: el
Sistema Català de Serveis Socials de base municipal i comarcal que arriba a tothom i amb provada eficàcia, bé que en altre camp d’intervenció
pública.

4.3. CONCLUSIONS SOBRE
L’APLICACIÓ A L’ÀMBIT LOCAL
1. Promoció de les sindicatures municipals
de greuges. A partir de la Llei 21/2002, de
5 de juliol, el desplegament de defensories
segons l’ideari del FòrumSD ha aportat a Catalunya una eficient xarxa de serveis de defensa social i transparència administrativa,
ara bé també és cert que el govern català no
ha pres cap iniciativa per a promocionar-les
ans al contrari el darrer projecte de Llei de
Governs locals volia eliminar-les les de municipis menors de 5.000 habitants.

2. Model Venècia. El model d’ombudsman local desplegat a Catalunya és homologable al
promogut per la Comissió de Venècia ja que
es pot afirmar que es compleix en allò bàsic
amb el principis establerts. No obstant el segon d’ells mereix d’especial atenció perquè
estem mancats d’una base jurídica ferma de
rang legislatiu.

3. Servei públic universal. El principi general i

valor superior de l’Estat Social i Democràtic
de Dret que és la igualtat obliga a estendre
por igual a tot el territori de Catalunya el
servei públic universal de la defensoria local
de la ciutadania coma garantia dels drets fonamentals..
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5. LÍNIES DE MILLORA ARA I AQUÍ
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

REPLANTEJAR EL MODEL DE DEFENSORIA LOCAL
UNIVERSALITZAR I GARANTIR EL SERVEI PÚBLIC
ORGANITZAR EN XARXA I COMPARTIR RECURSOS
DE LEGE FERENDA LLEI I REGLAMENT

L

a Declaració de Girona de novembre de 2016
fruit del Congrés Internacional de Defensors
Locals organitzat pel Fòrum SD manifesta:
EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT
IMPERATIVA
Considerem que en les administracions
municipals del segle XXI és fonamental
implantar la institució de la defensoria
local, en coherència amb el principi de
subsidiarietat i per donar resposta i garanties
a la ciutadania en les queixes, reclamacions i
suggeriments a l’administració. Pensem que
és necessari evitar la judicialització de les
desavinences o conflictes entre administració
i ciutadania, sempre que sigui possible,
assumint la responsabilitat de corregir els
propis errors, disfuncions o equivocacions,
quan són identificats pels ombudsman, per
facilitar la vida de les persones (...).

5.1. REPLANTEJAR EL MODEL DE
DEFENSORIA LOCAL
Al llarg del nostre Informe hem constatat dèficits normatius, dèficits financers i certa animadversió des de diferents instàncies sobre les
defensories locals de la ciutadania, mentre des
d’altres angles de vista veiem importància, utilitat i eficàcia.
La incorporació de la sindicatura de greuges a
l’organització municipal com a òrgan complementari, efectuada mitjançant la 7a. modificació
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya l’any 2002, ens ha portat a la positiva realitat
de tenir més de la meitat de la població dotada
amb el servei de defensoria de proximitat, però
la resta de la població —en general la dels municipis més aïllats— no en disposa. Aquest és el
principal dèficit a solucionar, perquè és d’in-

terès general i alhora de cost elevat per als municipis interessats.
Les conclusions generals, deduïdes dels capítols
anteriors, es poden sintetitzar esmentant que la
Generalitat de Catalunya, que és part d’un estat
social i democràtic de dret que té com a valors
superiors els ideals de justícia i igualtat i que té
el mandat constitucional d’assignació equitativa
i eficient de recursos públics, no està garantint
el funcionament ni el finançament d’uns òrgans
municipals complementaris que ha fet néixer al
marge de la Llei estatal de Bases del règim local,
i que s’han convertit de fet en serveis essencials
per als ciutadans que en gaudeixen.
Altre punt feble de les sindicatures està en els
mitjans materials i recursos humans amb què
estan dotades, que en general són insuficients
per permetre un treball àgil i una visibilitat social a l’alçada de la magnitud de la missió a realitzar.
D’altra banda entenem també que és millorable
per via de normativa el sistema d’elecció, la dotació de recursos, el reconeixement públic, el
procediment d’investigació, la coordinació amb
altres defensories, i l’efectivitat de les recomanacions que és el producte final del treball de la
sindicatura.
També hem de dir que el procediment actual no
ajuda a l’eficàcia perquè les investigacions de les
queixes es fan generalment per via d’informe del
presumpte causant del greuge, o del seu superior jeràrquic, de forma que no tindria gaire valor en un judici.
Aquests dèficits enumerats i altres que podríem
desgranar s’han de suplir avui dia amb l’esforç i
les habilitats professionals i persuasives del síndic o síndica, però no es pot comptar que sem-
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pre i a tot arreu s’hagi de treballar en condicions
adverses per aconseguir la justícia.
Així, i malgrat que puguem afirmar que el model de defensoria que tenim és un model d’èxit,
aquest model té uns límits que encotillen el
creixement en qualitat i en quantitat. Un altre
model és possible per superar barreres i contribuir més a la justícia social i a la transparència administrativa. Per això hem de tractar de
dissenyar un model nou en el qual se superin
d’entrada aquests dèficits mitjançant una “base
jurídica ferma” com demanen els principis de
Venècia.
Evidentment en aquest nou model la missió de
defensar, supervisar i promocionar els drets
de la ciutadania en l’entorn proper de l’hàbitat
continuarà sempre com leitmotiv perquè és
l’essència de la institució. Aquesta proximitat
física i moral a la ciutadania i als seus problemes
amb la cosa pública permet encerclar i aprofundir en els presumptes greuges i trobar solucions
específiques i efectives.
Per totes aquestes raons entenem que la defensoria de proximitat s’ha d’instaurar en tots els
municipis de Catalunya i al servei de propis i estranys, i amb un sistema d’agrupament de les
seves oficines tècniques en àmbits territorials
no superiors al d’una comarca tot mantenint
cada ajuntament la competència sobre els propis assumptes.
Per aconseguir això el servei de defensoria de
proximitat s’hauria de definir i regular en Llei
del Parlament de Catalunya (Llei de Governs
locals) com a servei propi essencial de tots els
ajuntaments, o alternativament, a efectes de
finançament, com un servei de la Generalitat
descentralitzat en els ajuntaments.
El model que propugnem es basaria en cinc pilars:

1. Universalització: Sindicatures locals per a

tots els municipis i per a totes les persones
2. Garantia de prestació: Serveis públic essencial amb finançament nacional
3. Recursos materials, econòmics i humans de
base municipal o comarcal en xarxa compartida voluntàriament
4. Regulació bàsica homogènia a tots els muni-

cipis tot respectant l’autonomia local
5. Nomenament de síndic i tramitació i acceptació o no acceptació de les decisions són
competències exclusives de cada ajuntament concernit.

5.2. UNIVERSALITZAR I GARANTIR EL
SERVEI PÚBLIC
El futur de la defensoria local de la ciutadania
està en optar per assolir la universalització del
servei i solucionar dèficits estructurals i funcionals per via de nova normativa, cosa que equival
a refundar la institució sobre les seves pròpies
bases convertint-la en un servei públic essencial i obligatori de tots els municipis.
No veiem alternatives positives a la que proposem. Una primera ocurrència de qualsevol
govern local, autonòmic o estatal seria acudir
a la contenció de la despesa o la reducció del
camp competencial retallant funcions i ajustant
el model a la capacitat econòmica de cada municipi. Però d’aquesta manera es devaluaria la
institució i s’anirien quedant a la cuneta molts
greuges. Descartem doncs la reducció de la
càrrega de treball en les sindicatures per a concentrar temps i recursos en actuacions i greuges que es valorin com preferents, en perjudici
i discriminació de moltes necessitats i moltes
sensibilitats. Això que rebutgem seria possible
perquè la llei preveu vies d’exempció d’obligació de prestar serveis municipals per manca de
recursos econòmics, però el nostre objectiu i
l’esperança de la ciutadania està en la direcció
contrària, ampliar serveis i millorar qualitat cosa
que ha de redundar en una millor eficiència gestora municipal.
Descartem igualment la solució presentada
l’abril passat pel Síndic de Greuges de Catalunya
a l’estudi sobre l’ombudsman local consistent en
desclassificar algunes sindicatures locals “en els
casos que la valoració no sigui prou positiva, caldrà abordar sense demora un procés de reforma
de la institució cap a la figura de mediador municipal o jutge de pau mentre es millora la col·laboració amb el Síndic de greuges de Catalunya
en relació amb la supervisió de l’administració
local” perquè, a més de ser legalment impossible
com hem apuntat al capítol 3, l’evolució que suggereix tampoc no concreta en què consistiria
una millora de la col·laboració. No obstant po-
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dem suggerir una sortida col·laborativa hipotètica per via de delegació de funcions o encàrrec
de gestió segons preveu LRJPAC i que apuntem
més avall que permetria estendre el servei a tota
la geografia catalana més ràpidament.
Seguir amb el sistema actual acceptant que ja
funciona correctament i a mida de l’autonomia
local, ajustant-lo als principis de Venècia, seria
la solució immediata i més factible malgrat que
també requerirà esmenar la regulació de la Llei
municipal (mentre no arriba la prevista llei de
governs locals) perquè el segon dels Principis
de Venècia ens demana una base legal forta; fet
això, a continuació cada ajuntament corregiria
els aspectes desfasats dels seu reglament orgànic. Però seguiria sense solució la cobertura
dels més de 900 ajuntaments que no tenen servei de defensoria, i també el finançament general adequat.
L’opció que apareix com més positiva des del
principi és doncs la refundació de la institució de dalt a baix començant per preparar una
proposició o un projecte de llei; aquest plantejament, pel que apostem, obre totes les possibilitats de modernització de la institució malgrat
es pugui allargar el procés per la seva vinculació a la tramitació de la llei de Governs locals i
també possiblement a la llei electoral catalana,
dues lleis que lamentablement no tenen un orto
proper vist el daltabaix de la política catalana
actual.
Garantir el servei universalitzat per a tots els
ciutadans i a tots els municipis, segons fórmula organitzativa similar a la dels Jutjats de Pau,
comportaria legislar declarant el servei com
a essencial, descentralitzat i de competència
de Generalitat que el delegaria en els ajuntaments. La competència sobre les oficines tècniques passaria a ser de la Generalitat com ara
passa amb les oficines judicials, sens perjudici de la independència funcional, i per tant el
pressupost de la Generalitat assumiria el cost,
però el càrrec titular el nomenaria el respectiu
ajuntament amb tots els atributs del Principis
de Venècia. En el cas que un ajuntament no nomenés el seu Defensor Local de la Ciutadania el
Síndic de Greuges de Catalunya podria designar
un Delegat territorial entre el veïnat previ informe favorable del plenari municipal.
El nus gordià està doncs en el finançament, en

si els poders públics estan disposats a invertir
diners en la promoció i defensa dels drets de la
ciutadania i en la supervisió objectiva de les resolucions municipals controvertides. I això ha
de sortir de la llei democràtica autonòmica.

5.3. ORGANITZAR EN XARXA I
COMPARTIR RECURSOS
La defensoria municipal, en un model nou que
la llei declari ser servei públic essencial, ha d’estar . garantida i per tant finançada pels pressupostos de la Generalitat en fórmula semblant als
serveis bàsics de la xarxa pública del Sistema
Català de Serveis Socials.
Es tractaria així de crear una xarxa d’atenció als
drets per a tots els ciutadans de Catalunya segons hem dit al número anterior, fórmula que
podria facilitar-se agrupant els ajuntaments
menors de 5000 h en l’àmbit comarcal compartint recursos i costos d’oficina tècnica però
mantenint cada municipi la competència de nomenar el seu síndic/a i acceptar o rebutjar fonamentadament les seves decisions.
Per crear una xarxa d’aquestes característiques caldria un pla d’implementació i dotació
de recursos materials i humans amb el vist-iplau del Consell de Governs Locals. En aquest
pla els equips tècnics de les defensories locals
estarien definits en les seves funcions i dimensionats proporcionalment, i en tot cas haurien
de comptar amb el servei d’un jurista especialitzat en dret públic aliè a la plantilla del propi
ajuntament ocupat amb dedicació proporcional
al nombre d’expedients tramitats i dotats amb
recursos tècnics equiparables als d’un jutjat; tot
això modulat per les càrregues de treball.
Quedava per dir que el model s’aproxima també al de la xarxa judicial de primera instància en
què l’oficina judicial depèn de la Generalitat però
no els jutges ni els actes d’aquests. En el nostre
cas, ajuntaments menors de 5000 habitants, els
síndics serien sempre municipals i el personal i
demés recursos podrien esser compartits.
A més de recursos materials i humans la llei
haurà de preveure la coordinació horitzontal
(derivacions, cooperacions i suports necessaris, i la vertical amb les defensories del Síndic de
Greuges de Catalunya i del Defensor del Poble
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espanyol i si és el cas del Defensor del Poble Europeu) per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència
aportant qualitat i agilitat als expedients i a les
corresponents resolucions.

•
•
•

5.4. DE LEGE FERENDA: LLEI I
REGLAMENT

•

Totes les anteriors idees exposades i molts altres detalls del model nou que estem proposant requereixen de quatre peces normatives
imprescindibles, i les quatre conjuminades. De
les diverses opcions distributives que podrien
donar-se optem per disposar la regulació bàsica
que obligaria el govern de la Generalitat i els governs locals en un capítol específic de la Llei de
Governs Locals.

•

El desenvolupament reglamentari (segona peça
normativa) d’aquest capítol d’aspectes essencials que s’hagin promulgat amb la Llei de Governs Locals s’assignaria al Govern de la Generalitat per mantenir un sistema de sindicatures
homogènies en allò que es consideri bàsic de
concretar i garantir amb una norma comú a
tots els municipis de Catalunya (contràriament
al que s’ha fet en el cas de la Carta Municipal
de Barcelona en què correspon a l’ajuntament la
reglamentació íntegra).
Aquest reglament general hauria de respectar —
evidentment— l’autonomia local constitucional,
el marc estatutari, i el de rang de llei ordinària,
i hauria de deixar prou espai regulador per als
ajuntaments en els respectius reglaments orgànics (tercera peça).
Es completaria la jerarquia normativa amb una
quarta peça que seria la Carta de Serveis elaborada per la pròpia sindicatura i sotmesa a aprovació pel respectiu Consell municipal.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Reglament general de les sindicatures
Es tractaria d’un reglament de llei (del capítol
dedicat a les defensories locals de la ciutadania
en la Llei de Governs locals) que s’aprovaria per
Decret del Consell executiu de la Generalitat i
que contindria els aspectes obligacionals comuns als ajuntaments i a la Generalitat, aspectes
tals com:

•

1. Llei de Governs Locals

•

Entrant en major concreció, La futura Llei de
Governs Locals que ha de substituir el 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, hauria de contenir en un capítol
específic com a mínim la regulació de:

•

•

Conceptualització de la defensoria local entorn al fet de la proximitat

Universalització del servei
Condició de servei públic essencial
Drets i deures dels ciutadans front el servei
de defensoria
Creació de la xarxa comarcal de suport a les
sindicatures municipals
Assignació de les cinc funcions: romoció,
Prevenció, Defensa, Supervisió i Assessorament
Garanties del procediment d’investigació de
les queixes
Finançament dels serveis a cparrec dels
pressupostos de la Generalitat
Sistema electoral del síndic amb la fase prèvia de presentació de candidats
Configuració del règim jurídic i econòmic
del personal
Coordinació horitzontal
Relació amb el síndic de Greuges de Catalunya i el Defensor del Poble
Relacions institucionals
Procediment d’elecció i cessament de la
persona titular
Estatus personal de la síndica o síndic de
greuges
Estatus administratiu de la persona titular
de la Sindicatura
Dret supletori

•
•
•
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Concreció a nivell d’administració municipal dels drets i deures dels ciutadans front
l’ajuntament pel servei de defensoria de
greuges
Regulació de l’oficina tècnica comarcal de
suport a les sindicatures
Coordinacióde la xarxa, agrupació de recursos compartits i finançament
Règim jurídic i procediment a imatge de la
Llei del Síndic de Catalunya
Estatut personal i administratiu dels síndics/síndiques municipals
Procediment tramitació, de supervisió i exhaustivitat investigadora ja que no és d’aplicació el procediment administratiu comú.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procediment de tramitació en casos d’organismes participats (diputacions, consells comarcals, àrees, consorcis, societats...)
Facilitació del treball en xarxa de sindicatures
Organització de l’oficina de la sindicatura
Registre de documents i arxiu d’expedients
Assignació de recursos a l’oficina de la Sindicatura
Procediment d’elecció de la persona titular
de la Sindicatura de Greuges
Participació ciutadana en nomenament de
candidats
Comissió de Greuges i Garantia de drets dels
consells plenaris municiipals
Dret supletori

•
•

•
•
•
•
•
•
•

3. Reglament orgànic municipal

•
•
Com és lògic la potestat d’autoregulació s’exer- •
cirà en tota la extensió que permet el principi •
d’autonomia local detallant en el reglament orgànic específic tots els aspectes de necessària
constància per a la seguretat jurídica de la ciutadania i també del síndic/síndica. El reglament
tipus haurà d’estar enfocat a potenciar els aspectes d’eficàcia i agilitat i l’auctoritas interna
en seu municipal recolzant-se en els principis
de Venècia. Concretament s’haurà de fer regulació de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drets i deures del ciutadans en relació amb
la sindicatura per presumptes greuges imputables als serveis municipals
Estructura de la Sindicatura municipal de
greuges
Relacions institucionals
Relacions de coordinació externa (convenis
i protocols)
Relació de la Sindicatura amb el Consell Municiapal
Incardinació de la Sindicatura de Greuges en
l’Ajuntament
Servei de premsa i Web de sindicatura amb
finestral de transparència
Procediment de designació de candidats al
càrrec
Procediment d’elecció de la persona titular
de la Sindicatura de Greuges
Estatus personal de síndica o síndic de greuges
Estatus administratiu de la persona titular
de la Sindicatura
Cessament de la titular

•
•
•
•
•
•
•
•

Procediments administratius: registre de
queixes i consultes.
Consultes o queixes no admissibles pel fons
o per la forma (recurs en tràmit, sol·licitud
prèvia, dret de petició, acte municipal amb
aparença de bon dret
Procediment de tramitació interna Arxiu i
accés als expedients de documentació.
Eficàcia de les decisions
Altres conseqüències de la supervisió
Sessions de treball amb els òrgans de Govern municipal
Organització de l’oficina de la sindicatura
Assignació de recursos a l’oficina de la Sindicatura
Suport dels òrgans municipals a les funcions
de la Sindicatura de
Temps de dedicació del personal
Retribució de la persona titular i el seu equip
Recursos econòmics, materials i humans
Relació interna amb el govern, l’administració, grups polítics, òrgans de participació,
consultius, i Consell municipal
Relació de la Sindicatura amb el Govern i
l’Administració municipal
Relació amb els òrgans de participació
Òrgans aliens amb participació municipal
Instrucció de l’expedient i mitjans d’investigació
Especificitats del procediment de les actuacions d’ofici
La intermediació preventiva
Presentació d’informes i recomanacions i
advertiments
Dret supletori

4. Carta de serveis
Norma de compromís amb la ciutadania i amb
l’ajuntament elaborada per la pròpia sindicatura
local i aprovada pel plenari municipal. Contingut indicatiu:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Principis rectors de l’actuació de la Sindicatura de Greuges
Funcionament de l’oficina de la defensoria
Règim d’atenció al públic,
Compromisos i indicadors de qualitat
Presumpció de bona fe i confiança legítima
Regulació de la funció orientadora i consultiva
Compromís d’equitat i bona administració
del personal
Pro equitat i dret

•
•
•
•
•
•
•
•

Agilitat i presencialitat
Registre de documents i arxiu d’expedients
Informació a la ciutadania i divulgació de la
funció de la Sindicatura
Persones interessades
Procediment de presentació de les queixes
Procediment general de funcionament.
Admissió a tràmit
Consell científic de la sindicatura

Amb tot això podem aproximar-nos a un horitzó visible per a la promoció de les Defensories
Locals de la Ciutadania a Catalunya, que és l’objecte d’aquet informe.
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EPÍLEG, QUE NO FINAL
No nos hagamos falsas ilusiones:
la historia no está terminada ni resuelta en nombre de leyes conocidas.
No tenemos más remedio que seguir pensando.
Afortunadamente.
Francisco Tomàs y Valiente

Fa set anys al Palau del Parlament de Catalunya el Fòrum de Síndics va organitzar una
sessió del IV Encontre Estatal de Defensors Locals de la Ciutadania en la qual l’autor
d’aquest Informe va pronunciar una conferència seguida de col·loqui. En la introducció
d’aquesta aportació titulada Valors constitucionals en temps de crisi deia:

“...la preparación de la quinta edición de este Encuentro no hizo falta buscar
tema de reflexión. Brotó por sí solo: la crisis económica y el impacto social
de la depresión estaba en la preocupación de todos. ¿Cómo debe afrontar
esta situación la defensoría? Esta pregunta nos la hacíamos con especial
preocupación por cuanto la propia institución del ombudsman regional y
local está siendo atacada desde el poder político con falaces argumentos
de costes, de eficacia o de duplicidades. En las sesiones de los dos días
anteriores hemos estado hablando de desigualdades sociales, de crisis
de derechos, de actuaciones de oficio, de prioridades presupuestrias, de
asignación equitativa de los recursos públicos, de derechos fundamentales
y de dinamización de las defensorías. Ahora queda centrarnos en nuestra
utilidad para la ciudadanía. Hablemos pues esta mañana de “Importancia,
utilidad y eficacia de las defensorías en tiempo de crisis”, pero no hagamos
una sesión de catarsis, de liberación de preocupaciones, y un ciego
auto de fe sobre el derecho de defensa. Intentemos por el contrario una
reflexión sobre la misión de la defensoría y un debate de estrategias para la
salvaguarda de los derechos humanos en la proximidad”
Amb aquest mateix objectiu de revisió de la missió de la defensoria per facilitar el debat
sociopolític en cerca d’una millora de la defensa de la ciutadania, es presenta aquest treball.
Però hem de seguir pensant...
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NOTES
El Punt Avui – 12 agost 2019 Barcelona Jordi Alemany
La Generalitat reobrirà el debat sobre la llei de governs locals
Es constituirà de nou el Consell de Governs Locals quan l’ACM i l’FMC hagin renovat les direccions i s’abordarà la normativa encallada des del 2015
Les retallades i l’agenda política enfocada al procés la van fer caure de la llista de prioritats.
1

2

CODI CIVIL. Artículo 3. [Interpretación de las normas]
1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Ens remetem a aquests efectes a la relació contemplada als successius informes anuals de la síndica de
greuges de Barcelona al Consell municipal que es transcriuen.
3

4

Decret Legislatiu 2/2003 de la LMRLC
Article 43 Drets i deures dels veïns
43.1 Són drets i deures dels veïns:
a) Ésser elector i elegible, d’acord amb el que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal, d’acord amb el que disposen les lleis i els reglaments propis del municipi i, si s’escau, quan els òrgans de govern i administració municipal demanin la col·laboració amb caràcter voluntari.
c) Utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals d’acord amb les normes aplicables.
d) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals establertes per llei, a l’exercici de les
competències municipals.
e) Ésser informat, amb petició raonada, i dirigir sol·licitud prèvia a l’administració municipal, en relació
amb tots els expedients i la documentació municipal, d’acord amb el que estableixen l’article 105 de la
Constitució, la legislació de règim local i els reglaments de la corporació.
f) Sol·licitar la consulta popular en els termes establerts per la llei.
g) Exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment del servei públic corresponent, quan constitueixi competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
h) Els altres drets i deures establerts per les lleis i, en el seu marc, pels reglaments de la corporació.
43.2 Els estrangers domiciliats majors d’edat tenen els drets i els deures propis dels veïns, llevat dels de
caràcter polític. No obstant això, tenen dret a sufragi actiu en els termes establerts per la legislació reguladora de les eleccions locals.
43.3 Els espanyols menors d’edat emancipats o judicialment habilitats tenen els mateixos drets i deures
que els veïns, a excepció dels de caràcter polític.
Article 44 Efectivitat i exigibilitat dels drets
44.1 Per a fer efectius els drets establerts per l’article 43, els titulars poden iniciar els procediments
administratius i jurisdiccionals que corresponen per llei, i també poden demanar l’actuació del Síndic de
Greuges.
Art. 59 Síndic o síndica municipal de greuges
59.4 La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats
públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l’Administració municipal. El síndic o síndica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat.

Art. 10 CE: 2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix
s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i els Acords
Internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.
Art. 3 CC. Les normes se interpretaran segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què han de ser aplicades, atenent
fonamentalment a l’ esperit i finalitat d’ aquelles)

5

6

CE Article 140. La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat
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jurídica plena. El govern i l’administració municipal correspon als respectius Ajuntaments, integrats pels
batlles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal igual,
lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els batlles seran elegits pels regidors o pels veïns.
La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.
7

Tal és així que el nou model francès fruit de la reforma constitucional de 2008 fr/wikipedia

C. Civil, artículo 4. 1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
8

9
EAC 2006. Article 35
Sens perjudici de la institució prevista a l’article 54 de la Constitució i de la coordinació amb aquesta, el
Parlament podrà nomenar un Síndic de Greuges per a la defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, a efectes de la qual podrà supervisar les activitats de l’administració de la Generalitat.
Una llei de Catalunya n’establirà l’organització i el funcionament.

Article 78
Funcions i relacions amb altres institucions anàlogues
1. El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i aquest Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa, [“amb caràcter exclusiu”, suprimit pel TC] l’activitat
de l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de
les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d’interès general o universal
o activitats equivalents de manera concertada o indirecta i la de les altres persones amb un vincle contractual amb l’Administració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen. També supervisa l’activitat de l’Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que
en depenen.
2. El Síndic de Greuges i el Defensor del Poble col·laboren en l’exercici de llurs funcions.
3. El Síndic de Greuges pot sol·licitar informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre els projectes i les
proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament i dels decrets llei sotmesos a convalidació
del Parlament, quan regulen drets reconeguts per aquest Estatut.
4. El Síndic de Greuges pot establir relacions de col·laboració amb els defensors locals de la ciutadania i
altres figures anàlogues creades en l’àmbit públic i el privat.
5. Les administracions públiques de Catalunya i les altres entitats i persones a què fa referència l’apartat
1 tenen l’obligació de cooperar amb el Síndic de Greuges. S’han de regular per llei les sancions i els mecanismes destinats a garantir el compliment d’aquesta obligació.

10

11

48.1 L’organització municipal es regeix per les regles següents
a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.
b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en
els de menys quan ho acorda el ple de l’ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d’aquest. En qualsevol cas, la comissió de govern és a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència
del nombre d’habitants.

12

Llei de la Carta Municipal de Barcelona:
Article 143
1. La Sindicatura de Greuges de Barcelona (...)
4. La persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona és elegida pel Plenari del Consell Municipal, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, mitjançant acord adoptat per una majoria de dues terceres parts
dels membres presents, que representin la majoria absoluta, si més no, del nombre legal de membres de
la corporació. El càrrec rep la denominació de síndic de greuges de Barcelona o síndica de greuges de
Barcelona.
5. S’han de regular per reglament el procediment per al nomenament, la durada del mandat, el règim d’incompatibilitats i les causes de cessament de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i
també el règim jurídic aplicable a l’organització i el funcionament de la institució.
Disposició transitòria Tercera
En el supòsit que la legislació electoral reguli l’elecció directa de la persona titular de la Sindicatura de
Greuges de Barcelona, la proposta que l’alcalde o alcaldessa ha de formular al Plenari del Consell Municipal en virtut de l’article 143.4 ha de recaure necessàriament en la persona que hagi estat elegida segons els
resultats de l’escrutini corresponent.
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13

Article 67 Serveis mínims
Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies
públiques i control d’aliments i begudes.
b) En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més: parc públic, biblioteca pública,
mercat i tractament de residus.
c) Als municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més: protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic. En matèria de protecció
civil, han d’elaborar els plans bàsics d’emergència municipal i els plans d’actuació i plans específics, en el
cas que estiguin afectats per riscos especials o específics. En matèria de serveis socials, el finançament ha
d’incloure els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.
d) Als municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més: el servei de lectura pública de
manera descentralitzada, d’acord amb el mapa de lectura pública.
e) Als municipis amb una població superior als cinquanta mi habitants, a més: transport col·lectiu urbà de
viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de desplaçament de
persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest servei tots els municipis que siguin capital
de comarca.

14

Defensor del pueblo europeo, base jurídica
Artículos 20, 24 y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y artículo 43 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El estatuto y las funciones del Defensor del Pueblo Europeo se fijaron mediante una Decisión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 (DO L 113 de 4.5.1994, p. 15), modificada por las Decisiones del
Parlamento de 14 de marzo de 2002 (DO L 92 de 9.4.2002, p. 13) y de 18 de junio de 2008 (DO L 189 de
17.7.2008, p. 25) y adoptada previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo. Esta Decisión
fue objeto de disposiciones de aplicación adoptadas por el propio Defensor del Pueblo Europeo. Las modalidades de su elección y destitución se establecen, por su parte, en los artículos 219 a 221 del Reglamento interno del Parlamento Europeo.
Artículo 43El Defensor del Pueblo
Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un
Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y
del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

15

CESDHC Art. XXVII. MECANISMES DE PREVENCIÓ
1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius:
• mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables;
• Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial.
2. Per tal de 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.

16

Dades de l’any 2017 obtingudes de les memories anuals del SGC i del FòrumSD

Al nové paràgraf del capítol de conclusions diu “Una anàlisi global de la informació sobre el funcionament de les sindicatures o defensories locals porta el Síndic de Greuges de Catalunya a posar en qüestió
que moltes de les administracions municipals analitzades disposin de les condicions necessàries i de la
possibilitat pressupostària per assumir els costos derivats d’una institució d’ombudsman que compleixi els
requisits que s’acaben de plantejar i que són els que, a criteri del Síndic de Greuges de Catalunya, permeten
garantir la independència i la imparcialitat real de la sindicatura i la seva no-vinculació amb els estaments
polítics de l’Administració municipal. “
I, més concretament a la darrera de les conclusions diu:
“A partir d’aquestes recomanacions, i de les reflexions derivades d’aquest estudi, el Síndic de Greuges de
Catalunya considera que és urgent fer una revisió de les sindicatures municipals existents per establir si,
d’acord amb el marc normatiu i la pràctica habitual de cada municipi, es compleixen els requisits establerts
com a necessaris per garantir la independència i la imparcialitat de la figura. En els casos en què la valoració no sigui prou positiva, caldrà abordar sense demora un procés de reforma de la institució de la sindicatura local cap a la figura del mediador municipal o el jutge de pau, mentre es millora la col·laboració amb el
Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb la supervisió de l’Administració local.“
17
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LLEI 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya.
18

V ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES LOCALES DE LA CIUDADANÍA Palau del Parlament de Catalunya, 5 de Octubre de 2012. Conferencia -coloquio Importancia, utilidad y eficacia de la Defensoría Local
de Agravios en tiempo de crisis.
http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/altres/altres.1304172.es.pdf
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Estrasburg, 18 de març de 2019 Opinió núm. 897/2017- CDL AD (2019) 005 Or. angl. COMISSIÓ EUROPEA
PER A LA DEMOCRÀCIA PEL DRET. (COMISSIÓ DE VENÈCIA). PRINCIPIS SOBRE LA PROTECCIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ DE L’OMBUDSMAN.
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LMRL Article 59. Síndic o síndica municipal de greuges
59.1 Per a poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s’han de complir les condicions següents:a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. b) Tenir la condició política de
català, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
59.2 El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l’ajuntament per una majoria de les tres
cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona
votació és suficient la majoria absoluta. Correspon a l’alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o síndica
municipal de greuges.
59.3 El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc anys; només pot cessar per
renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobrevinguda o per condemna ferma per delicte dolós.
59.4 La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats
públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l’Administració municipal. El síndic o síndica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat.

Fr.wikipedia.org L’expression “défenseur des droits” a été utilisée par Gracchus Babeuf, dans le sous-titre
de son journal “Le Tribun du Peuple” de 1795 « Le Défenseur des Droits de l’Homme ».
En 2007, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions
proposait la création d’un « Défenseur des droits fondamentaux » pour remplacer le Médiateur de la République, institution créée en 1973 mais qui n’est pas mentionnée par la Constitution. Selon le rapport, le
Défenseur des droits fondamentaux, inspiré du Défenseur du peuple en Espagne devrait être désigné par
l’Assemblée nationale1,2.
Le rôle du « Défenseur des droits » est inscrit dans la Constitution avec la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008 ; contrairement aux préconisations du Comité, le Défenseur sera nommé par le président de la République2.
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www.sindicatureslocals.cat
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