Síndica Municipal
de Greuges de Terrassa

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2020

Memòria d’activitats 2020

SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA
Isabel Marquès Amat

OFICINA TÈCNICA
Laura Rius Bergua
Cristina Valverde Molina
Marc de La Torre Boix
Laura Aguayo Encina (becària, gener)
Mireia Riera Madurga (becària)
Pau Consola Pàrraga (becari)

OFICINA DE LA SÍNDICA MUNICIPAL DE GREUGES
Masia Freixa
Plaça Josep Freixa i Argemí, 11
08224 – Terrassa
937 397 078
sindica.greuges@terrassa.cat
www.sindicaterrassa.org
@SindicaTerrassa

2

Memòria d’activitats 2020

Índex

Pàgina

1. Presentació

05

2. Antecedents històrics

07

3. Àmbit d’actuació i dret d’accés a la Sindicatura

09

4. Preàmbul de l’Informe anual 2020

11

5. Actuacions de la Sindicatura

13

a. Consultes i assessoraments

14

b. Queixes formalment presentades i registrades
I. Greuges presentats per mesos
II. Greuges presentats per gènere
III. Greuges presentats i derivats a altres Administracions i/o Sindicatures
IV. Greuges presentats per districte de procedència
V. Greuges presentats per barri de procedència
VI. Estat de tramitació del greuges

16
17
17
18
18
19
19

c. Greuges resolts
I. Greuges pendents de 2019 que han estat resolts el 2020
- Recomanacions
II. Greuges de 2020 amb tramitació i resolució a la Sindicatura,
distribuïts per àrees municipals
- Àrea 1 i 2
- Àrea 3, 4 i 8
- Temes greuges admesos a tràmit
- Recomanacions Àrea 1
- Recomanacions Àrea 2
- Recomanacions Àrea 3
- Recomanacions Àrea 4
- Recomanacions Àrea 5

20
21
26
27
28
29
31
36
39
39
42

d. Actuacions d’ofici
_____ 43
.AO 1 - Revisió de protocols i accions a realitzar per part del Padró Municipal
d’Habitants de Terrassa per donar compliment a les Instruccions
tècniques per als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal

3

Memòria d’activitats 2020

descrites a la Resolució de 17 de febrer de 2020, e la “Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local”.
e. Suggeriments
.SG 1 - Propostes de millora de l’alumnat de 3r. d’ESO de l’escola Vedruna
Vall respecte de l’aplicació d’alguns articles de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

49

6.

Bústia Ètica ___

________ 59

7.

Informacions Fòrumsd _______________________________________________ 60

8.

Programa educatiu – Educar en valors __

64

9.

Activitats socials de la Síndica
a. El dia a dia
b. Activitats formatives a entitats a càrrec de la Síndica

66
______

79

10.

Pressupost sindicatura

11.

Recull de premsa ___________________________________________________ 95

12.

Annexos
I. Els principis de Venècia.____________________________________ 137
II. Resolució 70/1, aprovada per l’Assemblea General de la ONU, el 25
de setembre de 2015: Transformar el nostre món, l’Agenda 2030 per
al Desenvolupament Sostenible._____________________________ 144
II. Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa ____ 146

4

94

Memòria d’activitats 2020

1. Presentació
La Memòria anual que aquí presento compleix el mandat de fer públic l’informe al Govern de
la ciutat i també queda a disposició de les persones que hi puguin tenir interès amb l’objectiu
de fer transparent la tasca realitzada per la Síndica durant l’any 2020, any de la pandèmiaCovid19.
La Síndica vol tenir en compte les conseqüències de la Covid19 i per tant un emotiu record per
a totes les persones que han patit i pateixen aquesta pandèmia, tot esperant que aquest
malson acabi aviat.
La implementació de “l’estat d’alarma” ara fa un any, va posar a prova la mecànica de
l’administració local i com a tal, va fer els possibles per garantir i exercir els drets de la
ciutadania. Aquí, la missió de la sindicatura va ser, posar-se al seu servei i acompanyar a la
ciutadania, resoldre i encarar la complicada situació que va ocasionar i ocasiona la pandèmia,
tals com manca d’habitatge i els impagaments dels subministraments, el dret a uns ingressos
mínims o, per resumir-ho, la manca al dret a tenir una vida digna a la nostra ciutat.
Les principals accions portades a terme han estat la gran quantitat d’assessoraments i
consultes, 1.198 (incloses 24 consultes per la Web i 21 per Twiter).
Destacar un total de 125 greuges tramitats aquest any 2020, dels quals 98 han finalitzat i 27 en
tramitació (24 d’ells, la sindicatura està a l’espera de rebre els informes sol·licitats als diferents
serveis municipals. 4 d’aquests informes ja havien sobrepassat el temps que té l’Ajuntament
per a fer arribar l’informe).
Cal tenir en compte que augmenta el nombre de queixes relatives a la manca de resposta
municipal a tot tipus d’instància presentada per la ciutadania, 34 greuges, i veient que cada
any augmenta el nombre de queixes ( a l’any 2019, van ser 28 ).
Aquest fet fa que reflexionem i determinem quines són les causes d’aquesta realitat. Creiem
que la ciutadania comença a ser coneixedora de quins són els seus drets i per això, ara, sap
que té el dret a rebre resposta a les seves instàncies i ho exigeix.
Entrant en la temàtica de les queixes, voldria destacar el nombre de greuges (7) relacionats
amb multes de trànsit, concretament per accedir a la plaça de la Quadra de Vallparadís –
centre sociosanitari de Mútua de Terrassa i la manca de resposta per part de l’ajuntament, a
la Recomanacions emeses per la síndica.
Respecte a les notificacions de les sancions, cal destacar que a alguns conductors els hi ha
arribat notificar en el mateix dia, una gran quantitat de sancions ( 5 multes, 10 multes). Fet
que atenta al principi d’una bona administració per part del nostre ajuntament.
Respecte a les Actuacions d’Ofici, s’ha realitzat l’AO 1/2020 amb la finalitat de que el Consistori
prengui consciència de la necessitat de revisar i actualitzar els protocols d’actuació del Padró
Municipal d’Habitants per facilitar l’exercici d’aquest dret tal i com es recull al BOE en la
resolució de 29 d’abril de 2020.
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Un fet important que cal fer menció: l’aprovació de l’ordenança de Mobilitat a la nostra
ciutat, i sobretot la regulació de les condicions de circulació que són aplicables als vehicles de
mobilitat personal i resoldre els problemes de convivència a l’espai públic de la nostra ciutat.
Aquesta era una petició ja manifestada per la Síndica a l’any 2018.
Com a novetat a tenir en compte al llarg de l’any 2020, ha estat l’entrada en funcionament de
la Bústia Ètica, destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans
municipals que puguin ser contràries als principis ètics i regles de conducta que estableix el
Codi Ètic de l’ajuntament.
L’any 2020, la Síndica com a Institució garant dels drets a la ciutat, ha impulsat els objectius de
desenvolupament sostenible, ODS, agenda 2030, fent menció en cadascuna de les
recomanacions elaborades i alhora fent realitat l’aplicació dels drets humans.
El programa ”Educar en valors” durant l’any 2020 s’ha portat a terme , d’una part i als primers
mesos, sessions presencials juntament amb membres de la Comissió de DDHH d’Icater, i al
decretar-se l’estat d’alarma, es va iniciar un treball telemàtic innovador: els alumnes de
diferents escoles van fer un estudi del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat - CESDHC (2000)- i de la seva possible modificació amb una nova visió,
pròpia de l’ any 2020.
Mitjançant aquesta memòria anual, desitjo fer un servei a la ciutat. És a dir, oferir a la
ciutadania una anàlisi d’aquells aspectes en que s’han produït greuges o en els quals els drets
de la ciutadania no han estat respectats adequadament, formulant recomanacions que he
adreçat al consistori, I també resolent queixes mitjançant actuacions intermèdies, arribant a
solucions beneficioses per a tothom.
Sense oblidar, una de les funcions principals de la Síndica, donar a conèixer quins són els drets
de les persones i com assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat privada de
cadascú, tal i com s ‘estableix al principi de la CESDHC.
I finalment, agrair la bona predisposició i el treball realitzat per part de tot l’equip de la
sindicatura ( Laura Rius, Cristina Valverde i Marc de la Torre) i dels estudiants en pràctiques (
Laura Aguayo, Pau Cònsola i Mireia Riera), en un any difícil i complicat.

Isabel Marqués i Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Març de 2020
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2. Antecedents històrics
La figura de l’Ombusdman va néixer a Suècia amb la Constitució de 1809, amb la finalitat
d’establir un control addicional per al compliment de les lleis, supervisar la seva aplicació per
part de l’administració pública, i crear una nova via - àgil sense burocràcia - per donar a
conèixer les queixes dels ciutadans i ciutadanes als governants sobre les possibles
arbitrarietats comeses per l’autoritat.
Amb la Constitució Espanyola, s’instaurà un nou concepte de les relacions entre la ciutadania i
les Administracions Públiques que la serveixen. Aquestes relacions es basen en el coneixement
dels drets i de les llibertats públiques que els primers tenen en front d’aquestes, i que
requereixen una constant revisió i millora dels mecanismes interns necessaris per garantir llur
exercici. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques preveu un catàleg de drets
dels ciutadans i ciutadanes i imposa a l’Administració l’obligació d’adoptar les mesures
oportunes que impedeixin, dificultin o retardin l’exercici dels drets dels interessats o el
respecte als seus interessos legítims.
Les normes jurídiques de la Institució les trobem a la Llei catalana de Règim Local que estableix
els procediments administratius i jurídics que les persones poden portar a terme per a la
defensa del seu dret com a administrat, però també manifesta que poden demanar l’actuació
de la Institució del/la Síndic/a de Greuges Municipal.
A Catalunya, la figura de l’ombusdman es coneix amb el nom de Síndic/a de Greuges o
Defensor/a de la ciutadania. El/la Síndic/a té la funció d’atendre les queixes de totes les
persones que es troben desemparades davant l’actuació o manca d’actuació de les diverses
administracions.
L’Ajuntament de Terrassa, amb la voluntat d’avançar en la protecció dels drets de la ciutadania
va aprovar el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, instaurant la
figura del/de la Síndic/a, augmentant així les possibilitats de defensa dels drets fonamentals i
llibertats de la ciutadania de Terrassa. El 29 d’abril de 2004, el Sr. Joan Sales va ser nomenat
primer Síndic de la ciutat i, en finalitzar el seu mandat de cinc anys, prengué el relleu la Sra.
Isabel Marquès Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa del 29 gener de 2010 fins l’11
d’abril de 2016. El 2017 l’Ajuntament va impulsar el procés participatiu per l’elecció i
nomenament del/la Síndic/a, essent la Sra. Isabel Marquès Amat l’opció més votada per la
ciutadania per exercir novament el càrrec de Síndica fins el 2023.
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Els/les síndics/ques i defensors/es vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona
administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de les persones en
l’àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’administració municipal. La seva actuació suposa
examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat.
També pot actuar com a facilitadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar
fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.
La base legal de la Institució es troba en la Llei municipal de Règim Local de Catalunya des de
2003, any en què va ser aprovat el primer Reglament d’aquesta institució amb la missió de
vetllar pels drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, en les seves relacions
amb l’ajuntament, o amb els seus organismes autònoms i empreses dependents. La
competència material l’exerceix sobre els actes administratius o les situacions de fet
relacionats amb l’Ajuntament i especialment amb el drets i llibertats establerts en la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC).
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3. Àmbit d’actuació i dret d’accés a la Sindicatura
El/la Síndic/a ha d’atendre les queixes que se li presentin i donar-les curs, sense perjudici
d’accions que pugui promoure per pròpia iniciativa, i pot supervisar les activitats de
l’Administració municipal.
El procediment de la gestió dels greuges està regulat en el Reglament del/la Síndic/a Municipal
de Greuges de Terrassa en el seu capítol IV on s’estableix que la presentació de queixes
s’efectuarà per escrit presentat en suport físic o electrònic, al registre de l’Oficina de la Síndica,
o de forma presencial, mitjançant la formulació verbal recollida en compareixença o altres
mitjans que es poguessin utilitzar amb aquesta finalitat. En qualsevol cas, el greuge ha de
quedar documentat i hi han de constar les dades de la persona interessada, així com els
antecedents que consideri oportú.
La presentació d’un greuge la pot fer qualsevol persona física o jurídica, sense cap mena de
restricció. En tot cas, el/la Síndic/a rebutjarà la tramitació de les peticions que estiguin fora del
seu àmbit d’actuació, i específicament les següents:

•
•

les que es presentin de forma anònima.

•
•
•

les que denotin una manifesta mala fe.

•

les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució
judicial.

les que no hagin acreditat suficientment la seva identitat o la representació de les
persones interessades.
les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.
les que no vinguin motivades per l’actuació de l’Ajuntament de Terrassa o dels seus
ens dependents.

Si el greuge té el seu origen en l’actuació d’altres administracions públiques diferents a la
municipal, es donarà trasllat del mateix al Síndic de Greuges de Catalunya o bé a altres
sindicatures locals segons correspongui, comunicant-ho als interessats.
L’escrit de queixa es podrà fer presencialment a l’Oficina de la Síndica, per correu electrònic a
sindica.greuges@terrassa.cat, per Administració Oberta a través de la web de la institució
www.terrassa.cat/sindicatura, o per correu ordinari. L’Oficina de la Síndica registra i acusa
recepció de totes les queixes que es reben.
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Un cop admès a tràmit un greuge, el/la Síndic/a promourà l’oportuna investigació sumària i
informal per a l’esclariment de l’assumpte. En aquest sentit, es donarà compte del contingut
substancial de la queixa al departament, organisme, entitat o dependència de l’organització
municipal que pugui resultar afectat, per tal que en el termini d’1 mes, prorrogable a criteri
del/la Síndic/a d’acord amb les circumstàncies de cada cas, elabori i presenti un informe escrit
sobre els fets objecte de la queixa.
El/la Síndic/a té dret a accedir als antecedents, les dades i informacions que es trobin en poder
dels serveis de l’Ajuntament i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció.
El/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa ha de resoldre i comunicar la decisió que
adopti en el termini màxim de tres mesos, sense comptar el període entre la petició
d’informació del Síndic/a i el lliurament per part de l’Ajuntament de l’informe justificatiu. Així
mateix, el/la Síndic/a comunicarà per escrit, en suport físic o electrònic, la resolució a la
persona interessada i a l’Alcalde i els serveis de l’organització municipal afectats, informant-los
del resultat de la investigació de la queixa, fins i tot en el cas de suspensió, rebuig i/o arxiu de
les actuacions.
El/la Síndic/a també podrà fer propostes de terminacions convencionals d’un procediment,
mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l’Administració,
sempre que ambdues parts li ho sol·licitin, d’acord amb la normativa aplicable. La proposta no
pot ser contrària a l’ordenament jurídic ni tractar sobre matèries no susceptibles de transacció,
i tindrà sempre per objecte satisfer l’’interès públic. Aquesta possible actuació haurà de tenir
en compte els estrictes límits que les lleis imposen a l’autonomia de la voluntat administrativa.
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4. Preàmbul de l’Informe anual 2020
D’acord amb el que preveu l’article 21.1 del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges
de Terrassa, s’ha confeccionat la memòria derivada de totes les actuacions que l’Oficina de la
Sindicatura Municipal de Greuges ha portat a terme durant l’any 2020. En aquest informe es
recullen el contingut i el balanç de les queixes rebudes durant l’any 2020 i les recomanacions
formulades.
Per tal de facilitar la comprensió d’aquest document, procedim a realitzar les consideracions
següents:
•

S’ha cregut oportú estructurar el document en funció de l’organigrama de
l’Ajuntament, tenint en compte els serveis i les àrees. Dins de cada àrea s’analitza la
distribució de greuges per serveis i la resolució final de cada greuge i, seguidament, es
relacionen totes les recomanacions dirigides a l’Ajuntament i s’especifica quin és el seu
estat de tramitació a 31 de desembre (acceptades, no acceptades o pendents).

•

El Reglament de la Sindicatura preveu, en el seu article 19, que en l’exercici de la seva
funció investigadora i en cas de considerar que ha existit un greuge per a la persona
interessada, el/la Síndic/a podrà formular les advertències, recomanacions,
suggeriments i recordatoris que corresponguin. Aquests pronunciaments es
desprenen de la valoració en termes de dret i d’equitat de les circumstàncies
concurrents en l’expedient concret considerat, i poden tenir per objecte demanar la
revisió d’un expedient o fer constar un fet. Així:
a) Un ADVERTIMENT a un servei municipal és una crida d’atenció quan s’ha
constatat un perjudici material o moral a un ciutadà o ciutadana que, en
opinió de la Síndica, mereix una reparació;
b) quan es pronuncia una RECOMANACIÓ específica és perquè s’ha valorat que
és convenient esmenar una forma de procedir en el sentit que s’indiqui per
evitar nous greuges o augmentar l’eficàcia o la qualitat dels serveis;
c) en canvi, si el pronunciament és de SUGGERIMENT, això significa l’aportació
d’una proposta de millora o de solució alternativa que es trasllada a la persona
responsable dels serveis perquè la valori, ja que el fet que la situació sigui legal
no vol dir que no es pugui millorar el context que la genera. Es tracta, en
definitiva, d’aconsellar allò que es creu que pot ser bo, millor, útil i oportú.
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•
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El/la Síndic/a té la potestat de fer propostes de terminacions convencionals en els
procediments que tramiti (és a dir, finalitzar el greuge per ACTUACIÓ INTERMEDIA),
mitjançant actuacions de conciliació entre el peticionari i l’administració sempre que
no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni tractin sobre matèries no susceptibles de
transacció, i tinguin per objecte satisfer l’interès públic. Aquest any s’han resolt 47
greuges per actuació intermèdia.
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5. Actuacions de la Sindicatura
Durant el 2020, l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha efectuat un total de
1.497 actuacions que es desglossen de la manera següent:
• 1.153 consultes i assessoraments que no han generat expedient.
• 125 queixes presentades formalment que han generat expedient.

• 72 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.
•
•
•
•
•
•
•

1 actuació d’ofici.
1 suggeriment.
19 expedients de 2019 resolts el 2020.
24 comunicacions a través del web de la Síndica (www.sindicaterrassa.org)
21 consultes i preguntes formulades per twitter (4.072 seguidors).
15 sessions formatives de la Síndica a les escoles amb l’assistència de 228 alumnes.
4 xerrades sobre el paper de la Síndica i els drets humans a la ciutat amb l’assistència de
200 persones.
• 1 acte de celebració Drets Humans / DUDI, a l’escola Ramon Pont, amb l’assistència de
370 alumnes.
• 60 assistències a actes i visites a entitats de la ciutat.
• 1 conveni de col·laboració amb l’Associació Bici Terrassa Club (BITER).

ACTUACIONS SINDICATURA ANY 2020

Conveni de col·laboració
Celebració Drets Humans

1
1

Assistències de la Síndica a actes i visites entitats de la ciutat
Xerrades sobre la funció de la Síndica i sobre Drets Humans amb
l'assistència de 200 persones

60
4

Sessions formatives de la Síndica a les escoles amb assistència de 228
alumnes

15

Consultes i preguntes formulades per twitter

21

Comunicacions a través del web de la Síndica

24

Expedients de 2019 tancats el 2020

19

Suggeriment

1

Actuació d'ofici

1

Atencions addicionals de seguiment d'expedients oberts

72

Queixes presentades formalment que han generat expedient

125

Consultes i assessoraments quen no han generat expedient

1153
0
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a. Consultes i assessoraments
Una de les tasques de la Síndica Municipal de Greuges és la d’assessorar i orientar la ciutadania
que es dirigeix a l’Oficina quan el que planteja és un conflicte amb un dels serveis que forma
part de l’Ajuntament. Al respecte, cal recordar que la Síndica actua en els casos en que la
persona ja ha sol·licitat en una primera instància la solució del greuge a l’Ajuntament a través
dels instruments establerts (al·legació, recurs, petició, queixes i suggeriments...) i no ha
obtingut resposta o considera que la obtinguda no respecta els seus drets.
Aquest any 2020 s’ha atès un total de 1.198 consultes per diversos canals (24 pel web i 21 pel
twitter) i s’han efectuat assessoraments a la ciutadania en qüestions de diversa tipologia.
Nombroses consultes posen de manifest que, al llarg de 2020, les persones han tingut
dificultats per relacionar-se de forma àgil amb l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta problemàtica
es va veure agreujada a l'inici de la situació de pandèmia quan la ciutadania es queixava de
problemes d'accés a les OAC i a les oficines municipals especialitzades per dur a terme tràmits
diversos com a persones interessades. Aquesta situació va anar millorant al llarg dels mesos
perquè l'Ajuntament va anar adaptant-se a l'excepcionalitat del moment, implementant
millores en l'atenció no presencial, ja sigui telefònica o telemàtica, i l'atenció presencial a
través de la cita prèvia.
La pandèmia ha deixat persones i famílies en situació de gran vulnerabilitat econòmica i
aquesta situació d'excepcionalitat conseqüència de la crisis sanitària de la covid-19 posa de
manifest, encara més, que moltes persones veuen vulnerats el seus drets socials, tals com el
dret a l’habitatge, el dret a uns ingressos mínims, dret a la vida independent i a la inclusió i el
dret a subministraments.
Val a dir que les consultes, assessoraments i queixes que ha rebut la Síndica tenen a veure, en
major mesura, amb les dificultats amb que es troben les persones i famílies en situació de
vulnerabillitat a l'hora d'accedir a un habitatge digne i assequible. Així mateix, deixar
constància de les consultes realitzades per usuaris/es dels serveis socials municipals que han
versat sobre la dificultat d'accedir al seu referent i a la manca d'ajudes públiques rebudes. Cal
destacar també que s'han incrementat les consultes relatives a la manca de resposta municipal
a peticions d'alta en el padró municipal, així com també els casos d'embargaments practicats
arran de deutes amb la hisenda municipal.
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MITJÀ D'ENTRADA DE CONSULTES I ASSESSORAMENTS

743

325

85

Presencial

15

Telèfon

Correu electrònic

21

24

Twitter

Web
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b. Queixes formalment presentades i registrades
Durant l’any 2020 s’han presentat 125 greuges.
D’acord amb el Reglament de/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa l’àmbit d’actuació
d’aquesta institució s’estableix en el coneixement d’aquelles peticions que versin sobre
qualsevol assumpte o matèria que sigui competència de l’Ajuntament, amb independència que
afectin exclusivament al peticionari/a o sigui d’interès col·lectiu o general.
En aquest sentit, la Síndica no és competent respecte les queixes que tenen com a objecte
qüestions ubicades fora del seu àmbit d’actuació:
•
•

Conflictes entre particulars.
Conflictes que afecten a altres Administracions (Estat, Generalitat).

S’exceptuen aquells greuges que es presentin sobre peticions, sol·licituds o recursos efectuats
a l’Ajuntament i per als quals aquest estigui en termini per resoldre o contestar. Tanmateix,
s’exceptuen aquells greuges que es presentin una vegada transcorregut més d’un any dels
actes denunciats.
L’any 2020, dels 125 greuges presentats, l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges ha admès
a tràmit 79 greuges (63%), mentre que 46 greuges (37%) han estat presentats i derivats al
Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva resolució.
125 expedients de greuges

37 %

63 %

79 admesos i tramit Sindicatura
46 admesos i derivats al Síndic de
Catalunya
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I. Greuges presentats per mesos

Greuges presentats per mesos
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II. Greugeses presentats per gènere

Greuges presentats en funció del gènere

6
53

Homes
Dones
Entitats/Comunitats

66
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III. Greuges presentats i derivats a altres Administracions i/o Sindicatures
Temes greuges Síndic de Catalunya
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Els greuges presentats a la nostra Oficina i derivats a altres Administracions i/o Sindicatures,
per no ser la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa competent en la matèria, han estat
derivats en la seva totalitat al Síndic de Greuges de Catalunya, essent una gran majoria
d’aquests greuges temes relacionats amb la prestació de la renda garantida de ciutadania i
altres ajudes denegades, no percebudes o on al ciutadà li manca la resposta de
l’administració autonòmica. Així mateix també destaco les queixes relacionades amb l’àmbit
sanitat i de l’ensenyament.
IV. Greuges presentats per districte de procedència

Greuges per districte de procedència

27
22
20
18
15
10
4
Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

* 9 greuges són de persones que no viuen a Terrassa
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V. Greuges presentats per barri de procedència

Barris procedència greuges

14
11

3
1
12
8

6 6

4

2

98
78 %

5 5

1
2
1
4
5

1
2
1 1 1

Situació tràmit greuges

27
22 %

En tràmit

Finalitzats

4

2
5
4

1
2 2

* 9 greuges són de persones que no viuen a Terrassa

VI - Estat de tramitació dels greuges
Dels 125 greuges presentats l’any 2020, 98 expedients han estat finalitzats, mentre que 27 es
trobaven encara en tramitació a data de 31 de desembre.
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Dels 27 expedients de greuges pendents de finalitzar a data 31 de desembre de 2020, aquesta
era la seva situació: 24 expedients estaven pendents de rebre l’informe de l’Ajuntament, 2
expedients estaven en fase d’estudi i 1 pendent de resoldre.

Situació dels greuges en tràmit

25
20

24
15
10

2

5

1

0
Pendent informe

En fase d'estudi

Pendent resolució

c. Greuges resolts
I – Greuges pendents de 2019 que han estat resolts el 2020
Les dades que es relacionen seguidament fan referència al tancament dels 19 greuges
pendents de ser resolts a data 31 de desembre de 2019 i que han estat finalitzats el 2020:
•
•
•

20

8 greuges estimats amb recomanació
1 estimats parcialment amb recomanació
10 greuges resolts per actuació intermèdia
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- Recomanacions
D’aquests greuges pendents de resoldre el 2019, 9 d’ells han donat lloc a recomanacions que
són les següents:
Greuge 120/19
Multa de parquímetre
Un ciutadà d'edat avançada exposa dificultats per entendre el funcionament del parquímetre i
la necessitat de dedicar temps per llegir les instruccions per obtenir el tiquet de la màquina. El
vigilant de la zona blava li ofereix ajuda per treure el tiquet i el ciutadà manifesta que més o
menys ha entès el funcionament de la màquina, tot i que s'equivoca i treu un primer tiquet per
poc temps i un segon tiquet per més temps i abona més import. Quan es dirigeix al vehicle, per
dipositar els dos tiquets al parabrisa, no visualitza cap denúncia. El ciutadà exposa que la
denúncia del vigilant de la zona blava va ser col·locada al capó del vehicle i, com no era
fàcilment visible, la va veure a la nit i ja no va poder anul·lar-la.
Recomanacions de la Síndica:
Revisar l’expedient sancionador incoat per la presumpta infracció consistent en
estacionar el vehicle en una zona regulada per parquímetre sense dispensar el tiquet
d’autorització, tenint en compte que la denúncia efectuada pel vigilant de la zona
blava no gaudeix de la presumpció de veracitat al no ostentar la condició d’agent de
l’autoritat i no haver aportat, juntament amb la denúncia, cap prova de càrrec que
demostri la infracció comesa.
Procedir a l’anul·lació de la multa imposada, atenent les irregularitats observades en
el procediment sancionador.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 02/01/20

Greuge 134/19
Multa per no traslladar al gos mort a la via pública a un centre autoritzat per la seva
incineració
Un ciutadà exposa la disconformitat amb la incoació d'un expedient sancionador com a
presumpte responsable d'una infracció consistent en no portar el gos mort al carrer a un
centre autoritzat per procedir a la incineració. El gos vivia a l'habitatge familiar amb l'exparella
i n'era la posseïdora, resultant ell encara el propietari de l'animal perquè no s'havia fet el canvi
de nom.
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Recomanació de la Síndica:
Revisar l’expedient sancionador mitjançant el qual l’Administració imposa una multa
de 751€ al titular que figura al microxip d’un gos per la comissió d’una infracció
consistent en deixar el gos mort al carrer sense procedir al seu trasllat a un centre
autoritzat per la seva incineració, tenint en compte que l’article 12 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals regula la responsabilitat de les persones posseïdores dels animals pels
perjudicis o molèsties que ocasioni el gos a les vies i espais públiques i al medi
natural (abandonar un gos mort a la via pública) i, en tot cas, només fa constar la
responsabilitat subsidiària de la persona propietària.

Recomanació no acceptada el 02/03/20

Greuge 143/19
Canvi de domicili d’un menor sense el consentiment del pare
Un ciutadà exposa que la seva exparella, mare del seu fill menor d'edat, va tramitar el canvi del
domicili familiar del menor sense el seu consentiment com a pare i aquest fet el va descobrir
quan el canvi ja havia estat registrat. El pare demana a l'Ajuntament una explicació i aquest li
respon que amb la declaració responsable de la mare ja és suficient per poder fer el canvi de
domicili. El ciutadà manifesta la seva disconformitat.
Recomanació de la Síndica:
Revocar la modificació de domicili de l’infant, atès que d’acord amb l’art. 236.11
del Codi Civil de Catalunya la modificació del domicili dels menors d’edat i
consegüent empadronament es realitza amb el consentiment dels dos progenitors
o en el seu defecte per autorització judicial. Al respecte, instar als progenitors a
aportar a l’Administració la resolució judicial que es pronuncia expressament
sobre la residència habitual de l’infant a autoritzar la modificació del padró a
efectes oportuns.
Recomanació acceptada el 15/01/20

Greuge 149/19
Multa per circular per l’accés a la Pl. de la Quadra de Vallparadís
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Un ciutadà exposa que li van ser notificades tres multes per accedir sense permís a la Plaça de
la Quadra de Vallparadís. Les multes van ser posades a l’estiu de 2018 quan l’accés pel carrer
Castell estava tancat per obres i només es podia accedir a l’esmentada plaça des del carrer de
Sant Antoni. El motiu d’accedir-hi era per recollir a la seva filla que treballa a Integralia Vallès i
que té una discapacitat del 46%, fent constar en l'escrit de queixa que a causa de la malaltia
que pateix la filla necessita ser acompanyada en els seus desplaçaments.
Recomanacions de la Síndica:
Revisar el tràmit de las notificacions de les denúncies per infracció de trànsit
efectuades en bloc perquè no garanteixen el dret de defensa del ciutadà.
Anul·lar les multes imposades, i el consegüent retorn de l’import ingressat, en tant
que el titular només podia accedir amb vehicle fins l’edifici de la Fundació Integralia
per la Plaça de la Quadra de Vallparadís, donat que l’accés per carrer Castell estava
tancat per obres i el seu accés estava justificat perquè recollia a la seva filla que
treballa a Integralia Vallès i pateix una discapacitat acreditada amb mobilitat
reduïda.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el 24/01/20

Greuge 150/19
Multa per circular per l’accés a la Pl. de la Quadra de Vallparadís
El ciutadà exposa que va rebre quatre multes per accedir sense permís a la Plaça de la Quadra
de Vallparadís. Les multes van ser posades a l’estiu de 2018 quan l’accés pel carrer Castell
estava tancat per obres i només es podia accedir a l’esmentada plaça des del carrer de Sant
Antoni. El motiu d’accedir -hi era per recollir a la seva germana que treballa a Integralia Vallès i
que té una discapacitat del 46%, fent constar en l'escrit de queixa que a causa de la malaltia
que pateix la seva germana necessita ser acompanyada en els seus desplaçaments.
Recomanacions de la Síndica:
Revisar el tràmit de las notificacions de les denúncies per infracció de trànsit
efectuades en bloc perquè no garanteixen el dret de defensa del ciutadà.
Anul·lar les multes imposades i retornar l’import ingressat, en tant que el titular
només podia accedir amb vehicle fins l’edifici de la Fundació Integralia per la Plaça
de la Quadra de Vallparadís, donat que l’accés per carrer Castell estava tancat per
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obres i el seu accés estava justificat perquè recollia a la seva germana que treballa a
Integralia Vallès i pateix una discapacitat acreditada amb mobilitat reduïda.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el 24/01/20

Greuge 169/19
Multa de trànsit no notificada
Una ciutadana exposa que ha anat a l’Ajuntament i li han notificat una provisió
d’embargament d’una multa per estacionar la furgoneta en zona de càrrega i descàrrega.
Manifesta no haver tingut coneixement previ de la multa. La Policia no va deixar cap butlleta
de denúncia al parabrisa del vehicle ni li va arribar a casa notificació de la denúncia per
infracció de trànsit, adduint indefensió perquè no va poder presentar escrit d'al·legacions ni
cap recurs davant l’Administració.
Recomanació de la Síndica:
Retrotraure les actuacions dutes a terme en l’expedient sancionador al moment de la
notificació de la denúncia, per tal que la persona interessada pugui optar per
efectuar el pagament de la multa o presentar les al·legacions que consideri
convenients.

Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el 29/01/20

Greuge 175/19
Multa per aparcar a la Plaça de la Quadra de Vallparadís
Un ciutadà exposa que, el 30 de juliol de 2018, va aparcar a la Plaça de la Quadra de
Vallparadís perquè anava a consultes externes de la Mútua per fer-se una prova diagnòstica.
L’accés pel carrer Castell estava tancat amb motiu de les obres i va preguntar a un agent de la
policia on podia aparcar. L'agent el va informar que podia aparcar a la Plaça de la Quadra de
Vallparadís en una plaça d’aparcament sense matricula escrita. Aquest ciutadà té una
discapacitat del 97% que l’impedeix caminar i és titular d’una targeta d’aparcament per les
persones amb discapacitat.

Recomanació de la Síndica:
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Deixar sense efecte l’expedient sancionador i, conseqüentment, anul·lar la multa
imposada al ciutadà, atès que té una discapacitat acreditada i és titular d’una targeta
d’aparcament per persones amb discapacitat que gaudeix d’unes prerrogatives
especials regulades per normativa i que el senyal de prohibició ubicat en l’accés
restringit no especificava quins eren els vehicles autoritzats.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el 16/01/20

Greuge 179/19
Exclusió d’un procés de selecció
Una ciutadana exposa el desacord amb l’exclusió d’un procés selectiu a la borsa de treball per
la contractació de personal tècnic de Foment de Terrassa SA, per considerar que no està en
possessió de la titulació mínima de grau universitari, diplomatura o llicenciatura que habilita
per l’exercici de les funcions i tasques del lloc de treball. Ella està en possessió d'una titulació
universitària que ha estat presentada amb anterioritat a un altre procés selectiu, resultant
admesa i contractada com a tècnica a l'Ajuntament.
Recomanació de la Síndica:
Revisar el procés selectiu i, en concret, la candidatura, i la documentació aportada,
per la promotora de la queixa, admetent la seva participació en el procés de selecció
a la borsa de treball d’intermediació laboral en base al principi de validesa dels fets
consumats, en tant que l’aspirant ha estat admesa en anterior procés de selecció de
personal tècnic de Foment de Terrassa SA i ha estat contractada per l’Ajuntament
per desenvolupar un treball de tècnica grau mitjà que només es pot accedir havent
acreditat davant l’Administració una titulació.
Recomanació no acceptada el 07/05/20

Greuge 183/19
Manca de resposta a instàncies presentades
Un ciutadà exposa la manca de resposta de Recursos Humans de l'Ajuntament a diverses
instàncies presentades. La totalitat de les qüestions plantejades no han estat contestades,
quedant algunes pendent de ser resoltes i observant una dilatació injustificada en el temps de
resposta.

Recomanació de la Síndica:
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Donar resposta escrita a totes les qüestions que el titular li plantegi per escrit sense
que hi hagi dilacions en el temps, oferint una resposta raonada, intel·ligible i
congruent amb les peticions formulades per no causar indefensió o inseguretat
jurídica al titular que s’hi ha adreçat.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 3 el 17/02/20

II - Greuges de 2020 amb tramitació i resolució a la Sindicatura, distribuïts per àrees
municipals
Dels 79 greuges presentats i amb tramitació a la Sindicatura, a data 31 de desembre de 2020,
52 greuges han estat finalitzats i 27 estan en tramitació.
La distribució d’aquests 79 greuges per les 8 àrees de l’Ajuntament és la següent:

GREUGES PER ÀREES AJUNTAMENT
AREA 0 - Alcaldia

25
ÀREA 1 - Serveis Territorials i
Seguretat
ÀREA 2 - Urbanisme i Sostenibilitat

25

20

ÀREA 3 - Serveis Generals i Govern
Obert
ÀREA 4 - Drets Socials

19

15

ÀREA 5 - Cicles de la Vida
ÀREA 6 - Promoció Econòmica

10

13
11

5

ÀREA 8 – Estructura Territorial i
Atenció Ciutadana

5
1
0

3

2

0

L’Àrea 0 ha tingut 1 greuge.
L’Àrea 5 ha tingut 3 greuges del servei d’Educació.
L’Àrea 6 ha tingut 2 greuges del servei d’Activitats Econòmiques.
L’Àrea 7 no n’ha tingut cap.
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ÀREA 7 - Projecció de la Ciutat
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La resta d’Àrees, les detallem en funció dels serveis que han rebut els greuges .

ÀREA 1. SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT

20
18

20

16

Manteniment Urbà

14
12

Mobilitat
Via Pública

10

Egarvia

8
6

3

1

1

4
2
0

ÀREA 2. URBANISME I SOSTENIBILITAT

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

27

10

Taigua
8

1

Medi Ambient
Urbanisme
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ÀREA 3. SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

4
3

4

4

Gestió Tributària
Serveis Jurídics

2

3

Recursos Humans

1
0
1

ÀREA 4. DRETS SOCIALS

8
7

Habitatge
Serveis Socials

6

6

4
1

ÀREA 8. ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ
CIUTADANA

4
Padró

4

Estrcutura Territorial
2
1
0

Els temes d’aquests greuges es detallen a continuació:
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Temes greuges admesos a tràmit

36

14
3

1

1

2

5
1

2

3

1

1

1

1

_____________________________________________________________________________

Pel que fa als 52 greuges finalitzats, la seva resolució ha estat la següent:
• 13 greuges estimats amb recomanacions a l’Ajuntament
•
3 greuges estimats parcialment amb recomanació a l’Ajuntament
• 27 greuges resolts per actuació intermèdia
•
8 greuges desestimats
•
1 greuge desestimat amb recomanació a l’Ajuntament
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RECOMANACIONS ÀREA 1. SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT
_________________________________________________________________
Greuge 32/20
Multes diferents per aparcament indegut en el mateix lloc
El ciutadà exposa el desacord en ser titular de dues denúncies per infringir la normativa sobre
estacionament. El vehicle objecte de denúncia va ser estacionat en un únic indret i no en dues
ubicacions diferents, existint un defecte de forma en les denúncies pel que fa la identificació
del lloc de la comissió de la infracció.
Recomanació de la Síndica:
Deixar sense efecte l’expedient sancionador i anul·lar les multes imposades per
existir un defecte de forma en les denúncies notificades, pel que fa la identificació
del lloc on s’ha comès la infracció i considerar que no ha estat suficientment provada
i degudament acreditada la comissió de la infracció (manca de prova fotogràfica).
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 27/05/20

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia

Greuge 11/20
Retirada de vehicle de la via pública per part de la grua municipal.
Un ciutadà exposa el desacord amb la retirada del seu vehicle de la via pública i la multa
imposada per efectuar un aparcament infringint presumptament les normes de circulació. El
ciutadà va sol·licitar les fotografies obrants a l'expedient i l'Ajuntament li va lliurar quan ja
havia acabat el termini de pagament de la multa i, un cop visualitzades, va corroborar que no
hi havia cap senyal que prohibís l'aparcament.
Recomanacions de la Síndica:
Agilitzar al màxim els tràmits i fer entrega als ciutadans sense demores de les proves
fotogràfiques de la comissió d’una infracció de trànsit que l’Administració tingui al
seu poder quan aquestes siguin sol·licitades, per tal de no causar indefensió a les
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persones que volen obtenir proves de la infracció presumptament comesa i
presentar al·legacions dins el termini legalment establert.
Retrotreure les actuacions al moment en què es va fer entrega de les fotografies
sol·licitades i, com a conseqüència del retard de l’Administració, permetre al ciutadà
presentar al·legacions i resoldre-les, tot tenint en compte les consideracions
exposades per la Síndica pel que la comissió de la infracció i la necessitat de construir
la vorera i senyalitzar correctament el gual per evitar noves confusions als ciutadans
que pretenguin aparcar en una zona on no hi ha cap senyal de prohibició ni de
reserva de gual.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 01/06/20

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia

Greuge 12/20
Sanció pel tancament parcial d’una terrassa d’un bar.
Un ciutadà exposa el desacord amb l'obertura d'un expedient sancionador per instal·lar
elements de tancament vertical presumptament no autoritzats en la terrassa del bar que
regenta com a titular. El dia de la denúncia va realitzar un tancament parcial de la terrassa
seguint les instruccions donades pels tècnics de via pública en una reunió prèvia, baixant tres
bandes i no dues com estableix la normativa. Disposava d'autorització verbal donada pel tècnic
municipal, però l'inspector el va denunciar per un import de multa de 400€.
Recomanació de la Síndica
Revisar l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu
mobiliari, pel que fa l’autorització del nombre màxim de paravents laterals per
adaptar-la a la realitat de les terrasses del nostre municipi.

Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 01/06/20

ODS. Objectiu 8. Treball digne i creixement econòmic
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Greuge 34/20
Multa per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís
Una ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda que ha de desplaçar-se en
cadira de rodes i que assíduament ha d’anar al centre sociosanitari de Vallparadís. A causa de
les obres del carrer del Castell, va accedir al centre mèdic per la Plaça de la Quadra de
Vallparadís, com a única alternativa, i va ser denunciada al ser enregistrat el vehicle pel
sistema de detecció automàtica d’infraccions per no disposar presumptament d’autorització.
Recomanació de la Síndica:
Revisar l’expedient sancionador i anul·lar la sanció imposada a la ciutadana, donat
que la placa de senyalització vertical de prohibició de circulació existent en el
moment de la denúncia no especificava expressament quins vehicles eren els
autoritzats per transitar en aquell espai que donava accés a la Plaça de la Quadra on
s’ubica el centre mèdic.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 22/08/20

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia

Greuge 61/20
Notificacions en bloc de multes de trànsit
Un ciutadà exposa el desacord amb la imposició de cinc multes de trànsit que li han estat
notificades en bloc el mateix dia sense la possibilitat de poder rectificar el fet infractor,
al·legant desconèixer la prohibició de circulació en el moment de cometre-la.
Revisar el tràmit de les notificacions en bloc efectuades perquè no garanteixen el
dret de defensa del ciutadà i, en aquest sentit, anul·lar les multes de trànsit
imposades, retornant l’import abonat a l’Administració donat que el ciutadà no ha
tingut l’oportunitat de corregir una actuació abans de rebre una notificació pel
mateix fet infractor.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20
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ODS. Objectiu 16. Pau i justícia

Greuge 63/20
Multa per circular per l’accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís
Un ciutadà exposa el desacord en la notificació de quatre multes per accedir sense permís a la
Plaça de la Quadra de Vallparadís, al·legant no ser coneixedor de la necessitat de tramitar un
permís especial de pas i manifestant que deixava la seva dona a la porta del centre
sociosanitari i marxava.
Recomanació de la Síndica:
Revisar l’expedient sancionador i, en concret, el tràmit notificador de les denúncies
per infracció de trànsit perquè el ciutadà quan té coneixement de la primera
denúncia ja ha comès el mateix fet infractor, ja que la tardança en notificar de
l’Administració ha causat que no pugui rectificar una actuació infractora per la que
desconeixia la necessitat de tramitar una autorització especial de circulació.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia

Greuge 58/20
Multa per circular per un tram de la Rambla d’Ègara
Una ciutadana d'avançada edat exposa que va ser denunciada per accedir a un tram de la
Rambla d'Ègara amb el vehicle quan el tram de carrer estava tallat en motiu de la Fira
Modernista. L'accés es va produir perquè portava coses de pes al cotxe que no podia carregar
a peu i tenia que arribar al seu pàrking ubicat al carrer Cisterna. Manifesta que no va visualitzar
cap agent de Policia per preguntar com accedir al pàrking i, per això, va baixar del vehicle per
retirar el cons i posar-los de nou al seu lloc per seguir la marxa lentament fins al garatge.
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Recomanació de la Síndica:
Revisar l’expedient sancionador, atenent les circumstàncies excepcionals del cas que
han estat exposades en l'escrit de resolució de la Síndica, i procedir a l’anul·lació de
multa imposada.
Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 30/09/20

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia

Greuge 62/20
Multa per circular per l’accés a la Pl. de la Quadra de Vallparadís
Una ciutadana exposa que és una persona amb mobilitat reduïda i que té targeta
d’aparcament per persones amb discapacitat i sovint ha d'anar al centre sociosanitari de
Vallparadís. A causa de les obres del carrer del Castell, va accedir al centre per la Plaça de la
Quadra de Vallparadís com a única alternativa i va ser denunciada. Va presentar al·legacions i
recurs de reposició que han estat desestimats.
Recomanació de la Síndica:
Revisar l'expedient sancionador i anul·lar la multa imposada a la ciutadana, donat
que només podia accedir amb vehicle per la Plaça de la Quadra de Vallparadís a
l'estar l'accés al centre mèdic pel carrer Castell tancat per obres i ser titular d'una
targeta d'aparcament per persones amb discapacitat.

Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 1 el dia 14/10/20

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia
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RECOMANACIONS ÀREA 2. URBANISME I SOSTENIBILITAT
_________________________________________________________________
Greuge 38/20
Trasllat de contenidors
Una comunitat de propietaris exposa la disconformitat a la negativa de l’Ajuntament de la
petició de trasllat d’una bateria de contenidors que s’ubiquen davant de l’edifici i que
provoquen molèsties per l'acumulació de deixalles a la vorera i pudors, i que quan es buiden
els contenidors en nombroses ocasions es queden mal col·locats fora del topall i aquest fet
impedeix l’accés al pàrquing de l’edifici.

Recomanacions de la Síndica:
Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels
contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i
que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns
que poden fer ús del servei sense patir molèsties.
Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant
un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels
contenidors en l’emplaçament del carrer de carrer Pintor Sorolla núm. 10, per tal
d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de pas per la vorera i
molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.
Recomanacions acceptades parcialment el dia 18/06/20

ODS. Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

Greuge 48/20
Sorolls comerç menor d’alimentació
Un ciutadà exposa una queixa per sorolls d'un comerç d’alimentació als baixos de l’edifici on
viu i, que tot i la intervenció del serveis municipals després d’un any i mig d’insistir en el tema,
les solucions que aporten no resolen el problema.
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Recomanació de la Síndica:
Cal que, en matèria de contaminació acústica, es dugui a terme una actuació
inspectora continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat
perquè no es cronifiquin les molèsties, adoptant mesures que no impliquin
únicament requeriments o sancions sinó també actuacions de mediació que ajudin a
resoldre els conflictes derivats de les agressions acústiques que es puguin donar en el
desenvolupant d’una activitat.
Recomanació acceptada el dia 27/08/20

ODS. Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

ODS. Objectiu 3. Salut i benestar

Greuge 20/20
Trasllat de contenidors
Una ciutadana exposa que les finestres del seu habitatge donen just davant dels contenidors
que li ocasionen molèsties de males olors i l’acumulació de residus a la vorera es recolzen a la
façana. La insalubritat de l’espai s’agreuja per la presència d’insectes i coloms. Davant de
l’edifici hi ha un solar buit on es podrien instal·lar els contenidors i no molestarien a ningú,
però l’Ajuntament no li accepta la proposta.
Recomanació de la Síndica:
Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació de la
bateria de contenidors, en el sentit d’establir la possibilitat de canvis periòdics
d’aquesta àrea d’aportació de residus perquè no siguin sempre els mateixos veïns i
veïnes els que hagin de patir les molèsties d’olors i brutícia que generen.
Recomanació acceptada el dia 27/08/20
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ODS. Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

Greuge 100/20
Gestió deficient de la recollida d’escombraries
Un ciutadà exposa que l'Ajuntament no ha donat resposta a la instància que va presentar el
juliol sobre el punt negre situat al carrer Pompeu Fabra cantonada amb Doctor Calsina on
s’acumulen deixalles. Els contenidors sempre estan desbordats per la quantitat de plàstics i
paper/cartons i fan que la vorera la major part dels dies estigui intransitable, provocant
caigudes a les persones grans. En la instància presentada a l’Ajuntament demana una solució al
problema.

Recomanacions de la Síndica:
Realitzar un estudi tècnic que contingui alternatives possibles per la reubicació dels
contenidors, cercant la solució més idònia que no lesioni els drets de la ciutadania i
que no suposi una càrrega excessiva i un greuge comparatiu amb la resta de veïns
que poden fer ús del servei sense patir molèsties.
Revisar el model i la periodicitat del servei de neteja i recollida de residus, realitzant
un seguiment acurat del servei de repàs que retira els residus dipositats fora dels
contenidors, per tal d’evitar l’acumulació deixalles que representen un obstacle de
pas per la vorera i molèsties evidents als veïns i les veïnes del carrer.
Recomanacions acceptades el dia 21/01/21

ODS. Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles.
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RECOMANACIONS ÀREA 3. SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT
_________________________________________________________________
Greuge 97/20
Exclòs d’un procés de selecció per no pagar la taxa
Un ciutadà exposa que estava a l'atur quan es va presentar a les proves de selecció per agent
de la Policia Municipal i que estava exempt de pagar la taxa per participar en el procés. Tot i
que va acreditar la seva condició d'aturat en el moment de presentar la instància i també en el
període d'esmena, va resultar exclòs en el procés i no ha rebut resposta de l'Ajuntament sobre
la queixa que va presentar.
Recomanació de la Síndica
Declarar admès en el procés d’ocupació pública al candidat exclòs per no pagar la
taxa per participar-hi, donat que en el moment de presentació de la sol·licitud estava
efectivament en situació d’atur i ho hagués pogut acreditar amb el full de vida
laboral actualitzat si hagués estat informat de la concreta deficiència que tenia la
documentació que va aportar en un primer moment i que podia esmenar en el
període d’esmena.
Recomanació no acceptada el dia 17/02/21

ODS. Objectiu 1. Erradicació pobresa

ODS. Objectiu 10. Reducció de les desigualtats

RECOMANACIONS ÀREA 4. DRETS SOCIALS
_________________________________________________________________
Greuge 2/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.
Un ciutadà exposa la situació de desemparament que pateix la família per part de
l'Administració per no fer efectiu el seu dret a accedir a un pis digne i assequible, havent
estimat favorablement la taula d’emergència la seva sol·licitud. El pare i el fill dormen al cotxe i
la mare i la filla a casa d’una família que les acull.
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Recomanació de la Síndica
Mentre no es resolgui la situació de crisi residencial donada per la manca d'un parc
d'habitatges suficient destinat a polítiques socials, cal garantir una major informació
en l'assignació dels habitatges a les persones que ja han obtingut una valoració
favorable de la taula d'emergències i preveure allotjaments provisionals adequats a
les necessitats de les persones afectades mentre no puguin accedir a un habitatge
definitiva.
Oferir un recurs residencial temporal adequat a la família promotora de la queixa per
donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no
estigui garantit el seu reallotjament definitiu.
Recomanació acceptada el 22/07/20

ODS. Objectiu 1. Erradicació pobresa

Greuge 8/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.
Una ciutadana exposa la situació de desemparament que pateix per part de l'Administració per
no fer efectiu el seu dret a accedir a un pis digne i assequible, havent estimat favorablement la
taula d’emergència la seva sol·licitud.
Recomanacions de la Síndica
Mentre no es resolgui la situació de crisi residencial donada per la manca d'un parc
d'habitatges suficient destinat a polítiques socials, cal garantir una major informació
en l'assignació dels habitatges a les persones que ja han obtingut una valoració
favorable de la taula d'emergències i preveure allotjaments provisionals adequats a
les necessitats de les persones afectades mentre no puguin accedir a un habitatge
definitiva.
Oferir un recurs residencial temporal adequat a la família promotora de la queixa per
donar resposta a la necessitat de reallotjament temporal o d'urgència mentre no
estigui garantit el seu reallotjament definitiu.
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Recomanació enviada als responsables de l’Àrea 4 el dia 29/05/20

ODS. Objectiu 3. Salut i benestar

Greuge 27/20
Dificultat d’accés a l’habitatge social estimat favorablement per la taula d’emergència.
Una ciutadana exposa la situació d'emergència residencial de la unitat familiar i de la
necessitat que l'Administració l'ajudi a accedir a un pis digne per atendre les necessitats de la
seva filla amb discapacitat.
Recomanacions de la Síndica
Oferir un recurs residencial temporal adequat a la unitat familiar per donar resposta
a les necessitats de reallotjament temporal i urgent a causa de el mal estat del pis de
Prohabitatge en el qual habiten mentre no estigui garantit el seu reallotjament
definitiu.
Quan quedi aclarida la guarda i custòdia de la filla que pateix una discapacitat i que
ha de ser objecte d'especial protecció pels poders públics, procedeixi a impulsar
sense més demora l'expedient per a ser valorat en la taula d'emergència de
l'habitatge amb el objectiu que la unitat familiar pugui accedir a un habitatge
definitiu que faci efectiu el seu dret a un habitatge digne i adequat a les necessitats
d'un persona amb discapacitat.
Recomanació acceptada el 30/12/20

ODS. Objectiu 1. Erradicació pobresa

ODS. Objectiu 3. Salut i benestar
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RECOMANACIONS ÀREA 5. CICLES DE LA VIDA
_________________________________________________________________
Greuge 54/20
Preinscripció escola bressol
Una ciutadana exposa la disconformitat amb l’Administració pel que fa l’obtenció de punts en
el procés de preinscripció de la seva filla a l’escola bressol, al no comptar els 10 punts dels
pares treballadors. La mare és treballadora autònoma, però com que no arriba al salari mínim
interprofessional no s’ha donat d’alta a la seguretat social donat que, d’acord amb la llei, no és
necessari quan els ingressos no arriben a aquesta xifra, però l’Ajuntament no ho admet.
Recomanació de la Síndica
Atorgar als 10 punts de pare i mare que treballen relatiu al procés per la
preinscripció de la filla a l’escola bressol, en tant que ha quedat acreditat
documentalment l’activitat laboral de la progenitora que no està donada l’alta al
règim especial d’autònoms donat que els ingressos obtinguts de l’activitat
econòmica no superen els SMI i, d’acord amb la pròpia jurisprudència del Tribunal
Suprem, no existiria obligació de donar-se d’alta en el règim d’autònoms de la
seguretat social.
Recomanació acceptada el 23/09/20

ODS. Objectiu 4. Educació de qualitat

ODS. Objectiu 16. Pau i justícia
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d. Actuacions d’Ofici
Actuació d’ofici 1/2020

Revisió dels protocols i accions a realitzar per part del
Padró Municipal d’Habitants de Terrassa per donar
compliment a les Instruccions tècniques per als
Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal descrites
a la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la “Presidencia
del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Cooperación Autonómica y Local”.
La Síndica emet aquesta actuació d’ofici amb la finalitat que el Consistori prengui
consciència de la necessitat de revisar i actualitzar els protocols d’actuació del PMH per
facilitar l’exercici d’aquest dret tal i com es recull al BOE en la Resolució de 29 d’abril de
2020. Aquesta Resolució recull:
1. El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes d'un municipi.
Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en
el mateix. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedeixin tindran caràcter de
document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.
2. Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s al Padró del municipi en el
qual resideix habitualment. Qui visqui en diversos municipis, o en diversos domicilis dins del
mateix municipi, haurà d'inscriure’s únicament en el que habiti durant més temps a l'any.
Existeix per tant, l’obligació jurídica, per a qui viu al nostre país d’empadronar-se al
municipi en el qual efectivament resideix. Però, alhora, l’Ajuntament té l’obligació també
jurídica d’inscriure al Padró Municipal totes les persones que efectivament resideixen al
municipi i ho sol·licitin, amb independència de la seva nacionalitat o estatus legal, el títol
pel que ocupi un habitatge o la situació legal o física de l’habitatge. Aquesta Resolució fins i
tot preveu mecanismes per empadronar a persones que no gaudeixen de llar al municipi,
però que efectivament hi viuen (sense sostre, infrahabitatge, etcètera). En altres paraules,
la persona té un dret subjectiu a ser inscrit si compleix els requisits legals. En aquest sentit,
la manca de resposta de l’administració a la seva sol·licitud en el termini de tres mesos
dóna lloc, a un cas de mala administració, a un supòsit de silenci administratiu positiu, que
dóna lloc a un acte administratiu presumpte d’inscripció, el compliment del qual pot ser
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exigit fins i tot davant de la jurisdicció contenciós-administrativa (art. 29 de la Llei
29/1988).
Aquest dret subjectiu a l’empadronament està estretament vinculat a altres Drets
fonamentals, com per exemple el dret a votar o el dret a ser candidat/a en unes eleccions
municipals (art. 23 CE), el dret a la participació en els assumptes públics (art. 23 CE), el dret
a iniciar una consulta popular (art. 29 CE), el dret a l’educació (art. 27 CE), l’accés a la
sanitat pública (art. 43 CE), o l’accés als serveis socials, o a altres drets connectats amb la
normativa reguladora dels drets dels estrangers/es al nostre país (dret al reagrupament
familiar, regularització puntual dels estrangers/es, el permís de residència). Tots aquests
drets només es poden exercir efectivament si el ciutadà/na està empadronat/da.
Això converteix el dret a l’empadronament en una qüestió molt important amb un alt
nivell d’afectació per a la persona. Impedir o posar obstacles a l’empadronament de les
persones al municipi on efectivament resideixen, més enllà del previst a la llei i/o segons
una interpretació rigorista no només és dificultar l’exercici de drets i obligacions, sinó que
pot obstaculitzar drets fonamentals, especialment en col·lectius vulnerables. Aquests
ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de
protecció i d’una assistència municipal particular, tal i com disposa l’art. IV de la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
També ho reconeix la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers/es a Espanya i la seva integració social. En el seu article 6 diu, “els ajuntaments
incorporaran al padró els estrangers que tinguin el seu domicili habitual al municipi i
mantindran actualitzada la informació relativa als mateixos.”
La Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució
de 17 de febrer de 2020, estableix que: “... el Padró ha de reflectir el domicili on realment
viu cada veí del municipi i de la mateixa manera que la inscripció padronal és
completament independent de les controvèrsies jurídic-privades sobre la titularitat de
l'habitatge, ho és també de les circumstàncies físiques, higienicosanitàries o d'una altra
índole que afectin el domicili. En conseqüència, els infrahabitatges (barraques, caravanes,
coves, etc. i fins i tot absència total de sostre) poden i han de figurar com a domicilis vàlids
en el Padró. [...] La correcta aplicació d'aquest criteri determina, d'una banda, que s'hagi
d’acceptar com a domicili qualsevol direcció on efectivament visquin els veïns, i, d'altra,
que pugui i hagi de recórrer a un «domicili fictici» en els supòsits en què una persona que
no té sostre resideix habitualment en el municipi i sigui coneguda dels Serveis Socials
corresponents.”
Per tant, amb caràcter general, sempre que un ciutadà/na sol·licita l’empadronament,
l’Ajuntament l’ha d’inscriure al padró. Si dubta que el veí/na hi resideix, pot comprovar-ho
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en el termini de tres mesos. Si no respon dins d’aquest període operarà el silenci positiu i
la persona quedarà empadronada.
Evidentment, l’ajuntament pot demanar al ciutadà/na la presentació del document
identificatiu, llibre de família i títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge (escriptura de
propietat o contracte d’arrendament i darrer rebut, o contracte de subministrament —
aigua, gas, llum, telèfon, etc.), per a comprovar la veracitat de les dades de la sol·licitud
d’empadronament, però si aquest no disposa de documentació identificativa de
l’habitatge, l’ajuntament haurà de comprovar-ho per informe policial, inspecció del mateix
servei, o altres mecanismes.
Un supòsit diferent és el cas de l’existència de compartició de domicili, una situació cada
vegada més freqüent per l'existència d’habitacions rellogades, de vegades amb contracte,
de vegades informalment. Una situació que, a la pràctica, pot comportar que el/la
sol·licitant tingui dificultats per a aconseguir l’autorització de la propietat de l’habitatge,
donat que aquesta, si ha llogat informalment l’habitació, no té cap interès en fer cap
declaració que pugui comportar, en el seu enteniment, problemes fiscals. En els casos en
que el sol·licitant no pugui aportar aquesta autorització del propietari/a, caldria tractar el
supòsit com un cas de persona sense llar, perquè malgrat que disposa d’un sostre no té
seguretat jurídica en la tinença, en mancar-li contracte o un altre tipus de document.
En aquest sentit, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat assenyala
en el seu art. IV la necessitat que els municipis signataris dugin a terme polítiques actives
específiques de protecció dels col·lectius més vulnerables.
Del conjunt de normativa que reconeix el dret a una bona administració i de la
jurisprudència que l’aplica es deriva que aquest dret implica una obligació específica de les
Administracions: l’obligació de deguda cura o diligència deguda en la seva actuació,
establint així un determinat estàndard jurídic obligatori al prendre decisions
administratives, especialment si aquestes impliquen l’exercici de discrecionalitat.
Aquesta obligació suposa que l’Administració ha de considerar tots els elements rellevants
per a la presa de la decisió i descartar els que no ho són, situant-se en la millor situació
possible per a prendre la decisió més adequada per l’interès general.
S’ha de tenir en compte que l’esperit de la llei i de les instruccions de la Resolució de 29
d'abril de 2020, és que hi ha una presumpció de veracitat en la declaració del ciutadà/na
que aporti el mínim de documentació que acrediti dos punts essencials: la seva identitat i
el domicili de residència. Acreditat això, la inscripció hauria de ser automàtica i només es
pot comprovar les dades si hi ha indicis en contra d’aquest declaració. Aquestes
comprovacions per part de l’Ajuntament són amb la finalitat exclusiva de contrastar la
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realitat i si aquesta ja s’ha contrastat no s’ha de seguir fent cap altra actuació, d’acord amb
la jurisprudència existent.
En tots els casos en que l’administració adopti una decisió relativa al padró, cal que la
motivi curosament i de forma comprensible pel ciutadà/na, com a exigència del dret a una
bona administració, i de l’art. 9.3 CE (interdicció de l’arbitrarietat) i els articles 35 de la
LPAC i 22 de la LPACat.
Després de l’estudi d'aquesta qüestió, i de valorar tots els punts anteriorment mencionats,
la Síndica extreu una sèrie de consideracions que creu important exposar:
1. Existeix una presumpció de veracitat en la declaració del ciutadà o ciutadana i
només es poden comprovar les dades que aquest/a facilita a l’administració si hi
ha indicis reals en contra d’aquesta declaració. Aquestes comprovacions per part
de l’ajuntament ho són amb la finalitat de contrastar la realitat i si aquesta ja s’ha
contrastat no s’ha de seguir fent cap altra actuació, d’acord amb la jurisprudència
existent. Acreditat això, la inscripció al Padró Municipal d’Habitants hauria de ser
automàtica.
2. En tots els casos en que l’Administració exerceixi la potestat administrativa de
donar d’alta o de baixa en el Padró s’ha d’exigir el respecte del principi de legalitat
i de l’objectivitat de l’Administració. La rellevància del tema justifica que la
formació dels servidors/es públics encarregats/es de la gestió del padró hagi de ser
de la major qualitat possible i que la coordinació entre el padró municipal i altres
serveis municipals sigui també de molta qualitat.
3. Per últim, cal insistir en que existeix una obligació jurídica de resoldre dins del
termini legalment establert. Si l’Ajuntament no respon en tres mesos, es produeix
un supòsit de mala administració. La manca de recursos per part de la Policia
Municipal per tal de desenvolupar les inspeccions, així com el gran nombre de
sol·licituds realitzades l'any 2020 ha fet que el nombre d’expedients pendents
d'inspecció sigui molt elevat, un fet que vulnera el dret dels ciutadans/es a obtenir
una resolució en el termini establert.
Ateses les consideracions exposades, i en el marc de les funcions que m’han estat
assignades, em permeto dirigir a l’Ajuntament de Terrassa per mitjà d’aquesta Actuació
d’Ofici les següents recomanacions:
1. Cal actualitzar la resolució municipal número 7635 del 4 d’octubre de 2016, en que
s’aproven les “Instruccions de serveis per a la gestió del Padró Municipal
d'Habitants de Terrassa” conforme a les noves instruccions descrites a la Resolució
de 17 de febrer de 2020, de la “Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local”.
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2. És urgent assignar els recursos necessaris al Padró Municipal per tal de poder
garantir les resolucions de les sol·licituds en el termini de 3 mesos. Una manera
d’agilitzar el procés d’inspecció seria acreditar els diferents equips tècnics d’altres
serveis per emetre informes, assimilables a inspeccions, que acreditin la residència
efectiva d'una persona en un domicili concret. Aquests informes es podrien fer,
entre d’altres, des dels Serveis Socials, des del Servei de Polítiques Socials
d'Habitatge, que treballen amb moltes famílies i que disposen d’informació
rellevant. El mateix model podria servir també per algunes entitats del tercer
sector, com ara Creu Roja o Càritas coneixedores de la situació habitacional de
moltes de les persones que atenen als diferents serveis gestionats per aquestes
entitats.
3. Millorar la informació de que disposa la ciutadania per tal d’incentivar i facilitar
l’exercici del dret d’empadronament, fent constar a la web:
a. Els drets que la persona té envers l’empadronament.
b. L’opció de sol·licitar l’alta al Padró Municipal sense domicili fix o sense
poder acreditar la titularitat del domicili habitual.
c. Que el tràmit consisteix en certificar la condició de persona resident de la
ciutat de Terrassa, al marge d’on vivia fins al moment o d’on provingui.
d. Un llenguatge més entenedor, menys tècnic, i una informació més
assequible i transparent.
e. La possibilitat de rebre assessorament telefònic i/o presencial a les
Oficines d’Atenció a la Ciutadania.
4. Millorar l'accessibilitat de la sol·licitud reduint la complexitat del tràmit:
a. Reduir el temps i complexitat de la tramitació familiar, fent una única
sol·licitud per a tots els membres certificats de la mateixa família i no un
tràmit per a cada membre de la unitat familiar.
b. Poder iniciar el tràmit de sol·licitud sense aportar tota la documentació
necessària i permetre aportar-la en resposta a un requeriment de
l’Ajuntament en un termini determinat de temps.
5. En el cas dels menors d’entre els 14 i 18 anys sense documentació, la normativa
vigent no fa cap consideració específica, tractant-los de manera idèntica a les
persones adultes. Creiem que caldria establir, per part de l’ajuntament, un
protocol específic tenint en compte l’interès del menor i la necessitat de protecció
especial que mereix, d’acord amb la Convenció sobre els Drets dels Infants,
adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de
1989 i ratificada per l’Estat espanyol el 1990. Mentre això no es faci, considerem
que els/les aplicadors/es administratius de la normativa referida a
l’empadronament, tenint en compte aquest interés del menor, la necessitat de la
seva protecció especial, la relació del padró amb els drets reconeguts a la
Convenció i el principi favor persona o pro homine, haurien d’interpretar la
normativa d’empadronament actual en el sentit més favorable al/la menor. Per
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aquest motiu recomano l’empadronament dels menors d’entre 14 i 18 anys amb
els mateixos requisits que els menors de 14 anys.
6. Per últim, recomano que es faci arribar les noves instruccions a tots els i les
tècniques que realitzen tasques d’atenció a la ciutadania, a les OAC o a altres punts
d’atenció municipal, així com la necessitat de fer una formació específica sobre
aquest tema per a que coneguin els drets de les persones en relació al Padró i el
procés d’empadronament, posant l’accent en la importància que aquesta qüestió
té per a totes les persones que viuen a la ciutat de Terrassa.
Atentament,

Isabel Marqués i Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Terrassa, 15 de desembre de 2020

Actuació d’ofici parcialment acceptada per l’Ajuntament
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d.
d. Suggeriments
SUGGERIMENT 1/2020

Propostes de millora de l’alumnat de 3r. d’ESO de l’escola
Vedruna Vall respecte l’aplicació d’alguns articles de la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat
La Síndica reconeix i impulsa el dret dels infants i adolescents de participar activament, en
funció de les característiques dels seus diferents nivells de desenvolupament evolutiu, en
tots aquells àmbits de la vida quotidiana, social o política que els afecta. En aquest sentit, la
Síndica considera que, per tal que la participació dels infants i adolescents sigui efectiva, és
fonamental promoure projectes i polítiques públiques que la propiciïn.
En el seu anterior mandat (2010-2016), la Síndica ja va mostrar el seu especial interès per
l’educació en valors dels infants i adolescents de la nostra ciutat engegant un projecte
educatiu i formatiu anomenat “Educació en valors” que, juntament amb la Comissió de Drets
Humans de l’Il·lustre d’Advocats de Terrassa, s’ha anat impartint i consolidant any rere any
en els centres escolars. Precisament fruit d’aquest exitós projecte educatiu, la Síndica ha
proposat aquest any als alumnes de tercer d’ESO de l’escola Vedruna Vall de Terrassa fer
propostes de millora envers algun dels articles de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat (CESDHC) i, un cop realitzada la feina, els alumnes han aportat les seves
idees. Dit això, procedeixo a fer una síntesis del treball conjunt presentat per l’alumnat:
Els professors/es van assignar un article concret de la Carta per a treballar-la i fer les propostes
esmentades. Concretament:
• L’alumnat de 3r d’ESO “A” va enfocar-se en l’Article II, el qual resa de la següent
manera:
Article II – Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

•

Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les persones que viuen a les
ciutats signatàries, independentment de la seva nacionalitat.

•

Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació per color,
edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell
d’ingressos.
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•

L’alumnat de 3r d’ESO “B” va enfocar-se en l’Article III, el qual resa de la següent
manera:
Article III – Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa

• Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat
cultural.

• Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat lingüística i
religiosa. Les autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan
tot allò necessari per tal que els infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar
la llengua materna.

• La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les
autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació
nacional, les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per
garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.

• En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i
no creients, com també entre les diferents religions.

• Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la memòria
dels difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.

•

L’alumnat de 3r d’ESO “C” va enfocar-se en l’Article III, el qual resa de la següent
manera:
Article IV – Protecció dels col·lectius i ciutadans vulnerables

• Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures
específiques de protecció.

• Les persones discapacitades gaudeixen d’una assistència municipal particular. Se’ls han
d’adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han de ser
accessibles a tothom.

• Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de recolzament a la població més
vulnerable, garantint a cada persona el dret a la ciutadania.

• Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de
tots els ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i
evitar els assentaments de caràcter excloent.
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L’alumnat va elaborar una carta dirigida directament a la Síndica de Greuges explicant la seva
percepció i propostes de millora envers l’Article corresponent. L’anàlisi dels articles es
presenta a continuació.
ANÀLISI DELS ARTICLES PER PART DE l’ALUMNAT
Tercer d’ESO “A”
Preocupació dominant de l’alumnat
De tots els i les alumnes de la classe de tercer d’ESO “A”, no n’hi ha cap que afirmi que,
actualment a Terrassa, no es produeixin actes discriminatoris. I, de fet, més de la meitat de la
classe assevera obertament que existeixen tals casos, ja sigui per raó de color, edat sexe o
opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos. No
obstant, alguns d’ells/es asseguren que, l’Article II, s’aplica bé a la ciutat en qüestió.
Més del 40% de l’alumnat ha viscut directa o indirectament una experiència de clara
discriminació i, per tant, la vulneració del dret en qüestió. La majoria d’aquestes, pertanyents a
comentaris o insults i rebuig laboral. Val a dir, que en tots els casos d’alumnes que han
presenciat un acte discriminatori determinat, la seva posterior proposta de millora s’ha
encaminat en aquest sentit. Podem afirmar, doncs, que l’experiència viscuda influencia a l’hora
de buscar el tipus de solucions al problema actual de la discriminació.
En general la preocupació predominant de l’alumnat, és a dir, el tipus de discriminació
prominent, s’expressa en el gràfic següent:

Preocupació predominant
30 %
47 %
3%
3%
3%
7%
7%
Discriminació per raó d'ètnia
Discriminació per raó de classe
Discriminació per raó de religió
Discriminació en general (no esp.)

Discriminació per raó de gènere
Discriminació per raó id. Sexual
Discriminació per raó salut mental

Tot i que el 30% de la classe es mostra preocupada per la discriminació en general (o no
l’especifica), una clara majoria proposa millores en l’àmbit de l’ètnia fruit del seu neguit al
respecte, tal com evidencia aquesta representació gràfica.
Davant d’aquestes circumstàncies, l’alumnat, suggereix una sèrie de propostes de millora, les
quals es poden dividir en funció de l’àmbit d’actuació. Tanmateix, els objectius generals són:
visibilitzar les discriminacions, siguin del tipus que siguin; conscienciar a la població que
tothom té els mateixos drets i, per tant, en última instància, eradicar tot tipus de discriminació.
A manera de concreció de propostes per arribar a tals objectius, es detallen les iniciatives
segons l’àmbit d’acció concret:
Propostes d’àmbit sociopolític
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cartells de conscienciació
Punt de queixes per a víctimes d’actes discriminatoris
Llei que penalitzi les discriminacions
Aprendre a respectar-nos
Xerrades per a nouvinguts/es
Articles setmanals als diaris on s’expliquin els actes discriminatoris succeïts
Creació d’una aplicació que gravi les converses en cas d’agressió
Creació d’una aplicació per puntuar el tracte rebut als comerços

Propostes d’àmbit educatiu
• Xerrades específiques a les escoles
• Classes amb diversitat ètnica
• Educació que emfatitzi que “tots som iguals”
Propostes d’àmbit econòmic
• Ajuts econòmics per a les persones nouvingudes
• Restauració de les escoles amb un alt índex d’immigració
Propostes d’àmbit laboral
• Igual feina, igual sou
• Control a l’hora de contractar un nou treballador/a per evitar discriminacions
• Mateixes oportunitats laborals per a tothom
• Entrevistes a cegues
Sancions
La sanció per a les persones o empreses que incomplissin les propostes exposades seria una
multa, la quantia de la qual aniria en funció de la gravetat de la infracció, serveis a la comunitat
o, en casos molt greus, la presó.
Nombre de propostes en funció de l’àmbit d’acció
El percentatge d’alumnes que elaboren les seves propostes en un o altre àmbit d’acció es
manifesta en la representació gràfica següent:
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Nombre de propostes segons àmbit d'acció
Nombre de propostes segons àmbit d'acció
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De manera que es pot afirmar que l’alumnat, considera que per eradicar les discriminacions,
cal centrar-se en l’àmbit sociopolític així com l’educatiu.

Tercer d’ESO “B”
La majoria de l’alumnat que composa la classe de tercer d’ESO “B” creu que, a Terrassa,
s’exerceix bé el dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa. Tanmateix, excepte una
alumna, tothom considera que segueix havent-hi actes de discriminació al respecte, tal com ho
afirmen més del 60% de la classe.
El 35% l’alumnat ha viscut directa o indirectament una experiència de clara discriminació i, per
tant, una vulneració flagrant del dret en qüestió. La majoria d’aquestes, estan relacionades
amb la negació d’entrada a comerços o discoteques per motius ètnics. Val a dir, que en tots els
casos d’alumnes que han presenciat un acte discriminatori determinat, la seva posterior
proposta de millora s’ha encaminat en aquest sentit. Podem afirmar, doncs, que l’experiència
viscuda influencia a l’hora de buscar el tipus de solucions a la vulneració del dret a la llibertat
cultural, lingüística i religiosa.
En general, la preocupació predominant de l’alumnat, és a dir, el tipus de discriminació
prominent, s’expressa en el següent gràfic:
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PREOCUPACIÓ PREDOMINANT
17 %

44 %
17 %

22 %
Discriminació per raó d'ètnia/cultura
Discriminació per raó de religió

Discriminació per raó lingüíst ci a
Discriminació en general (no especif ci ada)

La preocupació per excel·lència, tal com fa palès el gràfic, és la que gira al voltant de la
discriminació racial/cultural, la qual suposa el 44%. Cal precisar que, en realitat, aquest
percentatge és major si li sumem l’alumnat que assegura estar preocupat per la discriminació
en general.
Davant d’aquestes circumstàncies l’alumnat suggereixen una sèrie de propostes de millora, les
quals es poden dividir en funció de l’àmbit d’actuació. Tanmateix, els objectius generals són:
augmentar la diversitat ètnica a les escoles, barris i mitjans de comunicació i audiovisuals;
creació de més espais religiosos diversos; conscienciar a la població que tots/es tenim els
mateixos drets i, per tant, en última instància, eradicar tot tipus de discriminació per raó de
cultura, llengua o religió.
A manera de concreció de propostes per arribar a tals objectius, es detallen les iniciatives
segons l’àmbit d’acció concret:
Propostes d’àmbit sociopolític
• Llei que penalitzi la discriminació per raó de cultura, llengua o religió
• Creació de més espais públics per a la pràctica de les diferents religions
• Repartir les persones de diferents nacionalitats pels diferents barris de Terrassa
evitant així els barris gueto.
• Augmentar la diversitat ètnica en els mitjans audiovisuals
• Creació d’una institució que es dediqui exclusivament a l’exercici del dret a la llibertat
cultural, lingüística i religiosa
• Premiar a les organitzacions que respectin l’Article III de la CESDHC
• Matisar el concepte de “llibertat cultural” de l’Article III de la CESDHC
• Donar a conèixer la Síndica de Greuges de Terrassa
• Posar els cartells dels establiments en català
Propostes d’àmbit educatiu
• Educar en clau “Tots som iguals i, per tant, tenim els mateixos drets”
• Repartir als infants de diferents nacionalitats en les diferent escoles terrassenques
evitant les escoles gueto
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•
•
•

Autobús escolar gratuït per als infants de famílies immigrants
Xerrades escolars sobre la Síndica de Greuges de Terrassa
Xerrades escolars sobre discriminació cultural, lingüística i religiosa

Propostes d’àmbit laboral/econòmic
• Proporcionar una feina laboral a les persones nouvingudes
Sancions
Les sancions per a les persones o empreses que incomplissin les propostes exposades serien
unes multes, la quantia de les quals aniria en funció de la gravetat de la infracció.
Nombre de propostes en funció de l’àmbit d’acció
El percentatge l’alumnat que elabora les seves propostes en un o altre àmbit d’acció es
manifesta en la representació gràfica següent:

Nombre de propostes segons àmbit d'acció
Nombre de propostes segons àmbit d'acció
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De manera que es pot afirmar que l’alumnat considera que per eradicar les discriminacions, cal
centrar-se en l’àmbit sociopolític així com l’educatiu.

Tercer d’ESO “C”
La majoria de l’alumnat de la classe de tercer d’ESO “C” creu que a Terrassa es té molt en
compte la protecció dels col·lectiu i ciutadans més vulnerables. No obstant això, gran part
considera que podria haver millores al respecte. De fet, gairebé la meitat de la classe lamenta
les barreres arquitectòniques de la ciutat que impedeixen una còmode circulació per a les
persones amb mobilitat reduïda i que, per tant, necessiten d’una cadira de rodes, un
caminador o unes crosses.
Tot i que el percentatge de les experiències viscudes per part de l’alumnat envers l’Article IV
de la CESDHC és baix, el 100% estan relacionades amb la dificultat d’accés o circulació de
persones que necessiten una cadira de rodes per moure’s. Val a dir que, en tots els casos que
han presenciat un acte discriminatori determinat, la seva posterior proposta de millora s’ha
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encaminat en aquest sentit. Podem afirmar, doncs, que l’experiència viscuda influencia a l’hora
de buscar el tipus de solucions a la protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables.
En general, la preocupació predominant de l’alumnat, és a dir, el tipus de discriminació
prominent s’expressa en el següent gràfic:

PREOCUPACIÓ DOMINANT
4%
4%
9%
43 %
17 %

22 %
Persones amb mobilitat reduïda
Mancances del col·lect u
i
Persones amb discapacitat mental

Discriminació cap al col·lect u
i
Persones amb dif ci ultats econòmiques
Persones en règim d'autònoms

La preocupació predominant, tal com evidencia el gràfic, gira entorn a les persones amb
mobilitat reduïda, la qual suposa el 44% del total d’alumnes. També cal destacar el neguit
mostrat per la discriminació cap el col·lectiu en qüestió, especialment cap a la gent gran i les
persones amb algun tipus de discapacitat.
Davant d’aquestes circumstàncies l’alumnat suggereix una sèrie de propostes de millora, les
quals es poden dividir en funció de l’àmbit d’actuació. Tanmateix, els objectius generals són:
millorar la vida de les persones discapacitades, garantir els drets de les persones més
vulnerables i que tothom pugui fer tres àpats al dia.
A manera de concreció de propostes per arribar a tals objectius es detallen les iniciatives
segons l’àmbit d’acció concret:
Propostes d’àmbit sociopolític
• Eliminació de les barreres arquitectòniques (arranjar carrers, posar ascensors a tots els
edificis)
• Llei que penalitzi la discriminació cap al col·lectiu i ciutadans més vulnerables
• Grup de voluntaris que facin activitats per a les persones amb discapacitat mental
• Premiar a les persones que ajuden als col·lectius més vulnerables
• Creació de centres d’ajuda (física i psicològica), residències i augmentar l’ajut
domiciliari
• Creació d’una associació de recollida d’aliments per a les persones amb dificultats
econòmiques
• Xerrades per promoure una societat inclusiva
• Campanya de conscienciació a través de les xarxes socials
• Rètols per promoure el respecte cap a la gent gran
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•

Classes d’educació física al gimnàs municipal per enfortir la musculatura d’aquells/es
que ho necessitin

Propostes d’àmbit educatiu
• Xerrades a les escoles a l’alumnat de la ESO sobre l’atenció a les necessitats de la gent
gran
• Fomentar la relació de joves i discapacitats
Propostes d’àmbit econòmic
• Ajut econòmic per aconseguir una cadira de rodes en cas de necessitar-la
• Més recursos per ajudar les persones més vulnerables
• Ajut econòmic, mèdic i social per a les famílies dels col·lectius vulnerables
• Ajuts econòmics a les empreses per a que donin més oportunitats laborals a les
persones discapacitades
Propostes d’àmbit laboral
• Adaptar els llocs de treball de les persones discapacitades
• Creació de “centres de treball” per a persones discapacitades
• Millorar les condicions d’atur, baixa laboral i jubilació de les persones en règim
d’autònoms
Sancions
Les sancions per a les persones o empreses que incomplissin les propostes exposades serien
unes multes, la quantia de les quals aniria en funció de la gravetat de la infracció.
Nombre de propostes en funció de l’àmbit d’acció
El percentatge l’alumnat que elabora les seves propostes en un o altre àmbit d’acció es
manifesta en la representació gràfica següent:

NOMBRE DE PROPOSTES SEGONS ÀMBIT
D'ACCIÓ
Àmbit d'acció
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De manera que es pot afirmar que l’alumnat considera que per eradicar les discriminacions, cal
centrar-se en l’àmbit sociopolític.
Conclusions
La majoria de l’alumnat de les tres línies de tercer d’ESO (A, B i C) creu que els Articles II, III i IV
de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat s’apliquen força bé a la
ciutat de Terrassa. Alhora però, són conscients que se segueixen produint discriminacions per
diversos motius, així com d’algunes de les mancances de la ciutat. L’objectiu més recorrent
s’ha mantingut en la necessària conscienciació de la població envers aquests drets recollits a la
CESDHC, i en el cas específic de l’Article IV, en l’arranjament dels carrers de Terrassa per
eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten la circulació de les persones amb
mobilitat reduïda.
Per finalitzar, us informo que l’Ajuntament ha de comunicar expressament, en el termini de 2
mesos des de la notificació d’aquest suggeriment, si l’accepta o no l’accepta, així com donar
trasllat a la Síndica d’un informe explicatiu al respecte, a l’empara d’allò que disposa l’article
19.4 del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.
Atentament,

Isabel Marqués i Amat
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Terrassa, 17 de desembre de 2020
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9. Bústia Ètica
El dia 3 de novembre de 2020 va entrar en funcionament la Bústia Ètica a la ciutat de Terrassa.
Es tracta d’una nova eina a disposició de la ciutadana i destinada a facilitar la comunicació de
conductes desenvolupades en els òrgans dels quals depèn la gestió municipal que puguin ser
contràries al dret, als principis ètics i valors ètics i a les regles de conducta que estableix el Codi
Ètic i Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa.
Les normes de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa que van ser
aprovades per unanimitat pel Ple de 29 de maig de 2020 regulen la creació i l’ordenació del
funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern i determinen que correspon a la Sindicatura
Municipal de Greuges de Terrassa gestionar les comunicacions que es rebin a la Bústia Ètica i
de Bon Govern.
En la seva funció d’òrgan gestor de la Bústia Ètica, la Sindicatura Municipal de Greuges actua
amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en
condicionin l’actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les
dades personals que es tracti.
Les funcions de la Sindicatura Municipal de Greuges comprenen la comprovació dels fets
objecte de la comunicació mitjançant les tasques d’investigació que resultin procedents i, un
cop finalitzada les tasques indagatòries, l’emissió d’un informe en què es farà constar si
considera que pot existir o no una conducta contrària al dret, als principis o regles ètiques i de
bon govern, proposant les mesures de millora de la gestió pública que consideri adequades i
formulant, si escau, la recomanació corresponent.
La funció de la Sindicatura Municipal de Greuges finalitza quan dona compte de l’informe emès
a la Comissió de Garantia i Seguiment del Codi Ètic.
Balanç de comunicacions rebudes mitjançat la eina de la Bústia Ètica:
A data 31 de desembre 2020, s’han rebut un total de 22 comunicacions, de la qual només 1
comunicació ha estat admesa i ha generat l’inici d’una tasca d’investigació que té per objectiu
determinar, mitjançant la emissió d'un informe que es trasllada a la Comissió de Garantia i
Seguiment del Codi Ètic, si la Sindicatura considera que pot existir o no una conducta contrària
al dret, als principi o regles ètiques i de bon govern. La resta de comunicacions, un total de 21,
no han estat admeses a tràmit mitjançant l’eina de la Bústia Ètica per no tractar-se d’accions o
omissions que formen part de l’àmbit d’aplicació objectiu establert per les Normes de la Bústia
Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa.
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La Junta Directiva del FòrumSD, escollida per l’Assemblea de l’entitat el 27 de febrer de 2020 a
Santa Coloma de Gramenet per a un període de dos anys .

La Junta està integrada per:
Eva Abellan Costa, Presidenta, Síndica Municipal de Greuges de Sabadell
Merche García Villatoro, Vicepresidenta, Síndica de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat
Isabel Marquès i Amat, Tresorera, Síndica Municipal de Greuges de Terrasa
Eduardo Martínez Vara, Secretari, Defensor dels Veïns de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de
l’Heura
Anna Martí Pellicer, Vocal, Sindica de La Seu d’Urgell
Núria Plana Morata, Vocal, Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú
Francesc Mateu, Director
Muntsa Costa Puig, Tècnica, Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell
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Informe sobre 'Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia'
L’any 2020, arran de la pandèmia de la covid-19, moltes de les estructures que asseguraven el
nostre estat de benestar han saltat pels aires. La impredictibilitat de la situació, la manca
d’experiència prèvia en la gestió d’una crisis d’aquest tipus i la necessitat imperiosa de posar
per davant la salut pública a d’altres drets de ciutadania, ens han portat socialment a una
situació inèdita que ha afectat a tota la ciutadania d’una forma o altra.
L’administració pública també ha patit aquest daltabaix: ha tingut l’obligació de cobrir noves
necessitats de la ciutadania, de forma urgent, amb uns volums incrementats necessàriament i
sense les eines humanes i tecnològiques suficients per fer-hi front. Això ha portat a
un col·lapse en l’atenció a la ciutadania amb greus repercussions que han portat les persones a
estar per sota dels mínims de benestar establerts pel pacte social.
Davant d’aquesta situació, les síndiques i els síndics locals no ens podem creuar de braços.
Durant els darrers mesos hem vist com moltes persones se’ns adreçaven per exposar-nos
diferents casuístiques de relació amb les administracions, la majoria amb un denominador
comú: no hi ha ningú a l’altra banda.
És per tot això que el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya
hem volgut denunciar aquesta situació, que no ho oblidem, encara succeeix, i que deixa
desprotegida la població, abocant-la a situacions de vulnerabilitat inèdites a la nostra societat.
Les 47 sindicatures locals que componen el Fòrum han aportat informació i dades per elaborar
aquest estudi, que vol posar el focus en denunciar les ineficiències de l’administració però
també, a aportar propostes de millora per corregir els errors actuals i impedir que aquests es
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repeteixin durant els propers mesos. La proximitat a les persones que defineix les nostres
institucions locals s’han de posar més en valor que mai com a palanca de canvi per aproximar
aquestes visions particulars a les administracions públiques, no només les locals, sinó les
autonòmiques i les estatals.
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6. Programa educatiu / Educació en valors
La llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
estableix el marc en el qual s’han de desenvolupar activitats de participació i promoció dels
drets i el benestar dels infants i els adolescents i les activitats per tenir-ne cura i protegir-los
davant de situacions de risc o desempara

15 sessions formatives d’Educació en valors
impartides en centres educatius de la ciutat, han
apropat 228 joves al coneixement dels seus drets.

El programa Educació en valors és la via per la qual l’alumnat entra en contacte amb el
concepte de drets, a partir de la definició d’aquest concepte la síndica explica que els infants i
els adolescents tenen uns drets especials i que existeix la figura del Defensor de l’Infant.
La proposta educativa de la síndica té com a eix vertebrador els drets i deures dels ciutadans i
de les ciutadanes, buscant la proximitat i la complicitat dels joves estudiants, per a fer-los
protagonistes d’una acció social necessària. Des de fa tres anys, aquesta tasca es realitza
juntament amb la Comissió de Drets Humans de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Terrassa.
El programa s’emmarca en els Drets Humans, i molt especialment en la Declaració Universal de
les Nacions Unides i la necessitat de garantir el seu respecte i denunciar-ne la seva
vulnerabilitat.
Des del concepte de ciutadania basat en la participació activa de la societat, la Síndica demana
la col·laboració dels alumnes per a identificar situacions quotidianes de vulneració de drets en
els seu entorn més immediat. La visualització d’imatges que mostren casos d’incivisme,
desperfectes en el mobiliari urbà, rebuig, assetjament o violència pretenen ser un punt de
partida per passar a buscar la implicació del grup.
Al final de la sessió els alumnes fan un exercici pràctic en grup, i presenten situacions reals que
els plantegen greuges i es reflexiona conjuntament sobre quina pot ser la seva aportació
personal i col·lectiva per a la resolució del greuge.
En el transcurs d'aquest any 2020, any marcat per la crisi sanitària generada per la covid-19, la
Síndica ha hagut d'adaptar-se a la situació i el programa d'Educació en Valors s'ha seguit
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portant a terme de forma no presencial quan es va declarar el confinament. Fruit d’aquest
treball amb 21 alumnes s’ha elaborat el Suggeriment de l’apartat anterior.

20 de Novembre, COMMEMORACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE LA INFÀNCIA.
El Dia Universal dels Drets de la Infància se celebra cada 20 de novembre en commemoració
de l’aprovació de la convenció sobre els drets dels infants, adoptada per les Nacions Unides
l’any 1989. Terrassa se suma a aquesta efemèride amb l’objectiu de convertir la nostra ciutat
en un espai referent de reconeixement dels drets dels nens i les nenes.
Enguany vaig assistir a la celebració d’aquest dia a l’Escola Ramon Pont, participant de les
activitats programades i on van participar els 370 alumnes de l’escola.
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7. Activitats socials de la Síndica
a. El dia a dia
GENER
1 de gener : Assistència a la celebració del Dia de la Pau, organitzat per l’entitat Justícia i Pau
de Terrassa, a l’església de Sant Pere.
7 de gener. Assistència a la reunió de la Comissió de Drets Humans (DDHH) d’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Terrassa (ICATER).
13 de gener: Xerrada de la Síndica, a l’escola L’Heura sobre Educar en valors, juntament amb
l’Abel Molina advocat de la Comissió de DDHH d'ICATER, a 20 alumnes de 14 a 16 anys.
14 de gener: Reunió amb els membres de la Comissió Ciutadana de Transparència, a
l’Ajuntament.
14 de gener: Convidada a la taula de presentació del llibre “El Coloquio de las perras” de Luna
Miguel, a la llibreria Synusia de Terrassa.
15 de gener: Reunió de la Junta directiva del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i
Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) a Sta. Coloma de Gramenet.
16 de gener: Reunió amb les síndiques de l’Hospitalet i de Sabadell, per tractar del futur del
FòrumSD.
16 de gener: Signatura del Conveni de col·laboració de la Síndica amb l’associació BiciTerrassa
Club (BiTer), per treballar en defensa dels drets dels ciclistes.
19 de gener: Assistència a l’acte de concentració contra la violència masclista per l’assassinat
d’una dona per part de la seva exparella.
20 de gener. Assistència al programa de ràdio municipal, El Submarí, per tractar de l’actualitat
de la síndica.
21 de gener. Assistència a la sessió de formació a la sala d’actes del Síndic de Catalunya sobre
els Principis de Venècia, a càrrec dels síndics internacionals de Bèlgica i Regne Unit, la síndica
de la Universitat de Barcelona i l’adjunt emèrit de la síndica de Barcelona.
21 de gener: Assistència a la reunió de la Comissió de DDHH d'ICATER.
23 de gener: Assistència com a convidada a la reunió de la comissió de seguiment de la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) al Casal Cívic de Ca n’Aurell.
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23 de gener: Presentació del curtmetratge “Què fa la síndica” elaborat per la Marta Begué i
equip i la dibuixant Anna Clariana.
24 de gener: Reunió amb els representants polítics del grup Ciutadans a l’oficina de la síndica.
24 de gener: Assistència a la reunió convocada per la Marea Blanca, en defensa dels drets dels
usuaris de la sanitat pública, al Casal Cívic de sant Pere.
27 de gener: Reunió de treball a la seu de Creu Roja de Terrassa.
27 de gener: Sessió «Educar en valors” a l’Institut Montperdut a un grup de 18 alumnes de 1r a
4r de la ESO. Juntament amb l’advocat Rafael Gàzquez de la Comissió de DDHH d'ICATER.
27 de gener: A l’Atri de l’Ajuntament, assistència a l’acte commemoratiu del 75è. aniversari de
les víctimes de l’Holocaust.
28 de gener. Assistència a la constitució nou Consell Municipal de Serveis Socials de
l’Ajuntament, a l’edifci Glòries.
29 de gener: Reunió a l’oficina de la síndica amb el nou intendent dels Mossos d’Esquadra de la
Comissaria de Terrassa, senyor Jesús Requena.
29 de gener: Reunió amb un grup d’uns 10 veïns de Sant Pere Nord, dels carrers Pintor Huguet
i Poetessa Caparà per fer intervenció a l’Ajuntament per mala convivència d’okupes en unes
naus industrials abandonades de la zona.
30 de gener: Assistència a la reunió del Consell d’Entitats i altres organitzacions en defensa del
dret a l’habitatge, per tractar l’actual situació d’emergència habitacional a Terrassa, al Casal
Cívic de Ca n’Aurell.
31 de gener: Assistència a la reunió per posar en marxa la Bústia ètica: normes de
funcionament i continguts de la plataforma.
31 de gener. Reunió amb responsables del servei d’Habitatge d’emergència habitacional de
l’Ajuntament, per treballar diferents problemàtiques de persones afectades.
31 de gener. Assistència a la inauguració de l’exposició de fotografies Traces de Ricard
Domènech a l’Arxiu Tobella.

FEBRER
1 de febrer: Assistència a l’acte organitzat pel Consell Interreligiós de Terrassa, a la Seu
d’Ègara: La música com a lloc d’encontre.
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4, 5, 6 i 7 de febrer: Assistència al Congrés internacional d’Ombusdman/defensors locals
europeus a la ciutat francesa d’Angers.
8 de febrer: Visita a la presó de Lledoners a Josep Rull i Andreu.
10 de febrer. Reunió amb el regidor d’urbanisme Carles Caballero i assessor jurídic per tractar
resolució d’expedients de greuges.
11 de febrer: Reunió amb responsable de l’OME per tractar resolució d’expedients de greuges.
12 de febrer: Última reunió de mandat de la Junta directiva del FòrumSD a Sta. Coloma de
Gramenet.
13 de febrer: Sessió d’informació de la Síndica a 20 persones a la Biblioteca del Districte 2.
17 de febrer: Assistència al programa mensual de la Ràdio Municipal “”El submarí” per parlar
de la tasca de la síndica.
17 de febrer. Assistència a la reunió per parlar de “l’assistent personal” amb Ecom, Prou
Barreres i membres d’Espai Drets.
18 de febrer: Reunió amb la Comissió Informativa de Transparència de l’Ajuntament i la
Comissió Ciutadana de Transparència, per concretar les funcions i reglament d’aquest.
18 de febrer: Reunió amb síndica de Sabadell i amb l’equip de direcció del FòrumSD.
20 de febrer: Entrevista amb el redactor Joan Alcaraz de la revista semestral Vallesos, sobre la
funció de la síndica.
21 de febrer: Reunió amb els membres de la nova candidatura per junta directiva del FòrumSD
a Hotel Barcelona Sants.
21 de febrer: Xerrada sobre la funció de la Síndica al Centre Cívic Predient Macià, organitzada
per l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord. 25 persones.
24 de febrer: Assistència a la presentació del llibre Atlas de la història dels jueus a Catalunya de
Víctor Hurtado i Manel Forcano , a la seu de l’Arxiu Tobella.
25 de febrer: Reunió trimestral amb l’entitat Prou Barreres pel seguiment dels temes
d’accessibilitat a la nostra ciutat.
25 de febrer: Assistència a la roda de premsa convocada per l’AVV de Ca n’Anglada per
demanar a l’equip de govern, el compliment dels acords presos en els Plens municipals.
25 de febrer: Assistència a la reunió del Consell Interreligiós de Terrassa, a la parròquia de Sant
Josep de Can Palet.
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27 de febrer: Assistència a l’assemblea general ordinària del FòrumSD. Nova junta directiva on
he estat escollida com a tresorera de l’entitat.
27 de febrer: Assistència a la reunió de l’entitat Espai Drets - Comissió de seguiment de la
CESDHC.
28 de febrer: Assistència al Ple municipal.

MARÇ
2 de març: Assistència a la reunió de la junta directiva de l’associació ALBA.
2 de març: Assistència a la reunió convocada pel regidor Noel Duque amb diferents
representants i tècnics de l’Ajuntament, per tractar de la mala convivència al barri de Sant
Pere Nord, en unes naus abandonades del c/ Pintor Huguet.
3 de març: Assistència a la reunió de la comissió Drets Humans d'ICATER.
3 de març: Visita in situ als voltants del Vapor Ventalló per escoltar les queixes del veïnat per la
falta de convivència per part de persones incíviques que ocupen la via pública les nits del cap
de setmana.
3 de març: Assistència a la seu dels Amics de les Arts en commemoració dels XXV aniversari de
les protestes en pro del 0’7%, amb l’assistència de: Arcadi Oliveres, Joan Tamayo, Juan
Martínez i Edu Martínez.
4 de març: Xerrada sobre els Drets Humans i la Síndica, a 27 alumnes 6è de primària de escola
L’Avet, juntament amb l’advocat Jordi Estapé d'ICATER.
4 de març: Assistència a l’acte de celebració del 10 aniversari del projecte MEFI, lleure inclusiu
de l’Església Unida/GOEL.
5 de març:Primera reunió de la nova junta del FòrumSD, mitjançant programa virtual.
5 de març: Reunió d’advocats per tractar diferents temes d’Espai Drets.
5 de març: Assistència a l’acte institucional, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, del Dia
Internacional de les Dones, 8 de març.
7 de març: Assistència a l’Ateneu Terrassenc, a la cantada d’havaneres pel grup Vapor Vell, en
benefici de l’entitat Fundase, amb projecte solidari a El Alto a Bolívia.
9 de març: Assistència a la primera sessió del 38è Curs de Drets Humans, organitzat per
l’Institut de Drets Humans de Catalunya:“La no discriminació des de la perspectiva
interseccional “, a la seu de l’ICAB.
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10 de març: Assistència a la reunió de patrons a la Fundació Arxiu Tobella.
11 de març: Assistència a la primera reunió de la nova junta directiva del FòrumSD presidida
per l’Eva Abellan, síndica de Sabadell, a Sta. Coloma de Gramenet.

MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY 2020 ESTAT D’ALARMA PER COVID19
JUNY
25 de juny: Comencen les visites presencials a l’Oficina de la Síndica, en hores concertades i
amb les mesures sanitàries corresponents.
25 de juny: Sessió en línia entre l’Institut Drets Humans de Catalunya (IDHC) i el FòrumSD, per
elaborar un conveni de col·laboració entre les dues entitats en defensa dels drets humans a la
ciutat.
29 de juny: Assistència al curs en línia organitzat per l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials sobre les conseqüències socials i jurídiques del COVID19). Dies, 8, 15, 22, i 29 de juny.
29 de juny: Reunió amb membres de l’entitat Terrassa sense Murs per parlar de dret a
l’empadronament.
30 de juny: Assistència virtual al Ple Municipal de l’ajuntament de juny 2020.
30 de juny: Assistència a la reunió del a Comissió de DDHH d'ICATER.
30 de juny: Assistència a l’Assemblea general ordinària de Salut Mental Terrassa / Associació
de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa, a la seva seu del carrer Martí Díez.

JULIOL
1 de juliol: Tot el matí atenent visites presencials, amb hora concertada, en la seu de la
Sindicatura.
2 de juliol: Reunió presencial a la Sindicatura de Sabadell per tractar temes relacionats amb el
FòrumSD.
2 de juliol: Visites presencials i amb cita prèvia a la seu de la sindicatura.
3 de juliol: Assistència en línia a la reunió convocada per BiTer i el servei de Mobilitat de
l’Ajuntament.
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7, 8 , 9 de juliol: Visites amb cita prèvia a la seu de la sindicatura.
9 de juliol: Assistència a la convocatòria del Consell d’Entitats davant de l’Ajuntament.
11 de juliol: Convidada / ponent a la presentació del llibre Carta de grisos de Josep Puy a la
llibreria Cinta del carrer de la Palla de Terrassa.
13 de juliol: Reunió a Barcelona amb el president de l’IDHC, David Bondia.
14 de juliol: Entrevista realitzada per Canal Terrassa a la Sindicatura sobre les conseqüències
post-covid19 i la declaració del Síndic de Catalunya -Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya.
15 de juliol: Reunió amb la junta directiva del FòrumSD a Sabadell.
16 de juliol: Reunió en línia amb la Diputació de Barcelona (Sra. Lluïsa Moret) i el FórumSD.
16 de juliol: Assistència a un curs de formació d’ECOM, en línia , sobre els drets de les persones
amb discapacitat.
16 de juliol: Assistència a Espai Humana, a la reunió amb membres de la Comissió de
Seguiment de la CESDHC.
17 de juliol: Reunió en línia amb adjunt al Sindic de Catalunya i experts en temes de vulneració
de drets en les hipoteques IRPH i REDAL.
20 de juliol: Reunió en línia de la Junta del FòrumSD.
20 de juliol: Presentació de la Memòria d’Activitats 2019 de la Sindicatura Municipal de
greuges de Terrassa a la Junta de portaveus celebrada a les 17h en format telemàtic.
21 de juliol: Reunió presencial a la seu de la Síndica de Sabadell amb membres de la Junta
directiva del FòrumSD i presentació del nou director Francesc Mateu.
23 de juliol: Reunió presencial amb el nou gerent d’Oncolliga Catalunya, Iu Valdivielso, i la
Conxa Puig, a la seu d’Onclolliga del carrer Salmerón.
23 de juliol: Assistència en línia al Ple Municipal extraordinari per tractar del Pla de Xoc derivat
del Covid19.
23 de juliol: Assistència a la presentació de l’Informe d’emergència habitacional, pobresa
energètica i salut a Barcelona, sessió en línia, organitzada per la PAH Barcelona i Observatori
DESC.
24 de juliol: Assistència en línia al Ple Municipal de juliol 2020.
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25 de juliol: .Assistència presencial al concert a la Jazz Cava a favor del projecte de Bobo
Dioulasso (BF) Promoció de les dones contra els casaments forçats, de l’Associació ALBA.
27 de juliol: Assistència presencial a l’Ajuntament de Sant Cugat a la lectura de la memòria
d’activitats 2019, del síndic Ramon Palacio.
28 de juliol: Reunió presencial a la Masia Freixa amb un grup de veïns del centre, per parlar de
la mala convivència a les nits en els carrers del centre i locals d’oci nocturn.
29 de juliol: Assistència a l’exposició “Dones al jardí de la memòria!”, organitzada pel Casal de
la Dona, Museu de Terrassa i Funerària de Terrassa, a la plaça del Progrés. Recull de deu
biografies de dones que han destacat en àmbits diversos a la nostra ciutat.
30 de juliol: Reunió presencial amb membres de l’AVV Les Martines, per tractar temes de
possibles vulneracions de drets de la ciutadania.

AGOST
Vacances del 10 al 25 d’agost, ambdós inclosos.
26 d’agost: Reactivació de l’Oficina de la Sindicatura presencialment.
29 d’agost: Assistència a la sessió webinar El derecho de la personas adultas mayores,
organitzada per la Fundación Coepio de Buenos Aires / Rio Cuarto –ILO (Institución de los
Defensores Locales de Iberoamèrica).

SETEMBRE
1 de setembre: Reunió presencial amb el nou director del FòrumSD, Francesc Mateu, a
l’oficina de la Síndica.
3 de setembre: Connexió en línia a la presentació del departament d’Educació del nou curs
escolar 20-21 i posteriorment, amb al Centre de Recursos Pedagògics i l’Ajuntament de
Terrassa.
3 de setembre: Reunió a la Masia Freixa amb entitats i els membres de la Comissió de
seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
8 de setembre: Reunió en línia de la Junta directiva del FòrumSD.
8 de setembre: Reunió en línia de la Comissió DDHH d'ICATER. He presentat la meva renúncia
com a membre de la Comissió, en compliment del contingut del Codi Ètic de la Sindicatura.

72

Memòria d’activitats 2020

8 de setembre: Reunió presencial de la junta del patronat de la Fundació Arxiu Tobella.
Presentació de la meva renúncia en compliment del contingut del Codi Etic de la Sindicatura.
9 de setembre: Reunió presencial amb responsables del diari Malarrassa.
15 de setembre: Reunió i visita institucional al barri de Ca n,Anglada amb l’Alcalde, la regidora
Lluïsa Melgares, responsable, la directora de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, el Síndic de
Catalunya sr. Ribó, adjunt del Síndic de Catalunya sr. Saura i la cap de gabinet del Síndic de
Catalunya sra. Macaya.
15 de setembre: Reunió amb el grup dinamitzador de la comissió de seguiment de la CESDHC.
17 de setembre: Reunió en línia entre el FòrumSD i l’IDHC, per establir les bases d’un treball a
nivell internacional de la funció dels defensors municipals de Catalunya.
18 de setembre: Reunió amb la regidora Ona Martínez per iniciar la posada en marxa del
servei de la Bústia Ètica.
19 de setembre: Apertura per part de la Síndica de l’assemblea general ordinària en línia
d’Amnistia Internacional Catalunya.
22 de setembre: Assistència en línia a l’Assemblea general ordinària de l’IDHC.
25 de setembre: Entrevista amb el reporter de TV3/TN, i Catalunya Ràdio, Ferran Moreno
sobre el dret a l’empadronament.
29 de setembre: Assistència en línia al Ple municipal del mes de setembre.

OCTUBRE
1 d’octubre. Reunió en línia sobre el projecte de Ca n’Anglada 2030 amb l’adjunt del Síndic, Sr.
Jaume Saura i membres del consistori, equip de govern i oposició.
1 d’octubre. Assistència a la inauguració de l’exposició de l’artista Miquel Llimanas en la sala
d’art del Centre Cultural.
5 d’octubre: Visita presencial al barri de Les Martines i Les Carbonelles amb veïns i veïnes, per
veure in situ, algunes mancances i falta de manteniment del barri.
5 d’octubre: Sessió en línia amb membres d’Espai Drets per tractar diferents temes relacionats
amb els drets a la ciutat.
6 d’octubre: Entrevista a la Síndica del programa El Submarí, a càrrec de la Mariona Tomàs per
fer balanç de l’activitat de la sindicatura durant el confinament.
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6 d’octubre: Assistència al webinar de la UB sobre Feminisme, amb les intervencions de Marina
Subirats, Marina Amores i Bel Olid.
6 d’octubre: Assistència a la reunió del grup d’experts de la Comissió de seguiment de la
CESDHC.
7 d’octubre: Assistència en línia a la reunió del a Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de
Terrassa.
8 d’octubre: Assistència a la reunió de la Junta del FòrumSD en línia.
9 d’octubre: Visita d’usuàries de Salut Mental Terrassa per saber la tasca que fa la Sindica.
9 d’octubre: Reunió en línia amb membres / síndics del FòrumSD per tractar temes de
vulneració de drets durant la pandèmia.
13 d’octubre. S’inicia la quarantena a causa del covid19. Es fa tota la tasca per teletreball.
14 d’octubre: Assistència en línia a l’assemblea general extraordinària del FòrumSD.
14 d’octubre. Assistència a la webinar d’ECOM per explicar el Decret de la Generalitat, en fase
de publicació, per a la figura de l’assistent personal per a persones amb discapacitat.
16 d’octubre: Reunió en línia de la junta Directiva del FòrumSD.
20 d’octubre: Assistència en línia al Consell Municipal de Serveis Socials.
21 d’octubre: Assistència en línia a la reunió entre el Consell de l'Advocacia Catalana i el
FòrumSD per determinar les accions conjuntes a fer derivades del Conveni signat al 2018.
21 d’octubre: Reunió en línia amb la junta directiva de l’entitat empresa d’inserció EcoInserció.
23 d’octubre. Reunió amb la regidora de districte 2 per tractar diferents temes relacionats amb
la falta de bona convivència al barri de ca n’Anglada.
26 d’octubre: Reunió en línia per establir el protocol d’actuació de la nova Bústia Ètica amb
tècnics de l’Ajuntament i el personal de la Sindicatura.
26 d’octubre: Xerrada presencial de la síndica a 20 alumnes de 1r/2n d’ESO de l’escola Ramon
Pont, per parlar dels drets de la ciutadania.
27 d’octubre: Assistència a la roda de premsa presencial a la plaça Lluís Companys convocada
per la Marea Blanca per demanar l’aturada de les retallades a la sanitat pública de la nostra
ciutat.
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27 d’octubre: Xerrada presencial de la síndica a 50 alumnes de 1r/2n d’ESO de la escola Ramon
Pont per parlar dels drets de la ciutadania.
27 d’octubre. Reunió en línia amb la junta directiva de l’associació/empresa d’inserció EcoInserció.
28 d’octubre: Reunió de la síndica amb membres de la comissió de seguiment de la CESDHC.
29 d’octubre: Assistència en línia a la sessió de Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat sobre
els drets de les persones refugiades.
30 d’octubre. Assistència en línia al Ple municipal del mes d’octubre.

NOVEMBRE
2 de Novembre: Roda de premsa per a la presentació de la BUSTIA ETICA, juntament amb la
regidora Ona Martínez.
3 de novembre: Assistència en línia a la sessió sobre “la cura humana” organitzat per l’entitat
Persona i Dret.
5 de novembre: Reunió en línia amb síndics/ques membres de la comissió del FòrumSD per
tractar la desatenció de les administracions durant el covid19.
5 de novembre. Assistència en línia a la constitució del Consell Municipal de Seguretat de
l’Ajuntament de Terrassa.
6 de novembre: Assistència a la Jornada de Formació del FòrumSD, en línia, sobre la situació de
la ciutadania i de l’Administració pública davant la covid19.
6 de novembre: Assistència a l’exposició gràfica de Collages de l’artista Anna Clariana a la sala
Paüls de Terrassa.
9 de novembre: Assistència a la Trobada virtual internacional del defensors/es dels drets
humans i ciutats defensores dels drets humans, davant la pandèmia.
10 de novembre: Intervenció en el programa “La síndica t’escolta” de El Submarí / Ràdio
Municipal de Terrassa , per parlar de la Bústia Ètica.
10 de novembre: Assistència a la reunió de la comissió de seguiment de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
11 de novembre: Assistència a la Jornada de formació dels ForumSD en línia i actuant de
moderadora de la taula rodona sobre els drets vulnerats durant la pandèmia.
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13 de novembre: Reunió amb els responsables de TAIGUA per tractar temes relacionats amb
la facturació de l’aigua.
13 de novembre: Assistència en línia a la jornades del The Global Leadership 2020 de l’Església
Evangèlica Unida.
16 de novembre: Assistència en línia a les XIII jornades de formació organitzades pel FòrumSD,
la sessió tracta dels drets de les persones grans i el Covid19.
17 de novembre. Assistència en línia a la sessió de “La cura humana i els drets humans”.
19 de novembre. Assistència a la concentració convocada per Marea Blanca per reclamar
condicions dignes per als professionals i atenció digna per als ciutadans, davant de
l’Ajuntament.
20 de novembre: Assistència a la celebració del Dia de la Declaració Universal dels Drets dels
Infants, amb la realització d’activitats dels 370 alumnes de l’escola Ramon Pont.
20 de novembre: Reunió en línia amb les regidores Lluïsa Melgares i Núria Marín i el
responsable del casal de joves de Can Palet i Ca n’Anglada, Josep Rodríguez, per parlar del
projecte a implementar a Ca n’Anglada.
24 de novembre. Xerrada als alumnes d’ESO (50 persones) de l’Institut Jaume Cabré de
Terrassa, juntament amb l’advocat Joan Tamayo : Quins drets tinc?.
25 de novembre: Reunió preparatòria en línia sobre la Bústia Ètica, per a sessió del dia 2 de
desembre.
25 de novembre: Reunió en línia de la constitució de la nova Comissió Ciutadana de
Transparència.
26 de novembre: Reunió telemàtica amb membres de l’entitat AMPA la PEPETA sobre el
funcionament dels menjadors escolars i les seves queixes.
27 de novembre: Assistència en línia al Ple municipal del mes de novembre.
27 de novembre. Assistència en línia a les jornades organitzades per la Síndica de Palma, Anna
Moilannen, sobre la trata de persones: Voices Against Slavery
30 de novembre: Reunió amb responsables del servei de Mobilitat, FUPAR i un ciutadà, pare
de persona vulnerable per defensar el dret a la seva mobilitat.
30 de novembre: Reunió en línia de l’entitat Espai Drets per tractar diferents drets a la ciutat i
el seu incompliment.
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DESEMBRE
1 de desembre: Programa de Ràdio de Canal Terrassa El Submarí: La veu de la Síndica,
amb la Mariona Tomàs. Avui el tema a tractar el dret a l’empadronament.
1 de desembre: Assistència en línia a la Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa.
2 de desembre: Assistència com a ponent en línia a l’acte organitzat per la Generalitat
de Catalunya, Ajuntament i Sindicatures sobre el funcionament de les Bústies Êtiques a
Lleida, Terrassa i Barcelona.
3 de desembre: Assistència en línia a la tercera jornada de formació organitzada pel
FòrumSD sobre Els Drets de Proximitat en Temps de Covid. Ponència de Jaume Funes
sobre els drets dels infants i adolescents vulnerats.
9 de desembre: Assistència a la sessió en línia de la Generalitat de Catalunya, sobre
«La protecció de les persones alertadores», moderadora Itziar Gonzàlez, i ponents:
Xavi Milian i Irma Ferrer.
9 de desembre: Reunió presencial amb les regidores Ona Martínez (nova regidora de
Drets Humans) i Teresa Ciurana a l’Ajuntament.
10 de desembre: Assistència en línia a la sessió sobre el sensellarisme a Sabadell,
organitzat per la síndica Eva Abellan, amb motiu del Dia Internacional dels Drets
Humans.
11 de desembre: reunió presencial a la seu del Síndic de Catalunya, Sr. Ribó per
presentar la nova junta del Fòrumsd: Eva Abellan, presidenta; Isabel Marqués,
tresorera i el gerent Francesc Mateu.
11 de desembre: Assistència in situ a l’acte d’entrega dels premis Drets Humans d’
ICATER, a l’advocat Salvador Domingo i a l’entitat Universitat Internacional per la Pau
amb la presència de l’Arcadi Oliveras, a la sala Crespi de Terrassa.
12 de desembre: Assistència a la reunió del Consell Assessor de Salut Mental Terrassa
(SMT).
14 de desembre: Assistència a la Reunió en línia amb el Fòrumsd i síndics locals per fer
valoració de la Comissió de desatenció per part de l’administració local en temps de
pandèmia.
14 de desembre: Assistència en línia a la reunió amb el Fòrumsd i les advocades del
CESDHC.
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15 de desembre. Assistència al teatre Principal a la celebració del Dia de les Migracions
a càrrec de l’ajuntament de Terrassa: actuació del grup Ensamble.
17 de desembre: Reunió presencial a la Masia Freixa amb el regidor de referència de
la Sindicatura, Isaac Albert.
18 de desembre: Assistència en línia al Ple Municipal.
18 de desembre. Assistència en línia a la junta del FòrumSD.
18 de desembre: Reunió en línia amb els responsables del Pla Director de Solidaritat i
Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa.
21 de desembre: Reunió presencial amb membres de l’entitat en defensa del medi
ambient i contra la contaminació electromagnètica Sobirania i Salut Terrassa.
22 de desembre: Assistència en línia al Ple extraordinari de pressupostos desembre
2020.
22 de desembre: Assistència en línia a la primera reunió de la nova Comissió Ciutadana
de Transparència (1/2020).
23 de desembre: Visita in situ a una família amb quatre dels seus membres amb una
greu discapacitat física i les seves dificultats per a una vida digna.
28 de desembre. Visita in situ a la sala d’art Jordi Paüls.
29 de desembre: Assistència presencial a la presentació del documental sobre la vida
del sr. Edi Torres, a càrrec del cineasta Toni Verdaguer al cinema Catalunya.
30 de desembre: Assistència en línia a la reunió amb el president de l’IDHC i membres
de la comissió de seguiment de la CESDHC.
31 de desembre: Assistència a la Nova Jazz Cava, actuació del grup Old Cats Swing per
commemorar el nou any 2021.
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b. Activitats formatives a entitats a càrrec de la Síndica
14 de gener
Amb la participació de la Síndica de Terrassa, la llibreria Synusia va celebrar una taula rodona
per presentar el llibre "El coloquio de las perras", de Luna Miguel. La coordinadora de l'acte va
ser l'escriptora Cristina Redondo.

17 de gener
La Síndica Terrassa i l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer) signem un conveni de col·laboració
per promoure una bona convivència entre ciclistes, vianants i conductors/es de vehicles
motoritzats als carrers de Terrassa.

Memòria d’activitats 2020

21 de gener
La Síndica Terrassa va assistir amb altres Síndic/ques catalanes i del ForumSD al Debat que ens
proposa el Síndic de Greuges sobre els Principis de Venècia com a instrument per enfortir les
defensories.
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5 de febrer
Com a Síndica Terrassa i membre del ForumSD, assisteixo al 1st International Congress For All
Mediations 2020 a Angers (França) amb el lema "La mediació, una fita al cor d'un món en
transició".
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13 de febrer
Com a Síndica Terrassa vaig oferir una xerrada/debat sobre les meves funcions/tasques on vaig
exposo els drets/deures de la ciutadania a la Biblioteca del Districte 2 de bctxarxa de Terrassa a
un grup de 20 persones del curs d'alfabetització de català, en el marc del mes de la Pau 2020.
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21 de febrer
Com a Síndica Terrassa vaig oferir una Xerrada sobre les meves principals funcions al Centre
Cívic President Macià a la rambla Francesc Macià, 189.

83

Memòria d’activitats 2020

25 de febrer
Assistència a la roda de premsa convocada per l’AVV de Ca n’Anglada per demanar a l’equip de
govern, el compliment dels acords presos en els Plens municipals.

27 de febrer
Com a Síndica Terrassa i membre de la Junta Directiva del ForumSD, assisteixo i participo a
Santa Coloma de Gramenet a l'Assamblea de l'entitat, on avui es presenta l'Informe de gestió i
de tresoreria, així com de forma destacada l'elecció d'una nova Junta Directiva.
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4 de març
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a l'acte de commemoració dels 10 anys del Grup Mefi:
activitat socioeducativa i lleure adreçades a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i
les seves famílies. Un espai inclusiu i de respir amb formació, sortides i activitats adaptades.
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5 de març
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a l'Acte Institucional del 8 de Març a Terrassa per celebrar
el Dia Internacional de les Dones a l'Auditori Municipal de Terrassa. Amb lliurament de premis
del cartell, conferència ecofeminista (No hi ha verd sense lila) i cloenda-espectacle de Lara
Munín.

25 de març
Com a Síndica Terrassa em vaig concentrar virtualment al Raval de Montserrat, davant
l'Ajuntament de Terrassa, per a l'eliminació de la violència envers les dones. Per a una millor
societat, amb més justícia i igualtat plena de tots els drets humans dins la campanya
#JoSocAlRaval #NiUnaMés #Comissió8deMarç

8 de juny
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a la sessió "Crisi de la COVID-19, estat d'alarma i afectació
als drets fonamentals" de l'Institut ICPS a càrrec del Dr Joan-Lluís Pérez-Francesch, catedràtic
de dret contitucional.
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15 de juny
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a la sessió "Ciutats, Agenda 2030 i COVID-19. La reactivació
de l’economia local i les polítiques públiques per a la implementació de l’ODS a escala local:
oportunitats i reptes de la ‘nova normalitat‘." de l'Institut ICPS.

29 de juny
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a la 4a sessió "La crisi de la COVID-19 i les dinàmiques de
gènere. Sobre desigualtats i cures, presents i futures" de l'Institut ICPS.

9 de juliol
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a la roda de premsa convocada pel Consell d’Entitats
d’Acció Ciutadana de Terrassa davant de l'Ajuntament de Terrassa per conèixer de primera mà
totes les seves propostes socials i ciutadanes descrites al cartell de convocatòria.
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11 de juliol
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a l'acte de presentació del llibre "Carta de Grisos" de Josep
Puy, juntament amb Domènec Ferran i Pau Vinyes. A la Llibreria Cinta del carrer de la Palla 6
de Terrassa.

16 de juliol
Com a Síndica Terrasa vaig assistir al debat virtual: Els drets de les persones amb discapacitat
física i els models d'atenció en temps de la Covid19 amb el Sr. Facundo Chavez i Sr. Toni Vilà,
moderava la Sra. Beatrtiz González. Organitzava l'entitat Ecom.

20 de juliol
Com a Síndica Terrassa vaig fer la Presentació telemàtica de la Memòria d’Activitats
corresponent a l’any 2019 en la sessió pública ordinària de juliol de la Junta de Portaveus de
l'Ajuntament de Terrassa.
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24 de juliol
Assistència online al Ple Municipal telemàtic de Terrassa de l'Ajuntament de Terrassa del mes
de juliol de 2020 per conèixer de primera mà el seu desenvolupament i fer seguiment dels
temes de ciutat que debaten els càrrecs electes. Avui i degut a la Covid19, al seu punt 31 de
l'ordre del dia: "Prendre coneixement de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2019 de
la Sindicatura Municipal de Greuges".

3 de setembre
Assistència de l’acte d’inici de curs 2020-21 de la Conselleria d’Educació en format telemàtic.
Presentació del cicle de conferències “L'educació en temps d’incertesa” per la Sra. Mar
Camacho, directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital. Així com també a la
conferència inaugural, a càrrec del Sr. Francesco Tonucci, pedagog expert i investigador del
Centre Nacional de Recerca d’Itàlia. Amb el títol “L’educació en temps d’incertesa” vol generar
amb persones expertes i reconegut prestigi en el món educatiu, un debat pedagògic profund
que permeti orientar l’acció educativa en el context actual i avançar en qualitat i equitat al
conjunt del sistema educatiu català.

15 de setembre
Com a Síndica Terrassa acompanyo la visita del Síndic de Catalunya i membres del seu equip a
la reunió amb l’Alcalde de Terrassa, Sr. Jordi Ballart i membres del seu equip per abordar
diversos temes relacionats amb el barri de Ca n'Anglada i visitar diversos espais del barri.
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7 d’octubre
Com a Síndica Terrassa vaig rebre i agrair la visita del Sr. Paco Garcia del Moviment per unes
Pensions Dignes de Terrassa i em va lliurar el seu Manifest on defensen la Sanitat Pública
(especialment amb l'Atenció Primària), del qual en vaig fer pública difusió i recolzament.

9 d’octubre
Com a Síndica Terrassa vaig rebre a la Masia Freixa de Terrassa a la delegació de l'entitat de
Salut Mental de Catalunya per explicar les funcions, el reglament, quan actuo, el meu codi ètic,
la defensa dels drets humans, actes d'educació en valors, vincles amb entitats... de la meva
institució.
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2 de novembre
Com a Síndica Terrassa vaig assistir a la presentació de la posada en marxa la Bústia Ètica de
l'Ajuntament de Terrassa, de les primeres del país, fent un pas endavant en matèria
d'integritat pública i ens enfortim democràticament.
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11 de novembre
Com a Síndica Terrassa i membre de la Junta Drectiva del ForumSD participo a la segona sessió
de les XIII Jornades de Formació del ForumSDCat sobre 'Els Drets de Proximitat en temps de
covid'.
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25 de novembre
Com a Síndica Terrassa em vaig sumar a la campanya de Terrassa contra les violències
masclistes 2020 #NiUnaMés. El 25 de Novembre va ser el Dia Internacional per a l’Erradicació
de la violència envers les dones. La violència masclista és responsabilitat de tothom: ni
agressors ni còmplices.

2 de novembre
Participació a la Jornada de Debat de la Generalitat de Catalunya per explicar l'experiència de
la posada en funcionament de la Bústia Ètica de Terrassa, una eina molt important per avançar
cap a la integritat pública i en la lluita contra la corrupció.
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10. Pressupost de la Sindicatura

DESPESES
Wix.com (web Síndica)
Quota FòrumSD
Muntatge material audiovisual

TOTAL

IMPORT
180,29
1.326,00
2.014,00

3.520,29
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11. Recull de premsa
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Axí viu el confinament la Síndica de Greuges de Terrassa
per Redacció 14/04/2020 15:46h

Isabel Marqués Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa | CEDIDA

Isabel Marqués Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, ens explica com viu aquests
dies de confinament.
"Des del 13 de març que estic confinada a casa i la veritat és que no tinc temps d'avorrir-me, ja
que dedico moltes estones a resoldre queixes, consultes o a assessorar a persones que contacten
amb mi, la síndica, per via telematica.
Podria calcular que tinc entre 3 i 4 consultes al dia, de tot tipus de temes: multes I com pagarles, cementiri I el seu reglament municipal, ajudes socials que no arriben, persona ingressada
que vol fer un testament.... per altra banda, llegeixo llibres i documents que tenia pendents.
Estic a casa amb el meu marit Ramon, pediatra que visita virtualment! Ens hem adaptat a les
circumstàncies. Trobem a faltar els fills i la neta. Avui estem contents ja que el meu germa Pepe
resident a Casa Marquès ha superat el coronavirus. Hem de viure dia a dia. I estic segura que la
humanitat se'n sortirà d'aquesta, però hi hem col·laborar tots. Per tant, quedem-nos a casa!
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La normalitat era l’emergència habitacional, els
moviments no hi volen tornar
23 Abril 2020 No Comment

Pep Valenzuela
L’estat d’excepció que vivim ha deixat parada o en situació «d’espera», total o parcial, bona
part de la vida econòmica i de milers de persones i famílies de tota mena; com també de
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milers de processos, sentències i execucions de desnonaments per impagaments
d’hipoteca o de lloguers, així com talls de subministraments bàsics: aigua, electricitat o gas.
No sense pressió i lluita social, clar. En aquesta situació es va convocar una vaga de
pagament de lloguers, aquest mes d’abril, malgrat les dificultats per a organitzar una
mobilització així en un context de confinament totalment inèdit com l’actual.
Una de les converses més habituals durant aquestes setmanes és la referida a la incidència
que aquesta crisi sanitària amb totes les seves derivades: econòmiques, polítiques i socials,
podrà tenir a la nostra societat, quins canvis a la nostra vida quotidiana.

REUNIÓ D’ESPAI DRETS, EL PASSAT 30 DE GENER, AMB MOTIU DEL DECRET
D’EMERGÈNCIA HABITACIONAL. FOTO PV
Tota una tempesta d’idees, anàlisi, debats i comentaris que, pel cas, podrien resumir-se en
les emocions que traspuen expressions com: «quan tornem a la normalitat», «quan això
passi…», «res o serà com abans» i, aquesta ja amb to clarament reivindicatiu, «no volem
tornar a la normalitat, perquè la normalitat era el problema». També s’ha escoltat molt el
«res no canviarà», un «res» que, però, porta implícit el reconeixement de l’estat de xoc que
estem patint.
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Cal ara tornar a mirar, però sota aquesta llum, aquelles situacions que «abans», quan tot
era «normal», clamaven justícia, però que moltes vegades precisament la mateixa
normalitat amagava o no deixava veure de tan quotidianes i «normals».
Emergència habitacional
«El lloguer social és fonamental per a nosaltres», afirmava la Lucia (nom fictici), activista
d’un grup de persones sense habitatge; és un punt que recull el decret aprovat pel govern
de la Generalitat el passat desembre, «necessitem amb urgència que aquest decret
s’apliqui».
La Lucia deia això tot intervenint en una reunió, promoguda per l’Espai Drets de Terrassa,
on es proposa la creació d’un grup de seguiment del compliment del citat decret d’urgència
sobre l’habitatge, el passat 30 de gener, una data que, de normal, ja començaria a quedar
una mica lluny però que ara, enmig de la pandèmia del covid-19, sembla que quedi molt i
molt més lluny.
En tot cas, el problema no ha fet més que agreujar-se, i la necessitat de solucions més
urgent, més gran, més ampla i, en aquesta línia, més de justícia, si no de la justícia
espanyola o europea sí de la del respecte a les persones i la vida.
A la reunió hi havia representants de l’entitat Prou Barreres!, de lluita per l’accessibilitat
universal i per a tothom, del Consell d’Entitats Socials, de l’Associació per la Justícia
Energètica, la Federació d’Associacions Veïnals, el Colectivo Sin Vivienda i de la Sindicatura
de Greuges municipal (convidada com a oient); el Sindicat de Llogateres i la PAH van
excusar la seva absència.
Alegria amb l’aprovació del Decret del Govern, però no es pot baixar la guàrdia
La gent que ara, des de fa temps en molts casos, està amenaçada de desnonament i de
talls de subministraments va acollir amb molta alegria la notícia de l’aprovació del decret.
«La llei s’ha de complir», emfasitzava la Lucia, «ara no es poden fer enrere». Per més que,
experimentada i amb consciència, té molt clar que el paper escrit tot sol no protegeix ni
dels elements ni, pitjor, dels fons voltors i altres especuladors amb l’habitatge i, a final de
comptes, la vida de les persones.
Ho vivien ja aquests mateixos dies, en què els desnonaments no paraven, i quan encara les
administracions municipals, fins i tot havent-hi aprovat algunes declaracions de suport o
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reconeixement del decret i la seva necessitat, responien moltes vegades amb la veu freda
del càstig i, fins i tot, l’amenaça. «Fan el que volen amb nosaltres», declarava una altra
membre del grup per habitatge digne, «l’altre dia, una comitiva judicial que pretenia
efectuar un desnonament ens amenaçava d’emportar-se les criatures al titular de menors, i
protegits per la força pública!».
L’alcalde Ballart posa la cara i declara defensar aquestes persones, «a mi ell em va dir que
farien alguna cosa», afegeix l’activista, volent creure més que creient-s’ho. Perquè, en la
realitat quotidiana, sembla que l’actuació d’alguns funcionaris i tècnics municipals està
lluny d’aquest compromís, almenys de paraula, quan no el contradiu. Això apuntarien les
queixes, nombroses, i fins i tot les denúncies realitzades per algunes entitats, i també
algunes declaracions de la Sindicatura de Greuges de Terrassa després d’escoltar i reportar
alguns dels casos.
Les queixes amb relació a les amenaces per part de membres de les comitives judicials que
executen les sentències de desnonament són moltes, «però cal tenir els noms i proves»,
explica en Rafa Gázquez, un advocat que dóna suport a algunes de les persones i famílies
afectades.
El comportament del funcionariat municipal en el punt de mira
Pel que fa a la negligència o, directament, mala llet d’algun funcionariat municipal, vàries
de les persones presents relaten els seus casos particulars i citen d’altres que coneixen,
concretament amb relació a la sol·licitud d’empadronament, un tràmit que d’acord amb la
informació d’un membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, exposada in situ, no
hi hauria d’haver «cap mena de problema tècnic», ben al contrari. Això, en tot cas, cal
sumar-lo a l’habitual manca de coordinació i la confusió entre les diferents
administracions, afegeix i emfatitza una representant de la Comissió de Justícia Energètica.
L’empadronament és un dret de tothom, més enllà de la situació legal. Sense
empadronament no hi ha accés a la sanitat ni a l’escolarització dels infants, ni a una
eventual percepció d’ajuts socials. I amb relació a la citada llei d’emergència habitacional,
sense el registre de residència tampoc es podria acreditar el temps d’habitació de cara a la
sol·licitud del lloguer social.
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Una de les propostes plantejades és que el grup de seguiment de l’aplicació del Decret
elabori un informe amb el conjunt de casos per forçar les administracions amb més dades
concretes i públiques.
D’altra banda, s’ha identificat que existeix un desconeixement gran per part dels agents de
la Justícia de les implicacions del Decret, potser no només involuntari.
En definitiva, en no poder esperar ni massa ni poc de part de les institucions, cal fer un
protocol que reculli totes les informacions i dades necessàries per «forçar, si cal, l’aplicació
del Decret». Així afirmava en Joan Tamayo, de l’Espai Drets, i recordava que la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, de la qual l’Ajuntament de Terrassa
és signant, estableix un principi de subsidiarietat que «obliga l’administració local a
intervenir encara que formalment el problema no sigui competència seva».
Contextualitzant, en Rafa Gázquez, que assessora i dóna suport a diferents grups, alertava
del fet que «amb la disculpa o argument de les màfies que es lucren en el mercat il·legal
d’habitatge s’està criminalitzant tota l’ocupació» i s’utilitza per part de procuradories i
jutjats per accelerar desnonaments i «fotre la por a les famílies i persones que necessiten
habitatge». L’existència de les màfies és real i perillosa, són com l’altra cara o extrem de
l’especulació capitalista/financera que sí que és legal i es fa a cara descoberta.
Explicava que les administracions locals tenen problemes amb el Decret, que estableix un
temps d’estada mínim de 6 mesos en un habitatge per poder accedir al lloguer social.
Reconeix que «serà molt difícil portar a la pràctica aquesta llei, cal fer molta pressió,
publicitat, informació i mobilització».
Per què no es compleixen les lleis, les seves pròpies lleis?
En aquest punt, va intervenir una altra companya de Justícia Energètica, «se’ns fa difícil
entendre la realitat, potser és que som molt innocents! Però, em pregunto: si hi ha una llei,
per què no es compleix? Què s’ha de fer amb el Decret?». Les assistents es miraven, cares
mig d’impotència, mig de realisme i cosa sabuda, cap sorpresa…
La resposta la donà l’advocat: «De lleis, els calaixos en són plens! Per això és que cal ser
proactius i pressionar constantment». D’altra banda, en aquest cas concret, d’aquest decret
llei d’emergència habitacional, hi ha el fet que és molt recent i no té caràcter retroactiu.
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El lletrat apunta encara altres problemes de la situació actual, com ara la
despersonalització o desdibuixar-se dels rostres o identitat dels grans propietaris o
tenidors. Els bancs, encara i que puguin ser societat anònima, són un subjecte més
reconeixible i amb el qual, a més, tothom n’ha de tractar per altres qüestions, tothom té un
compte en algun banc, i si més no la gent que treballa o dirigeix les oficines han de donar
la cara.
Ara, els bancs s’haurien tret de sobre els habitatges o, almenys, la seva gestió directa. En
aparèixer com a responsables immediats dels desnonaments i, abans, l’especulació
immobiliària, la seva imatge estava molt malmesa. Els fons voltors, fons internacional de
gestió de capitals, tanmateix, no tenen rostres reconeixibles ni seus identificables moltes
vegades. L’advocat explica, per exemple, que alguns ajuntaments tenen problemes per
cobrar-los les multes.
Recopilant una mica, diu en Tamayo, queda clar que cal establir un diàleg/cooperació amb
les àrees de l’ajuntament que en són responsables. Es proposa novament fer el llistat de
problemes, de greuges, endreçant-les d’acord amb les àrees i accions concretes.
Una relació, aquesta amb l’Ajuntament, que no és gens fàcil. Com s’ha assenyalat abans, no
manquen els problemes de coordinació entre àrees. Però a més, també s’ha dit diverses
vegades, i ara surt novament amb força: moltes treballadores i treballadors de
l’administració desconeixen tota aquesta problemàtica i no tracten bé la gent que hi arriba
a demanar informació o dirigir una queixa o instància.
Informació, llum i taquígrafs. I formació del personal tècnic
Cal formació d’aquestes professionals, formació en drets humans, especialment d’aquelles
que hi treballen directament en aquesta qüestió, com són les d’OFIMAPE, Serveis Socials i
Educació. Hom parla de «represàlies i tractament discriminatori» a persones que s’han
queixat, de «criminalització» dels col·lectius que es veuen obligats a ocupar, que «es
fomenta i facilita fins i tot l’enfrontament entre ells» des de l’Administració.
La reunió s’acabà en un ambient bulliciós, preocupació però ànims, confiança en la
solidaritat i el suport mutu; més idees, més casos, més queixes i propostes… La vida
continua, de ben segur, malgrat totes aquestes situacions excepcionals, una realitat
certament d’emergència i excepcionalitat, directament patides per centenars de milers de
persones.
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I ara? Com queda tot plegat en temps de covid-19 i les crisis que segons totes les previsions
se’ns vénen a sobre? Com és l’excepcionalitat i l’emergència dintre de l’excepcionalitat i
l’emergència? Quant temps més es podrà suportar aquesta «doble» emergència i
excepcionalitat? Quant temps més les violacions de drets i garanties humanes i socials
bàsiques i fonamentals? Quant temps més de poders públics que no poden, funcionaris
que no saben, buròcrates grises que creuen que el món s’acaba en la finestreta del
despatx?
Com mostra aquesta trobada, per dir només un exemple, les organitzacions i les persones,
els moviments socials, estan alerta i van movent fitxa; ja fa dies s’han presentat propostes
concretes per avui, ja, i pel futur. Són una bona base per començar a caminar.
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Isaac Albert intensifica contactes pel Pacte de Ciutat

Isaac Albert intensifica contactes pel Pacte de Ciutat
12.06.2020 | 21:16
El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Isaac Albert, s'ha reunit aquesta setmana
amb alguns dels principals agents socioeconòmics de Terrassa per involucrar-los en el projecte
de reactivació econòmica i social de la ciutat, que busca la creació d'ocupació i d'oportunitats de
progrés, i la coordinació d'una resposta conjunta de ciutat a la nova etapa que s'obre després de
la crisi sanitària de la Covid-19. El primer tinent d'alcalde, acompanyat dels regidors
responsables de cada servei, ha mantingut reunions amb l'Eseiaat, el Consorci Sanitari de
Terrassa i MútuaTerrassa, on s'han exposat els fonaments del Pacte de Ciutat i on ja s'han
començat a dibuixar diferents línies de treball de present i futur per avançar en innovació,
formació i especialització per superar la crisi de la Covid-19. Albert també s'ha reunit amb la
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, que ha sol·licitat al primer tinent
d'alcalde que el nou Pacte de Ciutat se circumscrigui en el respecte i compliment de la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
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Atenció al bé comú dels ajuntaments

Un article d'Isabel Marquès i Amat, Síndica
Municipal de Greuges de Terrassa
per Redacció 04/12/2020 10:59h
Per responsabilitat institucional, totes les administracions han de fer front a les necessitats de la
seva ciutadania, i durant l'època de pandèmia tots i totes hem pogut detectar públicament les seves
possibilitats i les seves mancances. La tensió dels sistemes d'ajuda existents ha estat evident, i ha mostrat
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fragilitats que cal enfortir el més aviat possible per tal d'afrontar els propers mesos o anys amb garanties
per aconseguir l'ajut necessari per a tots els col·lectius més fràgils.
Les persones més vulnerables han patit amb molta més gravetat les conseqüències de la Covid-19, i
han vist empitjorar les seves circumstàncies vitals sense rebre la resposta a l'alçada del què caldria esperar
a una crisi tant violenta i colpidora. Cal prendre consciència de les reaccions positives i solidàries tant
d'entitats com de la mateixa ciutadania per poder afrontar amb propostes de millora la situació de risc que
comporta i comportarà les seves negatives conseqüències futures.

Isabel Marquès, Síndica de Terrassa | GENCART
La confiança depositada en les institucions i els seus representants i treballadors públics no pot ser
qüestionada per una manca de resposta ràpida i adequada davant del moment més clau que potser
haurem de superar tots nosaltres com a societat. Els recursos de l'administració local s'han de resituar per
prioritzar les necessitats actuals, que afecten les possibilitats de la seva resposta, i en cap cas podem
acceptar mancances en serveis socials, comunicació o atenció ciutadana.
L'administració més propera ha de demostrar que s'apropa més que mai a les persones i entitats
per tal de conèixer de primera mà les realitats concretes que afecten el seu municipi i pactar
sol·lucions que beneficiïn totes les persones. La col·laboració ha de ser la paraula que sumi o apropi totes
les voluntats polítiques per tal d'aconseguir junts la fotografia el més àmplia i realista possible de la
gravetat de les situacions actuals, escoltant veus internes i l'activisme social.
Un pacte de ciutat, un pla de xoc, una lluita compartida, una nova sensibilitat, una visió humana
dels drets de les persones, una nova oportunitat de millora, un futur més esperançador i unes noves
prioritats pels nostres governs locals. Sense excuses i amb celeritat, cal una reacció immediata dels
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ajuntaments per solidaritzar-se amb les persones que fan cada ciutat, evitar que empitjorin les seves
repercusions i demostrar que les estructures sostenen el nostre benestar. Aquestes són algunes de les
conclusions a les que arriba un informe fet per tots els síndics i sindiques municipals i que han presentat
aquesta setmana.
L’informe acaba amb una llista de recomanacions als nostres ajuntaments per millorar la seva
tasca. També diuen que en línies generals ha estat la millor administració pel fet de ser la més propera al
ciutadà i que cal que sigui així. Però és imprescindible esmenar alguns aspectes claus. La proximitat és un
principi essencial per a l'administració del bé comú de tota ciutadania, i cal escoltar per poder entendre les
situacions que sofreixen les persones més febles de la nostra ciutat, propers, veïns i veïnes nostres.
Ajudar a tothom i donar resposta a qui ho necessiti serà el camí que ens permetrà poder avançar en la
lluita contra les mancances que ja ens afecten de forma global, i ara necessitem l'empatia necessària per
acceptar que podem actuar millor.
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Annex I. Els principis de Venècia
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Annex II. Resolució 70/1, aprovada per l’Assemblea General de la ONU,
el 25 de setembre de 2015: Transformar el nostre món, l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible.
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Donada l’extensió de dita resolució (40 pàgines) no l’hem reproduïda íntegrament, en
aquest enllaç la podeu llegir sencera:

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/APROBACI%C3%93N%20
AGENDA%202030.pdf
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Annex III. Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa
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