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1 :: PRESENTACIÓ

A

questa nova publicació té per
objectiu disposar d’un manual per
a les sindicatures locals de nova
creació i pels nous síndics, sindiques,
defensors i defensores que arriben a les
sindicatures i defensories com a resultat
de la renovació dels respectius titulars,
un cop aquests han finalitzat el mandat
pel qual van resultar escollits.
En aquest document hem recollit
treballs i textos que hem anat utilitzant
en anteriors ocasions. També hem
volgut assumir la seva recopilació com
una forma d’actualitzar, reescriure i
complementar tots aquests documents,
textos i propostes que, per diversos
formats i canals, s’han anat construint
i elaborant amb la suma de la reflexió
i les aportacions de moltes persones,
titulars de les sindicatures, molts d’ells
en l’actualitat síndics i sindiques emèrits,
així com la de molts altres companys i
companyes, personal assessor, tècnic,
juristes, adjunt i administratiu amb
el qual hem tingut la oportunitat de
compartir objectius i tasques, i dels
quals cal agrair que s’hagin implicat
a l’hora de fer avançar i millorar la
feina que es desenvolupa des de totes
les sindicatures locals. També hem
incorporat punts i aspectes de nova

redacció i elaboració que valorem que
són importants i han de tenir-se en
compte a l’hora d’assumir i començar
a desenvolupar la tasca i les funcions
de síndic/a, defensor/a local. Tot i així,
el que aquí és recull només intenta ser
una proposta de model generalista de
funcionament que cada sindicatura
haurà d’adaptar a la pròpia realitat i
necessitats.
El document és patrimoni de totes i
tots, però agraeixo especialment a les
persones que s’han encarregat d’aquesta
tasca de recopilació i actualització
dels continguts: la Muntsa Costa i el
Toni Martínez, els nostres tècnics del
FòrumSD.
A l’hora de tancar la elaboració
d’aquest document falten pocs dies
pel 14è aniversari de la creació del
FòrumSD com associació (Figueres, 10
de novembre de 2005). Però encara
podem trobar més camí compartit si
tenim present la primera trobada de
sindicatures locals es va convocar a
Granollers a l’any 1999 quan s’hi van
ajuntar les cinc sindicatures locals que
hi havia en aquell moment. A data d’avui
seguim avançant, i ho volem seguir fent
tots junts, per arribar encara més lluny.

Lluís Martínez Camps
Síndic Personer de Mollet del Vallès
President del FòrumSD
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2 :: LA CREACIÓ DE
LES SINDICATURES LOCALS
Els municipis gaudeixen d’autonomia constitucionalment garantida i són els fonaments del règim democràtic
actual. La Llei de bases de règim local preveu expressament que l’efectivitat d’aquesta autonomia exigeix que el
legislador asseguri als municipis el dret a intervenir en
tots aquells assumptes que afectin directament al cercle dels seus interessos i, per tant, que hauran d’atribuir
les competències que siguin necessàries en atenció a les
característiques de l’activitat pública de què es tracti i a
la capacitat de la gestió de l’entitat local, de conformitat amb els principis de descentralització i de màxima
proximitat de la gestió administrativa a la ciutadania.
Igualment, constitueix un principi democràtic del nostre
ordenament jurídic el dret de la ciutadania a participar
en la gestió dels assumptes públics.
Aquesta proximitat a la ciutadania, l’assumpció de competències pels ens locals en matèries molt diverses, i la
tendència creixent a buscar mecanismes que millorin la
protecció dels ciutadans envers l’Administració, va propiciar que diversos municipis des de l’any 1990, creessin la figura del/la Síndic/a o Defensor/a municipal. Per
tant, aquesta institució es constitueix amb la clara voluntat de salvaguardar els drets de la ciutadania en relació amb l’Administració municipal.
Posteriorment, aquesta institució també es va contemplar i incloure a la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat com a mecanisme de garantia
dels drets humans de proximitat que regula en el seu article XXVII. La Carta va ser signada públicament i oficial
el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Saint-Denis i va estar
assumida com a pròpia per més de cent cinquanta municipis espanyols.
Però és la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de modificació de
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la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, la que introdueix la institució del/la Síndic/a
municipal de greuges al món local català, i preveu en el
seu Article 8.2 (que afegeix una lletra b) a l’apartat 2 de
l’Article 46 de la Llei 8/1987) que l’organització municipal es pot complementar amb el/la Síndic/a municipal
de greuges. Aquesta disposició es complementa amb
l’Article 12, pel que s’afegeix l’Article 56 bis a l’esmentada
Llei 8/1987, i on es regula els requisits per a ésser nomenat/da Síndic/a de greuges. La proposta de la inclusió
d’aquest article a la Llei va ser una de les primeres fites
del FòrumSD, fins i tot abans de constituir-se formalment com associació 1.
Així, el/La Síndic/a municipal de greuges esdevé una
fórmula més de promoció dels mecanismes de democràcia participativa a la ciutat, un mecanisme de control
de l’activitat de l’Ajuntament, i suposa un apropament de
la ciutadania a l’Administració, amb l’objectiu de la millora global del sistema administratiu i una eficaç prestació
dels serveis públics.
Cal entendre la creació d’aquesta figura, doncs, com una
institució que, amb objectivitat i independència, atendrà
la ciutadania que pugui sentir-se agreujada per alguna
actuació, resolució o inactivitat de l’Ajuntament i els seus
ens dependents, fent servir els suggeriments, les resolucions i els informes que emeti el Síndic o la Síndica, com
a pauta per a la constant millora del servei que l’Ajuntament presta a la ciutadania.

2.1 :: Origen i fonaments de la Institució
1
Vegeu als annexos
la referència legal:
Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim
Local de Catalunya,
aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril

Els orígens de la institució de l’ombudsman (els síndics-síndiques o defensors-defensores) s’ha de situar als
països nòrdics europeus. La constitució sueca de 1809
preveu per primer cop la institució de l’ombudsman
com una garantia del compliment de les lleis i com a defensa dels abusos dels funcionaris reials sobre el poble.
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Molt aviat la funció de l’ombudsman es concreta en la
difusió i advertiment públic dels greuges i els seus responsables, seguit de la capacitat de proposar solucions i
alternatives que puguin garantir el respecte als drets i el
compliment de les lleis.
Un dels trets principals d’aquesta institució és que es defineix com una magistratura de persuasió2, el que suposa que les seves decisions no tenen caràcter vinculant
per a l’Administració que les rep. Aquesta consideració
situa molt clarament que l’autoritat de la institució no
esdevé per cap exercici ni relació de poder, sinó que es
fonamenta en la força i convicció de la raó i dels arguments que aporta l’aplicació dels criteris de justícia i
equitat amb els quals treballa des de la seva independència i objectivitat, a l’hora de resoldre els casos que se li
presenten.
El síndic o defensor local és escollit, en l’àmbit local, pel
plenari municipal, entès com l’assemblea legislativa i el
parlament de la pròpia ciutat. Aquesta configuració en
què el vincle formal s’estableix i es manté amb l’assemblea que el nomena garanteix que la institució sigui independent del govern executiu de la ciutat i de la resta
de poders. La institució de l’ombudsman local a Catalunya s’ha desenvolupat principalment sota dues denominacions, tal com hem dit, la de Síndic o Síndica Municipal de
Greuges, o la de Defensor o Defensora de la Ciutadania.
Quant a l’encaix legal en l’ordenament jurídic actual, com
ja em comentat, es fonamenta en la normativa de Règim
Local de Catalunya: Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril que és la que preveu i possibilita la
seva implantació als municipis.
El 27 d’abril de 1990 el Plenari de l’Ajuntament de Lleida
aprova la creació de la institució del Síndic de Greuges de la Paeria, sota els criteris i la configuració del que
s’entén com un ombudsman, una institució independent,
separada totalment dels vincles, obligacions i responsa-

El concepte de
magistratura de
persuasió sorgeix de
l’antiga Roma on es
fa una clara distinció
entre l’auctoritas i la
potestas. La potestas
és l’exercici del poder
que legítimament disposa l’estat, i els seus
mecanismes de control
i seguretat, com
poden ser els jutges,
magistrats i la policia.
L’auctoritas és refereix
al que entenem com
una autoritat, saviesa
i coneixement moral
socialment entès i
reconegut, tot i que, a
diferència de la potestas, aquest no disposa
de cap mecanisme
coercitiu per poder
imposar la seva opinió
o dictamen, més enllà
de la força de la raó i el
convenciment.

2
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bilitats de les forces polítiques —govern i oposició— del
consistori, i que vetlla pel respecte i pel compliment dels
drets de la ciutadania.
Seguint aquesta tendència de poder disposar d’una millor aproximació entre l’Administració local i la ciutadania, i amb la recerca de mecanismes que millorin la protecció dels ciutadans, un bon nombre d’ajuntaments en
l’exercici de la seva potestat d’autoorganització de que
disposen, han creat la figura del Síndic/a o Defensor/a
de la Ciutadania, constituint un mecanisme de garantia i
promoció dels drets humans a la ciutat en els mateixos
termes que assenyala la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la ciutat signada a Saint Denis el 18
de maig de 2000.
El Sindic/a – Defensor/a és una instància mediadora,
pròxima, immediata i accessible. Aquesta proximitat i el
coneixement directe de l’entorn —la ciutat— on es produeix el problema o la queixa és un valor afegit de la institució i un mecanisme més de la democràcia participativa a disposició de la ciutadania.
Les sindicatures locals actuen fent ús de mecanismes de
mediació i diàleg, proposta i recomanació. Els valors i
el marc de la seva actuació institucional són prou clars:
les sindicatures locals treballen des de la independència i la objectivitat tenint en compte el criteri d’equitat
per aconseguir una Administració i unes decisions el més
justes possibles.
També han de ser una institució accessible i poc burocràtica en el sentit de facilitar i agilitzar al màxim les relacions amb la ciutadania i en la tramitació de les queixes
amb l’Administració, sense que això suposi cap renúncia
a la garantia de totes les formalitats necessàries respecte
els procediments administratius, la confidencialitat i de
protecció de dades ni a la qualitat i al rigor de la seva
actuació.
A banda del tractament i atenció dels fets puntuals que
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arriben amb les queixes, els síndics, partint de la singularitat i el concret d’una única queixa o del seu propi coneixement d’una problemàtica o dificultat que ha pogut
observar a la ciutat, també pot plantejar nivells de reflexió i anàlisi mes generals i complexes, obrint el que
s’anomena com una actuació d’ofici i proposant revisions
o canvis en la redacció i interpretació de les ordenances
i resta de normativa municipal.
Però el síndic/a – defensor/a local no és només un transmissor o receptor de queixes. Les sindicatures locals no
s’han de limitar a respondre les queixes individuals o
col·lectives que els puguin arribar, sinó que poden i han
de vetllar per la correcta aplicació de les polítiques de
l’ajuntament en matèria de drets humans. Des de la
seva posició tenen la capacitat d’impulsar estudis sobre
problemàtiques concretes a la ciutat que poden servir
per fer propostes i advertir sobre mesures urgents que
cal adoptar fomentant a l’hora la participació i la cultura
democràtica.

2.2 :: La implantació de la sindicatura local al
municipi
Segons els estudis publicats per Transparència Internacional a l’any 2017 , entre els 15 primers ajuntaments catalans classificats amb la màxima puntuació, n’hi havia 14
que disposen de síndic/a o defensor/a local. D’aquests
15, els 4 primers obtenint la màxima puntuació (100) a
l’índex. I de la resta, 5 municipis amb una puntuació entre el 95 i el 99, 4 més per sobre del 92,5 i només un
municipi d’aquests per sota d’un resultat de 90 punts a
l’índex3.
Amb la normativa actual és cada municipi o ciutat, que
pot optar voluntàriament a la creació de una sindicatura o defensoria local. Per tant, aquesta opció depèn
només dels propis grups municipals i de la voluntat de
l’aprovació en Ple de la proposta. Tot i així, en un temps

https://transparencia.
org.es/ita-2017/
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en què la ciutadania reclama i exigeix una major transparència a les administracions, la creació de la institució esdevé un dels mecanismes per a fer possible aquest
control i supervisió extern de la pròpia Administració.
En cas que s’accepti la creació de la institució, tant sols
resta seguir els següents passos:
A. Creació de la institució: Qualsevol grup municipal
pot presentar la proposta de creació de la institució al
Ple4. Cal la seva aprovació per majoria absoluta.
B. Reglament: Cal fer-ne l’aprovació per part del Ple. Es
pot optar per incorporar el reglament al ROM (Reglament
Orgànic Municipal) o per l’aprovació d’un reglament propi (ad-hoc) per a la institució. En la pràctica quotidiana
no suposa cap diferència significativa pel funcionament
de la institució. El FòrumSD facilita i proposa un model
de Reglament que pot ser estudiat i adaptat a les característiques de cada municipi o ciutat.
C. Propostes de nomenament de síndic/a o defensor/a
local: Cada municipi o ciutat pot ajustar el procediment
per a l’elecció del sindic/a – defensor/a local, sempre
que sigui un complement i es respecti el que es determina als articles de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya. Per exemple proposem les següents.

Vegeu annex – Punt
4.1 Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim
Local de Catalunya,
aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril

4

•

Presentació a Alcaldia d’un llistat amb tres o més
persones que es considerin adients al càrrec per part
dels grups polítics que formen el consistori.

•

Presentació a Alcaldia d’un llistat amb tres o més
persones adients al càrrec per part del teixit associatiu de la població.

•

Presentació a Alcaldia d’un llistat amb tres o més persones que surtin d’algun procés participatiu obert
entre les entitats per a presentar candidats/es dins
dels consells de participació que disposi la població:
Consell de Ciutat, Consell de Participació o altres denominacions similars. Les tres persones candidates
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que obtinguessin més suports entre les entitats serien les que es presentarien a l’alcaldia.
•

D’altres que decideixi el propi consistori.

D. Presentació de la proposta al Ple: La presentació de
la proposta final correspon a la pròpia alcaldia, que proposarà al Ple municipal el candidat/candidata per ocupar el càrrec de síndic/a – defensor/a local.
E. Nomenament del síndic/a – defensor/a: Seguint els
dictats de la Llei Municipal i de Règim Local, per a ser
nomenat síndic/a cal l’aprovació de les tres cinquenes
parts del consistori, en primera volta o disposar de majoria absoluta en la segona votació.
Tot i així, des del FòrumSD i en benefici de la ciutadania
i la pròpia institució recomanem que la persona triada
disposi del màxim consens i que la elecció i nomenament del síndic/a – defensor/a pel Ple pugui obtenir la
unanimitat de tots els grups i membres del consistori.
Respecte el perfil que hauria de tenir el síndic/a – defensor/a local cal destacar que no considerem un requisit
imprescindible ser jurista per accedir al càrrec. Certament pel desenvolupament de la seva tasca s’haurà de
familiaritzar i conèixer certes bases jurídiques que regulen l’actuació dels municipis i els procediments administratius. Tot i això per ser un bon síndic/a – defensor/a
local no cal ser advocat. El que si que considerem imprescindible és que la persona tingui una alta capacitat
d’empatia, que estigui oberta a l’escolta de la gran diversitat de circumstàncies i complexitat de situacions
personals i familiars que segurament li pugui presentar
la ciutadania. Als capítols inicials d’aquest manual hem
parlat de la característica de l’auctoritas que te aquesta
institució. Per tant, la persona o persones que es puguin
proposar per assumir aquesta funció caldria que tinguessin aquest reconeixement públic com autoritat per
la seva projecció i trajectòria pública dins de la població,
entre els moviments culturals i associatius del municipi
LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT 15

2.3 :: La dedicació al càrrec. El pressupost i la
remuneració

funcionament propi de l’oficina, espais i personal que la
sindicatura haurà de disposar al seu servei.

El temps de dedicació a la sindicatura s’haurà de dimensionar en funció de les pròpies necessitats, dimensions
i nombre d’habitants del municipi, per tant en cada cas
caldrà fixar-lo en el reglament. No és el mateix pensar i
plantejar la institució per un poble d’un entorn rural de
15.000 habitants que per una població de 200.000 habitants de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Quant al tipus de contracte amb que un Ajuntament hauria de contractar a un síndic/a – defensor/a, la normativa actual no ha definit quina ha de ser la relació contractual entre aquest/a i el seu ajuntament. Des de la nostra
perspectiva entenem que s’hauria de tenir en compte
l’encaix d’aquesta relació contractual en funció de la dedicació, parcial o complerta, al càrrec i, en els casos de
dedicacions parcials, la compatibilitat amb la dedicació
professional particular de qui assumeix el càrrec. Hores
d’ara la diversitat de la relació contractual en les sindicatures locals és molt alta: des de càrrecs honorífics i no remunerats treballant des del voluntariat, passant pel cobrament de dietes, i arribant a alguns defensors/es amb
contractes diversos (amb algun contracte laboral i alguns
altres establerts com a personal directiu i de confiança).

Des del FòrumSD no compartim en absolut el criteri
d’algun municipi que es planteja la creació i el nomenament d’un síndic/a – defensor/a local per que treballi
des del voluntariat. Una bona tasca d’atenció a la ciutadania, de seguiment i supervisió de l’actuació municipal i
de recepció, estudi i resolució de les queixes de la ciutadania ha de ser no només reconeguda sinó remunerada
en una proporció adequada a la dimensió de la població,
tasca i dedicació del seu titular.
En aquest sentit, els municipis a Catalunya disposen d’uns
barems establerts per a determinar la remuneració de
l’alcalde/essa, tinents d’alcalde i els regidors i regidores
del govern i de l’oposició. I dins d’aquest barem també es
determina si la persona disposa d’una dedicació exclusiva
al càrrec o ho assumeix amb una dedicació parcial: ja sigui mitja o un terç de dedicació. Per tant, en el moment
de creació de la institució i caldrà establir també quina
serà la dedicació adequada i suficient per a la correcta
atenció a la ciutadania i desenvolupar la seva tasca. I en
aquest sentit entenem que la remuneració adient i digne
per un regidor/a treballant a dedicació complerta, a mitja
dedicació o a un terç de dedicació, també serà adient i
digne per a remunerar el síndic/a – defensor/a local.
Cal destacar que la dedicació i la remuneració al càrrec,
i especialment en termes de transparència, hauran de
constar de forma explicita dins del decret de nomenament del síndic/a – defensor/a aprovat al plenari, així
com la concreció de la resta de mitjans: pressupost pel
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Amb tot això, des del FòrumSD entenem que aquesta relació s’hauria de definir clarament en la normativa on
es regula la institució. Considerem que la relació laboral
entre un síndic/a – defensor/a local no es pot definir per
la via d’un contracte laboral (i per tant, subjecte a drets,
deures i obligacions derivades de l’Estatut dels Treballadors i resta de la normativa laboral comuna). Tampoc
sembla adequat que la relació sigui entesa i establerta
per la via d’un contracte com a càrrec directiu o de confiança més de l’Ajuntament atès que tampoc sorgeix de la
confiança de cap estament (alcaldia o grup polític), sinó
del mandat del plenari municipal i per un període de cinc
anys. Tot i així, i en clau de proposta de futur, potser una
adaptació d’aquest darrer model de contracte, que incorpori i tingui en compte les particularitats de la institució,
i es pugui adaptar també a la dedicació al càrrec, parcial
o complerta, de cada titular, pot ser una bona solució per
l’encaix de quina ha de ser la relació contractual entre el
síndic/a – defensor/a local i el seu ajuntament.
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3 :: BASES D’ACTUACIÓ
I FUNCIONAMENT
3.1 :: Sistemes municipals d’atenció a la
ciutadania: les oficines d’informació a
la ciutadania, la primera instància i els
procediments normalitzats
Els ajuntaments disposen dels seus mecanismes i procediments propis d’atenció i resposta a les queixes, suggeriments, peticions o demandes de la ciutadania: les
oficines d’atenció i informació a la ciutadania. Dins de
les administracions locals de Catalunya ens podem trobar amb una àmplia diversitat de models d’oficines en les
quals les persones poden fer un gran catàleg dels tràmits que són competència municipal: permisos, llicències, certificats, empadronaments, liquidació i pagament
d’impostos amb la presentació de tot tipus de documentació, sol·licituds... i on també es poden presentar queixes
i suggeriments. La majoria d’aquestes oficines també informen habitualment a la ciutadania respecte tràmits,
sol·licituds o procediments que poden ser competència
d’altres administracions.
Per tant, les sindicatures locals no són les oficines de
recepció de suggeriments o queixes en primera instància per a la ciutadania. Cada ajuntament disposa i ha de
tenir el seu propi sistema d’atenció i les sindicatures locals no han de substituir en cap cas aquesta funció. És
obligació de cada consistori disposar d’aquest circuit
entès com la primera instància i el canal normalitzat on
cada persona pot i ha de presentar la seva sol·licitud,
queixa o reclamació a l’ajuntament. I és l’ajuntament que
te també l’obligació de donar resposta, dins dels terminis
legals que s’estableix a cadascun dels procediments administratius.
La possibilitat de començar una intervenció per part de
la sindicatura local —acceptar la queixa i començar la
18 LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT
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liaran amb caràcter preferent i urgent el/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania en les seves tasques.

seva tramitació— pot venir per dos motius:
•

Manca de resposta del municipi dins dels terminis
previstos.

•

Que la persona, un cop rebuda la resposta municipal,
manifesti el seu desacord i consideri que hi ha la vulneració d’algun dels seus drets en la decisió que ha
obtingut de l’Ajuntament.

Més endavant aprofundirem en aquesta qüestió però, en
tot cas, cal destacar que és important mantenir un bon
nivell de relació, contacte i coneixement mutu amb les
oficines d’atenció a la ciutadania atès que serà habitual
un cert intercanvi de persones i peticions, ja sigui per
part del síndic/a local adreçant a la ciutadania a la Oficina de Informació a fer un tràmit o a presentar una queixa
en primera instància o de la pròpia Oficina d’Informació
cap al síndic/a local si veu que la qüestió que es presenta
es tracta ja d’una possible queixa en segona instància.

3.2 :: La relació amb l’Ajuntament
Una de les primeres qüestions que habitualment sorgeixen als nous titulars i, especialment, a les sindicatures
de nova creació és per saber com i amb qui s’han de relacionar de l’Ajuntament. Per tant, segurament és pertinent fer una reflexió i alguna previsió sobre quina pot ser
la forma més convenient de relació amb la organització
municipal.
Segurament no està de menys recordar que dins del mateix reglament de la sindicatura local (vegeu a l’annex el
model de reglament del FòrumSD) es defineix explícitament quines són les obligacions de l’ajuntament davant
la seva actuació:
•

Article 7 – Cooperació de l’Ajuntament: L’Administració municipal i, en general, tots els organismes,
instituts i empreses dependents del municipi auxi-
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•

Article 22.- Admissió de la queixa: Havent estat admesa la queixa a tràmit, el/la Síndic/a Defensor/a
de la Ciutadania ho comunicarà a la persona interessada. En aquest cas analitzarà el contingut de la
queixa, estudiarà les possibilitats de resolució i donarà compte i sol·licitarà, si s’escau, un informe escrit
i la documentació necessària de cada cas als responsables polítics o tècnics dels organismes, serveis o
àrees afectades, els quals procediran a contestar la
sol·licitud d’informació, a la major brevetat possible
i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes.

•

Article 23.- Persones o àrees no col·laboradores: El/
la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania podrà comunicar al Ple de la Corporació, mitjançant l’informe ordinari o l’extraordinari, el nom de les persones
i l’àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin
l’exercici de les seves funcions.

•

Article 27.- Discreció en la seva actuació: Les actuacions que hagi de realitzar el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania s’hauran de fer amb la reserva
i discreció necessàries, vetllant pel manteniment del
dret a la intimitat de les persones afectades, en especial pel que es refereix a la custòdia d’informació
de caràcter privat i confidencial, sens perjudici d’incloure’n les conclusions i valoracions generals dels
casos en els informes anuals.

Per tant, d’entrada, dues conclusions que hem de tenir
molt clares. D’una banda, cal entendre que el Síndic/a –
Defensor/a local està plenament facultat i autoritzat a
accedir a tota la documentació que tingui el consistori
i que li calgui pel desenvolupament de les seves funcions
d’anàlisi i resolució de les queixes (incloent les actuacions d’ofici).
Per altra, que la informació que disposa i a la qual acLES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT 21

cedeix es troba subjecte a les obligacions de reserva i
protecció de dades, motiu pel qual també ha de ser especialment curós respecte el seu ús i custòdia.
Però entenem que també és pertinent i ens cal un altra reflexió i consideració important i complementària
d’aquests criteris i que cada sindicatura haurà d’ajustar a
la realitat, dimensió i complexitat de la seva organització.
Ara ja sabem que podem accedir a tota la informació ue
disposa l’ajuntament sobre un cas o una queixa, però... a
qui li hem de demanar? A l’alcalde-alcaldessa, als regidors/es, als directius municipals, als caps o tècnics? Cal
establir alguna mena de circuit de comunicació interna
entre la sindicatura local i el consistori?
La nostra proposta en aquesta qüestió també sorgeix del
sentit comú. Cal disposar d’un circuit formal per les
problemàtiques i casos més complexos que ens puguin
arribar, però sempre i quan, la creació d’aquest circuit
no suposi un bloqueig de la circulació àgil de la informació per les qüestions més simples i quotidianes sobre les
quals haurem d’informar i resoldre amb terminis curts i
efectius.
Dit això, si valorem que la qüestió o la queixa és una consulta senzilla i d’un abast relativament simple, segurament no cal passar per l’alcaldia ni per cap regidor. En
aquests casos, i en termes de fer un ús racional dels circuits i de fugir d’excessives complicacions burocràtiques,
una trucada o un correu electrònic a algun cap o tècnic
del departament o servei afectat ens pot resoldre la nostra pregunta sense haver de complicar més la qüestió.
Aquesta forma d’actuar, si està correctament dimensionada respecte els casos que se’ns presentin, no té per
què significar cap menys valor que la resta de les nostres
gestions, i encaixa perfectament en una forma de treball
i abordatge de les qüestions que, les sindicatures locals
poden desenvolupar en la proximitat de l’àmbit local.
Amb tota seguretat, la mateixa dimensió i valoració que
fem des de la sindicatura del problema o la queixa que
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se’ns presenta serà la que ens faci decidir com i amb qui
ens haurem de relacionar, dins de la organització municipal per a treballar la possible solució. També sembla
convenient establir un model de relació respecte a la notificació de les resolucions als responsables municipals.
Hi tornarem més endavant per concretar alguns matisos
quan tinguem més definides les tipologies d’actuacions
que farem des de la sindicatura local.

3.3 :: La informació i l’assessorament
Hi ha ciutadans i ciutadanes que demanen ser atesos
pel Defensor/a o Síndic/a per tal de formular el que ells
d’entrada anomenen i defineixen com una queixa. Serà
habitual observar que manifesten i tenen una vivència
negativa de la qüestió que els afecta i quan l’exposen la
defineixen com un problema concret i real en base a la
seva experiència i vivència subjectiva. És molt possible
que ja hagin fet un recorregut per diversos serveis i responsables municipals sense obtenir una resposta o sense que s’hagin assolit acords o terminis compromesos. O
també és possible que sigui la primera vegada que volen
presentar una queixa, una petició o un suggeriment a
l’ajuntament.
A partir de l’anàlisi de la seva exposició és molt possible
anar observant que les qüestions que sorgeixen poden
ser quasi il·limitades, implicant alhora aspectes i temes
que són competència dels municipis, i per tant susceptibles d’una actuació de les sindicatures locals i altres
que poden ser de qualsevol altre àmbit, públic —i d’altres
administracions— o privat que cal analitzar amb deteniment. Així, és imprescindible concretar i identificar
correctament aquestes qüestions que poden estar barrejades dins d’un mateix cas: aspectes de competència municipal, autonòmic o estatal, qüestions referides
a procediments i tràmits, qüestions i repercussions de
caire legal, administratiu de l’àmbit públic, o civil o penal,
corresponent a l’àmbit privat, sobre impostos, propieLES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT 23

tats, consum, dificultats i conflictes de veïnatge, problemes i conflictes de família i una llarga llista on sovint ens
trobarem tota mena de qüestions.
És molt important tenir clar que les Sindicatures Locals
no ho poden resoldre tot. En moltes d’aquestes qüestions ni tenim els coneixements, ni tenim les competències ni el nostre objectiu és la seva solució, però des del
moment en què una oficina d’un síndic/a – defensor/a
obre les portes a la ciutadania i oferim la oportunitat
d’escoltar-los serà inevitable que sorgeixin aquesta diversitat de qüestions.
Per aquest motiu, coneixent els límits de les pròpies
competències i dels nostres coneixements i sense entrar
en competències alienes, caldrà trobar l’equilibri per acceptar i intentar resoldre les queixes pròpies de l’àmbit
local i saber donar una mínima resposta, orientació i derivació correcta que pugui evitar recorreguts innecessaris o excessivament burocràtics a les persones que
ens plantegen consultes o queixes d’altres àmbits.
Segurament ens trobarem amb qüestions en les que
tampoc queda del tot clar si es tracta d’una consulta de
primera o de segona instància. En aquests casos l’experiència i fer alguna consulta prèvia i verificació de la documentació que tingui la persona ens ajudarà a determinar i decidir com cal considerar i tractar la qüestió.
També és habitual observar que en molts casos no hi ha
definida una frontera clara entre la sol·licitud d’informació i el requeriment d’un assessorament més personal i directe. La ciutadania cerca contrastar una opinió
i trobar alguna mena de consell per part del Síndic/a o
Defensor/a a qui se li atorga el coneixement i l’autoritat per a informar, assessorar i donar una resposta a la
seva qüestió. És un espai on el síndic/a – defensor/a ha
d’aprendre a estar i posicionar-se correctament per intentar donar les respostes i opinions justes i adequades
a cada problemàtica des de la prudència i el respecte a la
realitat, valors i circumstàncies de cada persona.
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Aquest reconeixement moral de l’autoritat del Síndic/a
o Defensor/a també és un dels valors i característiques
que la institució ha de saber potenciar, aprofitant la posició de proximitat i empatia amb què pot treballar per
la ciutadania, però sempre assumint la responsabilitat i
el màxim rigor en cadascuna de les respostes o indicacions que siguem capaços de donar a qui ens planteja la
consulta.
Altres ciutadans amb més possibilitats, coneixements i
recursos personals poden adreçar-se directament a experts, gabinets tècnics o jurídics o altres instàncies sense haver de passar per les nostres oficines. Per tant, cal
valorar també que el benefici d’aquesta funció d’informació i assessorament queda especialment justificada
en la mesura es troba al servei dels sectors i col·lectius més desprotegits i amb menys recursos personals,
econòmics i socials dels nostres pobles i ciutats.
Per últim, pel tipus de casos que són, normalment haurien de ser intervencions breus i molt acotades en el
temps, donat que un cop s’ha pogut oferir la informació
i l’assessorament que cal, l’actuació s’ha de donar per finalitzada.
ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA – Informació i
assessorament
En cas que la problemàtica o demanda que s’hagi presentat sigui de competència municipal —una vorera malmesa,
l’avaria d’un fanal, un suggeriment sobre un parc, la petició
de la millora d’un carrer, alguna mena de petició, permís
o llicència municipal...— s’haurà de fer veure al ciutadà o
ciutadana que la seva qüestió ha de ser atesa en primera
instància pels canals normalitzats d’atenció que es disposen a cadascun dels ajuntaments: oficines d’atenció
ciutadana, regidories i serveis d’informació, aportant la
informació bàsica per tal de facilitar el coneixement del
lloc on s’ha d’adreçar per a presentar el seu cas, com ho
haurà de fer, i els terminis i els passos generals que cal
seguir i que marca el procediment administratiu.
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Aquest és un bon moment per fer una certa pedagogia
del que és la institució informant i clarificant les funcions de la sindicatura local i deixant clar quan pot ser el
moment de tornar a parlar de l’assumpte si és que s’esgoten els terminis, no arriba cap resposta, o la persona
entén que en la decisió de l’ajuntament s’hagi pogut vulnerar algun dels seus drets.
En cas que la problemàtica o demanda que s’hagi presentat no sigui de competència municipal, haurem d’orientar a la persona als recursos o serveis, públics o privats,
on pot resoldre la seva dificultat: plantejant les consultes
amb un advocat, amb un servei tècnic, adreçant-se a alguna altra Administració o d’altres llocs o serveis que es
puguin considerar adients.

via pública, habitatge, medi ambient, hisenda...5 ) municipals o supramunicipals, de forma separada al registre de
les queixes (recordem que encara no les podem considerar com una queixa per a la sindicatura).
Quant a la gestió i tancament del cas, només hi ha dos
possibilitats: mantenir-lo puntualment en tràmit, dins
del procés d’informar i assessorar, si encara hem de fer
alguna gestió o consulta; i tancat un cop s’ha finalitzat
aquesta actuació. Atès que no hi cap mena de resolució
formal no cal tampoc fer cap més notificació procedint
simplement a fer un breu registre a l’expedient del que
s’hagi fet i procedint al seu arxiu.

Això no exclou que, si es veu convenient, i en la mesura
de les possibilitats de cadascuna de les sindicatures locals, assumint que és impossible saber i orientar correctament sobre tot ens puguem plantejar fer alguna consulta bàsica amb d’altres serveis i/o especialistes externs
per oferir aquesta primera orientació amb un millor coneixement.

3.4 :: Les queixes

En alguns casos, i en funció de la mateixa posició de feblesa o desprotecció que es pugui observar en la persona
que ens planteja la qüestió, entenem que tampoc hem de
descartar la possibilitat d’oferir també un mínim suport
en aquests primers passos (ajudar-lo a redactar algun
escrit, a concretar una entrevista o demanar hora amb
algun servei...). En tot cas, cal explicitar i clarificar que
només es podrà ajudar i orientar a la persona en aquests
primers moments i que seran els experts a qui es deriva
el cas els competents per a resoldre els dubtes que es
puguin plantejar i el seguiment i resolució de la qüestió.

En aquest sentit, la pertinença d’una queixa a l’actuació
de les sindicatures locals està condicionada a què tingui relació i sigui objecte d’alguna de les competències
pròpies o que assumeix l’Administració municipal, els
organismes o les empreses públiques que en depenen;
i que puguem determinar clarament que se’ns presenta
com a segona instància, és a dir que l’Ajuntament ja ha
tingut la oportunitat de donar-li a la persona una resposta dins dels terminis previstos, o que aquests han estat
sobrepassats sense haver rebut cap resposta, o que es
considera que hi ha un error, manca d’aplicació o retard
en l’execució de la resolució o altres dificultats o, finalment, si la persona creu que en la resposta o en la decisió
de l’Ajuntament es vulneren algun dels seus drets.

Als efectes dels registres d’atenció a la sindicatura local,
aquestes actuacions s’haurien de registrar i comptabilitzar com actuacions d’informació i assessorament i
comptabilitzar-les dins de l’àmbit o àmbits generals als
que corresponguin les consultes (disciplina urbanística,
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En l’apartat anterior hem esmentat la diversitat de casuístiques i casos que pot arribar a presentar la ciutadania. Per tant, determinar que el que se’ns exposa pot ser
una queixa vol dir que reuneix els requisits formals a la
sindicatura per a ser admesa com a tal.

Cal tenir en compte que algunes de les persones que accedeixen a les nostres oficines no sempre disposen dels

Posteriorment
exposarem una
proposta de sistema
de classificació de les
actuacions i queixes.

5
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mitjans, recursos i coneixements suficients per presentar-nos les seves queixes per escrit. Ja n’hem fet esment
en l’apartat anterior quan hem comentat que per segons
quines persones caldrà oferir un cert suport i acompanyament als tràmits que hauran de fer. En aquestes circumstàncies, les sindicatures i el seu personal han de ser
suficientment flexibles i propers per facilitar el compliment del tràmit i recepció de la queixa, ajudant, si cal, a
la persona a elaborar i redactar l’escrit o el formulari que
haurem de tenir amb aquest objecte. Aquesta relació de
suport i ajut a la ciutadania —o a les entitats— també és
molt pedagògica i important per a les sindicatures locals
en la mesura que aconseguim donar més eines i empoderar a cada persona per tal que sigui l’actora i la protagonista de la relació, el vincle amb l’Administració, la
reivindicació del seu dret i la possible solució del seu
problema.
En el supòsit que la queixa que ens vulguin presentar
correspongui a competències estatals o autonòmiques,
caldrà fer arribar l’assumpte a les institucions adients del
Defensor del Pueblo o del Síndic de Greuges de Catalunya. En tot cas, la informació i la resposta que oferim a
la persona també hauria d’incloure l’anàlisi i la valoració
sobre si la qüestió o la problemàtica que exposa és una
primera o una segona instància atès que el recorregut
que haurà de fer no és el mateix i aconseguirem no fer-li
perdre temps en la seva reclamació (per exemple, una
cosa serà presentar una reclamació a la Hisenda estatal
o a la Seguretat Social i un altra derivar-lo al Defensor
del Pueblo si és que no ha rebut resposta o manifesta el
desacord amb la resolució rebuda).
Respecte el Síndic de Greuges de Catalunya, en aquest
darrer cas, i segons els acords establerts en el conveni
vigent entre un bon nombre dels Síndics i Defensors locals, s’estableix que es podrà incloure un informe propi
del Síndic/a o Defensor/a local per col·laborar en la tramitació i resolució de la queixa. En aquesta opció, atès
la implicació de la sindicatura local en la derivació de la
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queixa, i el sentit i objecte del mateix conveni, serà convenient esperar la recepció d’una còpia de la resolució i
informe final de la Sindicatura de Greuges de Catalunya
per incorporar al tancament definitiu de l’expedient.
Tot i així, respecte a les possibles queixes que puguin
arribar a les nostres oficines i tinguin per objecte l’Administració autonòmica, caldria informar a la ciutadania —si és que encara no ho ha fet— de la necessitat de
presentar la seva petició, reclamació o queixa en primera
instància davant el servei o departament corresponent i
donar l’oportunitat de rebre una resposta de l’Administració dins dels terminis legals establerts, requisit que
també haurà de complir si posteriorment pretén presentar la queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya.
Respecte el registre i classificació d’aquest tipus de qüestions recomanem registrar i incloure com actuacions d’
informació i assessorament els casos que siguin clarament una primera instància i registrar dins d’un mateix
apartat (vegeu el quadre al final) com a queixes trameses a d’altres institucions només les que haguem pogut
verificar que compleixen el requisit de ser una segona
instància.
L’admissió i la inadmissió d’una queixa.
L’article 19 del Reglament del FòrumSD defineix de forma
molt explícita quines són les “queixes excloses del seu
àmbit d’actuació”. I en aquest sentit es concreta que no
seran admeses a tràmit les reclamacions l’objecte de les
quals incorri en qualsevol de les següents circumstàncies:
a.

Es trobi pendent de resolució judicial.

b. Hagi estat formulada i admesa a tràmit davant del
Síndic de Greuges o del Defensor del Poble.
c.

Tracti matèria funcionarial o laboral d’acord amb
l’establert en el primer paràgraf de l’article 176.

6
Aquest article
del Reglament fa
referència a l’“excepció
d’aquelles persones
amb dependència
funcionarial o laboral
de l’administració
municipal o
dels organismes
dependents, en
aquelles qüestions
relatives a l’àmbit de
les relacions laborals o
de servei”.
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L’article afegeix que “el/La Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania declinarà la seva intervenció quan la queixa que
hagués estat formulada i admesa a tràmit, esdevingui objecte de demanda o recurs davant dels jutjats o tribunals”.
Com també es destaca a l’article 20, “no seran admeses
les queixes anònimes, aquelles en les qual s’adverteixi
mala fe o en les que manqui fonamentació”.
Una de les qüestions conceptuals que sovint sorgeix a les
oficines és el següent: com cal registrar una queixa (sobre competències locals) en primera instància?
•

•

Alternativa 1: atès que es tracta d’una queixa en primera instància cal redirigir-la al circuit normalitzat
previst al municipi. En aquest cas registraríem el cas
com una actuació d’informació i assessorament.
Alternativa 2: acceptar la queixa amb dos possibilitats similars de resolució: registrar-la com inadmesa
o registrar la queixa com a desestimada i tancar les
actuacions atès que no es tracta encara d’una queixa
en segona instància.

La proposta que pensem que és més correcta per a les
sindicatures locals és l’alternativa 1: assumir i registrar
l’actuació com una informació i assessorament. Considerem que acceptar la queixa per no admetre-la o desestimar-la pot anticipar i generar una certa frustració i
incomoditat a la ciutadania i, fins i tot, donar una imatge
negativa de la sindicatura local, de forma que sembli que
no ens volem involucrar en el seu problema o dificultat.
Entenem que és molt més adient i pedagògic informar
sobre els drets, procediments, terminis i deures de cadascú (especialment de l’Administració) per tal que la
persona pugui formular i tramitar adequadament al seva
petició, queixa o sol·licitud.
També estem convençuts que explicar que les administracions locals on treballem funcionen sovint i habitualment de forma correcta és convenient i no entra en
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contradicció amb la funció supervisora de la sindicatura
local, atès que ens dóna l’oportunitat de demostrar que
la institució estarà a prop de la persona, si és que la necessita, i que funcionarà com a mecanisme de garantia,
revisió i control de la bona administració que tots volem
i per la qual treballem conjuntament.
Per tant, informar correctament i adequada a la ciutadania dels tràmits i procediments i tancar l’actuació és
el més recomanable, deixant sempre la porta oberta a la
possibilitat que, si no rep la resposta adient, pugui tornar
a les nostres oficines per tramitar l’assumpte com una
segona instància.
Amb aquestes consideracions prèvies l’admissió formal
d’una queixa suposa, sense haver d’incloure cap prejudici respecte la seva resolució final, un treball preliminar
d’escolta a la ciutadania, de verificació de l’objecte de
la queixa, de la seva pertinença a l’àmbit competencial
municipal i de la pròpia sindicatura, així com d’una mínima verificació de la documentació que ens facilita el
promotor/a de la queixa i del compliment dels terminis
i procediment administratiu previstos per la qüestió que
haurà de ser objecte de revisió i anàlisi.
Respecte els terminis, el Reglament estableix que la ciutadania disposa d’un any, des de la decisió o moment en
què es produeix el cas o la possible vulneració de drets,
com a termini per a presentar una queixa davant la sindicatura local.
Finalment, destacar que la resposta que es doni davant
la inadmissió d’una queixa ha d’estar suficient motivada
i informada de forma clara per la persona que l’hagi presentat.
ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA – Tramitació de les
queixes
Si la queixa pertany a l’àmbit de competències propi de
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cessos de burocratització, s’haurien de desenvolupar
amb la màxima fidelitat possible les actuacions que es
preveuen al Reglament (article 22): confirmar la recepció
de la queixa i notificar l’acceptació del seu tràmit, procedir a l’obertura i creació de l’expedient de queixa, fer
les sol·licituds d’informes que es considerin necessaris,
procedir a l’estudi i l’anàlisi del cas per tal de poder arribar a la resolució amb aquestes quatre possibilitats que
seguidament intentarem definir adequadament:
•
•
•
•

Solució amistosa – intermediació 7
Queixa estimada
Queixa desestimada
Arxivada per desistiment

La Solució amistosa – intermediació

7
Després dels debats,
documents i reflexions
que hem anat
avançant respecte
aquesta qüestió,
assumim en aquest
document la proposta
de utilitzar el concepte
“intermediació” com a
més clarificador de la
tasca quotidiana de les
sindicatures locals que
el de “mediació”

Una de les possibilitats que sorgeix habitualment en el
tràmit d’una queixa és trobar-se en situacions en què
només començar a fer alguna pregunta o a demanar
algun informe sobre la qüestió, el problema o la dificultat es comença a desbloquejar: s’activa la resposta o la
solució, s’accelera la finalització d’un tràmit o finalment
s’executa alguna actuació compromesa i que havia quedat endarrerida per qualsevol motiu. També és possible
que des de l’àrea o el departament afectat, o per part del
mateix Síndic/a – Defensor/a, es pugui posar sobre la
taula alguna mena de proposta de resolució que, tot i no
ser exactament la que espera o vol la persona que presenta la petició, pugui ser suficient i acceptable pels interessos que reclama.
En aquests tipus de casos ens trobem amb queixes que
poden acabar amb una solució suficient i acceptable pel
promotor/a de la queixa, amb un tràmit i procediment
curt, de forma que també es puguin tancar amb una comunicació o resolució final també ajustada a la mateixa
dimensió de la queixa i la solució obtinguda. La resolució d’aquests casos es pot aconseguir a partir d’alguna
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trobada, conversa telefònica o correu electrònic entre la
sindicatura i el servei corresponent i l’intercanvi d’aquesta informació i consultes entre l’Ajuntament, el Síndic/a
– Defensor/a i amb la conformitat de la persona interessada.
Treballar, resoldre i tancar el cas com una solució amistosa – intermediació suposa implícitament una acceptació
i estimació de la queixa, atès que la intervenció i actuació de la sindicatura és la que aconsegueix un punt de
trobada i acord entre les parts davant una dificultat, un
problema o un desacord susceptible de ser valorat com
un greuge i resolt amb una recomanació.
De fet, en el que suposa la proximitat de les sindicatures
locals, aquest tipus d’actuacions, enteses com a solució
amistosa és on es pot evidenciar una de les característiques bàsiques de la institució: el concepte de magistratura de persuasió i la seva auctoritas en la mesura que
la solució de la queixa arriba exclusivament a partir de
la nostra intermediació, amb un diàleg obert i amb l’ús
de mecanismes i estratègies habituals en processos de
mediació i de resolució de conflictes i on totes les parts
afectades poden trobar assolits els seus objectius: el ciutadà resol la queixa, l’ajuntament resol el problema i el
síndic/a local ha aconseguit el seu objectiu d’ajudar a la
ciutadania i a l’Administració davant la possible vulneració d’un dret.
Resulta evident que el treball sobre aquests casos i la
seva resolució mitjançat una solució amistosa, també fa
possible la detecció d’aspectes i procediments que poden
ser susceptibles de millora dins de l’Administració local.
Independentment de la resolució final i del tancament
del cas, el Síndic/a o Defensor/a també podrà formular
i incloure propostes i recomanacions, generals o concretes, que hagi pogut trobar en la resolució d’aquesta
tipologia de casos dins del seu informe anual i de la forma que estimi més convenient.
Respecte la formalitat de les notificacions, en aquests
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casos, tot i que les parts implicades, els serveis i departaments municipals i les mateixes persones afectades,
hauran estat coneixedores de les gestions i del procés
que facilita la resolució del cas com una solució amistosa,
sembla convenient que des de la sindicatura es procedeixi a breu una notificació formal de la finalització i
tancament de l’expedient, deixant constància de la seva
resolució com a solució amistosa - intermediació i fent
arribar la notificació als promotors de la queixa i als responsables dels serveis que hi hagin participat i amb qui
hàgim mantingut la relació per a la seva resolució.
Cal destacar que en la majoria dels reglaments de les
sindicatures locals també es proposa que el Síndic/a o
Defensor/a pugui arribar a actuar com a “mediador/a
envers les parts en conflicte” i “proposar fórmules de
conciliació o acord als interessats que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes”. Això implica la
possibilitat de treballar la queixa des de l’enfocament
que ens proposa la mediació amb actuacions de intermediació (i podrà ser administrativa, estrictament parlant, en funció del cas que se’ns presenti o social quan
la queixa o el conflicte pot afectar i/o implicar a grups,
entitats o col·lectius més amplis que el d’un assumpte
particular o puntual entre l’Administració i una persona).
Atès que cal una certa reflexió més en profunditat dedicarem més endavant en aquest treball un punt específic
sobre la mediació i la resolució de conflictes des de les
Sindicatures locals.
La queixa estimada
Partim d’entrada del mateix supòsit. Hem verificat la
procedència de la queixa, que ja ha estat presentada pels
circuits normalitzats en primera instància i que no hi
ha resposta per part de l’ajuntament, que la resposta no
acompleix suficientment les expectatives del promotor
de la queixa o que hi podríem trobar la vulneració d’algun
dret.
La diferència respecte la tipologia anterior és que quan
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comencem al tràmit i gestió de la queixa des de la sindicatura local podem percebre que la resposta dels serveis municipals, pels motius que sigui, tampoc és la que
voldríem o esperaríem trobar: des de la manca de resposta les consultes o requeriments d’informes que fem
des de la sindicatura local, a la ratificació i confirmació
de les seves respostes (sense admetre o obrir cap possibilitat de canviar o modificar la decisió emesa). Son casos
on la sindicatura, atès que ha admès a tràmit el cas i considera que cal estimar la queixa, pot arribar a plantejar
propostes de solucions alternatives i que considera més
adequades a les que ha emès l’ajuntament, però dins del
procés de tràmit de la queixa la resposta que ens arriba
ens és possible percebre que aquesta és negativa i que
l’ajuntament no sembla predisposat a fer cap canvi en la
seva decisió.
En aquest casos, un cop esgotats els tràmits interns de
consultes, converses, reunions o sol·licituds i anàlisi d’informes per part de la sindicatura cal preparar i elaborar una resolució per escrit de la queixa per adreçar a
l’ajuntament i al seu promotor. En aquest escrit el Síndic/a – Defensor/a local haurà d’exposar la seva visió i
valoració del cas, exposar tota l’argumentació que consideri convenient, formalitzar per escrit quina és la seva
proposta de resolució i presentar-la a l’ajuntament per
tal que aquest doni també una resposta, que haurà de ser
motivada i per escrit.
També és molt important que el llenguatge utilitzat en
les actuacions de les sindicatures i en les resolucions que
s’hauran de donar com a resposta a la ciutadania sigui
directe, planer i comprensible, evitant un excés de termes tècnics o formalismes jurídics, sense que això suposi desvirtuar ni el seu fons ni les seves formes.
Dins de l’article 25 del model de Reglament que el
FòrumSD disposa i sota el títol de Manifestacions sobre
l’actuació de l’ajuntament es concreta que “en l’exercici
de les seves funcions d’estudi i resolució d’una queixa,
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el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania pot formular
a les autoritats i personal de l’ajuntament, les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius”.
Aquests pronunciaments es desprenen de la valoració en
termes de dret i d’equitat de les circumstàncies concurrents en la queixa concreta analitzada, poden tenir per
objecte demanar la revisió d’alguna decisió de l’ajuntament o deixar constància d’un fet. També es pot donar el
cas que alguns puguin aparèixer de forma combinada en
la mateixa resolució. Així:
a.

Un ADVERTIMENT a un servei municipal és una crida d’atenció quan s’ha constatat un perjudici material
o moral a la ciutadania que, en opinió del Síndic/a Defensor/a, 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.

d. Finalment, el RECORDATORI implica destacar els
deures legals que no s’han complert i que tenen els
serveis implicats davant la ciutadania en relació a la
queixa rebuda.
Quant a la formalitat de les notificacions de les resolucions emeses de les queixes estimades considerem convenient que aquestes es comuniquin als màxims respon36 LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT

sables tècnics (caps de servei, departament o directors)
i als respectius responsables polítics (regidors/es o tinents/es d’alcalde/essa). I en funció de la valoració que
puguem fer de la dimensió i importància que tingui la
mateixa queixa i la nostra resolució també caldrà notificar i donar compte de la resolució a l’alcaldia.
Un cop emesa i notificada la resolució hi ha diverses possibilitats de resposta a la sindicatura per part de l’ajuntament (vegeu quadre final) que haurem de comptabilitzar
als nostres registres anuals de recompte de casos:
•

Recomanació acceptada: L’ajuntament rep la resolució i accepta finalment la proposta de la sindicatura
local i executa i posa en marxa la solució plantejada.

•

Recomanació acceptada parcialment: l’ajuntament
rep la resolució però l’acceptació de la proposta de la
sindicatura local és només parcial.

•

Recomanació no acceptada: L’ajuntament no accepta
la proposta i manté la seva decisió.

•

Pendent de resposta.

Respecte les resolucions acceptades (total o parcialment)
s’ha d’entendre que encara haurem de fer un darrer seguiment de la resolució de la queixa, per tal de verificar
i confirmar, amb l’ajuntament i els afectats, que efectivament es compleix i s’aplica la resposta amb les gestions
que corresponguin (anul·lació d’un procediment, revisió
d’un tràmit, anul·lació d’una denúncia...) per tal de poder
fer-ho constar així a l’informe anual.
Quant a les recomanacions no acceptades només destacar la conveniència que aquestes, si es produeixen, es
puguin rebre amb la motivació clara i explicita que porta
a l’ajuntament a prendre aquesta decisió. Només correspon prendre nota i acceptar les decisions de cadascú.
L’informe anual podrà incloure els comentaris i/o valoracions que el síndic/a – defensor/a local estimi convenient sobre cadascuna d’elles.
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De la mateixa manera, i com a resultat d’aquest seguiment final de la resposta de l’Ajuntament, la constatació
de l’existència d’una resolució acceptada però no aplicada també hauria de ser objecte de reprovació i ser destacada amb una valoració negativa a l’informe anual.
Quant a les recomanacions que estiguin pendents de
resposta pel silenci de l’ajuntament i després d’un termini prudencial (sis mesos) i de la reiteració de la petició
de resposta (cada dos mesos a partir de la primera notificació) proposem considerar-les com a resolucions no
acceptades posant de manifest com un element agreujant l’absència de resposta de l’ajuntament a la mateixa
sindicatura local
La queixa desestimada

Entre moltes
d’altres “queixes” que
podríem destacar
com a “desestimades”
i només a títol de
major clarificació:
una multa de trànsit
(correctament
“imposada”),
la denegació
d’una llicència
d’obres (ajustada
a la normativa),
la denegació
(degudament
argumentada i
motivada) d’una
sol·licitud de subvenció
o d’un ajut i molts
d’altres exemples que
trobarem als Informes
que presenten
anualment les
sindicatures locals als
respectius plenaris

8

Desestimar una queixa suposa constatar que la resposta
o la decisió de l’ajuntament s’ajusta a la legalitat i que no
es pot determinar cap vulneració dels drets de la persona. En aquest sentit sovint ens trobarem amb casos i
queixes en les quals, després de l’anàlisi de la incidència i/o els fets que ens presenta la ciutadania, valorem
que no hi ha cap motiu ni argumentació per justificar el
sosteniment d’una queixa un cop hem verificat que la
resposta de l’ajuntament s’ajusta al que es determina a la
normativa i es pot considerar totalment correcta8.
En aquests casos cal fer un important esforç per intentar
aconseguir que el promotor/a de la queixa pugui entendre i assumir els motius de la denegació de la seva
petició. Són casos en els que haurem d’intentar treballar
la decepció de la persona davant unes expectatives de
resposta o de solució d’un problema que l’ajuntament,
amb les normatives vigents i assumint el que li correspon per les pròpies competències, no li pot oferir. Aquí
haurem d’intentar explicar adequadament i de forma entenedora el que es determina en la normativa, amb un
especial interès per a què la ciutadania pugui visualitzar
que la resposta ha estat correcta i justa, amb l’aplicació
d’uns procediments i un funcionament de l’Administració
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pública transparent i respectuosa amb la legalitat vigent.
Tot i així també podem trobar-nos amb alguns casos i
queixes en les quals sigui necessari incorporar més matisos a la resposta i a les nostres conclusions. Ens referim a casos i queixes en les que, després de l’anàlisi de
la resolució de l’ajuntament i de revisar l’aplicació que
s’ha fet de les normatives, observem que la resposta és
correcta i és legal però valorem que ‑en termes de equitat‑ aquesta no és justa. En casos així és quan el Síndic/a
– Defensor/a local pot desestimar la queixa (no podem
donar la raó a la persona que la presenta i cal reconèixer
que la decisió i resposta de l’ajuntament s’ajusta a la norma) però pot presentar, de forma complementària, una
recomanació o un suggeriment (demanar la modificació
d’una ordenança per incloure un supòsit que no s’havia
previst o una circumstància nova i sobrevinguda o la modificació i la millora d’algun procediment administratiu,
per exemple).
Finalment, cal recordar el que es proposa en aquest document respecte les possibles queixes que caldria desestimar per tractar-se de competències alienes9.
Respecte les notificacions de les resolucions de queixes
desestimades considerem que no sempre serà necessari
fer arribar les notificacions a tots els responsables implicats, des de la voluntat d’evitar excessos de burocratització interna i sempre que tinguin per objecte casos amb
poca transcendència o dimensió global i que es puguin
generar i resoldre amb processos de verificació simples
i de clarificació de la informació amb els serveis implicats10.
Tot i així, si la valoració i la dimensió del cas ho recomana, caldrà igualment informar de la resolució als responsables tècnics (caps de servei, departament o directors)
i als respectius responsables polítics (regidors/es o tinents/es d’alcalde/essa). I en funció de la mateixa valoració que hàgim pogut fer, notificar i donar compte de la
resolució a l’alcaldia.

9
Vegeu la reflexió
que fem al principi
de l’apartat 3 i el
criteri que proposem
respecte a l’admissió
i la no admissió d’una
queixa que tingui per
objecte competències
alienes a les de
l’Ajuntament.

A tall d’exemple, i
després de verificar
que un procediment
del recurs d’una multa
s’ha fet correctament i
que la sanció imposada també s’ha ratificat i
informat correctament
en temps i forma, tampoc caldrà ocupar més
temps sobre l’assumpte als responsables
tècnics i polítics.

10
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La queixa arxivada per desistiment

3.5 :: Les actuacions d’ofici

En algunes ocasions, un cop admesa la queixa i dins del
procés de gestió i el seu tràmit, també és possible trobar-nos amb la manca o pèrdua d’interès del seu promotor respecte el cas, deixant de facilitar-nos la informació
necessària pel seu tràmit i sense fer cap més seguiment
o deixant de mantenir el contacte amb la nostra oficina
sobre el seu assumpte.

Amb independència de les actuacions que es realitzen
derivades d’una petició o queixa de la ciutadania, el Defensor/a o Síndic/a també pot obrir i presentar a l’ajuntament una actuació d’ofici. Aquests actuacions es poden
generar a partir del coneixement del propi Síndic/a o
Defensor/a de casos puntuals on pugui haver un possible
greuge o també a partir d’una visió més general, a nivell
de ciutat, d’una determinada problemàtica o dificultat.

En aquests casos procedirem al tancament de l’expedient
com a arxivades per desistiment i, si ja havíem procedit a
contactar amb algun servei o departament, fer-los constar simplement el tancament de les nostres actuacions.
Aquest quadre resumeix i recull l’esquema bàsic de classificació i tractament de les queixes que hem exposat en
aquest apartat:

CLASSIFICACIÓ I TRACTAMENT DE LES QUEIXES
Admeses
Solució amistosa - Mediació
Estimades
Recomanació
acceptada
Acceptada parcialment
No acceptada
Pendent de resposta
Desestimades
Arxivades per desistiment
En tràmit 11
Inadmeses
Trameses a d’altres institucions (Síndic de Greuges de Catalunya,
Defensor del Pueblo)
Actuacions d’ofici
Qualsevol queixa que tinguem en procés de gestió, seguiment o estudi a data del tancament de
l’exercici i per l’informe anual (31/XII) l’haurem de considerar com a queixes en tràmit.

11
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Alguns exemples d’actuacions d’ofici poden ser la proposta de modificació i millora d’una determinada ordenança o per cridar l’atenció de la corporació municipal
sobre situacions importants per l’interès general de la
ciutat (sobre la via pública, l’urbanisme, el trànsit d’un
sector o d’un barri de la ciutat), davant la constatació de
dificultats socials (persones en posicions de vulnerabilitat, amb dificultats per l’accés a l’habitatge o situacions
d’exclusió residencial) o d’altres similars de casuístiques
molt diverses.
Segurament cal reconèixer que una actuació d’ofici pot
ser un tipus d’actuació compromesa i delicada d’afrontar per part del Síndic/a – Defensor/a local. És molt
probable que el seu objecte sigui un assumpte difícil de
considerar des d’una mirada local, però no per compromesa o difícil hauríem d’evitar entomar reptes i qüestions
que tinguin una transcendència important i directa per
la defensa dels drets de la ciutadania. També és possible
que les problemàtiques objecte de la recomanació es trobin dins d’espais dubtosos pel que fa al marc normatiu i
amb competències creuades o concurrents entre diverses administracions (local, autonòmica i estatal). Finalment també ens podem trobar amb la necessitat d’haver
de manifestar-nos amb alguna actuació d’ofici en qüestions on hi hagin debats oberts entre els grups polítics,
associacions i entitats de la ciutat respecte a l’aplicació
de solucions i alternatives diverses en funció de l’opció i
model amb que es reconeix cada grup.
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Cal assumir-ho amb claredat i amb fermesa. Intervenir
en els assumptes públics és fer política. I les sindicatures locals, cada Síndic/a – Defensor/a local també fa
política. La diferència amb la resta d’actors és en que la
seva opció no és deriva ni condiciona per cap política
partidista sinó a partir de la concepció i definició dels
drets de les persones i del respecte als Drets Humans i
la seva materialització en drets econòmics, socials i culturals de proximitat, i per tot el que per les sindicatures
locals suposa tenir el Dret a la Ciutat com objecte bàsic
i central de la seva actuació.
Així, una resolució d’ofici es formula exclusivament amb
l’objectiu d’aconseguir el benestar, respecte i màxim
compliment de tots i cadascun dels drets de la ciutadania. I en nombroses ocasions les alternatives que aquesta
es plantegin podran ser més o menys complexes però no
per això menys necessàries de posar-les sobre la taula.
L’actuació d’ofici també esdevé un moment on la institució s’haurà d’esforçar per manifestar de la forma més
evident i clara possible la posició i l’exercici de la seva
independència i objectivitat. I també la seva capacitat de
considerar i valorar la problemàtica objecte de l’actuació
en termes de dret i equitat, assumint la responsabilitat,
quan sigui convenient, de proposar millores i assolir solucions que, si és necessari, puguin requerir jugar al límit
o desbordar algunes fronteres de l’ordenament jurídic vigent en qüestions i situacions on la realitat ja pugui haver
superat i desbordat aquestes prescripcions.
Com a darrera observació, cal destacar que la conveniència de que les actuacions d’ofici, justament per la transcendència que poden tenir i el seu compromís respecte
l’ajuntament i la ciutadania, disposin d’una forta, acurada
i consistent motivació. Però dit això i posat l’assumpte
sobre la taula, la missió del Síndic/a – Defensor/a local
es intentar sempre anar més enllà, proposar millores i
aconseguir un major respecte i compliment de tots els
drets de les persones.
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Quant a la formalitat de les notificacions de les actuacions d’ofici considerem convenient que aquestes es
comuniquin directament a l’alcaldia, amb còpia als regidors/es o tinents/es d’alcalde/essa responsables de
l’àrea que tingui la responsabilitat i amb còpia als màxims
responsables de la direcció i gestió del consistori. Un cop
feta aquesta notificació, i amb base al principi de transparència, també s’haurà de comunicar la resolució emesa a la resta dels grups municipals amb representació al
consistori pel seu coneixement.

3.6 :: Les queixes, la mediació i la resolució de
conflictes: reconsideracions finals 12
En aquest punt volem reprendre i destacar de nou alguna de les consideracions que hem apuntat anteriorment
quan hem assenyalat l’abordatge de casos resolts amb
una solució amistosa – intermediació13 i especialment
respecte a l’ús i la concepció del que és o el que pot ser la
mediació des d’una sindicatura local.
Per tant, sembla doncs necessari que en aquest document
reconsiderem amb cert deteniment, a que ens referim
quan, des de les sindicatures locals, estem posant sobre la
taula una paraula, i un concepte —mediació— sobre el qual
podem trobar visions i concepcions diverses respecte la
seva definició, el seu objecte i el seu ús. Bàsicament per
anar descobrint quin és el paper que pot tenir una sindicatura local com a institució mediadora: fem realment mediacions o utilitzem tècniques i eines que també s’utilitzen
en el camp de la mediació? El que fem són mediacions o
fem intermediacions (i per saber-ho haurem de definir i
conèixer prou bé que és cada cosa)? Quin és el paper d’una
sindicatura local davant la resolució d’un conflicte social?
És el mateix que la sindicatura local es trobi davant una
possible mediació administrativa (una discrepància sobre
una llicència urbanística) a què es trobi davant una possible mediació social (un conflicte veïnal per la manca de
recursos socials en un barri)?

Com a complement
d’aquest punt
podeu consultar les
dues monografies
del FòrumSD
dins de la nostra
web (http://www.
sindicatureslocals.cat/
documents) i que en el
següent text es citen.

12

13

Veure capítol 3.4
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La resposta no és simple. Tant és així, que a data d’avui
el FòrumSD ja ha dedicat dues de les seves monografies
a l’anàlisi del que pot ser i de com hauria de ser entesa
la mediació des de les sindicatures locals: La mediació
administrativa i/o social (Muntsa Costa)14 i Les sindicatures municipals de greuges i la mediació administrativa
(Blanca Barredo, Mercè Balasch, Jordi Casajoana, Manel
Canyemeres, Carles Dalmau)15. Aquests són dos textos i
propostes complementaris respecte la visió i possibilitats que ofereix la mediació i que ens poden servir per
anar clarificant l’espai i el lloc que aquesta pot tenir dins
del paper institucional que desenvolupen les sindicatures locals.
Aquest és el primer paràgraf que ens podem trobar en la
primera monografia, en la introducció del treball, com a
declaració de principis del que podríem entendre com a
mediació des de les sindicatures locals:
COSTA, Muntsa:
La Mediació
administrativa
i/o social. El Futur
dels Síndics
Locals. Proposta
d’implementació de
processos de mediació,
gestió alternativa
de conflictes socials
i administratius
(ajuntamentciutadania) com a
praxis habituals dels
Síndics/ques Locals en
els seus reglaments
i competències.
Monografies del
FòrumSD. 2018.

14

DALMAU, Carles,
(Coord.); BALASCH,
Mercè; BARREDO,
Blanca; CANYAMERES,
Manel; CASAJOANA,
Jordi; Les sindicatures
municipals de greuges
i la Mediació Administrativa. Monografies
del FòrumSD. 2019.

15

“La mediació administrativa, entesa com l’anàlisi i la
gestió dels conflictes de la ciutadania i/o comunitat
que comparteix vincles i territori, en què l’Administració local n’és una de les parts, és una eina molt poc
utilitzada però amb grans possibilitats d’aplicació per
transformar la gestió pública, moltes vegades excessivament rígida.”
I més endavant, es defineix el següent quan es parla d’un
“conflicte públic o col·lectiu”:

de conflictes socials com una institució amb clares funcions d’ADR (en anglès: alternative dispute resolution, és
a dir, resolució alternativa de conflictes), el mateix treball
també afirma que:
“Encara que els Síndics/ques no tenen un paper específicament definit en matèria de conflictes socials, el
seu rol és de garants dels Drets Humans i mediadors
en els casos que siguin de la seva competència. Per
tant, davant d’un conflicte a la ciutat, tenen el deure
d’impulsar i garantir els drets dels que es troben involucrats en el conflicte, i de manera particular de la
part més dèbil, indefensa o vulnerable.”
(...)
“La mediació administrativa ofereix un equilibri entre l’interès general i la necessitat de la ciutadania de
relacionar-se amb una administració que promogui
la seva confiança, escoltant i reconeixent-ne les diferencies, sense oblidar els interessos públics.”
En una direcció similar i complementària, incorporem
aquí també la reflexió inclosa en la segona monografia
editada, quan es destaca que:
“...les institucions de defensoria de drets de la ciutadania, a nivell autonòmic el Síndic de Greuges de Catalunya (ex lege) i els Síndics Municipals de Greuges,
són institucions amb capacitat per mediar, no sols
amb potencialitat mediadora –en el cas en què no disposin de la habilitació pertinent via ordenances municipals–, sinó que ho són per la seva pròpia gènesi,
tant per la forma en què són escollits els o les titulars
com per la missió, finalitats, objectius o el mandat que
reben del Ple municipal que els nomena.”

“El conflicte públic o col·lectiu és aquell que afecta a
tota una comunitat i està relacionat amb les necessitats, interessos i demandes de les persones. La majoria d’aquests conflictes estan condicionats per la
garantia de l’estabilitat i seguretat que han de donar
les administracions i, per tant, cal entendre que l’Administració local és part implicada en la resolució de
conflictes públics o col·lectius del seu territori.”

I en el mateix document, s’afirma respecte l’“activitat
mediadora” a les sindicatures locals:

I d’aquesta mateixa introducció respecte el paper que
poden desenvolupar de les sindicatures locals davant

“...hem de focalitzar l’atenció en una vessant de l’activitat o comesa dels Síndics que habitualment que-
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da a l’ombra, tapada per l’activitat resolutiva, que és
la principal. Em refereixo a l’activitat mediadora. Qui
està capacitat i obligat a posar-se davant o enfront
de l’ajuntament també pot posar-se al mig (entre les
dues o més parts) sense perdre ni un bri de la seva
imparcialitat, independència i autonomia. Ho podrà
fer si les parts en contradicció així li ho reconeixen i
demanen, cada part, segons el marc i abast derivat de
l’autonomia de la seva voluntat. La part privada és més
directa i la pública necessitada de les habilitacions legals pertinents.

tades arribin a un pacte mitjançant l’actuació d’un mediador/a, però llavors hauríem de tenir clar les nostres
possibilitats i saber definir amb precisió el que fem: si
estem fent realment una mediació (estem capacitats i
som mediadors?) o si abordem el cas utilitzant alguna de
les tècniques comunes i utilitzades per aquests (però no
exclusives d’aquest àmbit). Potser també haurem de saber reconèixer que el que fem, més habitualment, amb
molts dels casos que ens arriben és més una actuació i
una funció d’intermediació que de mediació, sense que
aquesta actuació perdi res del seu valor.

A priori i com a generalització, tal com de forma indubitada pot i ha de fer el Síndic de Greuges de Catalunya, els seus homòlegs de l’àmbit local estan cridats a
desenvolupar tasques mediadores. En la meva opinió,
poden i han de fer-ho. De fet, ho fan –excusin el joc
de paraules– com així consta en els informes anuals
d’aquestes institucions en citar activitats resolutives
sota la denominació d’acord amistós, mediació amb
l’àrea corresponent, solució amistosa, etcètera. De
fet, s’està citant una activitat mediadora de facto, que
és expressió del sentit comú, activació del principi de
subsidiarietat quasi en estat pur i del de celeritat, immediatesa, a la vegada que d’economia processal”

Des del FòrumSD entenem que una sindicatura local no
es pot ni s’hauria de restringir simplement a l’atenció
de casos i queixes individuals. La seva missió va molt més
enllà de l’atenció i resolució de queixes: també ha d’assumir la promoció i la difusió dels Drets Humans, vetllar
pel bon govern, la qualitat democràtica dels ajuntaments,
les bones pràctiques i el civisme. Ha d’atendre els casos
i les queixes individuals que se li presenten i però també haurà d’actuar i ser proactiva davant dels conflictes
socials i les queixes col·lectives que puguin sorgir als
respectius pobles i ciutats. Només cal reconèixer i fer
evident una realitat que sovint arriba a qualsevol sindicatura local: un conflicte social en un barri, amb entitats
ciutadanes, veïnat i l’ajuntament confrontats per qüestions diverses de planificació urbanística, demandes socials, queixes col·lectives i diversos elements que poden
concórrer fàcilment en un mateixa situació o conflicte
sobre el qual ens trobarem sovint amb la vulneració de
drets i situacions de desigualtat per part de persones,
famílies o col·lectius.

Tot i que, de fons, puguem parlar de forma comuna de
l’abordatge d’una queixa des de la mediació, no és el
mateix haver d’afrontar un procés amb aquesta tècnica
amb una queixa i un conflicte clarament administratiu
(la discrepància i queixa sobre una llicència urbanística,
sobre una sanció de trànsit o administrativa d’un particular) que l’abordatge i la queixa que ens pugui arribar
de col·lectius, grups o barris (el conflicte per les discrepàncies sobre un pla de reforma urbanístic, la manca de
recursos o equipaments o la denuncia de situacions de
vulnerabilitat i/o exclusió social en alguna zona...).
Es evident que una queixa individual també es pot abordar amb una mediació i aconseguir que les parts enfron46 LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT

És en aquest sentit, que des del FòrumSD sempre apostarem per unes sindicatures locals que tinguin la iniciativa, la capacitat, els coneixements i els mitjans
suficients per l’abordatge i la resolució dels conflictes
socials, des d’una posició favorable per assumir fer de
intermediadors davant aquests conflictes i dificultats
que se li puguin presentar.
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Finalment i per acabar aquest punt, l’àmbit de la mediació és avui encara objecte d’anàlisi, reflexió i consideracions al voltant de seva aplicabilitat i implantació, ja sigui entre subjectes privats com entre la ciutadania i les
administracions (un àmbit de mediació realment encara
molt poc desenvolupat). La formació i la reflexió sobre
aquestes qüestions seran imprescindibles des de les
sindicatures locals i des del propi FòrumSD. I és evident
que aquesta reflexió pot donar lloc a considerar i reconsiderar que és el que es pot afrontar i el que no des d’una
sindicatura local. I en la mesura que es vulguin o es puguin afrontar dificultats i conflictes administratius i/o
socials, caldrà també assumir la necessitar de disposar
dels mitjans i de la formació personal suficient per encaixar tots aquests casos i conflictes amb la suficient capacitat, solvència i garanties.

3.7 :: El principi d’equitat 16

16
Per complementar,
podeu consultar
aquest article
a l’apartat de
documentació de la
web del FòrumSD:
PONCE, Juli. Revisió
d’ofici i revocació:
similituds, diferències,
problemes i possibles
solucions. On podrien
els ombudsman
locals incidir més
eficaçment? a DÍEZ,
Laura; PONCE, Juli;
CABEZUELO, David;
Equitat i Seguretat
Jurídica. Monografies
del FòrumSD, 2018.

Una de les característiques principals de la institució que
des de les sindicatures locals sempre s’ha volgut destacar és, al costat de la proximitat a les persones i la independència, el principi d’equitat en les resolucions dels
casos i les queixes, principi que cal incorporar, quan
s’estimi adient, més enllà del que puguin arribar a fer
explícit les lleis i les normatives a l’hora de prendre
les decisions. És, per tant, convenient que dediquem un
temps a revisar el que en termes jurídics es té en consideració sobre aquest principi.
Respecte l‘equitat l’article 3.2 del Codi Civil assenyala que
aquesta ha de ser “ponderada obligatòriament en l’aplicació de les normes” (podeu cercar la interpretació que
es fa d’aquest principi en la Sentència del Tribunal Constitucional STC 96/1989, de 29 de maig). També es destaca que el principi d’equitat determina el “punt d’equilibri
entre els interessos i pretensions en pugna” i que actua
com a un “corrector de la generalitat de la llei” (Sentència
Tribunal Suprem STS 15/11/2006). En la mateixa direcció
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es fa referència a la pretensió d’“humanitzar i flexibilitzar
l’aplicació individualitzada de les normes jurídiques quan
el resultat de la seva estricta observança, en el context
de les singulars circumstàncies concurrents, pugui resultar contrari a altres principis o valors de l’ordenament
jurídic” (Sentència Tribunal Suprem STS 19/12/2013).
Així doncs, l’equitat seria l’aplicació d’un principi que les
sindicatures locals poden reclamar i invocar a l’hora de
prendre una decisió i emetre una resolució. Especialment pels casos en que es pugui percebre i determinar
l’aparició d’un desequilibri o no coincidència de criteris
entre el que és legal (el que diu o determina a la llei) i
el que entenem que és just (el que creiem que s’hauria
d’haver determinat). Amb la invocació d’aquest principi
i acompanyat de l’argumentació, motivació i justificació
pertinents, les sindicatures locals poden emetre les seves
resolucions i sol·licitar, si s’escau, la revocació, invalidesa
i revisió d’actes administratius que hagin pogut resultar
desfavorables per a la ciutadania i proposar la presa de
decisions alternatives més justes.
En aquest sentit cal destacar que el principi d’equitat es
troba posicionat en la mateixa direcció que les obligacions
que es determinen i del que entenem actualment com a
bona administració, també un dels principis a mantenir i
a citar, de forma proporcionada i ajustada, dins de les resolucions que com a sindicatures locals haurem d’emetre.
El context de la invocació i l’aplicació d’aquesta justificació dins d’una resolució s’articularia, en paraules del
professor Juli Ponce, davant “supòsits en que les obligacions de bona administració en combinació amb l’equitat
porten als ajuntaments a retirar sancions imposades de
forma legal però que, per les circumstàncies concretes,
es consideren inoportunes, danyoses d’una manera o altra per l’interès general al ser excessives per a la persona
que les pateix”17.

PONCE, Juli. Obra
citada.

17
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4 :: EL FUNCIONAMENT
DE L’OFICINA
És molt important definir la ubicació i dimensionar correctament l’oficina del Síndic/a – Defensor/a local a
la mateixa dimensió i circumstàncies de la localitat. No
seran els mateixos requeriments i necessitats per desenvolupar el treball d’una sindicatura d’un municipi de
10.000 o 20.000 habitants que les d’un gran municipi de
més de 200.000 habitants. I és evident que la dotació de
mitjans (recursos personals, econòmics, espais i altres)
s’haurà de fer en coherència al que s’hagi previst a l’hora
de determinar la dedicació al càrrec del Síndic/a – Defensor/a local, com ja hem destacat anteriorment (veure
apartat 2.3).
És imprescindible que en l’oficina es pugui visualitzar
de forma clara i suficient que la sindicatura local no és
un servei més de l’ajuntament sinó que es tracta d’una
institució independent i que treballa des de l’autonomia
de què gaudeix el seu titular. Per tant, en principi no és
convenient que la oficina estigui al mateix Ajuntament.
Cal trobar una seu en un lloc separat però suficientment
proper, que garanteixi l’accessibilitat a les persones amb
mobilitat reduïda i amb totes les garanties per garantir la
privacitat i confidencialitat de les entrevistes.
També és imprescindible que disposi dels elements bàsics necessaris pel correcte desenvolupament del seu
treball: ordinador amb connexió a les xarxes, telèfon
(mòbil i fixe), taula de treball, i algun espai complementari per a rebre visites o poder fer reunions amb diverses
persones, algun col·lectiu o entitats.
Caldrà que disposi del personal necessari pel correcte
funcionament de l’oficina que, en termes de dependència jeràrquica, només hauran de dependre del titular de
la institució. Des de la nostra perspectiva la dotació de
personal bàsica-ideal que hauria de conformar una sin50 LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT
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dicatura local, a banda del mateix titular, serien tres persones: un adjunt/a, un assessor/a jurídic i una persona
com a informador/a i suport administratiu.
En tot cas, és evident que s’haurà de dimensionar l’equip
i els temps dedicació del personal de l’oficina al que es
determini en el moment de la creació de la institució i
el nomenament. I en ciutats o pobles on el síndic/a –
defensor/a tingui una dedicació parcial, s’haurà d’ajustar
també la dedicació de la persona que faci el suport jurídic. Tot i així considerem imprescindible que la persona
que estigui fent el suport administratiu tingui una dedicació complerta, per tal que la primera atenció, personal, telefònica o per correu electrònic es pugui fer dia a
dia, amb l’oficina oberta i poder concertar a l’agenda les
visites, entrevistes i reunions que calgui.
És evident que dins de l’oficina s’haurà de disposar igualment de un lloc adequat i protegit per a la correcta preservació de la documentació, dades i expedients amb
totes les mesures de seguretat oportunes i que es dictaminen dins de la normativa i la Llei de Protecció de Dades.
També cal determinar i explicitar el pressupost de la
sindicatura, tenint en compte els costos bàsics que comporti el desenvolupament de la seva tasca: edició i presentació de l’informe, difusió de la institució, així com de
desplaçaments i assistència a reunions, jornades o trobades i altres costos, com pot ser la quota anual al propi
FòrumSD o altres despeses similars. Ja n’hem fet esment
anteriorment quan hem exposat la qüestió de la remuneració del Síndic/a – Defensor/a local, quan es proposa
que el nomenament inclogui la determinació explicita
d’aquest pressupost i dels mitjans i recursos materials i
personals que la sindicatura local disposarà pel seu correcte funcionament.
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5 :: LA PROTECCIÓ DE DADES I
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
La protecció de les dades amb que es treballa a les Sindicatures Locals és un dels requeriments que de forma
imperativa cal implementar. L’atenció a la ciutadania, ja
sigui amb expedients d’informació i assessorament com
en la recepció i tràmit de queixes ens comportarà sovint
haver de recollir, custodiar i treballar de forma correcta molts tipus de dades, sovint amb un grau màxim de
sensibilitat.
També haurem de relacionar tots aquests requeriments
que se’ns emmarquen en termes de protecció de dades
amb les obligacions que provenen dels actuals dictats
que suposa l’adaptació del funcionament de l’Administració sota els paràmetres i requeriments de funcionament
sota criteris i plataformes de l’administració electrònica.
A nivell d’identificació, els fitxers de dades de la sindicatura, i en funció del tipus de consulta o de queixa poden ser susceptibles d’haver de recollir dades com: nom
i cognoms, DNI, NIF, NIE i/o passaport (individuals o de
la unitat familiar), l’adreça postal o electrònica, telèfon,
dades de la targeta sanitària i/o de la Seguretat Social,
llibre de família o altres relacionades amb la consulta o la
queixa rebuda.
A nivell del context personal o familiar que ens correspongui atendre és molt possible que des de la sindicatura
s’hagi de recollir i treballar amb informació especialment
sensible com poden ser: circumstàncies personals i vulnerabilitat social i/o econòmica, dades acadèmiques i
professionals, sobre l’ocupació i/o l’atur, sobre la disponibilitat de propietats i recursos, deutes, desnonaments,
ocupació d’habitatges i altres situacions d’exclusió residencial, sobre resolucions i sancions administratives,
diagnòstics de salut, discapacitat física, psíquica o intel·lectual, sobre l’origen ètnic, l’orientació sexual i les opLES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT 53

cions religioses, qüestions relacionades amb la violència de gènere, condemnes i delictes penals, consum de
tòxics i/o dependències, menors amb dificultats i/o necessitats educatives especials i moltes altres que podem
arribar a conèixer.
Amb tot això, volem destacar que les sindicatures locals han de ser conscients que assumeixen una responsabilitat molt important a l’hora del tractament, ús
i protecció de totes aquestes dades. Treballar amb tota
aquesta informació suposarà haver d’equilibrar adequadament la informació que es demana i la que es facilita
en les nostres comunicacions.

Normativa de referència:
•

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades18.

•

Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals19.

Com a criteri general val a dir que per la correcta atenció
no cal recollir més dades que les que siguin estrictament
necessàries, tinguin relació directa i serveixin per poder
respondre de forma correcta al requeriment que se’ns
presenti. També serà imprescindible que les persones
que acudeixin a les nostres oficines estiguin informades
d’aquesta recollida de dades i ens autoritzin, de forma
explícita i amb la seva signatura, a la seva recollida, ús
i possible transferència a l’hora de treballar la seva consulta o la resolució del seu cas.
Tota aquesta informació s’haurà d’incorporar i formar
part de l’arxiu (electrònic) de la Sindicatura (registre
d’expedients o base de dades) amb els suficients mecanismes i procediments de custòdia i de control d’accés.
I en el moment en que disposem d’aquest fitxer en funcionament caldrà registrar-lo amb totes les garanties i
requeriments necessaris davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca). A la
web de l’APDCAT trobareu tota la informació necessària
respecte la normativa i els mecanismes i tràmits precisos
pel compliment de la Llei. I caldrà que el Síndic/a – Defensor/a formalitzi l’alta registre en coordinació amb els
criteris i mecanismes de protecció de dades que s’hagin
establert a cada ajuntament.
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https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/
Reglament_general_de_proteccio_de_
dades/documents/2RGPD-v7-Cat.pdf

18

19
https://apdcat.
gencat.cat/web/.
content/01-autoritat/
normativa/documentos/LLEI-ORGANICA3-2018-BOE-A-201816673-C.pdf

LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT 55

6 :: L’INFORME AL PLE
L’informe anual és un moment molt important per a les
sindicatures locals. Es la forma en que la institució fa
una rendició de comptes de la seva tasca davant el plenari municipal i la ciutadana. No és una memòria, en
la mesura en que el procediment administratiu preveu
habitualment que les memòries (d’un servei o un recurs
municipal) es presenten al plenari municipal i, en principi, han d’obtenir-ne l’aprovació. És per això que el Reglament estableix la presentació d’un “informe anual” de
la Sindicatura Local en la mesura que el tràmit davant el
plenari municipal és el de “donar compte de les actuacions del Síndic/a – Defensor/a de la Ciutadania de... a
l’exercici 20xx” i que aquest Informe no ha de ser aprovat
ni rebutjat ni ser objecte de cap votació.
El capítol 4 de la proposta de reglament del FòrumSD,
estableix que dins del primer quadrimestre de l’any el
Síndic/a – Defensor/a local ha de presentar al Ple de la
corporació un informe de les seves actuacions de l’any
anterior (art.29). També es concreta que l’informe haurà
d’incorporar:
“...el nombre i el tipus de les queixes formulades,
els fets que les varen causar, les queixes rebutjades,
les que es trobin en tràmit, el resultat dels tràmits i
gestions sobre les queixes admeses. L’informe anual
inclourà de forma expressa les recomanacions i suggeriments que s’hagin realitzat a conseqüència de les
intervencions realitzades.”
El mateix article assenyala igualment que:
“No han de constar a l’informe les dades personals
que permetin la identificació dels interessats en la
tramitació de les queixes.”
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El model de reglament (art. 31) també faculta al síndic/a
– defensor/a local per a la presentació, si s’escau i ho
creu convenient, d’un informe extraordinari:
“El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania pot presentar al Ple informes extraordinaris quan, segons el
seu propi criteri, ho requereixi la urgència o la importància dels fets que motiven la seva intervenció.”
És evident que les dades que s’assenyalen al model de reglament són una definició i enumeració de mínims. També haurà de ser cada sindicatura local la que es plantegi
les pròpies necessitats i la conveniència de reflectir la
informació suficient per tal que es pugui visualitzar de
forma adient la tasca desenvolupada. En aquesta direcció
també volem fer referència al quadre de classificació i
tractament de les queixes que hem presentat al final del
punt 3.4 d’aquest document .
Respecte amb quina tipologia de classificació dels casos
hem de treballar, certament tampoc hi ha un únic model que pugui ser vàlid a tots els municipis. Tot i que la
definició de les àrees i serveis municipals són similars,
cada municipi pot tenir la seva pròpia distribució. Pel
que es refereix al FòrumSD, en la següents pàgina podeu consultar el quadre de classificació de queixes que
proposem i utilitzem per a la recollida de les dades que
posteriorment exposem al recull d’informes que s’elabora anualment:
Cal tenir en compte que l’elaboració de l’informe al Ple
és una gran oportunitat per fer difusió i pedagogia entre la ciutadania, associacions i entitats del que és la
institució. En la part principal pel que implica fer aquest
recull de dades de les actuacions: l’atenció a la ciutadania en casos d’informació i assessorament, el recompte
de les actuacions amb les queixes, les resolucions emeses i les recomanacions que s’han fet a l’ajuntament i si
han estat acceptades o rebutjades i també les actuacions
d’ofici que s’hagin pogut presentar.
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QUEIXES I OFICI
ADMINISTRACIÓ
GENERAL

TERRITORI

SERVEIS A LES
PERSONES

11. Impostos
12. Sancions
13. Responsabilitat patrimonial
14. Altres
TOTAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 0
21. Activitat econòmica / Comerç / Mercat
22. Medi ambient / soroll
23. Obres / disciplina urbanística
24. Llicències activitats
25. Seguretat ciutadana
26. Habitatge
27. Manteniment i mobilitat a la via pública
28. Altres
TOTAL TERRITORI 0
31. Consum
32. Cultura / Educació / Esports
33. Salut pública
34. Serveis Socials
35. Participació, atenció i relacions amb la
ciutadania
36. Altres
TOTAL SERVEIS A LES PERSONES 0

Però també és important fer ús de l’Informe per donar
a conèixer la tasca de la Sindicatura en la defensa dels
drets de les persones des d’altres vessants i activitats:
xerrades i contactes amb associacions i/o entitats, les
actuacions de promoció dels drets i coneixement de la
institució a l’àmbit educatiu (escoles i instituts) i qualsevol activitat, igualment important, de difusió dels Drets
Humans des de la proximitat.
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7 :: LA PRESÈNCIA PÚBLICA
DEL SÍNDIC/A A LA CIUTAT.
ALTRES ACTIVITATS
La tasca bàsica d’una Sindicatura Local és l’atenció a la
ciutadania en la resolució de les queixes i consultes que
li pugui presentar. Tot i això, no entenem aquesta funció
sense assumir el que suposa desenvolupar tota la tasca
complementària de la promoció i el coneixement entre
la ciutadania dels seus drets i deures. Començant per
la Declaració Universal dels Drets Humans, passant per
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia i arribant a la mateixa Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la Ciutat.
La defensa dels drets de la persones comporta, de forma
implícita, la necessitat de desenvolupar actuacions que
facilitin a la ciutadania un major coneixement i promoció dels seus drets i deures, en el desenvolupament d’un
paper i vessant més pedagògic de la institució, per tal
d’aconseguir un major apoderament de les persones dins
dels processos per assolir la màxima garantia del compliment i defensa dels seus drets davant les administracions.
En la pràctica quotidiana, això suposa el desenvolupament d’una important activitat pública per part de la
Sindicatura Local, començant per la pròpia difusió de
l’existència de la institució i el seu objecte, donant a
conèixer, més enllà de la formalitat del plenari municipal, el contingut del seu informe anual i de les recomanacions formulades i incorporant a l’hora actuacions públiques obertes a la ciutadania (organitzant i col·laborant
en jornades, conferències, xerrades, celebració d’actes i
dates especials: Dia dels Drets Humans, Dia dels Drets
de la Infància, presentació de l’informe anual...) i amb les
associacions, entitats esportives, culturals, educatives
i centres d’ensenyament, associacions de veïnes i veïns
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i/o de gent gran que hi pugui haver al municipi.
En aquest vessant també hauríem de incloure i destacar
la relació que caldria promoure entre la sindicatura i els
mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdios o televisions locals) que hi puguin haver a nivell local o comarcal, i amb la publicació d’articles o entrevistes en aquests
mitjans sobre aspectes del treball quotidià desenvolupat
a l’Oficina del Sindic/a – Defensor/a local i que des del
FòrumSD, i amb la col·laboració de tots/totes els/les titulars de les sindicatures s’elaboren i es comparteixen.

6 :: EL FÒRUMSD
El FòrumSD és una estructura de treball horitzontal i en
xarxa que ha permès mantenir un espai quotidià d’intercanvi, suport i coordinació d’actuacions de les Sindicatures Locals. La seva creació és el resultat del treball
conjunt dels Síndics i Defensors locals a Catalunya. L’associació com a tal neix oficialment el 10 de novembre de
2005 com a resultat de l’evolució natural dels contactes
i intercanvis que es desenvolupen entre les sindicatures
locals des de l’any 1999.
El seus objectius es centren en la promoció, desenvolupament i creixement de la institució en ciutats i pobles
on encara no existeix la figura, la coordinació i l’establiment de models de treball i registres conjunts, així com
l’oferta d’una xarxa d’informació, intercanvi i assessorament entre els síndics, síndiques, defensors, defensores i
els tècnics i personal de les seves oficines. Quant a l’estil
de treball el FòrumSD promou i cerca la màxima participació i implicació dels seus membres, es defineix obert a
la participació i implicació del personal que les sindicatures tenen al seu servei i proposa el manteniment permanent de la xarxa com un espai quotidià d’intercanvi,
suport i coordinació d’actuacions entre les sindicatures
locals.
L’evolució i creixement d’aquesta estructura és la que
porta, després d’un període de reflexió i debat intern, a
la decisió ferma de constituir l’associació. L’any 2002 en
la trobada anual celebrada a Girona s’aprova la creació
d’una llista de correu amb la intenció garantir un major
intercanvi entre les sindicatures. Amb aquest objectiu, el
24 d’abril de 2002 i des de l’Oficina del Defensor de la
Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet es fa la primera tramesa des d’una llista de distribució de correu que
adopta el nom de “Fòrum de Síndics i Defensors Locals
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European Ombudsman Institute (EOI), International
Ombudsman Institute (IOI); Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO).

– FòrumSD”. Posteriorment, després d’un treball previ i
conjunt de redacció i elaboració dels estatuts, es va celebrar l’assemblea constituent del FòrumSD, el 10 de novembre de 2005 a la ciutat de Figueres.
El FòrumSD es defineix com una associació sense ànim de
lucre, amb domicili social a la Plaça de la Vila, 1; 08921 de
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona (NIF: 64072903).
L’associació consta inscrita al Registre d’Associacions del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
resolució de data 22 de maig de 2006, dins de la secció
1a, amb el núm. 32371.

•

Relació institucional amb associacions i entitats
amb objectius afins que treballen en el camp del
desenvolupament dels dret humans i de la promoció
dels drets de ciutadania.

•

Desenvolupament de la normativa legal: elaboració
incorporació de la institució del Síndic Municipal de
Greuges a la Llei Municipal i de règim local a Catalunya (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril), única regulació a l’Estat dins de l’àmbit
autonòmic i regional de l’ombudsman local.

•

Desenvolupament de la normativa legal: elaboració
de propostes trameses al Parlament de Catalunya sobre la incorporació de la institució de la Sindicatura
Municipal de Greuges, en qualitat d’ombudsman local, dins del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya
(2006).

•

Desenvolupament de la normativa legal: elaboració
de propostes trameses al Govern i Parlament de Catalunya sobre la incorporació de la institució de la
Sindicatura Municipal de Greuges, en qualitat d’ombudsman local, al projecte de la futura Llei de Govens
locals.

•

Col·laboració amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya, en la organització de trobades i contactes
amb altres defensors i ombudsmans locals d’Europa:

Aquests són, en forma de resum, alguns dels encàrrecs,
tasques i actuacions conjuntes assumides des del
FòrumSD:
•

Assessorament i informació als ajuntaments sobre
la creació de la institució.

•

Relació amb el Govern i el Parlament de Catalunya
pel desenvolupament normatiu de la institució.

•

Elaboració de la proposta de reglament unificat de
la institució en l’àmbit local.

•

Promoció i participació en estudis sobre la institució.

•

Publicació d’articles en premsa sobre la promoció
dels drets humans en l’àmbit local.

•

Participació de síndics i síndiques locals de Catalunya
en els treballs de redacció de la Carta europea de salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat (Saint Denis, 18
de maig de 2000). Inclusió de la figura de l’ombudsman
local com un dels mecanismes de garantia del compliment dels Drets Humans de proximitat.

•

Promoció i establiment de contactes amb organismes i institucions internacionals d’ombudsman:
Comisariat pels Drets Humans del Consell d’Europa,
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*
*

Badalona, setembre de 2003: Jornada de treball
amb síndics i defensors locals de la regió Lombarda (Itàlia).
Barcelona, abril de 2004: Jornada d’anàlisi i debat
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•

lunya, amb la Sra. Nora Salomons, ombudswoman municipal d’Amsterdam.
* Barcelona, octubre de 2012: Jornada d’intercanvi
amb l’associació de defensors locals de Sèrbia.
Participació en el Fòrum de les Cultures (Barcelona
2004): Diàleg Drets humans, necessitats emergents i
nous compromisos”, coordinat per l’Institut de Drets
Humans de Catalunya. Seminari Drets humans i administració local organitzat conjuntament pel Comisariat pels Drets Humans del Consell d’Europa i el
Congrés de Poders Locals i Regionals.

•

Organització de les trobades i assemblees anuals
(1999 – 2019).

•

Creació de la pàgina web del FòrumSD (www.sindicatureslocals.cat). Presència a les xarxes socials Facebook (www.facebook.com/ForumSD) i Twitter (@
ForumSDCat).

•

Organització de les Jornades de Formació.
*

*

*
*
*

I Jornades, Sabadell 2006. Temes tractats: El silenci administratiu. Habitatge i el mobbing immobiliari. Urbanisme i la disciplina urbanistica.
Experiències: el projecte Dret al dret de la Universitat de Barcelona. Sr. Hans Ytterberg, Homo-Ombudsman de Suècia.
II Jornades, Mataró 2007. Temes tractats: Presumpció de veracitat i presumpció d’innocència.
Seguretat, civisme i drets. El web del FòrumSD.
Les antenes de telefonia. Els drets socials.
III Jornades, Barcelona 2008. Temes tractats: la
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la ciutat.
IV Jornades, Girona 2009. Temes tractats: L’administració electrònica. Valors i administració pública. La mediació a l’àmbit local.
V Jornades, Lleida 2010. Temes tractats: Celebra-
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*

*

*

*

*

•

ció dels XX anys de síndics-defensors locals. Dret
a l’habitatge. Síndics locals: el valor de la proximitat. El treball en xarxa.
VI Jornades, Terrassa 2011. Temes tractats: La defensa dels drets fonamentals en temps de crisi.
Immigració, racisme i xenofòbia. Avaluació i gestió de la contaminació acústica. Potestat sancionadora en matèria d’urbanisme.
VII Jornades, Cornellà de Llobregat 2012. Temes tractats: Present i futur dels ajuntaments.
El síndic municipal i el futur dels ajuntaments. El
principi de subsidiarietat a l’Administració local.
L’aplicació dels drets humans a la ciutat. La participació ciutadana i la bona administració. Propostes a la futura Llei de Govern Locals.
VIII Jornades, Reus 2013. Temes tractats: Seguretat i convivència; Drets i autoritat: taula rodona
entre membres de la judicatura, caps policials i
defensors locals; Europa, ciutadania i drets.
IX Jornades, La Seu d’Urgell. 2014. Temes tractats:
Resolucions des de la equitat – Resolucions des
de la legalitat. Equitat i legalitat: una pràctica en
tensió. Renda bàsica de ciutadania: un dret ciutadà.
X Jornades, Bellaterra. 2015. Temes tractats:
Transparència i Bon Govern: Llei de transparència i Dret d’accés a la Informació. Experiències
locals de Transparència. La crisi dels refugiats:
drets d’asil i refugi – El paper dels municipis.
XI Jornades, Bellaterra. 2017. Temes tractats:
Drets socials: la renda garantida de ciutadania i
l’habitatge.

Organització dels Tallers de Formació monogràfics.
*
*

I Taller de Formació, Sabadell, 2008 - La comunicació
II Taller de Formació, Barcelona, 2009 - Procediment sancionador en matèria de trànsit
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*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*

*

III Taller de Formació, Tarragona, 2009 - Formació per a nous síndics locals
IV Taller de Formació, Barcelona, 2010 - Els drets
humans a la Unió Europea
V Taller de Formació, Barcelona, 2010 - La mediació
VI Taller de Formació, Barcelona, 2011 - El dret a
bona administració
VII Taller de Formació, Mollet del Vallès, 2012 –
Habitatge: El paper de l’administració local
VIII Taller de Formació, Barcelona, 2013 - La
transparència i els mecanismes de prevenció de
la corrupció – Processos sancionadors: trànsit i
policia local.
IX Taller de Formació, Sant Boi de Llobregat, 2014
- Transparència, accés a la informació i bon govern.
X Taller de Formació, Mollet del Vallès, 2014 - Els
drets de la ciutadania en la formació de les policies: visita a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya - Escola de Policia
XI Taller de Formació - Cornellà de Llobregat, 2014 - Clients, Consumidors, Ciutadans, en
col·laboració amb AGBAR.
XII Taller de Formació, Lleida, 2015 - Sindicatures municipals: Defensa de les persones des de la
proximitat i compromís per la transparència i el
bon govern. Sindicatures i transparència.
XIII Taller de Formació, Sabadell, 2016 - Les recomanacions del síndic/a municipal: equitat i seguretat jurídica. Transparència: la tasca de Transparència Internacional.
XIV Taller de Formació, Barcelona, 2017 – Instruments per a garantir el dret a l’habitatge. Amb el
Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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*
*
*
*
*
•

Convocatòries amb el Síndic de Greuges de Catalunya (2014 – 2019):
*
*
*
*
*
*
*
*

•

XV Taller de Formació, Mollet del Vallès, 2018 Ètica Pública i Bon Govern.
XVI Taller de Formació, Hospitalet de Llobregat,
2018 - Formació per a noves sindicatures. La sindicatura local: bases d’actuació i funcionament.
XVII Taller de Formació, Vilafranca del Penedès,
2018 - El repte de la comunicació a les sindicatures locals.
XVIII Taller de Formació, Igualada, 2019 - Les noves tecnologies i les sindicatures locals: administració electrònica i xarxes socials.
XIX Taller de Formació, Rubí, 2019 - La llei de la
segona oportunitat.

La supervisió del Síndic de Greuges a les empreses privades que presten serveis d’interès general.
La renda mínima d’Inserció.
El dret d’accés i la transparència des de la supervisió del Síndic de Greuges i Defensors Locals.
La llei de seguretat ciutadana i la reforma del
Codi Penal: novetats rellevants per als drets fonamentals.
La coacció administrativa i les actuacions més
habituals del Síndic de Greuges i dels Defensors
Locals.
Jornada sobre subministraments bàsics i habitatges d’emergència social
Les dificultats per accedir a un habitatge social.
La coordinació de les defensories en la defensa
dels drets socials

Trobades estatals de Sindicatures Locals
*

I Trobada estatal de Síndics i Defensors Locals –
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•

Màlaga, febrer de 2008. Declaración de Málaga.
* II Trobada estatal de Síndics i Defensors locals –
Vigo, octubre de 2009. Declaración de Vigo.
* III Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals
– Vitòria, octubre de 2010. Declaración de Vitoria-Gasteiz.
* IV Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals
– Granada, octubre de 2011. Declaración de Granada.
* V Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals
– Barcelona, octubre de 2012. Declaració de Barcelona.
Trobades Internacionals
*

*
*

*

*

Conferencia Internacional The impact of the Ombudsman, organitzat per la Ombudswoman de
Gant (Bèlgica) i l’International Ombudsman Institute. Abril de 2008.
Visita del FòrumSD a les institucions europees –
Comissió i Parlament Europeu. Setembre de 2010.
Congreso Internacional: La protección de los derechos humanos por las defensorías del pueblo. Organitzat per la Federació Iberoamericana del Ombudsman (FIO), el Defensor del Pueblo Español i
la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Juny de 2011.
I Congres Internacional El tiempo de los derechos
- Los Derechos Humanos en el Siglo XXI a Cádiz.
Presentació ponència La defensa de los derechos
humanos desde la proximidad de la administración
local a càrrec de Frederic Prieto i J. Antoni Martínez. Organitza: Red Tiempo de los Derechos (Huri-Age), Programa Consolider, Ingenio, Universitat
de Cádiz, Instituts de Drets Humans (València,
Madrid, Catalunya, País Basc…). Juny de 2014.
Jornades Internacionals: Roles y nuevos enfoques
de las defensorías ante la realidad actual. Vicente López (Argentina). Convidats a les Jornades per
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*

*

l’ILO – Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Presentació comunicacions: Josep Giné - J.
Antoni Martínez. Octubre de 2014.
II Congres Internacional El tiempo de los derechos
- Los Derechos Humanos en el Siglo XXI a Saragossa. Presentació ponència La mediación administrativa y/o social a càrrec de Muntsa Costa. Organitza: Red Tiempo de los Derechos (Huri-Age)
- Programa Consolider - Ingenio. Universitat de
Saragossa – Instituts de Drets Humans (València,
Madrid, Catalunya, País Basc…). Octubre de 2015.
Congrés Internacional de Defensors Locals – Local Ombudsman International Congress - LOIC16
- Pensem Globalment, Defensem localment. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 2016. Organitzat
pel FòrumSD.
»» Conferencia inaugural: Defensors en Xarxa –
Rafael Ribó. Síndic de Greuges de Catalunya
»» Sessió 1: La carta de Salvaguarda dels Drets
Humans a la ciutat – CESDHC – al segle XXI.
»» Sessió 2: Desenvolupament dels Drets Humans de la CESDHC a les ciutats
»» Sessió 3: Les línies vermelles dels Drets Humans.
»» Sessió 4: Models i experiències d’aplicació de
la CESDHC.
»» Sessió 5: Elaboració de conclusions i propostes de futur.
»» Sessió 6: Ciutats, refugi i Drets Humans.
»» Conferència final: Els drets humans, els ombudsman i les xarxes de Drets a càrrec d’Ahmed Galai, membre de la Lliga Tunissiana
dels Drets Humans, integrada en el Quartet
de Diàleg per la Pau. Premi Nobel de la pau
2015.
»» Cloenda: Declaració de Girona – LOIC16
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•

Publicacions Formació / Col·lecció Documents monografies
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

•

2007 - I Jornades de Formació – Sabadell 2006.
2008 – II Jornades de Formació – Mataró 2007.
2009 – III Jornades de Formació – Barcelona
2008.
2010 – IV Jornades de Formació / Recull formació
2009.
2011 – V Jornades de Formació / Recull formació
2010.
2012 - VI Jornades de Formació / Recull formació
2011.
2013 – VII Jornades de Formació / Recull formació 2012.
2015 – VIII/IX Jornades de Formació / Recull de
Formació 2013/2014.
2017 - El Dret a l’Habitatge, una reflexió des de les
Sindicatures Locals.
2018 - La Renda Garantida de Ciutadania.
2018 - Equitat i seguretat jurídica.
2018 - La Mediació Administrativa i/o social
2019 - Les Sindicatures Municipals de Greuges i la
mediació administrativa

Recull d’informes
*

*
*

2009 - Recull d’Informes 2008 – I Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, incloent el resum de
les actuacions i activitats fetes pels defensors i
defensores locals a l’exercici 2008.
2010 – Recull d’Informes 2009 – II Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
2011 – Recull d’Informes 2010 – III Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defenso-
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•

res locals de Catalunya.
* 2012 - Recull d’Informes 2011 – IV Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2013 - Recull d’Informes 2012 – V Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2014 – Recull d’Informes 2013 – VI Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2015 – Recull d’Informes 2014 – VII Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2016 - Recull d’Informes 2015 – VIII Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2017 - Recull d’Informes 2016 – IX Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2018 - Recull d’Informes 2017 – X Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
* 2019 - Recull d’Informes 2018 – XI Recull d’informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya.
Altres publicacions:
*

Síndic Municipal de Greuges: Una proposta catalana en la defensa dels drets humans de Joan Antoni Martínez i Frederic Prieto. FòrumSD – Editorial Mediterrània. Octubre 2014.
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9 :: RELACIONS AMB D’ALTRES
SINDICATURES: SÍNDIC DE GREUGES DE
CATALUNYA I DEFENSOR DEL PUEBLO
Des del FòrumSD sempre s’ha treballat per mantenir les
relacions entre les sindicatures locals i el Síndic de Greuges de Catalunya dins d’una línia de respecte i correcció
institucional mútues. El marc diferenciat de competències estableix l’objecte principal del treball i atenció a les
queixes de cadascuna de les institucions.
Quant a les sindicatures locals, és evident que el seu
marc de competències es troba en la supervisió de les
competències que assumeix i amb que es treballa des de
l’Administració local21. Tot i així, i com ja hem comentat
anteriorment, és habitual que les oficines acudeixin persones amb queixes i consultes de tot tipus, ja siguin de
caràcter públic i privat, i de qualsevol nivell competencial: local, autonòmic o estatal.
Quant a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, la seva
configuració estableix les seves competències a la supervisió de l’activitat de l’Administració de la Generalitat així com també l’activitat de les administracions Locals i els organismes que en depenen22. Cal destacar que
aquest mateix article de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) també fa esment explícit a les “relacions de
col·laboració” entre els defensors locals i la sindicatura
autonòmica.
Quant al Defensor del Pueblo la llei emmarca les seves
competències fent referència a l’activitat de “la Administración”23. Posteriorment l’article 12 de la Ley Orgánica
del Defensor del Pueblo (1981), fa referència a l’activitat
de supervisió de “la comunidad autònoma”.
Cal tenir en compte que l’aprovació de l’EAC va suposar
la presentació d’un recurs al Tribunal Constitucional, en
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21
Article 59.4 Text Refós
de la Llei Municipal
i de Règim Local de
Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril

Article 78 de l’Estatut
d’Autonomia de
Catalunya (2006)

22

23
Article 54 de la
Constitución Española.
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què, entre altres aspectes, es van denunciar alguns articles que feien referència a les competències que, suposadament, havia d’assumir de manera exclusiva i dins
del territori el Síndic de Greuges de Catalunya. El recurs
va posar sobre la taula discrepàncies d’interpretació del
model que, des de l’Administració central de l’Estat i el
mateix Defensor del Pueblo, es tenen respecte a aquesta
distribució de funcions.
Per part del Defensor del Pueblo, i altres actors institucionals i polítics de l’Estat, s’esgrimeix que quan es parla
de la supervisió de l’activitat “de la Administración” s’ha
d’entendre aquest concepte de forma extensiva i al conjunt que suposa la suma del Govern central i l’Administració general de l’Estat, l’administració autonòmica i les
administracions locals (incloent-hi la provincial i foral
de les diputacions), motiu pel qual pot actuar sense cap
mena de restricció en qualsevol d’aquests nivells competencials i del territori.
Sense entrar en el debat jurídic, constatem que la pràctica confirmaria la conveniència que els diferents nivells de sindicatures i defensories de l’Estat adoptessin
el principi de subsidiarietat que assenyalaria, en funció
de quina és l’Administració competent i la proximitat a
qui pateix el greuge, quin defensor/a disposaria de més
facilitat per rebre i resoldre la queixa.
És en aquest marc de discrepàncies que, des de les mateixes tribunes del Parlament de Catalunya, altres parlaments autonòmics o el mateix Congreso espanyol, s’ha
pogut escoltar algun retret per possibles solapaments,
“desbordament” de les competències o límits traspassats
en la investigació de queixes rebudes, que, en alguns casos, algun síndic/a ha pogut afrontar en el seu estudi i
resolució.
El fet és que cap dels nivells de la institució, ni l’estatal
respecte a l’autonòmic, ni l’autonòmic respecte al local,
no ha volgut renunciar mai ni cedir la més mínima capacitat de supervisió sobre la resta d’administracions.
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Així, el Defensor del Pueblo es declara competent –i així
ho exerceix– per a la supervisió i la resolució de queixes
a tot el territori i de totes les administracions: l’Administració general de l’Estat, les administracions autonòmiques i tots els ajuntaments (incloses les diputacions).
En una lògica similar, el Síndic de Greuges de Catalunya,
i com altres defensors en les respectives comunitats, es
declara l’únic amb competències per a la supervisió i la
resolució de l’Administració autonòmica, però reclama –
i exerceix – la seva capacitat de supervisió sobre l’administració local al territori.
Seguint aquesta mateixa lògica, també reclama que les
queixes que el Defensor del Pueblo pogués rebre sobre
l’Administració autonòmica li haurien de ser derivades
per a la seva investigació i resolució. Respecte a l’Administració general de l’Estat que estigui ubicada i treballi
al territori, el Síndic de Greuges de Catalunya defensa
obertament que, en termes de proximitat, i si la queixa
té relació amb qüestions del territori i l’òrgan que pren
la decisió s’hi troba ubicat, pugui acceptar el tràmit de la
queixa i la seva resolució, mantenint la derivació al Defensor del Pueblo de les qüestions que tinguin una clara
referència al marc normatiu estatal o en el cas que l’òrgan
que ho hagi de resoldre es trobi ubicat fora del territori.
Respecte a l’Administració local, el Defensor del Pueblo
accepta l’actuació del Síndic de Greuges i de la resta de
defensors autonòmics, però aquest supòsit no es formalitza ni es reconeix explícitament en cap document, ni
implica cap renúncia per part seva, de manera que el Defensor del Pueblo no tan sols no deriva cap de les queixes
que pugui rebre sobre qualsevol ajuntament, sinó que les
tramita i les resol directament.
Pel que fa a l’actuació dels síndics municipals, no és habitual que rebin queixes que tinguin per objecte l’Administració general de l’Estat. Tot i així, si arriba algun cas,
els síndics informen la ciutadania de la necessitat de fer
arribar la queixa al Defensor del Pueblo i, habitualment,
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treball conjunt amb el Síndic de Greuges de Catalunya, amb l’objectiu de garantir el millor servei als ciutadans i ciutadanes que s’hi adrecen».

també s’ofereixen a facilitar aquesta gestió, simplement
com una tramesa de l’escrit i com a derivació del cas. En
aquests supòsits, s’acostuma a rebre un escrit a la sindicatura local de confirmació de la recepció de la documentació, fent constar que el seu tràmit i les posteriors
comunicacions es mantindran amb el promotor de la
queixa fins a la seva resolució. A hores d’ara i més enllà
d’alguna visita i salutació protocol·lària, no ens consta
cap acord ni conveni formalitzat entre el Defensor del
Pueblo i un síndic municipal.

9.1 :: El conveni entre el Síndic de Greuges de
Catalunya i els síndics locals
El conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de
Catalunya i els síndics municipals es va elaborar a la tardor del 2004, al cap de pocs mesos del nomenament del
síndic Ribó, i va ser signat per la majoria de síndics municipals el 20 de desembre d’aquell mateix any.
El conveni suposa una primera declaració formal d’intencions, de la qual destaquen una sèrie de principis que
hauran d’emmarcar el grau de relació institucional entre
el síndic autonòmic i els síndics municipals.
En el vessant positiu, el conveni suposava aconseguir el
reconeixement pel Síndic de Greuges de Catalunya de la
realitat de les sindicatures locals (aspecte que es podria
considerar innecessari des del reconeixement i la inclusió de la institució a la LMRLC) i volia obrir portes a una
col·laboració municipal més elevada.
És en aquest context que la introducció del conveni recull
les següents consideracions respecte a la cooperació, el
treball conjunt i la col·laboració entre les institucions:
«L’existència de diferents nivells territorials en l’àmbit
d’actuació dels síndics, derivada de la creació de síndics i defensors locals, fruit de l’autonomia municipal
i de la seva potestat d’autoorganització, fa necessari el
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«El Síndic de Greuges de Catalunya i els diferents
síndics i defensors locals entenen que és convenient
establir les bases de col·laboració necessària per tal
d’assegurar al conjunt de la ciutadania la resolució
ràpida i eficaç de les seves queixes, alhora que cooperen en les actuacions d’ofici en l’àmbit municipal.»
En el vessant pràctic, el conveni estableix que els síndics
municipals informaran la ciutadania i adreçaran cap al
Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que els arribin i corresponguin a l’àmbit de les seves competències.
Quant a les queixes que arribin al Síndic de Greuges de
Catalunya de municipis amb un defensor local, aquest
haurà d’informar les persones de la possibilitat que tenen d’adreçar-se al síndic municipal perquè assumeixi
el seu tràmit.
L’articulat posterior del conveni fa esment dels principis sobre els quals s’hauran de fonamentar les relacions
entre les institucions i que a continuació es resumeixen:
•
•
•

•
•

•

La independència de les institucions i la inexistència
de cap jerarquia o dependència entre si.
La col·laboració.
El respecte a la voluntat dels ciutadans pel que fa al
tràmit de la queixa per la institució que l’hagi rebut
i la informació, si s’escau, de l’existència d’un síndic
municipal a la seva localitat.
La informació mútua sobre les queixes tramitades.
La tramesa al Síndic de Greuges de Catalunya de les
queixes que no siguin de la seva competència i la
possibilitat d’adjuntar un informe propi per col·laborar en la seva tramitació.
El suport del Síndic de Greuges de Catalunya als síndics municipals en aspectes de formació i assessorament jurídic.
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•
•

L’oferiment de participar i col·laborar en la capacitat
d’iniciativa normativa de què disposa el Síndic de
Greuges de Catalunya.
La promoció i divulgació de la institució i la seva independència i suficiència financera.

En el segon semestre de 2019 el Síndic de Greuges de
Catalunya ha proposat un nou model de conveni per a
les sindicatures locals que ha estat acceptat per alguna
sindicatura local. Tot i així, atès la situació de finalització
de mandat en que es troba la institució i a la espera de
la proposta i nomenament d’un/una nova titular al seu
capdavant, la Junta Directiva del FòrumSD ha considerat
més convenient ajornar la revisió del contingut general
dels convenis al nou marc de relacions que es pugui plantejar i configurar amb el proper relleu de la institució.

ANNEX 1
PROPOSTA DE REGLAMENT
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REGLAMENT DEL/LA SÍNDIC/A - DEFENSOR/A DE LA
CIUTADANIA24
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Els municipis gaudeixen d’autonomia constitucionalment garantida i
són els fonaments del règim democràtic espanyol.
La llei de bases de règim local preveu expressament que l’efectivitat
d’aquesta autonomia exigeix que el legislador estatal i el legislador
autonòmic assegurin als municipis el dret a intervenir en tots aquells
assumptes que afectin directament al cercle dels seus interessos i, per
tant, que hauran d’atribuir les competències que siguin necessàries
en atenció a les característiques de l’activitat pública de que es tracti
i a la capacitat de la gestió de l’entitat local, de conformitat amb els
principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió
administrativa als ciutadans.
Igualment, constitueix un principi democràtic del nostre ordenament
jurídic el dret dels ciutadans a participar en la gestió dels assumptes
públics.
II
Aquesta proximitat al ciutadà, l’assumpció de competències pels
ens locals en matèries molt diverses, i la tendència creixent a
buscar mecanismes que millorin la protecció dels ciutadans envers
l’Administració, sobre tot davant d’unes estructures administratives
cada vegada més abundants i la insuficiència dels mitjans tradicionals
de control per fer front a la situació, ha propiciat que diversos municipis
des de l’any 1990, hagin creat la figura del/la Defensor/a del Ciutadà.
Aquesta institució es va crear per salvaguardar els drets dels
ciutadans en relació amb l’Administració municipal. Els municipis
van crear aquest òrgan en exercici de la potestat organitzativa de
què gaudeixen i van establir el seu règim jurídic bé mitjançant un
Reglament ad hoc o bé modificant el Reglament Orgànic Municipal
per incloure’l.
Aquest reglament inclou les adaptacions a les propostes del FòrumSD per a la futura Llei de
Governs locals que s’han tramès i exposat al Parlament de Catalunya.

24
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III
(En cas de municipis adherits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la Ciutat)

Posteriorment, aquesta institució es va contemplar a la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat com a mecanisme
de garantia dels drets humans de proximitat que regula, tal i com
especifica el seu article XXVII. La Carta va ser signada pública i
oficialment el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Saint-Denis i ha
estat assumida com a pròpia per més de cent cinquanta municipis
espanyols. Concretament, en el cas de [NOM DEL MUNICIPI], ha estat
ratificada per l’acord del Ple de data [DATA DE SIGNATURA*]
IV
Per Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/87,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, es va preveure
expressament la institució del Síndic Municipal de Greuges. La llei ha
configurat al Síndic com òrgan del municipi de caràcter potestatiu.
Serà el Ple de la Corporació el que decidirà, per majoria absoluta, la
creació d’aquesta figura.
D’altra banda, l’actual text de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
en els seus articles 78 i 79 preveu la institució del Síndic de Greuges
i la col·laboració d’aquests amb els defensors locals de la ciutadania.
Alhora, s’amplia la funció del Síndic de Greuges a la protecció i
defensa dels drets i llibertats reconeguts en l’esmentat Estatut.
És evident que cap d’aquestes normes impedeix que el municipi, en
exercici de les seves potestats reglamentària i d’autoorganització, creï
figures similars a les contingudes a la legislació estatal o autonòmica.
Pel que fa a la delimitació de l’àmbit competencial, és oportú que
la institució municipal s’adeqüi a les previsions que conté l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya

administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics.
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Definició.- El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania és la
persona que, en l’àmbit local, té per missió vetllar, amb independència
i objectivitat, pels drets de les persones, en relació amb l’actuació
exercida directament per l’Administració municipal o a través dels
organismes públics amb personalitat jurídica pròpia dependents de la
mateixa, les empreses municipals de capital totalment o parcialment
públics i tots aquells organismes o empreses contractistes de
l’Administració en la mesura que realitzin funcions o prestin serveis
públics encomanats o de competència de l’Administració municipal.
Així mateix, vetlla pel bon govern administratiu, tot respectant la
legalitat vigent i el principi d’equitat.
Article 2.- Funcions.- Les funcions del/la Síndic/a Defensor/a de
la Ciutadania són, per una part, vetllar pels drets de les persones
i protegir als ciutadans i ciutadanes de les actuacions de
l’administració municipal que no tinguin en compte els seus drets i,
per una altra part, recomanar els canvis normatius per tal de millorar
la protecció dels drets, així com promoure el funcionament eficaç de
l’Administració.
Article 3.- Principis d’actuació.- El/la Síndic/a Defensor/a de la
Ciutadania ha de complir les seves funcions amb independència,
objectivitat i equitat.
Article 4.- Àmbit d’actuació.- L’àmbit d’actuació del/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania és el local.

El/La Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania esdevé una fórmula mes de
promoció de mecanismes de democràcia participativa a la ciutat, així
com un mecanisme de control de l’activitat de l’ajuntament de [NOM
DEL MUNICIPI]

Article 5.- Actuacions.- La seva actuació suposa examinar i resoldre
les queixes formulades, després d’una reclamació, petició o recurs
previ davant l’Ajuntament, llevat dels casos en les quals el Síndic/a
apreciï urgència. Pot realitzar una actuació de derivació, consistent en
informar a la ciutadania sobre l’itinerari administratiu a seguir en un
assumpte concret que no sigui de la seva competència.

La seva incorporació suposa un apropament del ciutadà a
l’administració, amb l’objectiu de la millora global del sistema

També podrà actuar com a mediador entre les parts enfrontades
sempre que legalment sigui possible i les parts així ho consentin.

V
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El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania podrà actuar per pròpia
iniciativa.

El nomenament del/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania correspon
a l’Alcalde o Alcaldessa i es publicarà al B.O.P.

Article 6.- Control de les reclamacions o recursos interposats.El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania ha de vetllar perquè
l’Administració resolgui expressament, en temps i forma, les
reclamacions i recursos que li hagin estat formulats. També vetllarà
per tal que no es produeixin supòsits d’inactivitat material de
l’Administració.

Article 11.- Durada del càrrec.- El càrrec del/la Síndic/a Defensor/a de
la Ciutadania té una durada de cinc anys. Una mateixa persona no
podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats consecutius.

Igualment, haurà de procurar per tal de què els serveis públics
es prestin correctament, denunciant una deficient coordinació
administrativa quan s’escaigui.
Article 7.- Cooperació de l’Ajuntament.- L’Administració municipal
i, en general, tots els organismes, instituts i empreses dependents
del municipi auxiliaran amb caràcter preferent i urgent el/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania en les seves tasques.
Article 8.- Informació a l’Ajuntament.- El/la Síndic/a Defensor/a
de la Ciutadania informa anualment el Ple de la Corporació de les
seves actuacions presentant l’informe corresponent, sens perjudici
dels informes extraordinaris que per raons d’urgència o importància
consideri oportú presentar.
Article 9.- Participació en els òrgans municipals.- El/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania podrà participar en els consells consultius
i de participació que hi ha o que hi puguin haver al municipi.
CAPÍTOL 2.- NOMENAMENT I CESSAMENT DEL/LA SÍNDIC/A
DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA
Article 10.- Nomenament.- El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania
és escollit pel Ple, a proposta de l’Alcalde/essa i prèvies consultes
amb els grups municipals i les entitats ciutadanes del municipi. Serà
precisa una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres en
primera votació. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació
serà suficient la majoria absoluta. En el cas de no assolir aquesta
segona majoria, s’haurà de començar el procediment amb una nova
proposta de candidatura.
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El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania continuarà en l’exercici en
funcions del càrrec fins que es produeixi el nomenament d’un nou
Síndic/a. En qualsevol cas el Ple haurà d’escollir Síndic/a en un termini
màxim de tres mesos des del cessament de l’anterior.
Article 12.- Requisits pel nomenament.- Per a poder ser nomenat
Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania s’han de complir els requisits
següents:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició de veïnatge o d’arrelament en el municipi.
c) No estar condemnat per sentència, encara que no sigui ferma,
a pena d’inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi
passiu o per a ocupació o càrrec públic.
Article 13.- Incompatibilitats.- El càrrec de Síndic/a Defensor/a de
la Ciutadania és incompatible amb pertànyer a un partit polític;
qualsevol mandat representatiu; càrrec públic; funcions directives
en sindicats o associacions empresarials; funcions administratives al
servei del municipi, organismes públics municipals o empreses amb
participació municipal; qualsevol activitat professional, mercantil
o laboral que comporti una relació contractual amb el municipi o
conflicte d’interessos amb l’administració municipal i qualsevol altra
activitat pública o privada que posi en qüestió la independència i
objectivitat de la seva tasca.
Article 14.- Dedicació i remuneració.- El nomenament del/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania determinarà el nivell de dedicació
exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i la retribució/
compensacions econòmiques que puguin correspondre-li.
La dotació econòmica necessària per al funcionament d’aquest òrgan
municipal constituirà una partida específica dintre dels pressupostos
de l’Ajuntament.
Article 15.- Personal de suport.- El/la Síndic/a Defensor/a de
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la Ciutadania ha de poder comptar amb una Oficina pròpia
amb el personal de suport necessari, proposat per ell o ella, pel
desenvolupament del seu servei, consistent, idealment, en:
a) Un/a adjunt/a
b) Un/a administrativa
c) Un/a assessor/a jurídic/a
Article 16.- Cessament.- El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania
cessa per alguna de les causes següents:
a) Renúncia expressa.
b) Transcurs del temps pel qual fou elegit.
c) Mort.
d) Incapacitat sobrevinguda.
e) Condemna ferma per delicte dolós.
f) Abandó de funcions o negligència en l’exercici de les seves
funcions.
El cessament serà declarat per l’Alcalde o Alcaldessa que donarà
compte al pròxim Ple de la Corporació, excepte en el cas f) que haurà
de ser declarat pel Ple per una majoria de tres cinquenes parts, en un
debat específic al qual pot assistir i on el Síndic/a té dret a intervenir
abans de la votació.
CAPÍTOL 3.- PROCEDIMENT I ACTUACIÓ DEL/ LA SÍNDIC/A
DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA
Article 17.- Legitimació activa.- Qualsevol persona física o jurídica
que demostri un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, pot
adreçar-se al/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania per sol·licitar la
seva actuació, sense restricció de cap mena, amb la única excepció
d’aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral de
l’administració municipal o dels organismes dependents, en aquelles
qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals o de servei.
S’entén que qualsevol persona física o jurídica que tingui alguna queixa
respecte a l’Administració municipal es podrà dirigir al/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania, tot i que no estigui empadronat al municipi.
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Article 18.- Forma de la queixa.- La queixa es presentarà per
l’interessat mitjançant un escrit raonat, al qual s’acompanyaran els
documents que estimi adients per acreditar-la.
Totes les actuacions del/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania són
gratuïtes per a la persona interessada, i no és necessària l’assistència
d’advocat ni de procurador.
Article 19.- Queixes excloses del seu àmbit d’actuació.- No seran
admeses a tràmit les reclamacions formulades davant del Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania, l’objecte de les quals incorri en qualsevol
de les següents circumstàncies:
a) Es trobi pendent de resolució judicial.
b) Hagi estat formulada i admesa a tràmit davant del Síndic de
Greuges o del Defensor del Poble.
c) Tracti matèria funcionarial o laboral d’acord amb l’establert en el
primer paràgraf de l’article 17.
El/La Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania declinarà la seva intervenció
quan la queixa que hagués estat formulada i admesa a tràmit,
esdevingui objecte de demanda o recurs davant dels jutjats o
tribunals.
Article 20. Termini i condicions d’admissibilitat.- El termini per
formular queixa davant el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania és
el d’un any des que es van produir o es van poder conèixer els fets
que la motiven. Serà d’aplicació el terminis de dos anys quan, d’acord
amb l’article 5 d’aquest reglament, el /la Síndic/a Defensor/a de la
Ciutadania actuï per pròpia iniciativa.
No seran admeses les queixes anònimes, aquelles en les qual
s’adverteixi mala fe o en les que manqui fonamentació.
Article 21.- Registre de la queixa.- El/la Síndic/a Defensor/a de la
Ciutadania ha de registrar i acusar la recepció de totes les queixes que
se li formulin, que pot admetre a tràmit o rebutjar. En aquest últim
cas s’haurà de notificar el rebuig a la persona interessada mitjançant
un escrit motivat.
Article 22.- Admissió de la queixa.- Havent estat admesa la queixa
a tràmit, el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania ho comunicarà
a la persona interessada. En aquest cas analitzarà el contingut de
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la queixa, estudiarà les possibilitats de resolució i donarà compte i
sol·licitarà, si s’escau, un informe escrit i la documentació necessària
de cada cas als responsables polítics o tècnics dels organismes,
serveis o àrees afectades, els quals procediran a contestar la sol·licitud
d’informació, a la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini
màxim d’un mes.

administratius o jurisdiccionals que precedeixin contra l’acte, la
resolució o l’actuació que hagi motivat la queixa i la seva intervenció.

Article 23.- Persones o àrees no col·laboradores.- El/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania podrà comunicar al Ple de la Corporació,
mitjançant l’informe ordinari o l’extraordinari, el nom de les persones
i l’àrea, el departament o els òrgans que obstaculitzin l’exercici de les
seves funcions.

Article 29.- Informe ordinari anual.- Anualment, i dins del primer
quadrimestre, el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania ha de
presentar al Ple de la Corporació un informe de les seves actuacions
durant l’any anterior.

Article 24.- Observacions a l’Administració.- Si en el
desenvolupament de les seves funcions observa que l’actuació
d’alguna persona podria constituir infracció disciplinària o conducta
delictiva, el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania ho comunicarà a
l’òrgan competent per què prengui les mesures que estimi oportunes.
Article 25.- Manifestacions sobre l’actuació de l’Ajuntament.- En
l’exercici de les seves funcions d’estudi i resolució d’una queixa, el/
la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania pot formular a les autoritats
i personal de l’Ajuntament, les advertències, les recomanacions, els
suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni
anul·lar resolucions o actes administratius.
Article 26.- Comunicació de les investigacions.- El/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania ha d’informar del resultat de les seves
investigacions a l’autor de la queixa i a les persones, departaments,
àrees i organismes afectats en relació amb el qual s’ha formulat la
queixa.
Article 27.- Discreció en la seva actuació.- Les actuacions que hagi
de realitzar el/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania s’hauran de fer
amb la reserva i discreció necessàries, vetllant pel manteniment del
dret a la intimitat de les persones afectades, en especial pel que es
refereix a la custòdia d’informació de caràcter privat i confidencial,
sens perjudici d’incloure’n les conclusions i valoracions generals dels
casos en els informes anuals.
Article 28.- Manifestacions definitives.- Les decisions i les
resolucions del/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania no poden
ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos
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CAPÍTOL 4.- RELACIONS AMB EL PLE DE LA CORPORACIÓ

Article 30.- Contingut de l’informe.- En aquest informe s’hi farà
constar: el nombre i el tipus de les queixes formulades, els fets que
les varen causar, les queixes rebutjades, les que es trobin en tràmit, el
resultat dels tràmits i gestions sobre les queixes admeses. L’informe
anual inclourà de forma expressa les recomanacions i suggeriments
que s’hagin realitzat a conseqüència de les intervencions realitzades.
No han de constar a l’informe les dades personals que permetin la
identificació dels interessats en la tramitació de les queixes.
Article 31.- Informe extraordinari.- El/la Síndic/a Defensor/a de la
Ciutadania pot presentar al Ple informes extraordinaris quan, segons
el seu propi criteri, ho requereixi la urgència o la importància dels fets
que motiven la seva intervenció.
CAPÍTOL 5.- RELACIONS ENTRE SÍNDICS
Article 32.- Derivació de queixes.- Quan li arribi al/la Síndic/a
Defensor/a de la Ciutadania una queixa que no sigui competència
seva, informarà el ciutadà/na i podrà derivar-la a petició seva al Síndic
de Greuges de Catalunya o a aquella instància que consideri que és
competent.
DISPOSICIONS FINALS
Disposició Final Primera.- Aquest Reglament entrarà en vigor un cop
transcorregut el termini d’un mes des de la seva publicació al Butlletí
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Oficial de la Província.
Disposició Final Segona.- El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania
s’haurà de nomenar en el termini de dos mesos a comptar des de
l’entrada en vigor d’aquest reglament.

ANNEX 2
ESTATUTS DEL FÒRUMSD
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ESTATUTS DEL FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES,
DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA
Aprovats per l’Assemblea General Extraordinària
19 de juny de 2019 - Rubí
Capítol I. La denominació, duració, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació FÒRUM DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I
DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA, FORUMSD, es constitueix aquesta
Associació, sense ànim de lucre, que regularà les seves activitats d’acord amb
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu
a les persones jurídiques.
L’Associació es constitueix per temps indefinit.
Article 2
Els fins de l’Associació són:
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1.

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

2.

Promoure els contactes i els intercanvis tècnics, facilitar les consultes
sobre casos i la informació entre les diverses defensories i sindicatures.

3.

Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la
Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local en
els municipis.

4.

Fomentar les relacions socials i humanes entre els/les titulars i integrants
dels equips de les defensories i sindicatures.

5.

Impulsar la creació de coneixement, l’intercanvi d’experiències i la defensa
corporativa amb la finalitat de garantir una major eficiència i capacitat
en la tasca que cada síndic/a, defensor/ra té confiada.

6.

Promoure i prestigiar la figura i el protagonisme dels síndics/ques,
defensors/res com a eina d’enfortiment de la democràcia local i de la
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participació ciutadana, amb actes, jornades i comunicacions, facilitant la
formació continuada per tal d’elevar el nivell tècnic dels seus membres i
equips.
7.

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

Article 3
1.

El domicili de l’Associació s’estableix a Santa Coloma de Gramenet, i
radica a la plaça de la Vila, 1 (08921).

2.

L’àmbit d’actuació se circumscriurà, essencialment, a Catalunya. No
obstant això, podrà establir relacions de col·laboració i coordinació
amb altres organitzacions similars, tant en l’àmbit estatal com en
l’internacional.

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves
obligacions
Article 4
Membres i classes de socis/sòcies

Article 5
1. Són drets dels socis/sòcies institucionals:
a.

Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b.

Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs
directius.

c.

Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

d.

Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’Associació d’acord amb les normes legals i estatutàries.

e.

Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la
realització dels seus objectius.

f.

Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de
la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’Associació, i poder
consultar els llibres i les actes de l’Associació.

g.

Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

h.

Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva
disposició.

i.

Formar part de les comissions i els grups de treball que es creïn.

2. Són drets dels socis/sòcies emèrits/es:
a.

Assistir amb veu i sense vot a les reunions de l’Assemblea General.

b.

Classes de socis/sòcies: socis/sòcies institucionals, socis/sòcies emèrits/es i
socis/sòcies agregats/des.

Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la
realització dels objectius socials.

c.

Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

a.

d.

Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva
disposició.

e.

Poden formar part de comissions o grups de treball a petició de la
Junta Directiva.

Poden ser membres de l’Associació les persones físiques que de forma
voluntària s’adhereixin lliurement i manifestin el seu interès en les seves
finalitats.

Són socis/sòcies institucionals les persones nomenades pels respectius
ajuntaments com a síndics, síndiques, defensors i defensores locals durant
el temps que exerceixin aquest càrrec. Per formalitzar la inscripció caldrà
presentar la sol·licitud d’alta a la Junta Directiva, la qual prendrà la decisió
d’admissió de forma immediata i ho comunicarà a l’Assemblea General.

b.

Són socis/sòcies emèrits/es les persones que, un cop finalitzat el seu
mandat com a síndics, síndiques, defensors o defensores, facin constar la
voluntat de mantenir la seva vinculació i participació en el FòrumSD.

c.

Són socis/sòcies agregats/des altres síndics, síndiques, defensors
i defensores dels municipis i administracions locals de la resta de
comunitats autònomes de l’Estat i que acceptin participar en el FòrumSD.
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3. Són drets dels socis/sòcies agregats/des:
a.

Assistir amb veu a les reunions de l’Assemblea General i amb dret a
vot en tots els temes excepte els que siguin d’exclusiva competència
territorial de Catalunya.

b.

Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin i que
pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la
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realització dels objectius socials.
c.

Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

d.

Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva
disposició.

e.

Formar part de les comissions i els grups de treball que es creïn.

sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable.
2.

Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència
de l’Assemblea.

3.

Tots els membres, respectant l’autonomia i independència en les pròpies
funcions, queden subjectes als acords de l’Assemblea General en les
qüestions que facin referència a l’Associació.

Article 6
Són deures dels membres de l’Associació:
1.

Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament
per assolir-les.

2.

Els associats/des institucionals i agregats/des tenen el deure de contribuir
al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames
i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades per
l’Assemblea General.

3.

Respectar i donar compliment als acords vàlidament adoptats pels
òrgans de govern de l’Associació i la resta d’obligacions que resultin de les
disposicions estatutàries.

4.

Actuar amb la responsabilitat i dignitat que s’estableix al codi ètic de
l’Associació i que la institució requereix i comporta, com a defensora i
garant dels drets i llibertats de la ciutadania.

Article 7

Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
a.

Modificar els Estatuts.

b.

Elegir i separar els membres de la Junta Directiva, nomenar i cessar el/la
director/a del FòrumSD i controlar-ne l’activitat.

c.

Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al
sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.

d.

Acordar la dissolució de l’Associació.

e.

Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f.

Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g.

Aprovar, si escau, el Reglament de Règim Interior.

h.

Acordar, a proposta de la Junta i segons el que es determina a l’article
16, la baixa o la separació definitiva dels associats o associades que
incompleixin el que s’estableix a l’article 6 com a “deures dels membres
de l’Associació” o en les “causes de baixa” que es fixen a l’article 7.

i.

Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i també les
altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la
separació definitiva.

j.

Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament
atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que
es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les
atribucions de l’Assemblea General, que és sobirana.

Són causes de baixa a l’Associació:
1.

Deixar d’exercir el càrrec de síndic, síndica, defensor o defensora, excepte
que voluntàriament es demani passar a ser soci/sòcia emèrit/a, de
conformitat amb el que preveu l’article 4.b).

2.

L’incompliment dels deures establerts a l’article 6.

3.

La lliure decisió de la persona interessada, comunicada per escrit a la
Junta Directiva.

Capítol III. L’Assemblea General
Article 8

Article 10

1.

1.

L’Assemblea General, integrada pet tots els seus membres, és l’òrgan
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L’Assemblea General, com a mínim, ha de celebrar anualment una sessió
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l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar, sempre que ho faci, si ja
s’ha convocat l’Assemblea, cinc dies abans de la data de la reunió.

ordinària dins del primer semestre de l’any.
2.

La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter
extraordinari sempre que ho consideri convenient, i també ho ha de fer
quan ho sol·liciti almenys un 10% del nombre d’associats/des. En aquest
cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini màxim de trenta dies a
partir de la sol·licitud.

Article 11
1.

L’Assemblea serà convocada per la Junta Directiva mitjançant una
convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la
data i l’hora de la reunió.

2.

La convocatòria s’ha de comunicar amb un mínim de quinze dies
d’antelació a la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit
tramès per correu postal o electrònic a cada associat/da, amb excepció
de la convocatòria que tingui per objecte l’elecció de la Junta Directiva,
que s’haurà de fer amb 40 dies d’antelació. El correu electrònic tramès
a l’adreça que consti en la relació actualitzada dels associats/des serà
considerat suficient als efectes d’aquesta comunicació.

3.

Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el president o la
presidenta de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament,
el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a
secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4.

El secretari/ària redactarà i signarà les actes de les assemblees, que
hauran de ser aprovades, en el termini d’un mes des de la seva celebració,
pel president/a i dos membres del FòrumSD escollits a la mateixa
assemblea. L’acta inclourà un extracte de les deliberacions, els acords
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents. Un cop aprovada l’acta serà tramesa a tots els associats per
correu electrònic. Sis dies abans, en tot cas, l’acta i la documentació
complementària han d’estar a disposició dels socis/sòcies en el local social
i han d’haver estat trameses a tots els associats/des per correu ordinari o
electrònic.

Article 12
1.

2.

L’Assemblea General quedarà constituïda vàlidament, prèvia convocatòria
i ordre del dia, sempre que hi assisteixin, com a mínim, la meitat més un
dels associats/des amb dret a vot, en primera convocatòria. I en segona
convocatòria es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de
membres institucionals i agregats presents o representats.
El 10 % dels associats/des pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en
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3.

La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea. Però únicament
podrà adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia
comunicat en la convocatòria, prèvia declaració d’urgència i si així ho
acorda una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

4.

Si en l’Assemblea General es pretén tractar l’exercici de l’acció de
responsabilitat contra membres de l’òrgan de govern o la separació
d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una sessió
extraordinària de l’Assemblea General amb aquest punt com a únic punt
de l’ordre del dia.

5.

Com a excepció, el personal tècnic i assessor al servei de les sindicatures i
defensories podrà assistir a les assemblees generals i participar amb veu
i sense vot, per invitació i/o requeriment de la Junta o de l’Assemblea, i a
proposta prèvia dels seus respectius titulars.

Article 13
1.

A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada soci/sòcia
institucional i un vot a cada soci/sòcia agregat/da, tal com s’estableix a
l’apartat a) de l’article 5.3.

2.

Els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats/des
presents o representats, a excepció dels que requereixin una majoria
especial, d’acord amb aquests Estatuts o disposicions legals específiques.

3.

El dret de vot es podrà exercir per delegació a un altre soci/sòcia
institucional o agregat/da. La delegació s’haurà de fer constar mitjançant
la tramesa d’un correu (postal o electrònic) a la secretaria del FòrumSD
on consti expressament aquesta delegació i el nom del soci/sòcia
institucional o agregat/da a qui s’hagi atorgat.

4.

En el cas d’un possible conflicte d’interessos amb l’Associació i el dret de
vot d’algun associat/da, l’Assemblea General haurà de decidir en votació
separada i, si escau, secreta, sobre si es produeix, o no, aquest conflicte.

5.

La votació per a l’adopció d’acords ha d’ésser secreta si ho sol·licita un
mínim del 10% dels associats/des presents o representats en la reunió.

6.

Per adoptar acords sobre la separació de membres, la modificació dels
Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb
associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre
de vots equivalent a les dues terceres parts dels associats/des amb dret a
vot.
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Capítol IV. L’òrgan executiu
La Junta Directiva
Article 14
1.

2.

3.

4.

Les vacants de la Junta que es puguin produir dins del període del seu
mandat es podran cobrir amb algun/a soci/sòcia institucional a proposta
del/de la president/a, amb l’acord de la Junta Directiva i la ratificació de la
següent Assemblea General.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i està
integrada pel següents membres: el/la president/a, el/la vicepresident/a,
el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i un màxim de 5 vocals.

Article 16

Només podran assumir aquests càrrecs els socis/sòcies institucionals de
l’Associació.

a.

Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia
que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per
l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius
que aquesta Assemblea estableixi.

b.

Prendre els acords que calgui en relació a la compareixença davant
dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i
interposar els recursos pertinents.

c.

Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de
l’Associació.

d.

Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els/les
membres de l’Associació han de satisfer.

e.

Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els
acords que s’hi adoptin.

f.

Elaborar i presentar anualment l’informe de gestió de les activitats del
FòrumSD per tal que sigui sotmès a l’aprovació de l’Assemblea General.

g.

Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea
General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici
següent.

h.

Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació personal
i directa dels associats/des reunits en Assemblea General, segons el
procediment previst al Capítol VII d’aquests Estatuts. Les persones
elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al
Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès pel/per la secretari/
ària sortint i amb el vistiplau del/de la president/a sortint, que ha
d’incloure també l’acceptació del/de la nou/va president/a i del/de la nou/
va secretari/ària.
Els càrrecs de la Junta Directiva, amb l’excepció del/de la director/a del
FòrumSD, no seran retribuïts econòmicament, si bé tindran dret a la
percepció de les dietes corresponents als desplaçaments fets en interès i
per encàrrec de l’Associació fora del seu domicili habitual.

Article 15
1.

4.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període
de dos anys i, amb l’excepció del/de la president/a, podran ser reelegits
il·limitadament en successius mandats.

La Junta Directiva té les facultats següents:

2.

El/la president/a només podrà optar a la renovació del seu càrrec per a un
segon mandat. No obstant això, en cessar com a president/a podrà formar
part de la Junta Directiva en qualsevol altre càrrec o funció.

i.

Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i
eficaç els fins de l’Associació i autoritzar els actes que aquests grups
projectin dur a terme.

3.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del
seu mandat pot esdevenir-se per:

j.

Nomenar els/les vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar
de cada grup de treball a proposta dels mateixos grups.

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se
n’exposin els motius.

k.

Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics,
entitats i altres persones per aconseguir subvencions o altres ajuts,
destinats a donar compliment a les finalitats de l’Associació, i obtenir
l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i
comunicació.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a soci institucional de l’Associació.
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l.

Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis en qualsevol establiment
de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
La disposició dels fons es determina a l’article 38.

m. Acordar les altes i proposar, si es dona el cas, les baixes dels membres
del FòrumSD. Per a la presentació d’una proposta de baixa o separació
definitiva d’un/a associat/ada segons el que s’estableix a l’article 7.3
respecte a l’incompliment de l’article 6, “Deures dels membres de
l’Associació”, la Junta haurà de presentar a l’Assemblea una proposta
motivada i haver convocat i escoltat prèviament, en una reunió de
Junta, al/la membre al/a la qual es proposa la baixa.
n.

o.

Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els
Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea
General.

4.

Article 19
1.

La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o
diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot
favorable de dos terços del seus membres.

2.

També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris
per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú
conferir-los en cada cas.

3.

No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de
ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Qualsevol altra facultat que li hagi estat delegada expressament.

Article 17
1.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel/per la president/a o per
la persona que els substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb
la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas podrà
excedir els tres mesos entre les convocatòries.

2.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter el/la president/a, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la
componen.

La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels/de
les assistents.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i, un
cop llegits, han de ser signats pel/per la secretari/ària i el/la president/a.
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la
sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent. I el contingut
d’aquestes actes es posarà en coneixement de tots els/les associats/des a
través de la web de l’entitat.
Capítol V. Òrgans directius

Article 18

La presidència i la vicepresidència

1.

Article 21

2.

3.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada
amb un mínim de sis dies d’antelació i hi ha un quòrum de la meitat més
un dels seus integrants.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les
reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden
excusar-se’n, i no podran delegar la seva representació ni el seu vot.
L’assistència del/de la president/ta o del/de la secretari/ària o de les
persones que els substitueixin serà necessària sempre.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a mantenir-se informats
sobre la marxa de l’Associació i a participar en les deliberacions i en
l’adopció dels acords per al seu bon funcionament. També estan obligats
a guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’Associació,
fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
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1.

Són pròpies del/de la president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’Associació per delegació de
l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la
Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Efectuar la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de
la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats emesos pel/per la secretari/ària de
l’Associació.
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f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el
deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2.

El/la president/a és substituït/da, en cas d’absència o malaltia, pel/per la
vicepresident/a o, altrament, pel/per la vocal de més edat de la Junta per
aquest ordre.

organismes i entitats amb qui es relaciona. També podrà formar part dels
grups de treball i les comissions que l’associació pugui crear.
4.

La Junta Directiva podrà encarregar-li les gestions i actuacions
necessàries pel funcionament administratiu de l’entitat, tant en relació al
calendari d’actes i la seva planificació, com a les comunicacions amb els/
les associats/des i altres entitats. A aquests efectes i amb aquesta finalitat,
l’Assemblea General podrà facultar el/la director/a i atorgar-li poders
notarials perquè representi l’Entitat en temes tan diversos com emetre
certificacions, justificació de cobraments, cobrament de subvencions i
la seva liquidació, relacions amb les entitats bancàries i qualsevol altre
tràmit relatiu al funcionament administratiu de l’Entitat, però sempre
sota la supervisió de la Junta i les directrius marcades per l’Assemblea.

5.

La Junta Directiva podrà procedir a la contractació de personal tècnic
al servei dels objectius de l’Associació i per a l’execució dels encàrrecs
que comporti el desenvolupament de l’activitat del FòrumSD garantint
els principis d’imparcialitat i transparència. El/la director/a serà el/la
responsable de la coordinació de l’equip que també podrà assistir, per
invitació de la Junta Directiva, amb veu i sense vot, a les seves reunions,
així com a les assemblees generals ordinàries o extraordinàries.

La secretaria i la tresoreria
Article 22
El/la secretari/ària té com a funció aixecar, redactar i signar les actes de les
reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva; redactar i autoritzar
els certificats que calgui lliurar; portar el llibre de registre d’associats/
des i també custodiar la documentació de l’associació. En cas d’absència
del secretari/ària a alguna reunió de l’Assemblea o la Junta Directiva, el/la
president/a designarà la persona que assumirà les seves funcions.
Article 23
El tresorer/a té com a funció custodiar i controlar els recursos de l’Associació,
com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
Portar el control i el seguiment de la comptabilitat; signar els rebuts de
quotes i altres documents de tresoreria; controlar el pagament de les factures
aprovades per la Junta Directiva i els dipòsits oberts en establiments de crèdit
o d’estalvi.

Capítol VI. Les comissions o grups de treball
Article 25
1.

Tant l’Assemblea com la Junta Directiva o els mateixos membres de
l’Associació poden proposar la creació i constitució de qualsevol comissió
o grup de treball per estudiar, tractar o organitzar activitats, projectes o
objectius vinculats a les finalitats de l’Associació.

2.

La Junta Directiva facilitarà, dintre de les seves possibilitats, els mitjans
necessaris a les diferents comissions o grups de treball per tal que puguin
assolir els seus objectius. Els/les coordinadors/es de les comissions o dels
grups de treball hauran de presentar a la Junta Directiva un cop al mes
un informe detallat de les seves actuacions.

3.

Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà assistir i participar en
qualsevol comissió o grup de treball.

Personal al servei del FòrumSD: direcció i equip tècnic
Article 24
1.

2.

3.

El/la director/a del FòrumSD assistirà a les reunions de la Junta Directiva
i de l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària amb veu i sense vot.
El/la director/a desenvoluparà les seves funcions al servei dels objectius
de l’Associació i sota les directrius establertes per l’Assemblea General i la
Junta Directiva.
El nomenament i cessament del/de la director/a seran acordats per
l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, i comportaran, si
escau, les compensacions i retribucions que s’estableixin per a l’exercici
de les seves funcions, d’acord amb la normativa laboral vigent.
El/la director/a assumirà les funcions de la gestió i el funcionament
quotidià del FòrumSD. Per decisió de la Junta Directiva podrà exercir la
representació tècnica i la coordinació de l’Associació amb els diversos
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Capítol VII. Règim d’elecció de la Junta Directiva
Article 26
Elecció
1.

El/la President/a i la Junta Directiva de l’entitat, seran elegits per
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l’Assemblea General, per sufragi lliure, personal i directe i secret de tots els
seus membres amb dret a vot.

Article 29
La Comissió Electoral

2.

En les candidatures per a l’elecció de la Junta Directiva hauran de figurar,
a més de la relació dels seus components, el càrrec que cadascú hi hagi
d’ostentar.

1.

3.

Els requisits d’una candidatura seran els de cobrir els següents càrrecs:
presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i un mínim d’un vocal i
fins a un màxim de cinc.

La Junta Directiva, en acordar l’obertura del procés electoral, designarà
tres membres de l’Associació, que no siguin candidats, perquè integrin la
Comissió Electoral, d’acord amb el següent criteri: el síndic/ca-defensor/a
de més edat, el síndic/ca-defensor/a de menys edat i un tercer membre
de lliure designació.

2.

La presidència de la Comissió Electoral serà exercida pel síndic/adefensor/a de més edat i les funcions de secretari/ària pel síndic/adefensor/a més jove.

3.

Els acords seran adoptats per majoria.

Article 27
Procediment electoral.
1.

1. L’elecció del/de la president/a i de la Junta Directiva tindrà lloc en els
següents supòsits:
a) Per expiració del mandat del/de la president/a i de la Junta Directiva.

Les funcions de la Comissió Electoral són:

b) Per dimissió o renúncia, mort o incapacitat del/de la president/a.

a) Aprovar el cens d’electors.

c) Per vot de censura al/a la president/a aprovat en Assemblea General
Extraordinària per majoria absoluta dels associats i convocada,
amb aquest efecte, a petició, al menys, pel deu per cent dels seus
components.

b) Admetre i proclamar las candidatures.

d) Quan per dimissions, renúncies, o altres causes, la Junta hagi
quedat reduïda per sota de la seva composició mínima o del 50% dels
membres escollits.
2.

Article 30

La Junta Directiva comunicarà als associats l’obertura del procediment
electoral, amb un termini mínim de 40 dies abans de la data de
l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària, i especificarà en la
convocatòria tramesa els següents punts: Calendari, presentació de
candidatures i termini d’admissió, dates de proclamació i possibles
impugnacions, així com la seva resolució; la data de l’Assemblea General
Ordinària o Extraordinària, per a la celebració d’eleccions i els terminis
posteriors davant possibles reclamacions contra les votacions, per a la
seva resolució i la proclamació del/de la president/a i la Junta Directiva.

c) Resoldre les impugnacions, reclamacions i quantes incidències es
puguin presentar, relatives al desenvolupament del procés electoral.
Article 31
La Mesa Electoral
1.

La Mesa Electoral es constituirà el mateix dia de l’Assemblea i estarà
integrada pel/per la síndic/a o defensor/a de més antiguitat en el càrrec i
el de menys antiguitat presents a l’Assemblea i que no formin part de cap
candidatura.

2.

Assumiran la responsabilitat de garantir el bon funcionament i l’ordre de
la votació.

3.

Vetllarà igualment pel control i recompte dels vots emesos, i aixecarà
acta del resultat i de les incidències que s’hagin pogut produir en aquest
procediment. L’acta s’haurà de signar també pel/per la secretari/ària i pel/
per la president/a de la Junta sortint.

Article 28
Son òrgans del procés electoral els següents:
•

La Comissió Electoral

Article 32
Requisits de les candidatures

•

La Mesa Electoral

1.
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a) Ser síndic, síndica, defensor o defensora amb mandat vigent. Les
persones que formin part de la candidatura no podran finalitzar el seu
mandat com a síndic/a, defensor/a dins del període de dos anys que
correspon al mandat de la Junta.
b) Estar al corrent del pagament de la quota de l’Associació.
c) Presentar la candidatura amb els requisits de l’article 26.3.
2.

3.

Les candidatures es presentaran a la secretaria de l’Associació,
especificant el càrrec per al qual es presenta cada candidat/a. Els
candidats/candidates hauran de fer constar els terminis del seu mandat
vigent com a síndic/a, defensor/a en el seu municipi.
En el cas que només es presenti una candidatura, l’Assemblea procedirà
igualment a fer una votació. La candidatura resultarà escollida si obté
la majoria dels vots. Si no s’assoleix la majoria caldrà obrir un nou
procediment electoral.

d.

les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin
obtenir-se.

Article 36
Els/les associats/des institucionals i agregats/des tenen l’obligació de sostenirla econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la
proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes periòdiques –que s’abonaran per
mesos, trimestres, semestres o anualitats, segons el que disposi la Junta
Directiva– i quotes extraordinàries.
Article 37
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i resta tancat el 31 de
desembre.

Article 33
Els socis/sòcies presents a l’Assemblea exerciran el seu dret a vot, prèvia
acreditació de la seva personalitat a la Mesa electoral.

Article 38

La Junta Directiva podrà disposar, dins del Procediment electoral, les fórmules
per a l’exercici del dret de vot per correu postal o electrònic, amb les garanties
i condicions que siguin necessàries, amb el benentès que s’aplicaran per
analogia els requisits exigits per a les eleccions polítiques.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit
o d’estalvi, hi han de figurar almenys les signatures del/de la president/a,
el/la tresorer/a, el/la secretari/ària i el/la director/a. La Junta Directiva podrà
autoritzar la incorporació d’algun altre dels seus membres per tal de facilitar
la gestió quotidiana dels comptes.

Les paperetes de votació seran confeccionades per la Junta Directiva sota la
supervisió de la Comissió Electoral.

Per poder disposar dels fons caldrà sempre la signatura de dues firmes de les
persones autoritzades.

Capítol VIII. El règim econòmic

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 34

Article 39

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels/per les socis/
sòcies. Abans de procedir a l’apertura de qualsevol procediment sancionador
es proposarà plantejar el que es determina a l’article 42 sobre l’aplicació d’un
procediment de mediació.

Article 35
Els recursos econòmics de l’Associació seran nodrits per:
a.

les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

b.

les subvencions oficials o particulars.

c.

les donacions, les herències o els llegats.
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Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les
sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió
de l’Associació, segons el que pugui establir el Reglament Intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena
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Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una
comissió liquidadora especialment designada.

un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el
termini de 15 dies, amb audiència prèvia del/de la presumpte/a infractor/a. La
resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels
membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins
d’un període de 15 dies.

Article 42

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones sancionades poden sol·licitar-ne la revisió i rectificació
davant la primera assemblea general que tingui lloc.

En cas de controvèrsies que puguin sorgir per raó del funcionament
de l’Associació, l’Assemblea General pot acordar, per majoria simple, el
sotmetiment a un procés de mediació professional.

Capítol X. La dissolució

Disposició addicional

Article 40
Causes de dissolució.

Pel que fa als nous criteris d’elecció i continuïtat del/de la President/a i vocals
de la Junta directiva, es començaran a aplicar al final de l’actual mandat.

L’Associació es dissoldrà per les causes següents:
a.

Acord de l’Assemblea General. L’Associació pot ser dissolta si ho acorda
l’Assemblea General per acord favorable adoptat amb els dos terços dels
vots dels membres de l’Assemblea General convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi.

b.

Baixa dels/de les associats/des, si es redueixen a menys de tres.

c.

Qualsevol altra causa que estableixi la llei

Article 41
1.

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les
mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de
l’Associació com a la finalització, l’extinció i la liquidació de qualsevol
operació pendent.

2.

L’Assemblea està facultada per elegir una Comissió Liquidadora.

3.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal.
La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells/
es mateixos/es hagin contret voluntàriament.

4.

El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a
l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial
d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor
d’obres benèfiques.

5.

Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència
els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la
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ANNEX 3
LA DECLARACIÓ DE GIRONA
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DECLARACIÓ DE GIRONA
LOIC 2016
Aquesta declaració sorgeix del Congres Internacional de defensors locals
(Local Ombusdman International Congres) que el FòrumSD va organitzar a
Girona a l’any 2016. Per a les sindicatures locals i el FòrumSD va resultar una
fita molt important com a forma de donar a conèixer la realitat de la institució
a nivell internacional.
També respecte les conclusions que es van recollir en la Declaració de Girona
i que emmarquen la filosofia, els principis i l’objecte de la institució de les
sindicatures locals.

Drets Humans: pensem globalment, defensem localment
Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de
compartir reflexions, coneixements i experiències al voltant dels continguts
proposats al Congrés, volem fer constar la següent:
DECLARACIÓ
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i
continguts de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
- Saint Denis, de 18 de maig de 2000, en relació al valor i al paper determinant
que avui tenen les ciutats en la garantia del projecte de vida i de benestar de
les persones fonamentat en el respecte dels seus drets.
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i
interdependents, que tots els poders públics són responsables de la seva
garantia i que el seu reconeixement i els mecanismes d’aplicació i protecció
són encara insuficients, especialment aquells que es vinculen als drets socials,
econòmics i culturals.
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i
normatives internacionals de protecció dels drets de les persones, tenen en
els habitants de les ciutats l’expressió més propera i directa.
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la
garantia dels Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de
promoure els valors de cohesió social i de protecció dels més vulnerables.
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la
democràcia local i el dret a una existència que permeti millorar el benestar
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i la qualitat de vida de la persona, de comú acord i com a defensors locals
assumim els següents compromisos que sorgeixen del nostre propi lema del
congrés: pensem globalment, defensem localment.
I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE CONTEXT
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit
on essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la
recerca de solucions per a la convivència social. També són els primers que
constaten els efectes que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors
democràtics. És des d’aquesta proximitat que gestionen i cerquen alternatives
efectives per atenuar els efectes de la crisi entre la ciutadania i, especialment,
la més vulnerable.
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents
dificultats de resposta per part de les administracions, considerem
imprescindible recuperar i renovar un nou contracte social que pugui
reconciliar les nostres societats amb els valors de la igualtat, l’equitat, l’ètica i
la democràcia. I en el procés per aconseguir aquest objectiu, reivindiquem el
paper resilient de les defensories com una de les institucions bàsiques per a
promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de fer que els nostres
pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment de tots els
drets inherents a la dignitat humana.
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que
suposa poder actuar proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte;
també de la important retallada dels drets socials que la crisi provoca a
moltes de les nostres societats i que pateixen especialment les persones
més vulnerables. Des de l’evidència que totes aquestes desigualtats vulneren
l’esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc jurídic i del paper
de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem que
treballem per aconseguir que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un
espai de respecte i compliment efectiu de tots aquests drets.
II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER
Les funcions de les defensories locals són:

interessos.
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la
defensa i protecció dels drets de les persones en les seves relacions amb les
administracions locals i els organismes que en depenen dins d’un marc de
col·laboració i responsabilitat cívica.
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments,
és una institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon govern,
la transparència i la bona administració des de la proximitat.
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local
com un mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord
amb unes condicions indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la
legitimitat de les persones que n’ostenten la representació i que són:
1.

Mandat democràtic.

2.

Independència, objectivitat i equitat.

3.

Mitjans suficients.

4.

Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en
l’exercici de les seves funcions.

Entenem la defensoria local com:
•

una institució fonamental del sistema democràtic.

•

un vincle d’unió entre l’administració i les necessitats d’una ciutadania
diversa, que millori els serveis i la qualitat de vida de les persones.

•

una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora
de decisions des de l’equitat, factors que són sinònims de qualitat
democràtica.

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que
afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania.
La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les polítiques
de benestar social donin la major cobertura possible a les necessitats de
les persones des d’un respecte exigent als seus drets econòmics, socials i
culturals així com als nous drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa
de decisions i l’adopció de propostes concretes per a la defensa dels drets
fonamentals en l’àmbit local.

•

Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i
l’administració municipal amb resiliència.

•

Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la
qualitat dels serveis públics en l’àmbit de les seves competències.

III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA

•

Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i

Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és
fonamental implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb
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grup de treball per que assumeixin la representació i interlocució dels
defensors locals davant d’aquestes organitzacions

el principi de subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en
les queixes, reclamacions i suggeriments a l’administració.
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o
conflictes entre administració i ciutadania, sempre que sigui possible,
assumint la responsabilitat de corregir els propis errors, disfuncions o
equivocacions, quan són identificats pels ombudsman, per facilitar la vida de
les persones.

3.

Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita
disposar d’un marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la
institució, la capacitat d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per
al seu funcionament.

En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les
diverses entitats i institucions que treballen actualment amb aquest
objectiu, com són, la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals
i, especialment la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i
Drets Humans .

Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius,
un compromís ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de
promoure el seu desenvolupament i generalització.
4.
IV- COOPERAR GLOBALMENT POT TENIR IMPACTE LOCALMENT:
COMPROMISOS POST-CONGRÉS
La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors
locals ens ha permès establir vincles més directes entre les defensories,
intercanviar informació, conèixer realitats diverses i les propostes
d’actuacions i accions que desenvolupen les defensories ajustades a aquesta
mateixa diversitat. També ens ha permès constatar com aquest marc de
cooperació global, entre les defensories locals de territoris i realitats diverses,
pot tenir impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i ciutats.

Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat sigui per les defensories
un instrument útil i un eix bàsic, fonament i marc d’aplicació, extensió
i compliment dels Drets Humans cal treballar per l’evolució, revisió i
actualització dels seus continguts de forma que s’adeqüi a la realitat
social actual de les ciutats, a les noves realitats i desafiaments dels
drets emergents amb una visió global i universal del que ha de ser el
reconeixement dels drets.

I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte,
intercanvi, creixement i treball entre les defensories locals ens
manifestem disposats a col·laborar i a participar en futures convocatòries
que donin continuïtat a aquest Congrés Internacional de Defensors Locals
a fi i efecte de mantenir vigent el nostre compromís amb la ciutadania i la
institució:
Drets Humans: pensem globalment, defensem localment
Girona, 25 de novembre de 2016

Creiem que tot aquest treball conjunt ens hauria de permetre aconseguir
un major suport institucional per part de les administracions que faciliti a
les defensories poder assolir una millor capacitat de protecció i defensa
dels Drets Humans, promocionar la implantació i extensió de la institució als
municipis que encara no l’han creat i donar major visibilitat pública a la seva
tasca.
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem
començat a Girona concretem els següents compromisos:
1.

Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem
crear un grup de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec
d’elaborar una proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu.

2.

Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació
Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de
l’Ombudman (IEO) la reactivació i promoció de l’espai propi de les
defensories locals. Amb aquest objectiu deleguem a aquest mateix
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ANNEX 4
REFERÈNCIES LEGALS
122 LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT

LES SINDICATURES LOCALS BASES D’ACTUACIÓ I FUNCIONAMENT 123

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
Títol IV
Article 48. Òrgans del municipi.
48.2 c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per
majoria absoluta, a proposta d’un grup municipal.
Títol IV
Article 59. Síndic o síndica municipal de greuges.
59.1 Per a ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s’han de complir
les condicions següents:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 6
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
59.2 El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de
l’ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres,
en primera votació, si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és
suficient la majoria absoluta. Correspon a l’alcalde o alcaldessa de nomenar el
síndic o síndica municipal de greuges.
59.3 El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc
anys, només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat
sobrevinguda o per condemna ferma per delicte dolós.
59.4 La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, pel la qual
cosa pot supervisar les activitats de l’Administració municipal. El síndic o
síndica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i
objectivitat.

Estatut d’autonomia de Catalunya
L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC – 19 de juliol de 2006) reconeix
explícitament la figura de les sindicatures locals quan incorpora, dins de la
secció segona, dedicada al Síndic de Greuges, el següent article:
78.4. El Síndic de Greuges pot establir relacions de col·laboració amb els
defensors locals de la ciutadania i altres figures anàlogues creades en l’àmbit
públic i el privat.
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Plaça de la Vila 1
08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET
Telèfons 93 462 40 12 / 606 355 895
forumsd@forumsd.cat
www.sindicatureslocals.cat
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