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Com és habitual i en compliment de l’article 144 del 
Reglament Orgànic de la ciutat, el Síndic Personer 
presenta l’informe d’actuacions corresponent al 
període, al Ple Municipal i públicament davant tota la 
ciutadania. 
Cal, doncs, donar explicacions de les actuacions, quei-
xes i consultes, de la seva  tipologia i esmentar els 
expedients oberts d’ofici, així com, per altra banda, de 
la situació de cada actuació.

Al Síndic li cal la valoració del seu treball, veure si les 
expectatives posades en ell s’han complert, avaluar les 
seves actuacions, i cal que ho facin tant les persones 
representants de la ciutat que han posat la confiança 
en ell, com també cal que els ciutadans d’alguna 
manera puguin expressar amb claredat la seva opinió 
respecte sempre a la seva actuació.

No ha estat per descomptat un any de flors i violes. Ha 
estat un any dur per a tots, sobretot pels Serveis 
Socials, amb situacions realment dramàtiques que la 
Institució del Síndic ha hagut d’afrontar sense trencar 
l’harmonia a l’atenció deguda a les persones afecta-
des. Us asseguro que aquest any han nascut molts més 
fronts de treball que en els dos anys anteriors en els 
quals he ocupat el càrrec.

Les dificultats econòmiques de moltes famílies, per 
raons de desocupació, com per raons d’incomprensió 
o per injustícies bancàries, han portat a l’abisme 
econòmic i social, i al llindar de la pobresa a moltes 
persones que mai podien imaginar-se la situació.

El síndic, tot i considerant que aquest no és un proble-
ma exclusivament municipal, a la vista de les moltes 
consultes rebudes, provocades per la situació 
d’indefensió davant l’engany i la cobdícia d’algunes 
entitats bancàries, s’ha posat enguany a disposició 
dels afectats per les participacions preferents, com 
d’altra banda s’ha manifestat per escrit juntament 
amb altres síndics locals de Catalunya davant dels 

desnonaments i les obligacions posteriors, així com 
al deute romanent dels afectats.

Sembla que és una travessia difícil, i encara ens 
esperen un parell d’anys, segons diuen els experts, 
per poder superar la situació. D’altra banda ens 
avisen que mai tornarem al moment que vivíem 
feia quatre o cinc anys enrere. I quan escoltes això 
et sorgeix la pregunta de: que com serà aquest 
futur ? 

Us pintaré un futur immediat, que vivim dia a dia, 
certament dificultós.

Incert, sense semblances del passat, és el que estan 
patint els nostres joves formats acadèmicament, a 
qui els cal cercar nous horitzons per afrontar la 
situació. L’altre grup de joves que no han disposat 
o no han considerat que la formació era imprescin-
dible també representen la major part dels aturats. 
Moltes persones vingudes d’altres països han hagut 
de retornar als seus llocs d’origen i els que no 
poden fer-ho per diferents raons, els cal recórrer a 
l’ajut social. Arribem als sis milions d’aturats per 
manca de treball i moltes d’aquestes persones 
cauen en un abisme depressiu important al no 
acceptar que a ells els està passant aquesta situació 
inesperada. Molts empresaris no saben com 
sortir-se’n, sobretot els treballadors autònoms. 
Veiem caure cada dia empreses per manca de 
crèdits bancaris o pel mal pagament dels seus 
clients. Direu: i els que se n’aprofiten? Certament 
també hi són i cal perseguir el frau; per aquesta raó 
les autoritats competents cal que treballin amb 
dedicació i esforç sense limitacions.

Però deixeu-me que digui unes paraules als aturats 
amb més de 50 anys, al meu entendre els més 
afectats pel futur de la situació. Cal posar tota la 
imaginació possible a les seves vides per no defa-
llir. Les circumstàncies no són de cap manera 
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favorables a poder trobar de nou un lloc de treball a 
l’alçada que mereixen tant per la seva vàlua com a 
persones, com per les seves capacitats i coneixements, 
i si el troben serà totalment diferent al que fins a 
l’actualitat tenien. En el futur seran el més damnifi-
cats per la situació, ja que quan existeixin noves opor-
tunitats de treball, seran per als joves, i després de 
l’experiència passada no deixaran escapar 
l’oportunitat ni el repte.

La situació a la nostra ciutat, a Mollet, és calc del que 
està patint el país. Per aquesta raó em cal felicitar 
totes les persones que voluntàriament es presten a 
ajudar els altres. No és fàcil, entrem en terrenys on no 
tot s’hi val, la comprensió, el civisme, el respecte, han 
d’estar per sobre de qualsevol altre entrebanc que 
molt sovint malauradament sorgeix i cal afrontar-ho 
amb valentia, sense dubtes, no hi valen excuses ni 
subterfugis.  

Se’ns dubte ens cal formació, aquesta és la fita que 
qualsevol persona que resti sense feina ha de 
proposar-se. Tal com molts m’heu sentit dir, aquesta 
és ara la vostra feina, accepteu qualsevol proposta que 
us facin en aquest sentit, possiblement avui no us 
sembli idoni, però cal estar preparats.

L’informe que us presentem, en el mateix format dels 
darrers anys, ofereix diverses parts:

a) La primera part la componen les actuacions, trami-
tacions i raons que originen les queixes i suggeri-
ments, sense fer constar, tal com és preceptiu, dades 
personals que permetin la identificació pública de les 
persones afectades.

b) A la segona part hi trobareu les activitats a les quals 
el síndic ha participat en representació de la ciutada-
nia al llarg d’aquest any.

c) Finalment, he incorporat alguns escrits en els 
quals el síndic ha participat en la seva elaboració i 
també algunes conclusions de jornades en els 
quals he participat. Algunes d’aquestes publica-
cions han estat publicades en diferents mitjans de 
comunicació, però considero que pot ser del 
vostre interès rellegir-les.

Agraeixo finalment a totes les persones que han 
col·laborat amb el síndic, a totes aquelles que han 
confiat en la meva persona. Resto a disposició de 
qualsevol ciutadà tant per ajudar-lo en les seves 
dificultats, com per simplement escoltar-lo en 
moments difícils. La porta de la meva oficina és 
sempre oberta a la ciutadania.

Vicenç Vilà i Armadans                                           
5 de Octubre de 2012            
Síndic Personer de Mollet del Vallès.
    
 



1. Actuacions
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2.GRÀFIQUES ESTADÍSTIQUES

Consultes per àmbit d’actuació 
Altres  10
Llicències, Disciplina 
Urbanística i Habitatge   9
Convivència   6
Educació, Institut Municipal d’Educació 4
Medi ambient  5
Serveis Territorials i Espai Públic  3
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC  2
Oficina Municipal 
del Consumidor - OMIC  6
Serveis Jurídics i Patrimoni  2
Seguretat Ciutadana i Convivència   6
Servei de Mediació Comunitària - SMC 1
Servei d'Orientació Jurídica - SOJ  4
Serveis socials  8
Sindic de Greuges de Catalunya - SDGC 6
Tributs i preus públics  2
Varis  7

TOTAL  81

Tipus de terminació 
Consulta derivada a altra institució 18
Consulta en tràmit 0
Consulta finalitzada 63

TOTAL 81
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SOREA 1
Serveis Jurídics  4
Altres 2
Llicències, Disciplina Urbanística i Habitatge 2
Oficina Municipal del Consumidor - OMIC 1
Empresa Muncipal Formació i Ocupació -EMFO 1
Serveis Territorials i Espai Püblic  7
Serveis Personals, Salut pública 3
Seguretat Ciutadana i Convivència  10
Serveis socials 2
Sindic de Greuges de Catalunya - SDGC 3
Servei Mediació Comunitària  1
Economia 5
Institut Municipal Educació - IME  2

TOTAL     44

 

Arxivades per desistiment 1
Derivades al Servei de 
Mediació Comunitària 1
Derivades a l’OMIC 1
Derivades al Síndic de Greuges de Catalunya 3
Derivades a altres institucions 3
Altres 20
Finalitzada sense recomanació/suggeriment 12
Finalitzada amb recomanació/suggeriment 1
Queixa no admesa 3
TOTAL 44

Iniciativa de les queixes 

Home 15
Dona 24
Entitat 4
Persona jurídica 1 

TOTAL 44 

Situació de les queixes
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3. RELACIÓ D’EXPEDIENTS
EXPEDIENT 1  
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de conformitat amb una sanció de trànsit 
presumptament indeguda. L’interessat 
argumentava que el vehicle no estava estacionat 
sinó parat durant un minut en una zona de càrrega 
i descàrrega per tal de poder fer una gestió. 

EXPEDIENT 2 
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa per 
manca de conformitat amb una resolució de 
l’alcaldia en la qual es proposava la revocació 
d’una autorització d’un hort per part de d’Institut 
encarregat de la seva gestió, a causa del presumpte 
incompliment de les obligacions per part 
de l’usuari. 

L’interessat argumentava que no estava d’acord 
amb aquesta resolució ja que aquest incompliment 
que s’argumentava no era cert, perquè ja havia 
retirat els elements prohibits del seu hort. 

EXPEDIENT 3 
Economia, secció de Gestió Tributària. Queixa per 
manca de conformitat amb el cobrament de la taxa 
de recollides de residus municipals d’un local 
ubicat a la ciutat. 

L’interessat posava de manifest que havia presentat 
reclamació a l’empresa subministradora en la que 
argumentava que el local estava tancat sense cap 
activitat, en conseqüència tampoc estava donat 
d’alta al padró de subministrament d’aigua, per
 la qual cosa considerava que no li corresponia 
el pagament d’una taxa d’un servei del qual no 
estava gaudint. 

EXPEDIENT 4 
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa en 
relació a la disconformitat amb la retirada del 
vehicle de l’interessat per part de la grua municipal 
el proppassat dia 11 de setembre de 2011 amb 
motiu de la celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya, a un carrer de la ciutat. 

EXPEDIENT 5 
Altres institucions. Institut Municipal Educació, 
conjuntament Medi Ambient. Queixa per molèsties 
de sorolls provocats per la música que es posava 
cada dia a un l col·legi de la ciutat com a avís 
d’entrada i de sortida a classe. L’interessat 
manifestava que s’havia dirigit a l’escola en 
diverses ocasions per tal poder trobar una solució 
però que no havia estat possible.   

EXPEDIENT 6 
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa 
per manca de resposta a varies sol·licituds 
presentades a l’Ajuntament en les quals 
manifestaven els problemes de filtracions d’aigües 
de pluja provinents de la vorera de la zona de 
vianants de l’avinguda Llibertat, per manca de 
manteniment de l’esmentada vorera. 

EXPEDIENT 7 
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa per 
manca de resposta a una sol·licitud presentada 
en la que es denunciava la  retirada de la placa 
del gual de l’habitatge.  Posteriorment,  es va 
informar a la interessada que li havien retirat 
el gual, sense donar tràmit d’audiència, amb la 
qual cosa no només no estava d’acord si no 
manifestava que s’havien vulnerat els seus drets. 

EXPEDIENT 8 
Altres institucions. Institut Municipal Educació 
(IME). Queixa per manca de conformitat amb 
l’escrit amés per la direcció de l’institut municipal 
en el que es comunicava l’augment del 80% 
de la quota mensual a partir de gener de l’activitat 
en la que la seva filla estava matriculada.  

La interessada argumentava que s’havia dirigit a 
l’escola per manifestar la seva disconformitat però 
que no havia rebut una resposta satisfactòria, 
ja que l’augment no era proporcional al servei 
contractat que era de 45 minuts de classe a la 
setmana. 

EXPEDIENT 9 
Altres. Empresa Municipal Formació i Ocupació 
(EMFO). Queixa per manca de conformitat en 
el procés de selecció realitzat per una empresa 
municipal per a la cobertura de 62 llocs de treball 
destinats als Plans d’Ocupació 2011/2012.  
 
En aquest procés, la interessada va ser 
seleccionada i al moment de formalitzar el 
contracte va saber que no es formalitzaria perquè 
segons li van manifestar, estava cobrant un 
subsidi d’atur, informació, la qual obra en poder 
de l’Administració. La interessada manifestava 
que aquesta situació li havia causat un perjudici, 
en uns  moments en els quals a causa de la seva 
edat era molt difícil trobar una feina.
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EXPEDIENT  10
Serveis Jurídics unitat de Patrimoni i 
Responsabilitat Patrimonial. Queixa desestimada 
per manca de presentació prèvia de la sol·licitud 
a l’Ajuntament en la qual la interessada hagués 
comunicat l’objecte de la queixa. 

EXPEDIENT 11 
Llicències, Disciplina Urbanística i Habitatge. 
Queixa per manca de conformitat amb la resolució 
de l’Ajuntament en la que es notificava la incoació 
del procediment de protecció de la legalitat 
urbanística en relació a unes obres i instal·lacions 
executades al seu habitatge. 

Els interessats en diferents recursos van aportar 
documentació en base a la qual al·legaven la 
prescripció de la infracció urbanística i de l’acció 
de restauració, malgrat el què l’Ajuntament no 
les havia acceptat. 

En data 12 de desembre de 2011, l’Ajuntament els hi 
havia imposat una multa coercitiva de 300 euros 
amb la impossibilitat de pagar-la degut a la situació 
econòmica dels interessats que, segons 
manifestaven era precària. 

EXPEDIENT 12 
Serveis Jurídics unitat de Patrimoni i 
Responsabilitat Patrimonial. Queixa per manca 
de resposta a una sol·licitud presentada a 
l’Ajuntament, de reclamació de responsabilitat 
patrimonial.

EXPEDIENT 13  
Serveis Personals, Salut Pública. Queixa derivada 
dels problemes d’insalubritat a causa de 
l’acumulació de deixalles i escombraries per part 
d’un propietari del baixos de l’immoble, en el que 
vivia l’interessat. 

Aquests fets els havia comunicat a l’Ajuntament 
en un escrit, en el qual sol·licitava la intervenció per 
part de l’Ajuntament i també una inspecció. 
L’interessat manifestava que no havia rebut cap 
resposta. 

EXPEDIENT 14 
Serveis Jurídics unitat de Patrimoni i 
Responsabilitat Patrimonial. Queixa derivada de la 
manca de resposta a una sol·licitud presentada a 
l’Ajuntament de reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys causats a conseqüència de la 
caiguda ala via publica. La interessada manifestava 
també que havia sol·licitat informes de l’actuació 

feta pels cossos de seguretat però que no havia estat 
possible aconseguir la informació. 

EXPEDIENT 15  
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa per manca 
de resposta per part de l’Ajuntament a una sol·licitud 
de reforma de la vorera corresponent de la cantonada 
dels carrers Félix Ferrán i Via Ronda. L’interessat 
manifestava que feia dos anys aproximadament, 
l’Ajuntament havia reformat tres de les quatre 
cantonades de la cruïlla esmentada excepte 
l’esmentada, la qual estava molt afectada de desnivells 
i provocava freqüents caigudes de persones al seu pas. 

EXPEDIENT 16    
Serveis Jurídics unitat de Patrimoni i Responsabilitat 
Patrimonial. Queixa per manca de resposta a una 
sol·licitud presentada a l’Ajuntament, de reclamació 
de responsabilitat patrimonial per reclamar que quan 
el vehicle passava per sobre de la pilona d’accés al 
carrer Portugal, aquesta es va aixecar i va provocar 
danys als baixos del vehicle..

EXPEDIENT 17 
Servei de Mediació Comunitària. Queixa derivada.

EXPEDIENT 18  
Llicències, Disciplina Urbanística i Habitatge. Queixa 
per manca de resposta a la sol·licitud  d’una llicència 
de l’activitat. Interessat manifestava que havia 
transcorregut molt de temps i que encara li havien 
atorgat. 

EXPEDIENT 19  
Altres Entitats de la ciutat. Queixa per problemes amb 
la Junta Directiva d’una entitat esportiva de la ciutat. 
Queixa desestimada, per manca de competències, 
al tractar-se d’un conflicte de caire privat.  

EXPEDIENT 20 
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa per manca 
d’actuació per part de l’Ajuntament en relació a uns 
problemes que patia la comunitat en el clavegueram 
de la finca. Malgrat d’haver rebut un escrit de 
l’Ajuntament, en el qual s’adjuntava, entre d’altres, un 
informe emès  per  l’Ajuntament i l’empresa 
encarregada de la detecció de l’avaria, en el qual es 
posava de manifest que una canalització d’una 
empresa telefònica obstaculitzava el clavegueram de 
l’edifici, fent de barrera. Malgrat d’haver-hi hagut 
altres comunicacions de l’Ajuntament,  fins a la data 
no s’havia fet cap actuació per tal de requerir a 
l’empresa la correcció de la problemàtica generada. 



EXPEDIENT 21 
Economia. Queixa per manca d’aplicació d’una 
resolució per part de l’Ajuntament en la qual 
atorgava a la interessada una bonificació del 50% de 
caràcter temporal fins el 22 d’abril de 2014, de la 
quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de la 
finca de la seva propietat.

L’esmentada resolució atorgava la bonificació pel fet 
de ser posseïdora del títol de família monoparental 
amb vigència a partir de 2011 fins el 22 d’abril de 
2014, data en què la interessada havia de tornar a 
justificar que mantindrà les condicions per tal de 
poder-li aplicar l’esmentada bonificació. 

EXPEDIENT 22 
Altres Institucions. Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa relativa al retard en la tramitació de 
l’expedient derivat de la situació de dependència i 
del dret als serveis i prestacions vinculades, 
establertes per una resolució emesa per part del cap 
de Servei d’Atenció a les Persones de les Comarques 
de Barcelona. Expedient tancat per la recepció de la 
prestació esmentada amb efectes retroactius

EXPEDIENT 23 
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa derivada 
dels problemes per accedir, durant la matinada, a la 
zona de vianants per part del Servei d’Urgències 
Mèdiques, a fi de poder traslladar a l’interessat a 
l’hospital per ingressar-lo.  Durant la matinada al 
tornar al domicili amb un servei de taxi, li va ser 
impossible entrar degut a que les pilones d’accés a 
l’illa de vianants de Gaietà Ventallò, estaven 
tancades. 

EXPEDIENT 24  
Serveis Socials. Queixa per presumpta manca 
d’actuació per part de l’Ajuntament davant dels 
problemes econòmics greus que patia la interessada, 
la qual manifestava que havia sol·licitat ajut i 
informació als Serveis Socials de l’Ajuntament i que 
no tenia cap informació al respecte ni comprovants 
de la documentació tramitada. 

EXPEDIENT 25  
Serveis Personals conjuntament amb Medi Ambient. 
Queixa per manca d’actuació i de resposta de 
l’Ajuntament arran dels problemes d’insalubritat a 
causa de brutícia i acumulació d’escombraries per 
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part d’un propietari del baixos de l’immoble de 
l’afectada. La interessada manifestava també, que el 
propietari del pis havia fet, de manera 
suposadament il·legal, la instal·lació d’una cuina i 
dos aparells d’aire condicionat en el patí interior de 
l’immoble. 

Els fets els havia comunicat a l’Ajuntament en dues 
sol·licituds i no havia rebut cap resposta. 

EXPEDIENT 26
Economia. Queixa per manca d’aplicació per part de 
l’Ajuntament de la bonificació del 50% de la quota 
íntegra de l’impost sobre béns immobles de la finca 
de la seva propietat malgrat estar en possessió del 
carnet de família nombrosa. La interessada  
manifestava també, que ja havia aportat el carnet 
anteriorment a l’Ajuntament, el qual tenia data 
d’expedició del 15/06/2007 i que la seva validesa 
era fins el 2017, cosa per la qual no entenia els 
motius pels quals no li havien aplicada l’esmentada 
bonificació.  

EXPEDIENT 27 
Economia. Queixa per manca d’aplicació per part de 
l’Ajuntament de la bonificació del 50% de la quota 
íntegra de l’impost sobre béns immobles de la finca 
de la seva propietat malgrat estar en possessió del 
carnet de família nombrosa. També l’interessat 
manifestava que no podia fer front a la quota 
resultant de 312.67 € en un sol pagament, per tenir 
dificultats econòmiques.  

EXPEDIENT 28  
Altres Institucions. Síndic de Greuges de Catalunya . 
Queixa referida al retard en la tramitació de 
l’expedient d’ajut d’una renda mínima d’inserció

EXPEDIENT 29  
Altres Institucions. Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa referida al retard en la tramitació de 
l’expedient de la Llei 39/2006, de promoció de 
l’autonomia personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència. 

Al respecte, l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials havia reconegut a la interessada el Grau II, 
nivell II de dependència amb efectes 21 de setembre 
de 2011, però encara no havia rebut l’oferta de la 
cartera de serveis i prestacions que preveu el Reial 
decret 175/2011.
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EXPEDIENT 30   
Altres. Queixa desestimada. L’interessat sol·licitava 
l’aplicació del silenci administratiu d’una petició que 
no havia arribat a la Institució. 

EXPEDIENT 31   
Seguretat Ciutadana i Convivència Ciutadana. 
Desistiment de queixa referent a la manca de 
conformitat amb una sanció de trànsit imposada per 
l’Ajuntament. D’acord amb les manifestacions de la 
interessada el vehicle estava parat en el semàfor del 
carrer Can Flequer, 29 i en cap moment va avançar 
mentre que durava el llum vermell. La ciutadana va 
comunicar el desistiment de la queixa. 

EXPEDIENT 32    
Altres Institucions. Oficina Municipal del 
Consumidor (OMIC). Queixa referent a la manca de 
resposta d’un correu electrònic dirigit a 
l’Ajuntament per sol·licitar informació relativa sobre 
la legalitat de l’obligació d’ensenyar les bosses 
personals en les caixes d’alguns supermercats de la 
ciutat.  

EXPEDIENT 33 
Economia. Queixa per manca d’informació per part 
de l’Ajuntament en referència a un escrit presentat 
en el que l’interessat sol·licitava la revisió cadastral 
del seu habitatge. La sol·licitud la va presentar 
dintre del període de pagament voluntari de 
l’impost de béns immobles.  Posteriorment es va 
assabentar que el rebut emés de l’impost es trobava 
ja en període de constrenyiment, sense que 
l’interessat tingués  coneixement de que la 
presentació d’una sol·licitud de revisió cadastral no 
aturava el procediment de recaptació, la qual cosa, 
manifestava li havia produït un perjudici. 

EXPEDIENT 34 
Serveis Personals secció de Salut Pública. Queixa 
per l’actuació dels agents cívics a la ciutat en relació 
amb els propietaris de gossos, els quals manifestava 
l’interessat es dedicaven, suposadament, a controlar 
i perseguir als propietaris. L’interessat exposava que 
en un escrit presentat a l’Ajuntament va manifestar 
la manca de conformitat amb el tracte donat als 
propietaris de gossos de la ciutat i va comunicar la 

manca de llocs habilitats per deixar-los en llibertat, 
córrer o bé fer les seves necessitats. En la mateixa 
sol·licitud va fer la petició d’habilitació d’un espai a 
la ciutat i no havia tingut cap resposta favorable. 

EXPEDIENT 35 
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de conformitat amb la notificació de sanció 
per part de l’Ajuntament, pel fet de no disposar del 
tiquet d’estacionament obligatori a lloc visible, 
a la zona blava d’avinguda de Rafael Casanova. 
L’interessat exposava que havia estacionat el seu 
vehicle, entre les 11.10 i 11.35 aproximadament, 
obtenint el corresponent tiquet d’estacionament. 
Posteriorment  un cop efectuada la gestió, va 
marxar i va llençar el tiquet d‘estacionament, i que 
en cap moment va veure cap butlleta sancionadora 
ni va tenir constància d’haver estat sancionat fins 
que va rebre la notificació de la sanció. Va presentar 
al·legacions i recurs contra la sanció imposada però 
aquests havien estat desestimats.  

EXPEDIENT 36  SEG CIUTADANA 
Seguretat Ciutadana i Convivència conjuntament 
amb la Secció de Llicències Disciplina Urbanística 
i Habitatge. Queixa derivada dels de les molèsties 
produïdes per les immissions de sorolls generades 
pels bars situats a l’Illa. Aquestes circumstàncies 
havien estat exposades en diverses sol·licituds, 
sense haver rebut una resposta satisfactòria pels 
veïns. 

EXPEDIENT 37   
Serveis Territorials i Espai Públic. Queixa 
desestimada, referent als problemes de mobilitat 
que a conseqüència del canvi de direcció d’alguns 
carrers al barri de Can Pantiquet, en concret de 
la rambla Pompeu Fabra a l’alçada de l’escola 
Cal Músic. La interessada no s’havia dirigit a 
l’Ajuntament. 

EXPEDIENT 38  
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de conformitat amb una sanció imposada 
amb motiu d’haver parat  la seva furgoneta a la zona 
de càrrega i descàrrega de la rambla Pompeu Fabra,  
davant del núm. 47, amb la corresponent 
senyalització d’intermitència, per efectuar tasques 
de càrrega i descàrrega. 



-9-

L’interessat argumentava que les altres zones més 
properes al carrer del Sol estaven ocupades. Un cop 
efectuades les tasques, al tornar al vehicle es va 
trobar en el parabrisa una sanció, tot i que 
argumentava que la Policia Municipal el va veure 
com efectuava la descàrrega del vehicle. 
Posteriorment va interposar el corresponent recurs 
de reposició el qual va ser desestimat, cosa amb 
la que no estava d’acord. 

EXPEDIENT 39 
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de resposta a un escrit presentat en el qual 
havia demanat a l’Ajuntament informe de les 
actuacions efectuades per part de la Policia 
Municipal, a causa d’una caiguda que va patir a la 
via pública a la cantonada del carrer Pere Ramon. 
La interessada manifestava que havia estat atesa 
per part d’un agent de la Policia Municipal que 
s’havia identificat amb el seu núm., cosa que havia 
fet constar a l’esmentada sol·licitud. 

EXPEDIENT 40 
Seguretat Ciutadana i Convivència conjuntament 
amb Activitats. Queixa derivada de les molèsties 
produïdes per les immissions de sorolls generades 
pel bar ubicat als baixos de l’immoble. 
Circumstàncies que havien estat exposades en 
diverses  sol·licituds sense haver rebut una resposta 
satisfactòria pels veïns. 

Manifestava que l’establiment feia una ocupació 
de la via pública amb taules i cadires, superant els 
límits establerts per l’Ajuntament. A tal efecte 
havien sol·licitat una inspecció per part dels Serveis 
Tècnics Municipals, per tal d’efectuar les mesures 
sonomètriques i també per comprovar l’espai ocupat 
de la via pública sense rebre cap  resposta. 
Manifestava també que les esmentades molèsties 
es repetien de manera freqüent des de l’obertura de 
l’establiment. 

EXPEDIENT 41
Serveis Socials. Queixa per manca de resposta per 
part de l’Ajuntament en una sol·licitud presentada 
per a la tramitació d’un ajut de renda mínima 
d’inserció als Serveis Socials de l’Ajuntament  duran 
el mes de març de 2011. 

Segons manifestava l’interessat no disposava de cap 
comprovant de la documentació aportada per a la 
tramitació al requerir informació al departament 
del Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 
va comprovar que no constava cap expedient iniciat 
al seu nom.  Es va tornar a dirigir de nou als Serveis 
Socials de l’Ajuntament i com a resposta va rebre un 
número d’expedient del tràmit efectuat, comprovant 
que no era de l’any 2011. L’interessat argumentava 
que s’havia produït un retard injustificat en el tràmit 
del seu expedient, la qual cosa li havia causat un 
greu perjudici.   

EXPEDIENT 42 
Seguretat Ciutadana i Convivència conjuntament 
amb Serveis Personals. Queixa per manca de 
conformitat amb una sanció causada per estar 
absent el conductor del vehicle a la zona de càrrega 
i descàrrega del carrer d’Anselm Clavé, davant del 
núm. 17, mentre que es desplaçava al seu domicili. 
L’interessat manifestava estar en possessió del 
certificat de grau de discapacitat del 95%, emès pel 
Departament de Benestar Social i Família en data 
2 de desembre de 2011 i que necessitava l’ajut d’una 
tercera persona en els seus desplaçaments en 
transport col·lectiu o públic. El Departament 
també,li havia concedit al senyor Salvador la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució, 
en qualitat de titular no conductor. Argumentava 
també, que al parabrisa del seu vehicle estava visible 
la targeta d’aparcament, i que havia presentat recurs 
de reposició argumentant tots aquests fets sense 
haver tingut una resposta satisfactòria. 

L’interessat argumentava que fins a l’any 2011 havia 
disposat d’una zona d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda a l’esmentat carrer però que 
amb motiu de les obres del Parc de les Pruneres li 
havien suprimit. Havia sol·licitat a l’Ajuntament la 
reposició de la zona reservada i tampoc havia rebut 
cap resposta.   
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EXPEDIENT 43 
Seguretat Ciutadana i Convivència conjuntament 
amb Serveis Personals. Queixa manca de 
conformitat amb una sanció per estacionament en 
illa de vianants. L’interessat disposava de la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució, 
en qualitat de titular no conductor, pels seus 
desplaçaments vàlida fins el 20 d’abril de 2020 
i estava visible al parabrisa del cotxe.  

L’interessat manifestava també, que havia presentat 
al·legacions i recurs de reposició, argumentant que 
el seu vehicle estava parat degudament senyalitzat 
i també, els motius per a la realització d’aquesta 
maniobra, però la resposta no havia estat 
satisfactòria. 

EXPEDIENT 44 
Economia conjuntament amb Sorea. Queixa per 
manca de conformitat amb la facturació del 
subministrament d’aigua. L’interessat exposava 
que havia donat de baixa el comptador de 
subministrament d’aigua del local de referència, 
a causa d’uns problemes de consum excessiu. 
A partir d’aquesta data es va personar en diferents 
ocasions a les oficines de l’empresa Sorea, 
encarregada de la gestió, per tal de poder efectuar 
el pagament per finestreta, però mai  li van lliurar 
les esmentades factures.  

L’interessat manifestava també que finalment la 
companyia li va lliurar 3 factures corresponents 
als darrers trimestres, dues d’elles ja es trobaven 
en període de constrenyiment, cosa que manifestava 
li havia causat un greu perjudici.  



4. ACTIVITATS DEL SÍNDIC  
 
Data  Acte Localitat Observacions
  

05/10/2010 Visita Barri Zona Centre Mollet Barri
06/10/2011 IV Trobada Estatal Síndics Locals Granada Ajuntament
12/10/2011 Hissada Bandera Dia Pilar Mollet Plaça Prat de la Riba
14/10/2011 Homenatge a Lluís Companys Mollet Can Pantiquet
17/10/2011 Signatura Conveni UB Barcelona Facultat Dret
18/10/2011 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
18/10/2011 Presentació Llibre Mollet Marineta
19/10/2011 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
24/10/2011 Xerrada Fiscal  Barcelona Palau Justícia
24/10/2011 Assistència acte  Barcelona Parlament Catalunya
25/10/2011 Presentació Informe Badalona Ajuntament
26/10/2011 Acte Policies Locals Mollet Marineta
02/11/2011 Presentació Informe Sta.Coloma Ajuntament
04/11/2011 Inauguració Caram Mollet Marineta
08/11/2011 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
08/11/2011 Taula Rodona Radio Mollet El Lledoner
14/11/2011 Reunió Alcaldia Fòrum SD Parets Ajuntament
16/11/2011 Conferència  Mollet El Lledoner
17/11/2011 Taller de Formació Terrassa Sindicatura
17/11/2011 Comitè Ètica Assistencial Mollet Hospital
18/11/2011 Taller de Formació Terrassa Sindicatura
22/11/2011 Reunió Alcaldia      Mollet Ajuntament
22/11/2011 Reunió Alcaldia Fòrum SD Palau Pleg. Ajuntament
22/11/2011 Conferència Mollet Marineta
23/11/2011 Presentació Llibre Mollet Marineta
24/11/2011 Reunió Alcaldia Fòrum SD Berga Ajuntament
25/11/2011 Acte Violència Gènere Mollet Plaça Major
28/11/2011 Presentació Informe Tarragona Ajuntament
29/11/2011 Presentació Informe Vilafranca Ajuntament
30/11/2011 Acte Voluntariat Mollet El Lledoner
02/12/2011 Síndic Greuges Catalunya Barcelona Sindicatura
05/12/2011 Gravació Televisió Caldes Estudis TVVO
14/12/2011 Reunió Grups Barcelona Parlament Catalunya
14/12/2011 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
21/12/2011 Campanya Reis Radio Mollet El Lledoner
10/01/2012 Informació Ajunt.Martorelles Martorelles Ajuntament
12/01/2012 Reunió Fòrum Girona Girona Ajuntament
13/01/2012 Pressa Possessió Mossos Granollers Sala d'actes
16/01/2012 Manifestació Víctimes Violència Gen.  Mollet Ajuntament
19/01/2012 Comitè Ètica Assistencial Mollet Hospital
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Data  Acte Localitat Observacions
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19/01/2012 Aniversari Contrapunt Mollet Sant Gervasi
26/01/2012 Conferència CEA (Broggi) Mollet Hospital
27/01/2012 Pressa Possessió Síndic Reus Reus Ajuntament
31/01/2012 Reunió Alcaldia      Mollet Ajuntament
31/01/2012 Reunió Alcaldia Fòrum SD Les Franqu. Ajuntament
03/02/2012 Reunió Junta Portaveus Mollet Ajuntament
06/02/2012 Ple Municipal Síndic Mollet Ajuntament
07/02/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
08/02/2012 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
14/02/2012 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
21/02/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
23/02/2012 Assemblea Fòrum SD Arenys Mar Edifici Calisay
26/02/2012 Hissada Bandera Andalusia Mollet Plaça Prat de la Riba
28/02/2012 Visita Alcaldia Fòrum Martorelles Ajuntament
01/03/2012 Comitè Ètica Assistencial Mollet Hospital
06/03/2012 Presentació Informe Sabadell Ajuntament
08/03/2012 Dia de la Dona Barcelona Parlament Catalunya
08/03/2012 Visita Alcaldia Fòrum Montcada Ajuntament
09/03/2012 Visita Raonador Andorra Andorra Casa de les Valls
13/03/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
13/03/2012 Reunió Afectats Preferents Mollet Sindicatura
15/03/2012 Curs Ètica UB Barcelona Facultat Dret
15/03/2012 Presentació Informe Cornellà Ajuntament
20/03/2012 Curs Ètica UB Barcelona Facultat Dret
22/03/2012 Curs Ètica UB Barcelona Facultat Dret
23/03/2012 Conferència Consum Aigua Mollet Marineta
30/03/2012 Presentació Informe Barcelona Ajuntament
12/04/2012 Seguiment Conveni UB Barcelona Facultat Dret
12/04/2012 Entrevista Vallès Visió Mollet El Lledoner
13/04/2012 Entrevista Radio Mollet Mollet El Lledoner
16/04/2012 Visita Alcaldia Fòrum Martorelles Ajuntament
17/04/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
02/05/2012 Visita Regidora Serveis Socials Mollet Sindicatura
03/05/2012 Entrevista Vallès Visió Mollet El Lledoner
04/05/2012 Visita Grup CiU Municipal Mollet Sindicatura
04/05/2012 Visita Alcaldia Fòrum Parets Ajuntament
04/05/2012 Ofrena Víctimes Mathausen Mollet Plaça Memorial
08/05/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
09/05/2012 Visita Alcaldia    Mollet Ajuntament
11/05/2012 Assistència acte Fibromialgia Mollet Ajuntament



Data  Acte Localitat Observacions
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16/05/2012 Visita Alcaldia Fòrum Palau Pleg. Ajuntament
17/05/2012 Comitè Ètica Assistencial Mollet Hospital
18/05/2012 Reunió Afectats Preferents Mollet Locals Parroquials
23/05/2012 Acte Amics Solé Tura Mollet Carrers de Mollet
04/06/2012 Pressa Possessió Síndic Argentona Ajuntament
11/06/2012 Seguiment Conveni UB Barcelona Facultat Dret
11/06/2012 Xerrada Sant Vicenç Mollet Ateneu Gent Gran
13/06/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
18/06/2012 Presentació avantprojecte Barcelona Parlament Catalunya
18/06/2012 Presentació Informe Sant Cugat Ajuntament
21/06/2012 Presentació Informe Terrassa Ajuntament
26/06/2012 Conferència Mollet Marineta
29/06/2012 Seminari UAB Serveis Socials Barcelona Hospital Sant Pau
03/07/2012 Jornada Lúdica Síndics La Seu Urg.  Ciutat
05/07/2012 Presentació Informe Rubí Ajuntament
07/07/2012 Inauguració Residència Discapacitats Mollet Residència
10/07/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
10/07/2012 Presentació Llibre Mollet Can Mulà
20/07/2012 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
04/09/2012 Reunió Seguim.Plataforma Preferents Mollet Mercat Vell
11/09/2012 Ofrena Floral Mollet c/ Rafel Casanova
13/09/2012 Reunió Junta Fòrum Sta.Coloma Sindicatura
18/09/2012 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
20/09/2012 Assemblea Extraord.Fòrum SD S.Feliu Guix. Ajuntament
20/09/2012 Comitè Ètica Assistencial Mollet Hospital
20/09/2012 Conferència Mollet Ateneu Gent Gran
23/09/2012 Hissada Bandera Extremadura  Mollet Plaça Prat de la Riba
27/09/2012 Presentació Informe S.Feliu Llob. Ajuntament
28/09/2012 Visita Alcaldia    Mollet Ajuntament
28/09/2012 Centre Estudis Molletans Mollet Can Mulà
03/10/2012 Trobada Estatal Síndics Locals Barcelona Ajuntament
04/10/2012 Trobada Estatal Síndics Locals Barcelona CCCB
05/10/2012 Trobada Estatal Síndics Locals Barcelona Parlament Catalunya
        
       
       
       
       
       
       



Presentació de l’Informe del Síndic Personer Jornades de Formació del FòrumSD a Cornellà

Signatura conveni de pràctiques amb la UB Jornades de Formació del FòrumSD a Cornellà Ponència 

Assemblea del FòrumSD a  Arenys de Mar Encuentro Estatal Defensores Locales a BCN
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5. DECLARACIÓ DE BARCELONA

ENCUENTRO ESTATAL DE 
DEFENSORES LOCALES
Barcelona 3, 4 y 5 de Octubre de 2012

Reunidos en Barcelona, en el V Encuentro Estatal de Defensorías Locales, después de compartir nuestras 
experiencias y opiniones sobre las ponencias presentadas queremos destacar los siguientes contenidos que se 
han elaborado por parte de los diversos ponentes:

Análisis y efectos de la desigualdad – Albert Florensa: 

El profesor Florensa planteó en su ponencia un juicio ético sobre la desigualdad, abordando el tema desde la 
visión de los derechos humanos y sociales y su evolución y transformación en el tiempo a partir del dialogo y 
el consenso.  
  
La profundidad  con la que abordó el tema, así como la cantidad de estudios, datos y gráficos con los que apoyó 
su exposición hace muy difícil poder resumir su ponencia. Por esto en estas líneas más que un resumen se ha 
querido dejar constancia de las interesantes cuestiones que planteó.

Los diversos estudios existentes indican que la desigualdad tiene mucho que ver con la renta y que el reparto 
de la riqueza es siempre el mismo: el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza de un país, sea cual sea 
su sistema político. 

El profesor indica cómo la desigualdad de renta va íntimamente unida a la esperanza de vida de las personas 
y a una sociedad más violenta, ya que las desigualdades provocan en las familias i individuos angustia, estrés, 
inseguridad, frustración, baja autoestima, etc., lo que se concretiza en una mayor tasa de enfermedad mental, 
sobrepeso, fracaso escolar, mayor número de homicidios, aumento del consumo de drogas, etc.

La desigualdad crea desasosiego  entre los ciudadanos, no se puede confiar en los demás, se privatizan los 
problemas, desaparece la solidaridad y lo colectivo, y la vinculación de la identidad de las personas se construye 
a partir del consumo. Entre países  la desigualdad crea  emigración, inestabilidad global, problemas de impacto 
ecológico, etc.

La libertad de elección, el libre desarrollo de la personalidad,  son derechos fundamentales, pero el principio 
de libertad es una entelequia si no hay igualdad. Para que haya libertad los hombres y mujeres han de ser 
ciudadanos con igualdad de derechos, y los derechos a proteger deben ser determinados por ellos mismos y 
evolucionar cómo evolucionan las cosas y las visiones del mundo.

Para que ello sea posible es necesaria una distribución equitativa de la riqueza y empoderar a las personas, 
darles  la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades para que no sean instrumentalizadas. Empoderar 
a las persones significa capacitarlas para entrar en diálogo, es darles  la máxima dignidad humana posible, 
porque es el diálogo  lo que caracteriza al ser humano,  aquí hablaríamos de la ética del diálogo.
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Es cierto que muchos autores nos hablan de la necesidad de cierta desigualdad para que hayan estímulos para 
creer y para premiar el esfuerzo, pero también es cierto  que la desigualdad puede ser paralizante y un elemento 
nefasto para la economía.

El profesor termina su exposición advirtiéndonos del peligro que conlleva hablar de igualdad porque ello 
significa hablar de política, mientras que si se habla de pobreza, se habla de solidaridad y de caridad, que son 
términos que no cuestionan lo político.

Crisis de derechos en el estado del bienestar. 
Carlos Jiménez Villarejo – Fiscal de Sala Jubilado.

Destaca como es evidente, que en el momento actual estamos viviendo una crisis importantísima de derechos 
y, por ende, del estado de bienestar. Una vulneración de derechos que hace años hubiese sido absolutamente 
impensable.

Principalmente, entiende D. Carlos Jiménez, que se están vulnerando dos derechos básicos y fundamentales:

EL PRIMERO, contra los derechos sanitarios de los inmigrantes que han sido limitados parcialmente por un 
Real Decreto, cuando las leyes que  recogían y regulaban estos derechos son leyes orgánicas y por tanto, 
inderogables por un Real Decreto-Ley.

EL SEGUNDO, los derechos sanitarios de los pacientes y ello, desde la Ley  33/2011, que dinamitó el modelo 
sanitario público desapareciendo el “derecho universal sanitario” para regresar a una protección exclusivamente 
de aquellos que se consideran “asegurados”.

Como posibles soluciones, propone el Sr. Carlos Jiménez actuar en dos vertientes. Una a nivel local, a nivel 
ciudadano, con el llamado “derecho de petición”, entendiendo por éste la posibilidad de dirigirse a los Poderes 
Públicos para hacerles conocer un hecho presumiblemente injusto y reclamarle su intervención.

La segunda vertiente, se desarrollaría  desde las propias organizaciones, que deberían asumir ciertas 
responsabilidades en el plano penal, utilizando para ello el delito tipificado en el código penal como delitos 
contra las garantías constitucionales que afectan a  derechos civiles, sociales e incluso culturales. 

Crisis del derecho a la vivienda - Carme Trilla – Economista y directora del Servei de 
Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona. 

Hay una involución del estado del bienestar considerado históricamente como tres pilares: sanidad, educación 
y servicios para la ciudadanía. Nunca se ha considerado a la vivienda como uno de estos pilares ni asumida 
como parte de las políticas y los servicios públicos. Así, el sector privado ha sido el principal y casi exclusivo 
proveedor de viviendas para la ciudadanía. Desde la necesidad de la protección del derecho a la vivienda, las 
políticas públicas deberían asumir el papel que les corresponde en el mercado de la vivienda. 

La situación de crisis tan sólo ha provocado una mayor reducción y disminución de esta oferta pública, con 
realidades tan destacadas como la reaparición de fenómenos chabolistas en muchas poblaciones.
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Datos a tener en cuenta: Las cifras de desahucios y ejecuciones hipotecarias, que se facilitan desde el Consejo 
General del Poder Judicial mezclan diversas situaciones que se deberían analizar por separado: primeras 
viviendas, segundas residencias, locales comerciales, etc. Así, se desconoce el número de primeras residencias 
–viviendas familiares- que acaban realmente en un desahucio. Y si no se dispone de datos  no es posible 
dimensionar el problema. Otros datos a tener en cuenta: 600.000 viviendas vacías en manos de entidades 
financieras. Sólo un 11% de viviendas en régimen de alquiler (30/35% en Europa). Viviendas de titularidad 
pública en España: 1,5% - Francia 18%.

En cuanto a la legislación, destacar que se siguen recogiendo firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que 
clarifique la dación en pago en una situación de deuda hipotecaria. También se intenta incidir ante los grupos 
políticos en el Congreso de los Diputados para que promuevan medidas de protección frente al 
sobre-endeudamiento de las familias.

Crisis económica - Antón Costas – Catedrático de Política Económica. 
Universitat de Barcelona.

El profesor Costas destaca que para elaborar teorías sobre las causas de nuestros problemas hay que tener datos 
fiables. Por lo que para elaborar las teorías económicas debemos medir todos los datos posibles. Necesitamos 
aplicar unos indicadores que muestren la proporción del crecimiento de la desigualdad que empeora rápidamente 
de la desigualdad.

Los efectos de la creciente desigualdad los podemos observar en tres ámbitos  diferentes de la sociedad.
 a)  Individuos y hogares
 b)  En términos de exclusión financiera (la desaparición de las cajas) el que no tiene acceso 
  al crédito vivirá siempre en la pobreza.
 c) Estrategias (nuevas) de supervivencia que afectan a la dignidad humana.

Estos efectos son muy fuertes sobre la cohesión y la democracia y no fáciles de evitar debido a la ceguera de 
nuestras élites sobre estos efectos. La historia europea nos dice que una situación de elevada desigualdad y 
elevado desempleo acaba afectando al carácter moral de la persona, y a su capacidad para asumir las 
responsabilidades personales.

La crisis financiera actual es una crisis auto-infligida por la política a sus propios ciudadanos, la motivación de 
designar políticas de recortes es de naturaleza político-ideológica, estableciendo un movimiento conservador 
frente a los progresistas en que se plantea que el estado de bienestar resulta caro, ineficaz y que se crea una 
ciudadanía fuerte en derecho y débil en obligaciones. Los progresistas deberían demostrar que estas acusaciones 
son falsas.

Se debería establecer un equilibrio entre mercado, estado y sociedad, abogar por la creación de riqueza y que 
se reparta de forma más equitativa entre una sociedad más activa, plural y con mayor reparto de las 
responsabilidades pera hacer frente a las desigualdades.

¿Qué hacer para que se reduzca la desigualdad y la pobreza y la economía vuelva a funcionar?

No es posible encontrar ningún argumento teórico o empírico en que las economías de austeridad hayan tenido 
eficacia.
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Necesitamos datos de la pobreza, no hay datos agregados, así pues una labor que podían facilitar los síndicos y 
defensores del ciudadano: recoger datos y conseguir señalar y medir los índices de pobreza pues los datos que 
se miden diariamente crean presión para actuar, y conseguir incluir este tema en la agenda política pues las 
prioridades de ésta tienen relación directa con la presión ejercida por los datos.

Se deberían activar los mecanismos de voz de las clases medias – clases medias y trabajadoras- que huyen de 
los servicios públicos (enseñanza, salud, vivienda) dejando sin voz a éstos. Porque los pobres no tienen voz, y 
sin esta voz les quitamos su capacidad de mejora. Los defensores pueden –deben- poder ser, cuando sea necesario, 
esta voz de los sin voz.

Derechos fundamentales y la asignación equitativa de los recursos públicos – 
Eugeni Gay:

El ponente expone un recorrido histórico por el origen del ombudsman y después por las constituciones que 
recogieron catálogos de derechos: la Constitución de Virginia y la constitución Francesa. En España la “Pepa”. 

A partir de la vigencia de los derechos .fundamentales aparece la figura del ombudsman como una institución 
ya separada del poder absoluto del Rey. 

Nuestra Constitución establece en el Art. 2 que lo fundamental es el Estado social, con la finalidad de garantizar 
la justicia y la aspiración de los hombres  a la igualdad. Aquellos que están al servicio del poder, los parlamentarios, 
tienen un mandato no de poder, sino de servicio, a una ley, la constitución, fruto de un pacto, y a partir de la 
cual deben legislar de acuerdo al principio de igualdad, para todos los españoles. 

Cuestiona si en la actualidad hay una cierta transformación del derecho en estos momentos, destacando que la 
ausencia de derecho y la anarquía conducen a la destrucción. Así fue en las guerras mundiales. 

En la Declaración de Derechos Humanos de 1948 se destaca que  Los hombres son libres e iguales en dignidad. 
Por primera vez la palabra dignidad surge en un texto legislativo. El artículo 28 señala el derecho a una sociedad 
en la que se hagan efectivos esos derechos. 

Podemos encontrar un núcleo duro de las constituciones: el núcleo ético, dogmático y una segunda parte dónde 
se señalan los principios rectores: las políticas sociales y su materialización en la igualdad de oportunidades 
para los ciudadanos. También el deber y el derecho al trabajo. 

Aún así, hora mismo, no podemos cumplir ni exigir esto, porque no hay trabajo. Ahí el Estado Social obliga, y 
todos los políticos están obligados: el poder en democracia es servicio, es una carga. En esta situación el derecho 
es el arte de las cosas buenas y justas, es un presupuesto para un ordenamiento jurídico, que tiene que responder 
a las ideas y necesidades elementales del momento, lo que se ha convertido en la piedra angular del edificio.

En el art. 31 se prevé que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos y el principio de no 
confiscatoriedad debe impregnar la actuación de los poderes públicos en el establecimiento de las obligaciones 
e imposiciones fiscales. 

Pues bien, puede haber confiscación por acción y por omisión. El principio debe ser: cuanto más se recibe más 
debe contribuirse a los gastos públicos, de lo contrario existe confiscación. En el momento actual este principio 
cobra especial relevancia. El Estado ha de ser cuidadoso en la captación de la riqueza y en el reparto.
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Qué puede hacer el ombdusman? 

Es necesario que la actividad de los síndicos sea objetiva e independiente, es preciso luchar para preservar ese 
principio de distribución de la riqueza en atención a las situaciones individuales, igualmente es preciso que 
luchen contra la corrupción que es una lacra de nuestra sociedad, el despilfarro, y especialmente deben promover 
que los presupuestos se ajusten a la Constitución. 

Importancia, utilidad y eficacia de lucha de las defensorías locales 
de la ciudadanía en tiempo de crisis – Marino Villa

Hay una larga  lista de agravios contra los progresos de la sociedad: Población en paro que aumenta. Prestaciones 
económicas que disminuyen. Los exiguos programas de viviendas sociales que desaparecen. El sistema de salud 
empieza a resentirse. Y los servicios sociales que derivan en caridad público-privada. Se reducen, pues, servicios, 
se reduce su calidad, pero además se dificulta su defensa.

¿Cómo afrontar la situación desde la defensoría y de las bondades de la institución? La respuesta es: Luchando 
por los valores constitucionales y los principios generales del derecho, es decir apelando a la equidad y la 
justicia frente al positivismo jurídico.

Por eso ahora y aquí nuestra preocupación, porque además de defender a la ciudadanía nos vemos obligados 
a defender la función de defensor para que la ciudadanía no quede en mayor indefensión. Lo que los observadores 
de la sociedad nos dicen es que la institución no tiene la fuerza que sería deseable, y piden que las defensorías 
sean referentes de justicia más importantes, más fuertes y más eficaces.

La defensoría es importante por la gran misión que  tiene asignada, porque en el ejercicio de esa 
misión “va a por todas” porque “está a todas (duras y maduras)” y porque es para todos (quejosos, y aquejados) 
frente al poder exorbitante de la administración local. 

La defensoría es útil porque da servicio esencial y gratuito a todas las personas, y atiende tuitivamente 
a las más frágiles. Atiende a nivel humano y busca fórmulas de provecho a las personas con problemas mediante 
5 instrumentos: Asesoramiento, Supervisión, Mediación, Observatorio de riesgos, y Pedagogía de derechos y 
obligaciones 

Además, la defensoría es eficaz. Lo es porque cumple su misión de defender a las personas 
supervisando los servicios municipales. Sin defensoría no hay supervisión tuitiva, independiente y de 
proximidad. Y sin ella no se realiza esta función preventiva y resanadora es el gran logro de las sindicaturas de 
agravios. Eso pretende la Carta de Salvaguarda que da fuerza a los defensores para ser atrevidos, porque la 
justicia es fruto de la razón o de la lucha: Lo peor, lo más ineficaz es el silencio y la aceptación resignada.

La defensoría debe exigir equidad y aplicación ponderada de la norma, por encima de su aplicación literal; y 
exigir públicamente la revisión de la norma injusta.

CONCLUSIÓN:  
La idea de una institución emuladora de la del Defensor del Pueblo a nivel municipal se ha ido abriendo camino 
especialmente desde la elaboración de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. 
Se ha alcanzado una notable implantación especialmente en Catalunya merced a su ley municipal. Hay de lograr 
que sean los propios gobiernos locales quienes la potencien en favor de la ciudadanía y de la buena administración, 
para que así ellos mismos obtengan un mayor reconocimiento de legitimación democrática. 
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Las defensorías, hoy, son más necesarias que nunca en esta crisis de derechos que puede acabar hundiendo la 
convivencia Y porque la ciudadanía no ha de perder la posibilidad de defenderse ante una administración que 
está perdiendo su objetivo, el que era objetivo desde hace 200 años: en el ya famoso artículo 13 de nuestra primera 
Constitución democrática (1812): 

“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no 
es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. 

En cuanto a los diversos debates de los grupos de trabajo estas son las conclusiones que 
se proponen en esta asamblea:

Grupo 1.- El Defensor Local ante la exclusión social. 

En este grupo se ha planteado la intervención de oficio en situaciones de exclusión social y la colaboración con 
la Administración local para la lucha contra la pobreza. También  se ha abordado el papel de los medios de 
comunicación en el tratamiento de la pobreza y exclusión social.

Se evidencia que la  misión de las defensorías  se centra en la atención de reclamaciones individuales de ciudadanos 
que entienden vulnerados sus derechos por la Administración, pero  por otra parte se indica que las normas 
constitutivas de nuestras instituciones otorgan también a la defensora o defensor la potestad de intervenir por 
iniciativa propia sin que haya habido petición de parte interesada.

Si bien se pone de manifiesto  la singularidad de cada institución y la posibilidad o no de abrir actuaciones de 
oficio en función de los recursos materiales y personales que tienen a su alcance, se está de acuerdo en la necesidad 
de estas intervenciones en situaciones colectivas  de discriminación, porque  permiten supervisar la actuación 
municipal, valorar su eficacia y eficiencia y constatar cómo actúa en los aspectos de obligado cumplimiento, cómo 
en el tema de servicios sociales. 

Se habla de que las defensorías deben poder amplificar la voz de la ciudadanía y que las intervenciones de oficio 
permiten, a partir de situaciones concretas, estudiar a fondo un tema y hacer recomendaciones globales a la 
Administración. 

Se concluye que las intervenciones de oficio han de ser una prioridad pues abordan situaciones que afectan a 
más de un ciudadano y a los derechos de aquellos colectivos que no tiene voz. A través de ellas se pueden hacer 
visible  realidades que quedan relegadas en las agendas políticas. Estas intervenciones han de estar bien motivadas, 
basadas en datos  objetivables y pragmáticas para posibilitar la actuación del político.

No obstante  se previene frente la función de abanderado de las causas perdidas, y se destaca el papel que en este 
sentido ha de tener el tercer  sector. 

En cuanto a la colaboración con la Administración, se expone la dificultad que a veces existe para establecerla 
pero al mismo tiempo su necesidad para conseguir sociedades más justas y cohesionadas.  
También se habla del importante papel del defensor como institución imparcial ya que su situación le permite 
tener  una visión holística de las situaciones y la posibilidad, por tanto,  de hacer recomendaciones de abordaje 
desde una perspectiva más transversal, recomendaciones que  transciendan las políticas  segmentadas de la 
Administración y aporten  instrumentos para actuar de manera más global y humana en situaciones de injusticia 
notoria.



Por otro lado las defensorías pueden promover debates, posibilitar coordinaciones entre profesionales y 
departamentos, así como entre la Administración y entidades del tercer sector, y promover nuevos circuitos y 
plataformas cívicas.

Se exponen diversos casos de intervenciones de oficio y de intermediación y cómo las actuaciones de los defensores 
han  sido tenidas en cuenta por la Administración local, si bien se evidencia la necesidad de abordar los temas 
con una gran sutileza para no romper el difícil equilibrio entre las defensorías y  la Administración.

En cuanto a los casos individuales en situación de exclusión social que se niegan a recibir ayuda se habla de la 
frustración que generan estas situaciones y de la limitación de la actuación de las defensorías.  Se ha de conocer 
si no hay delito de omisión de socorro por parte de los servicios sociales y en último extremo se puede presentar 
el caso a Fiscalía si  se detecta que la persona no se puede gobernar por sí sola por problemas de salud mental.

Ante la constatación de que en el momento actual muchas quejas sobrepasan las competencias municipales se 
indica que el defensor las ha de escuchar, recoger y trasladar a la Administración local para que las eleve a la 
Administración competente.

Respecto los medios de comunicación se comenta la visión parcial, sesgada y incluso sensacionalista de algunos 
medios cuando  abordan temas de exclusión social, pero se está de acuerdo en que la prensa puede ser una aliada 
para poder hacer visible lo invisible, ya que lo que no se publica no se conoce. 

De todos modos, se sugiere mucha prudencia en la distribución de la información porque en ocasiones una 
información descontextualizada y poco documentada puede tener consecuencias muy negativas, como han puesto 
de manifiesto algunas entidades sociales. Por ello se insiste en la necesidad de documentar bien las informaciones, 
facilitando los datos conocidos y objetivos y dejando la interpretación a quien corresponda. 

Finalmente se indica que los medios de comunicación pueden ser una plataforma para abordar los temas de 
exclusión desde la perspectiva de las desigualdades sociales y para incidir en las políticas públicas trascendiendo 
el caso individual, pero que siempre se ha de hacer desde la objetividad, la reflexión y la ponderación.

Grupo 2. Experiencias de modificación de las prioridades presupuestarias 
municipales en tiempo de crisis. 

La disminución de los ingresos y la reducción de las aportaciones comprometidas por los gobiernos  autonómicos 
en determinados servicios han disminuido la capacidad de los Ayuntamientos para afrontar las consecuencias 
de la crisis en las familias y en las personas que, debido al paro persistente y a las medidas de recortes sociales 
impuestas por otras administraciones, son cada vez más graves y amplias.

Sin embargo, se constata que muchos Ayuntamientos han tomado medidas presupuestarias para mantener 
servicios generales a las personas y, especialmente, los que se refieren a ayudas sociales. Se constata también que 
estas medidas resultan insuficientes y poco arriesgadas, dada la gravedad y la duración de la crisis.

Los defensores locales hemos planteado, en general, esta necesidad de atender prioritariamente a las personas 
más necesitadas, pero han sido prudentes en la concreción de las medidas que se podían adoptar, dada la situación 
de las finanzas municipales y la amenaza de las reformas legales anunciadas por el gobierno.

De este modo, los defensores locales consideramos que hay que dar a corto plazo un giro a favor de las personas 
y de los servicios básicos del Estado Social, en la gestión de los presupuestos públicos, restituyendo la confianza 
en la Administración local, como garante de “la máxima proximidad de la gestión administrativa a los 
ciudadanos”.
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Grupo 3. Experiencias de dinamización de las defensorías.

La dinamización de las defensorías locales es una tarea necesaria e inherente a las mismas para hacerse presente 
en la vida de nuestros vecinos y vecinas, facilitando nuestra proximidad.

La naturaleza heterogénea de las defensorías determina la dinamización en cada institución.

Las defensorías son conscientes de sus debilidades y amenazas, quizá la más significativa es que nos cuesta llegar 
a nuestros ciudadanos, en especial aquellos que más nos necesitan.

Las defensorías también reconocen como su principal fortaleza que son un colectivo generoso con su trabajo 
tanto hacia la ciudadanía como hacia el resto de defensores.

Por ello, se propone  a las instituciones de este Foro Estatal adquirir el compromiso de COMPARTIR aquellas 
iniciativas que se consideren extrapolables con el resto de las defensorías, generando una base de datos accesible 
para su consulta e importación. 

Este compromiso se podría materializar con la creación de un grupo de trabajo.

Posteriormente los síndicos y defensores locales mostraron en la asamblea su preocupación por los problemas 
de vivienda como consecuencia de los desahucios derivados del impago de hipotecas y alquileres, y proponen la 
siguiente declaración: 

Los defensores locales manifiestan su enorme preocupación por la gran cantidad de familias que pierden su 
vivienda como consecuencia de los desahucios derivados del impago de hipotecas y alquileres. 

Esta situación, provocada por un mal funcionamiento y falta de control del sistema financiero y por elevado paro 
laboral, significa una grave conculcación del derecho a una vivienda digna y afecta no solo a las personas con 
menos recursos económicos sino también a las clases medias. Causas de fuerza mayor, difícilmente previsibles 
para el común de los ciudadanos, hacen imposible afrontar las obligaciones de pago. 

Las graves consecuencias de la pérdida de la vivienda se manifiestan en los pueblos y ciudades recayendo en los 
gobiernos municipales la actuación inmediata para socorrer y proteger a sus ciudadanos. Más allá de las 
competencias que la ley otorga a los ayuntamientos, estos deben actuar, así como los gobiernos autonómicos y 
el Estado. Los poderes locales no pueden permanecer ajenos ante el deterioro de la calidad de vida  de sus 
ciudadanos,  la pérdida del derecho básico a la vivienda y la alteración de la paz social. De no corregirse con 
urgencia esta situación puede provocarse una fractura social de costos humanos y económicos insoportables. 

Las defensorías locales entienden y comparten la necesidad de realizar urgentemente nuevas propuestas legislativas 
más allá de las limitaciones de las medidas contempladas por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo y 
proponen a los ayuntamientos la creación de mecanismos de mediación o bien facilitar el acceso a los que ya 
puedan existir, con el fin encontrar soluciones concretas y especialmente la dación en pago.

Los defensores locales se comprometen ante los ciudadanos y sus ayuntamientos a trabajar e impulsar propuestas 
y soluciones paliativas que favorezcan a quienes se encuentren en situación de extrema necesidad y desamparo.

Barcelona, 5 de octubre de 2012
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6. RECULL DELS ESCRITS 
PRESENTATS EN DIFERENTS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ



CANVI D’ANY, SOM AL 2012

Com a síndic de la ciutat, penso que a traves de la premsa escrita per arribar a gran  nombre dels nostres 
ciutadans, puc expressar com sempre els bons desitjos de Pau i Felicitat envers aquest nou any que ara iniciem.

Sincerament és el que desitjo de tot cor a totes aquelles persones que d’alguna manera esteu fent possible 
aquestes dues paraules que defineixen la felicitació. Pau, una paraula que sovint ens posem a la boca però que 
tots sóm conscients que aquest desig sembla que en l’actualitat sigui un impossible, per més cartes i tractats 
que signem arreu del nostre món.

Sembla que no la desitgem, sembla que no la cerquem, sembla que no ens importi  que en el mateix mar que 
sortosament sovint trepitgem, molt proper a nosaltres el Mediterrani, hi hagi països amb situacions de guerres 
doloroses.

Sense pau no podem arribar a la felicitat, i la pregunta que sempre estic fent-me és: com podem viure en aquest 
desgavell?. Cerco respostes i les trobo en aquesta crisi de pèrdua de valors. Els diners, avui, estan per damunt 
de tot altre valor, i ens està aixafant, trepitjant i sotmetent a un nou tipus d’esclavatge, tant a les persones com 
als governs.

La persona, l’ésser humà ha d’estar per damunt de tot i mentre que això no passi, les nefastes conseqüències 
seran pels més febles, per aquells que no se n’adonen dels importants valors que la societat actual els està 
prenent. Per aquells que no desitgen un altra cosa que obtenir el pa de cada dia, tots aquells que estan en els 
llindars de la pobresa i de l’exclusió social i que es veuen menyspreats pels seus mateixos conciutadans.

Per aquest Nou Any 2012 cal introduir una altra vegada els vells valors perduts en la nostra societat. No cal fer 
invents, simplement actualitzar els valors de sempre. Cal que enlloc de sentir-nos culpables siguem responsables, 
cal que floreixi de nou l’altruisme, la solidaritat, la confiança, l’esforç, la compassió i la consciència de que no 
estem sols. Ens manca amor cap als altres.

Cal que fugim de l’empoltroniment. Vivim asseguts davant una caixa electrònica i ens creiem tot el que ens 
diuen o veiem malament i ni en fem cas, ni fem res. Cal reaccionar de forma seriosa s’han acabat les accions a 
mitges, ens hem de comprometre quan més por ens fa el compromís.   
 
Tots ens adonem que aquest 2012 no serà un any fàcil. Les dificultats aniran en cadena i cal que canviem de 
procedir. S’han d’acabar les reflexions cal actuar i no dic actuar en contra de......, Això ha quedat a la història, 
estic parlant d’actuar junts, tots a una, sense fissures ni cap mena de desencantament, cadascú al seu lloc sense 
rèmores, sense excuses, si no és així difícilment ens en sortirem.

Malgrat tot, i sentint-me solidari, us desitjo un Bon Any Nou ple d’amor, felicitat i pau.

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès
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DRET A LA VIDA, 
A LA LLIBERTAT 
I A LA SEVA SEGURETAT

Ho diu l’article tercer de la Declaració Universal dels Drets Humans, i ho trobem estrany. Si ens adonem, estem 
davant de conceptes que la nostra pròpia societat, l’actual, ens fa dubtar i no parlem de les creences religioses 
que en molts casos encara ens ho posen més difícil.

Quan diem avui aquí, dret a la vida, parlem de molts aspectes i ens trontolla aquest dret a la vida si l’anteposem 
al dret a la llibertat.

Som lliures, creiem que naixem lliures, però el nostre propi naixement depèn de la llibertat dels pares, de la seva 
responsabilitat, del seu desig manifest d’incorporar-nos amb ells en aquest món. Per tant, del dret a la vida no 
en dubtem, però amb amor, no com un simple acte de relació humana.

Quantes persones viuen sense ser estimades... i com viuen, si no ser estimat en diem llibertat, tanquem i pleguem. 
Naixem i venim a la vida per ser estimats i estimar comportarà llibertat, tant pel fet de concebre un fill com pel 
fet de néixer, educar-lo i formar-lo, que jo entenc com un acte de llibertat patern i matern.

La llibertat, no sols és llibertat personal, és llibertat d’esperit. Pensar en Llibertat, el que en diem “lliure pensament”, 
ens fa créixer com a persones i cal valorar-ho com a tal, però no confonguem com ens porta la societat actual, 
cal ser coherents amb el risc que en cada moment donem al sentit de la nostra llibertat vital.

I cal assegurar aquesta llibertat. Per tant, aquí tenim un altre dret que no podem obviar, el de la deguretat de 
cada individu en ser lliure, en tenir dret a la vida, a no dubtar que, per sobre de tot, som éssers humans capaços 
de generar nova vida i per aquesta raó necessitem aquesta seguretat.

No ens estranyem, doncs, que algunes persones confonguin aquests tres aspectes de l’ésser humà i que 
“protegeixin” en el nom de partidismes erronis, alguna de les tres parts d’aquest article tercer, per sobre les 
altres.

Cal viure, cal ser lliure o al menys sentir-se’n, però per aconseguir-ho, cal seguretat, tres premisses unides perquè 
no pot existir una sense l’altra. Per això és perillós llegir-ho parcialment. Cal fer-ho de forma conjunta i ens 
adonarem que diu molt més que el que llegim, que ens proposa una anàlisi profunda de nosaltres com a persones 
i això comportarà el nostre creixement tant a nivell individual com a col·lectiu.

No estem sols i els que ens envolten, en el fons cerquen el mateix que nosaltres. Si ens ajudem mútuament, 
possiblement ho aconseguirem, malgrat les veus dissonants. 

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès
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7. ALTRES



REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
REGULADOR DE LA INSTITUCIÓ 
DEL SÍNDIC PERSONER

TITOL V. DEL SÍNDIC PERSONER O SÍNDICA PERSONERA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 118.
El Síndic Personer o Síndica Personera és la institució que té com a funció la defensa dels drets fonamentals i 
les llibertats públiques dels veïns de Mollet del Vallès, en les seves relacions amb aquest Ajuntament.
El Síndic Personer o Síndica Personera compleix les seves funcions amb independència i objectivitat; i 
investiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici com les queixes formulades a petició de part.
El Síndic Personer o Síndica Personera és l’òrgan complementari de l’organització de l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès que correspon al síndic o síndica municipal de greuges previst a l’article 46.2.b’) de la Llei 8/1987, 
municipal i de règim local de Catalunya.

Article 119.
El Síndic Personer o Síndica Personera és elegit per l’Ajuntament, de conformitat amb el procediment que 
s’estableix en l’article 122, per un període de cinc anys. El càrrec de Síndic Personer o Síndica Personera té 
caràcter gratuït, sense perjudici de les indemnitzacions que li corresponguin per les despeses ocasionades 
per l’exercici del càrrec. 
El Síndic Personer o Síndica Personera es relacionarà amb l’Ajuntament a través de la Comissió de Govern, 
que haurà de ser informada de les queixes i peticions que es dirigeixin al Síndic Personer o Síndica Personera 
relatives a la defensa dels drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà dirigir-se a la Comissió de Govern en qualsevol moment. D’altra 
banda, la Comissió de Govern podrà sol·licitar al Síndic Personer o Síndica Personera que comparegui davant 
d’ella per informar-la d’assumptes de la seva competència.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà d’informar anualment al Ple de l’Ajuntament de la seva 
actuació.

Article 120.
L’Administració municipal està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic Personer o 
Síndica Personera en les seves investigacions.

Article 121.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà establir convenis amb el Síndic de Greuges (figura prevista en 
l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i amb el Defensor del Poble (figura prevista en l’article 54 
de la Constitució Espanyola). Aquests convenis hauran de fixar la seva durada, els supòsits d’actuació del 
Síndic Personer o Síndica Personera, les facultats que aquest podrà exercir i les comunicacions que entre ells 
tindran.
El Síndic Personer o Síndica Personera no podrà envair en cap cas les competències que la legislació vigent 
atribueix al Síndic de Greuges i al Defensor del Poble.
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CAPÍTOL II. FORMA D’ELECCIÓ, CESSAMENT I CONDICIONS

Article 122.
Quan s’hagi d’elegir el Síndic Personer o Síndica Personera, de conformitat amb allò que s’estableix en aquest 
Capítol, la Comissió de Govern proposarà al Ple de l’Ajuntament el candidat o els candidats al càrrec.
Efectuada la proposta, el Ple de l’Ajuntament haurà d’elegir el Síndic Personer o Síndica Personera en la 
primera sessió ordinària que realitzi.
L’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual serà escollit el Síndic Personer o Síndica Personera haurà de ser 
adoptat amb el vot favorable 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.
Article 123.
L’alcaldia haurà d’acreditar amb la seva signatura el nomenament del Síndic Personer o Síndica Personera.
El nomenament del Síndic Personer o Síndica Personera s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província.
El Síndic Personer o Síndica Personera prendrà possessió del seu càrrec davant el Ple de l’Ajuntament.

Article 124.
Per poder ser elegit Síndic Personer o Síndica Personera s’han de reunir les condicions següents:
a) Tenir la condició política de català, d’acord amb l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
b) Ésser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics.
c) Estar vinculat o preferentment arrelat a la ciutat.

Article 125.
La condició de Síndic Personer o Síndica Personera és incompatible amb:
menament. La mateixa norma s’aplicarà en el cas d’una incompatibilitat sobrevinguda.

Article 126.
El Síndic Personer o Síndica Personera no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rebrà instruccions de cap 
autoritat i complirà les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.
Article 127.
El Síndic Personer o Síndica Personera cessarà del seu càrrec per alguna de les causes següents:
a)  Per renúncia expressa
b)  Per haver transcorregut el termini pel qual fou escollit.
c) Per mort.
d) Per incapacitat sobrevinguda o per inhabilitació per a l’exercici dels drets civils i polítics declarada per 
decisió judicial ferma.
e) Per condemna a causa de delicte dolós declarada en sentència judicial ferma. 
 Produït el cessament, s’iniciarà el procediment per a l’elecció del nou Síndic Personer o Síndica Personera  
 establert en l’article 122.
 En el supòsit b), el Síndic Personer o Síndica Personera continuarà en l’exercici de les seves funcions fins  
 que el seu successor no hagi estat nomenat.
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CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DAVANT EL SÍNDIC PERSONER O SÍNDICA
PERSONERA I DE LA SEVA ACTUACIÓ

Article 128.
Les persones físiques o jurídiques que invoquin un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, sense cap 
tipus de restricció, podran dirigir-se al Síndic Personer o Síndica Personera sol·licitant que actuï en relació 
amb la queixa que formulen, als efectes d’allò que disposa l’article 118.

Article 129.
Les persones interessades hauran de presentar la queixa mitjançant un escrit raonat, acompanyat dels 
documents que puguin servir per aclarir el cas. 
Totes les actuacions del Síndic Personer o Síndica Personera seran gratuïtes per a la persona interessada i no 
serà necessària l’assistència ni d’advocat ni de procurador.
Article 130.
Entre la producció del fet que és objecte de la queixa i la seva formulació davant el Síndic Personer o Síndica 
Personera no podrà transcórrer més d’un any. En el cas d’inactivitat de l’Administració, la queixa es podrà 
formular mentre duri la inactivitat. Les actuacions iniciades d’ofici no estaran sotmeses a cap termini preclu-
siu.

Article 131.
El Síndic Personer o Síndica Personera registrarà i acusarà rebut de totes les queixes que se li formulin 
mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El Síndic Personer o Síndica Personera haurà de tramitar o bé 
rebutjar les queixes. En aquest darrer cas, ho haurà de comunicar a la persona interessada mitjançant un 
escrit motivat.
El Síndic Personer o Síndica Personera no podrà investigar les queixes l’objecte de les quals es trobi pendent 
de resolució judicial. Si la persona interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals després que el 
Síndic Personer o Síndica Personera hagi iniciat les seves actuacions, les haurà de suspendre.
El Síndic Personer o Síndica Personera tindrà cura que l’Administració municipal resolgui en el temps i en la 
forma deguts les peticions i els recursos que li hagin estat formulats o presentats.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà de rebutjar les queixes anònimes, les formulades amb mala fe, 
les mancades de fonament, les de pretensió inexistent i aquelles la tramitació de les quals irrogués perjudicis 
en els drets legítims d’una tercera persona.

Article 132.
Les decisions i resolucions del Síndic Personer o Síndica Personera, que adoptaran la forma de recomanació, 
no seran objecte de recurs de cap tipus. Les queixes que es formulin al Síndic Personer o Síndica Personera no 
afectaran els terminis previstos per a l’exercici de les accions que siguin procedents en via administrativa o 
jurisdiccional.
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Article 133.
Una vegada admesa la queixa a tràmit o iniciat l’expedient d’ofici, el Síndic Personer o Síndica Personera 
adoptarà les mesures d’investigació que consideri oportunes per aclarir els fets objecte de la queixa.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà donar compte de la queixa o de l’inici de l’expedient al departa-
ment, organisme, entitat o dependència administrativa d’aquest Ajuntament afectats, per tal que la persona 
responsable li trameti un informe escrit sobre la matèria. Aquest informe s’ha d’emetre en el termini de 
quinze dies, excepte si el Síndic Personer o Síndica Personera amplia el termini en funció de les circumstàn-
cies que concorrin en el cas.

Article 134.
Si la queixa a investigar o l’expedient iniciat d’ofici afecta la conducta de persones al servei de l’Administració 
municipal, el Síndic Personer o Síndica Personera ho comunicarà al superior jeràrquic de l’afectat i, si s’escau, 
al departament competent en matèria de personal.
A la vegada, el Síndic Personer o Síndica Personera requerirà l’afectat perquè en el termini que li fixi, mai 
inferior a deu dies, respongui per escrit sobre els fets o circumstàncies objecte de la queixa o expedient, 
i adjunti els documents i testimonis complementaris que consideri adequats.
Sense perjudici de la documentació a aportar a què es refereix el paràgraf anterior, el Síndic Personer 
o Síndica Personera podrà requerir la persona afectada perquè comparegui a informar.

Article 135.
El superior jeràrquic o l’autoritat municipal que prohibeixin al personal afectat al seu servei respondre 
a les requisitòries del Síndic Personer o Síndica Personera hauran de manifestar-ho a la persona afectada 
i al mateix Síndic Personer o Síndica Personera, en aquest darrer cas mitjançant escrit motivat.
Article 136.
Les autoritats municipals, els funcionaris i, en general, tot el personal afecte a un servei públic municipal 
hauran de facilitar al Síndic Personer o Síndica Personera l’assistència i l’entrada en totes les dependències, 
centres, organismes i entitats que depenen d’ells; i les dades, els expedients i la resta de documents necessaris 
que permetin portar de manera adequada les actuacions investigadores.

Article 137.
Les actuacions que hagin de practicar-se en el curs d’una investigació es faran amb la reserva i la discreció 
més absolutes, sense perjudici d’incloure el seu contingut, si el Síndic Personer o Síndica Personera ho 
cregués convenient, en els informes que ha de presentar a l’Ajuntament.

Article 138.
El Síndic Personer o Síndica Personera farà públic el nom de les persones, els departaments, els organismes 
o les entitats que depenen de l’Ajuntament que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions. També destacarà 
aquesta actuació en l’informe anual que ha de presentar a l’Ajuntament, i la comunicarà a la Comissió de 
Govern.



Article 139.
Les autoritats municipals i el personal al servei de l’Administració municipal que impedeixin l’actuació del 
Síndic Personer o Síndica Personera negant-se a facilitar els informes, documents i expedients que els 
sol·liciti, podran incórrer en la responsabilitat administrativa que prevegi la legislació vigent. En aquest cas, el 
Síndic Personer o Síndica Personera donarà trasllat dels antecedents a l’alcaldia perquè disposi l’inici de 
l’expedient corresponent, si ho estima procedent.

Article 140.
Si en el decurs de les investigacions el Síndic Personer o Síndica Personera observa indicis segons els quals 
s’han comès infraccions disciplinàries, ho comunicarà per escrit a l’alcaldia. Si allò que observa és la realitza-
ció de conductes o fets presumiblement delictius, ho comunicarà immediatament
al Ministeri Fiscal.

Article 141.
En l’exercici de les funcions d’investigació i resolució d’una queixa o expedient, el Síndic Personer o Síndica 
Personera podrà formular a les autoritats municipals i al personal al servei de l’Administració municipal o 
que en depengui les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris relatius als seus 
deures legals. En cap cas, no podrà modificar o anul·lar actes administratius o disposicions generals.

Article 142.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà proposar al departament, organisme o entitat municipal afectat, 
en el marc de la legislació vigent, fórmules de conciliació o d’acord que facilitin una resolució positiva i ràpida 
de les queixes.
Si en la investigació d’una queixa o d’un expedient el Síndic Personer o Síndica Personera creu que l’aplicació 
de les disposicions normatives municipals condueix a un resultat injust o perjudicial, podrà recomanar o 
suggerir al departament o a l’entitat municipal competent les mesures o els criteris que consideri adequats per 
remeiar-ho i les modificacions que cregui oportunes introduir en els textos normatius municipals.

Article 143.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà d’informar del resultat de les investigacions, fins i tot en el cas 
que arxivi les actuacions, a l’autor de la queixa, a l’alcaldia, a la regidoria corresponent, a la persona afectada i 
al cap del departament del qual depengui.
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CAPÍTOL IV. DE LES RELACIONS DEL SÍNDIC PERSONER O SÍNDICA
PERSONERA AMB L’AJUNTAMENT

Article 144.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà de presentar anualment a l’Ajuntament, en el transcurs del 
primer semestre de l’any, un informe sobre les seves actuacions, en el qual haurà de constar necessàriament:
a)  El nombre i el tipus de queixes formulades i d’expedients iniciats d’ofici.
b)  Les queixes rebutjades, les que es trobin en tramitació i les causes que les van originar.
 No hauran de constar en l’informe les dades personals que permetin la identificació pública de les 
 persones interessades en el procés d’investigació. No obstant això, quan es consideri necessari s’hi podrà  
 incloure el nom de les persones a què es refereix l’article 138.
 El Síndic Personer o Síndica Personera també podrà presentar informes extraordinaris quan així ho   
 demani la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció.

Article 145.
El Síndic Personer o Síndica Personera exposarà oralment un resum de l’informe esmentat en una sessió 
específica del Ple de l’Ajuntament, al final de la qual els grups municipals podran intervenir per fixar la seva 
posició.

Article 146.
El Síndic Personer o Síndica Personera disposarà d’una oficina per acomplir les seves funcions.
El Síndic Personer o Síndica Personera coordinarà i dirigirà l’organització i el funcionament de l’oficina 
esmentada. Amb aquesta finalitat, podrà dictar les instruccions corresponents.
L’oficina en qüestió haurà de disposar dels mitjans personals i materials necessaris, d’acord amb les partides 
pressupostàries que s’incloguin en el pressupost de l’Ajuntament.
Correspondrà al Síndic Personer o Síndica Personera l’elaboració del projecte de previsió de despeses, perquè 
l’Ajuntament dugui a terme la dotació pressupostària necessària.
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PUNT DE TROBADA
IV Encuentro Estatal de Defensores Locales 

A més de les ponències del Sr. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, i del Professor Juli Ponce, Catedràtic de 
Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, es van tenir cinc taules simultànies de debat, que van permetre 
redactar les conclusions que s’adjunten a aquesta notícia.
El conjunt de l’Encuentro es va ocupar del paper dels Síndics i Defensors en el context de crisi i de retallades en 
que els nostres conciutadans estan immersos. I les conclusions van deixar clar en quin sentit els Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores ens comprometem a treballar per garantir els drets de la ciutadania i una gestió responsable 
de la situació per part de les Administracions.
Des d’aquestes línies, agraïm també al Defensor de Granada,  Melchor Saiz-Pardo, i a l’Ajuntament de Granada, les 
facilitats per a la celebració d’aquestes jornades.

EDITA: COMUNICACIÓ FÒRUMSD
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: JOSEP M. ALBERTÍ   

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telf. 93 462 40 12
Fax 93 466 00 67 

forumsd@forumsd.ct
www.forumsd.cat

Els dies 5, 6 i 7 d’octubre s’ha celebrat el IV Encuentro Estatal de Defensores 
Locales a Granada, al que van assistir unes 60 persones, 28 de les quals provinents 
de Catalunya, entre Defensors/es i personal al seu servei.
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DECLARACIÓ DE GRANADA     

Reunits a Granada en la IV Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals, després de compartir les nostres 
experiències i opinions sobre les ponències presentades, acordem les següents conclusions, propostes i 
acords:

I. L’acció dels síndics i defensors en temps de crisi
Davant l’actual situació de crisi que vivim a la nostra societat, els síndics i defensors locals hem de ser 
capaços de generar un discurs propi i consistent jurídicament que ens permeti desenvolupar cada actuació 

ciutadans.

Els síndics i defensors locals  ens comprometem a fer un seguiment de l’ impacte de les eventuals retallades 
en les polítiques públiques de protecció social, amb l’objectiu de posar de manifest aquelles accions o 
omissions  que suposin un detriment o reducció de prestacions que lesionin els continguts essencials dels 
drets socials.

El respecte necessari a l’exercici de les competències de les sindicatures o defensories locals, quant a la 
protecció dels drets de la ciutadania davant de l’Administració municipal, no exclou a la vegada, la seva 
capacitat o funció de mediació, informació i orientació a aquelles persones que es troben en situació de 
precarietat. 
  
II. Les sindicatures i defensories locals com a impuls de la bona administració
Les sindicatures i defensories locals han de jugar un paper rellevant en la promoció al dret a la bona 
administració, compendi de tots els drets.

1. Actuant com un veritable control de qualitat democràtica
2. Com a agent de participació ciutadana
3. Com a mecanisme de denúncia de tota mena de desviacions de poder.
 
III. Actuacions i solucions de les sindicatures locals
En el darrer any s’han tramitat més de 16.000 queixes per part de les 74 sindicatures i defensories locals, 
que han estat ateses favorablement en un 65 % per part de les Administracions locals.

Les enquestes de satisfacció de la ciutadania ressalten, com a fortaleses de les sindicatures i les 
defensories locals, l’ atenció personalitzada, la proximitat de la institució, l’ agilitat en la tramitació i la 
seva independència política.

IV. Peticions i prestacions socials
Es detecta un augment de les peticions de prestacions socials que en alguns casos han arribat a les mateixes 
sindicatures i defensories, però en canvi no s’ha produït, en general, un augment del pressupost social. Els 
síndics i defensors locals som plenament conscients de les nostres limitacions en aquesta matèria , però 
entenem que podem desenvolupar determinades mesures tals com:

1. Informació més clara i concreta sobre els recursos socials.
2. Supervisió del compliment dels terminis administratius.

  sosnesnoc riurtsnoc ed lat rep rotces recret le bma seditrapmoc ,seuqivíC seluaT ed óicaerc al rasoporP .3
en aquesta matèria.
4. Recomanar l’adequació d’ uns serveis socials més adaptats als nous usuaris.
5. Proposar que per al 2012 no es disminueixin els pressupostos socials ja que són serveis fonamentals que 
es troben recollits en l’article 26 de la Llei de bases de règim local.



BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA

3

  
V. Escassetat de recursos i prioritats municipals      

de fer arribar al govern local les seves necessitats; en aquest sentit han de ser rigoroses en la defensa 
de l’aplicació de la Llei fent un seguiment de les actuacions de l’Administració per tal de no generar 
indefensió. En les seves propostes les sindicatures i defensories locals han d’impulsar:

1. La racionalització dels recursos i transparència en les actuacions de les administracions públiques.
2. L’ oportunitat per revisar les competències i processos optimitzant-ne les inversions.
3. Una redistribució equitativa de càrregues i gravàmens de la ciutadania.

Com a conseqüència, les sindicatures i defensories locals es comprometen a reforçar els seus estàndards 

     1102 ed erbutco ’d 7  ,adanarG
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ACTUALITAT

Conclusions de les Reunions Territoris 2011

El passat mes de setembre es van celebrar, a les 
seus de les sindicatures de Tarragona (Tarragona i 
Lleida), Girona i Barcelona, les reunions de territoris 
que, com cada any, es convoquen per facilitar als 
membres del FòrumSD tota la informació del servei i 
del desenvolupament  del Pla de treball. 

La junta va exposar als associats l’ evolució del Pla 
de treball i va informar de l’estat en què es troben 
els projectes que s’estan duen a terme, així com 
de l’evolució del pressupost i l’estat de comptes. 
Aquests són els trets més destacats que es van 
exposar: 

Què estem treballant...
- Publicacions 2010: Recull formació, recull   
 d’informes. Compilació
-  Butlletí – Punt de Trobada – Núm. 8 (novembre) i  
 9 (Dia dels Drets Humans).
- Economia: Seguiment pressupost 2011. Aplicació  
 de criteris d’estalvi. Subvencions   
 institucionals 2011. Previsions 2012.
- IV Encuentro estatal – Granada – 5, 6 i 7 d’octubre.
- VI Jornades de Formació – Terrassa 17-18 de   
 novembre.
- Col•lecció documents: Llei de protecció de dades 
- guia – recomanació per al compliment; model   
 genèric carta de serveis – precedents: síndic  
 de greuges de Catalunya i síndic de Sabadell. 
- Comissió documentació: registres de casos,   
 
- Comissió estatuts: revisió i adaptació a la    
 normativa actual.
- Relacions institucionals - entrevistes: president   
 Diputació, Sr. Salvador Esteve. Diputada   
 adjunta Igualtat i Ciutadania, Sra.    
 Mireia Solsona.
- Campanya difusió – FòrumSD-Diputació de BCN.   
 “Síndics i defensors
 locals: Defensem els teus drets davant   
 l’Administració”. Distribució cartelleria.
- Conveni: Dret al Dret – Facultat de Dret. UB. 
Signatura del conveni general - Clínica  
jurídica: “Drets de les persones, sindicatures   
locals i bona administració”. Signatura dels convenis 
de pràctiques amb els síndics locals. 
- Banc de recursos: propostes i activitats de les  
 sindicatures als territoris. Incorporació de la 
informació al web. 

- Relacions institucionals – síndics locals europeus.  
 Valorar les possibilitats d’organitzar una   
 trobada europea de síndics locals amb la   
 col•laboració i implicació del defensor del   
 poble europeu.  
- Previsions calendari 2012. Maig: Jornades de   
 Formació. Octubre: Encuentro Estatal.   
 Novembre: Taller - matí/tarda.
- Desembre: Organització acte presentació del III   
 Recull Informes i article manifest    
 commemoració del Dia dels Drets Humans.

Què hem fet... 
- Relacions institucionals – contactes i entrevistes: 
- Diputació de Barcelona: 
- Reunió amb el president, Sr. Antoni Fogué. 
- Reunió amb el diputat delegat de Participació   
 Ciutadana- Sr. Xavier Amor.
- Parlament de Catalunya: 
- Recepció de la presidenta del Parlament. Sra.   
 Núria de Gispert.
- Entrevistes amb els grups parlamentaris: CiU,   
 Jordi Turull; ERC, Anna Simó; IC-V, Salvador  
 Milà; PP, Dolors López; PSC, Marina Geli.
- Govern de la Generalitat: 
- Recepció del Sr. Artur Mas, president de la  
 Generalitat a la Junta directiva del   
 FòrumSD.
- Reunió amb la Sra. Joana Ortega, vicepresidenta   
 i consellera de Governació i Relacions   
 Institucionals.
- Reunió amb el Sr. Joan Auladell – director general  
 de Relacions Institucionals.
- Coordinadora estatal – Paterna. Preparació IV   
 Encuentro Estatal de Defensores Locales –   
 Granada – Octubre de 2011. 
- Col•lecció Documents – Núm. 8: Defensa del dret  
 a l’habitatge i contra l’ exclusió social. 
- VI Taller de Formació: Llei procediment    
 administratiu i la bona administració. 
- Butlletí – Punt de Trobada – núm. 6 – maig; núm.   
 7 – juliol 2011.
- Congreso Internacional – La Protección de los   
 Derechos Humanos por las Defensorías del   
 Pueblo. 1-2-3 de juny . Ponència: 
 “El síndic-a / defensor/a de la ciutadania –  
 l’Ombudsman Local – FòrumSD”.

- Diada de Convivència: Tarragona. 16 de juny.
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Rosa M. Sánchez Fuertes, escollida Síndica de Greuges d’ Igualada

El passat 27 de setembre la Sra. Assumpta Sagristà, síndica de greuges d’ Igualada, va presentar al Ple 

es va procedir a l’ elecció i nomenament de la Sra. Rosa M. Sánchez Fuertes que, a partir d’aquesta mateixa 
data, assumeix la responsabilitat al capdavant de la institució.  Des d’aquestes línies i en nom de tots els 
companys i companyes, fem constar el nostre agraïment a l’Assumpta per la tasca desenvolupada a la 
sindicatura i el suport mantingut amb la xarxa i el treball conjunt del FòrumSD. Quant a la Sra. Sánchez, 
com a relleu de la institució, li desitgem els millors èxits i li oferim la nostra col•laboració en tot el que pugui 
necessitar.

D’esquerra a dreta, M. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD;  Rosa Mª Sánchez, síndica de Igualada; 
Marc Castells, Alcalde, i Assumpta Sagristà, ex – síndica.

ACTUALITAT II
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LEX

Actualitat jurídica

Constitució Espanyola

Reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, 
de 27 de setembre de 2011.  BOE núm. 233, de 27 de 
setembre.

La reforma d’aquest precepte pretén garantir el 
principi d’estabilitat pressupostària vinculant a totes 
les Administracions Públiques en la seva consecució. 
L’Estat i les Comunitats Autònomes no podran incórrer 

establerts, en el seu cas, per la Unió Europea als seus 

màxim permès a l’Estat i a les Comunitats Autònomes, 
en relació amb el seu producte interior brut. Les Entitats 
Locals hauran de presentar equilibri pressupostari. Per 
altra banda, l’Estat i les Comunitats Autònomes hauran 
de presentar equilibri pressupostari. Per altra banda, 
l’Estat i les Comunitats Autònomes hauran d’estar 
autoritzats per llei per emetre deute públic o contreure 
crèdit. 

La llei orgànica que preveu aquest article haurà d’estar 
aprovada abans del 30 de juny de 2012. Aquesta 
llei contemplarà els mecanismes que permetin el 
compliment del límit de deute al fet que es refereix 

135.2 de la Constitució Espanyola entraran en vigor a 
partir de 2020. 

Legislació estatal
Registre Civil. Llei 20/2011, de 21 de juliol (BOE núm. 
175, de 22 de juliol).

Aquesta llei té per objecte l’ordenació jurídica del 

l’organització, direcció i funcionament del Registre 
Civil, l’accés dels fets i actes que es fan constar en el 
mateix i la publicitat i els efectes que s’atorguen al seu 
contingut. 

La llei regula el Registre Civil com un registre electrònic, 
en el qual es practiquen seients informàtics, que 
organitza la `publicitat i dóna fe dels fets i actes de 
l’estat civil. Des d’aquesta concepció s’incorpora l’ús de 
les noves tecnologies i de la signatura electrònica. 

Actualització, adequació i modernització del sistema 
de Seguretat Social. Llei 27/2011, d’1 d’agost (BOE 
núm. 184, de 2 d’agost).

mínims de les pensions contributives, de manera que, en 
cap cas, l’import d’aquests complements sigui superior 
a la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa en 
les seves modalitats no contributives vigents a cada 
moment, establint-se algunes excepcions pel que fa a 
les pensions de gran invalidesa, així com a les pensions 
d’orfenesa que s’incrementen en la quantia de la pensió 
de viduïtat, donades les particularitats que concorren 
en ambdós supòsits. També s’exigeix la residència en 
territori espanyol com a requisit per percebre aquests 
complements. 

jubilació i dels percentatges que s’atribueixen per any 
cotitzat a l’efecte del càlcul de la pensió de jubilació, 
tenen una implicació directa en les normes que regulen 
l’exoneració de l’obligació de cotitzar per contingències 
comunes, excepte per incapacitat temporal, quan el 
treballador continuï treballant havent complert 65 o 

diferents edats i els diferents  períodes de cotització 
acreditats des dels quals és factible accedir a una pensió 
de jubilació calculada amb el percentatge del 100%, 

es pugui reconèixer una exoneració de l’obligació de 
cotitzar sense que això vagi en detriment de l’import 
de la pensió a reconèixer en el futur. 

D’altra banda, i en relació amb el règim jurídic de 
la pensió d’incapacitat permanent, la llei adequa la 
fórmula de càlcul per determinar la base reguladora 
de la incapacitat permanent a les regles de càlcul 
que s’estableixen per a la pensió de jubilació. També 
s’estableix la incompatibilitat de la pensió d’incapacitat 
permanent absoluta i de gran invalidesa amb el treball 
després de l’edat ordinària de jubilació. 

jurídic de la pensió de jubilació. Es preveuen els 67 anys 
com a edat d’accés a la jubilació, al mateix temps que 

Joana Ricardo
Cap de serveis jurídics de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet
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manté la mateixa en 65 anys per els qui hagin cotitzat 
38 anys i sis mesos. La implantació dels nous requisits 
d’edat es realitza de forma progressiva i gradual, en 
període de quinze anys, període d’aplicació que també 
s’aplica per completar els períodes de cotització que 
permeten l’accés a la pensió a partir dels 65 anys, de 
manera que, partit de 35 anys i 3 mesos en 2013, el 
període de 38 anys de cotització i sis mesos serà exigit 
en l’exercici de 2027. 

pensió de jubilació, que passa a ser de 25 anys, si bé 
amb una aplicació gradual, en la forma recollida en 

neutralitza el seu impacte en els qui es trobin propers 
a l’edat de jubilació. 

La llei introdueix el denominat factor de sostenibilitat 
del sistema de seguretat social en el seu article 8, 
de manera que, a partir de 2027, els paràmetres 
fonamentals del sistema es revisaran per les 
diferències entre l’evolució de l’esperança de vida 
als 67 anys de la població en l’any en què s’efectuï 
la revisió i l’esperança de vida als 67 anys en 2027. 
Aquestes revisions s’efectuaran cada cinc anys. 

Addicionalment, la llei faculta al Govern perquè 

de la inclusió en la Seguretat Social de les persones 

per organismes o entitats públiques o privades 
que, vinculats a estudis universitaris o de formació 
professional, suposin contraprestació econòmics. A 
més, es preveu la possibilitat de subscriure un conveni 
especial que permeti el còmput de cotitzacions pels 
períodes de formació realitzats amb anterioritat a la 

Finalment, la llei ordena al Govern que, en el termini 
d’un any, presenti davant la comissió no Permanent 
de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de 
Toledo un estudi, amb la corresponent valoració 
econòmica relativa a l’adequació de les bases i 
períodes de cotització. 

Legislació catalana

Desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció. Decret 384/2011, de 30 
d’agost (DOGC núm. 5953, de 31 d’agost).

substancials a la llei de la renda mínima d’inserció, que 
afecten la seva gestió i fan imprescindible l’adaptació 

del reglament a la llei. 
Així, apareix aquest reglament que incorpora 

RMI. 

JURISPRUDÈNCIA

Sentència del Tribunal Constitucional 131/2011, de 18 
de juliol (BOE núm. 197, de 17 d’agost). 

La sentència analitza el recurs d’empara interposat per 
regidors de l’Ajuntament de Majadahonda sobre la 
limitació del seu dret de participació en una comissió 
Informativa, amb la possibilitat d’assistir i tenir veu, però 
no vot en raó a la seva condició de “regidors declarats 
membres no adscrits a cap grup municipal”. 

El Tribunal admet el recurs i reconeix el seu dret a vot, 
anul•lant els acords de l’ajuntament i les sentències 
dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid. 
Així, el Tribunal declara vulnerat el Dret fonamental a la 
participació política en condicions d’igualtat (article 23 
de la Constitució Espanyola). Fonamenta la decisió en 
una altra sentència del mateix Tribunal de 14 de març 
d’aquest any, on ja va atorgar l’empara per entendre que 
la decisió de permetre als regidors no adscrits l’assistència 
i la participació en les deliberacions de les comissions 

la posterior defensa de les seves posicions polítiques 
mitjançant la participació en les deliberacions i la 
votació dels assumptes en el Ple, i incideix per això en el 
nucli de les funcions de representació que són pròpies 
del càrrec de regidor, la qual cosa determina que s’hagi 
produït la lesió dels drets de participació política ex art. 
23 CE.

als regidors adscrits a un grup polític, donat que no es 
pot alterar el principi de proporcionalitat en el sentit 
de què, tenint en compte que la comissió informativa 
és una divisió interna del Ple de la corporació, els seus 
membres no adscrits no poden gaudir d’una posició de 
sobre-representació. 

No obstant el pronunciament judicial, el propi Tribunal 
reconeix que en la data en què es pronuncia la sentència, 

l’efectivitat del pronunciament és materialment nul•la.

Sentència del Tribunal Constitucional 150/2011, de 29 
de setembre (BOE núm. 258, de 26 d’octubre). 
La sentència resol el recurs d’empara interposat 
contra sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana que va desestimar la seva 
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demanda d’indemnització contra l’Ajuntament de 
València per contaminació acústica del seu habitatge 
al barri de San José. 

El Tribunal analitza la suposada vulneració dels 
drets a la integritat física i moral, a la intimitat i a la 
inviolabilitat del domicili. 

El Tribunal exigeix que el demandant d’empara 
acrediti de forma individualitzada, encara quan sigui 

incidència o repercussió dels sorolls externs o el soroll 

deixar provat que el nivell sonor era tal que li impedia 

una violació al dret a la integració física o moral.  

Derivat d’això, no considera provat aquest extrem, tot 
i que existeix un vot particular, signat i subscrit per 
tres magistrats, les divergències del qual es centren 

al cas que analitza de la Sentència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans de 16 de novembre de 
1994, assumpte Moreno Gómez, on també s’abordava 
la tolerància per part de l’Ajuntament de València de 
sorolls en un habitatge ubicat al mateix barri i on el 
Tribunal sí va considerar vulnerats els drets al•legats 
pel demandant. El Tribunal Constitucional considera 
que en el present cas concorren circumstàncies 
diferents que impedeixen aplicar aquesta sentència 
com pretenia la part demandant. 
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ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS

Benvolgut, 

Amb data 10/05/2010,   el Sr. XX XXX va interposar un recurs de reposició contra la sanció imposada el dia 22/04/2010 
i per la retirada del seu vehicle per la grua municipal, el  motiu que el vehicle fos retirat va ser per estar estacionat en una 
zona no autoritzada, càrrega i descàrrega, però donada la seva condició d’estranger el Sr. XX XXX no va interpretar bé 
la senyalització, per quant feia pocs dies que estava a Catalunya i no entenia encara el català. 

El text de la senyalització estava escrit únicament en català i en el recurs, entre altres, feia les següents al•legacions : 

• Artículo 56. Idioma de las señales.

2. Que el Real Decreto 1428/2003,  de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 

• Artículo 138. Idioma de las señales.
Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas e inscripciones, 

estatuto de autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad.

Feia constar també que donada la necessitat de disposar del seu vehicle, el mateix dia 22 d’abril, per poder retirar el 

Policia Local per tal que informés sobre l’estat de resolució d’aquest expedient.
El dia 29 d’abril de 2011 el Sr.  XX XXX va rebre un escrit  del Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix 
Empordà, el qual, textualment diu : 

En relación a su recurso presentado con número de Registro XXXX, le informamos de que no se puede admitir a trámite 

sancionador. (Expedient: XXXXX).

El Sr. XX XXX ha contactat amb aquest Síndic per tal que continuï amb els tràmits corresponents, atès la seva 
disconformitat amb la imposició de la sanció, la retirada del vehicle per la grua municipal  i pel retard en obtenir una 
resposta.
Cal considerar que aquesta sanció fou imposada amb anterioritat a l’aplicació de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, 

el dia 25 de maig de 2010.
Per tant, no és procedent el tràmit que es va donar a la denúncia imposada el dia 22/04/2010, el procediment d’aquesta 
denúncia hauria de ser l’anterior a l’aprovació de la llei 18/2009.  
En conseqüència, situant-nos en la legislació d’aplicació en aquell moment, cal fer les següents consideracions : 

COMPARTIM
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el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, dedica  l’article 67 a l’apartat de 
sancions. 
Transcric, textualment, un fragment del referit article : 
“Artículo 67. Sanciones
[.....] Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 30 por ciento sobre la cuantía correspondiente 

de dicha denuncia realizada por el instructor del expediente,  siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días 

señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará 
únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución 
expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes. […..]””

2) El RDLeg 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles 

es dicti resolució expressa, excepte que procedeixi a acordar la suspensió del permís de conduir i sens perjudici de la 
possibilitat d’interposar els corresponents recursos.
 

i que l’únic que es perd és el dret a formular al•legacions i a una resolució expressa. És a dir, quan l’interessat paga amb 

és possible interposar recursos. 

potestatiu de reposició. Pagar no implica conformitat.
Per altra banda, qui és competent per conèixer i resoldre aquest recurs és la Junta de Govern Local, per ser l’òrgan que 
té la delegació.

Per les motivacions exposades RECOMANO a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols :

2. Que es valorin degudament les al•legacions exposades en el Recurs de Reposició  i que sigui la Junta de Govern Local 
qui d’acord amb la llei resolgui, per ser l’òrgan competent.

Atentament, 

José Luis Mayo Gutiérrez
Síndic municipal de Greuges

Sant Feliu de Guíxols, 3 de maig de 2011 
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L’ESPAI DELS ASSOCIATS

Entrevista a Misericòrdia Vallès, Síndica Municipal de Greuges de Reus

Heu augmentat les atencions respecte a anys 
anteriors?
Pel fet que vaig voler tancar la memòria de 2011 el 
mes de setembre, que és quan va acabar el mandat 
per cinc anys que he gestionat, és difícil contrastar 
dades, però quan es faci el recompte d’aquest últim 
trimestre, crec que haurà augmentat com ho ha fet 
any rere any.

Quines són les temàtiques de les queixes més recurrents 

Sancions en via pública per aparcament indegut, 
sorolls, neteja viària, contribucions especials, 
fraccionament de pagaments, embargaments, 
recàrrecs, taxes considerades excessives, 

reclamacions patrimonials, adjudicacions de places 
escolars, temps en llista d’espera i manca d’alguns 
serveis sanitaris, habitatges i ajudes socials de tot 
tipus...

Heu notat un augment de queixes relacionades amb 
el context de recessió i crisi actual?
Només en 9 mesos de l’any 2011 hem passat d’un 
9% a un 15%.
M’agradaria no obstant aclarir que en algun 
casos, més que una queixa per una mala actuació 
municipal la seva demanda a la Sindicatura és un 
pas més per buscar solucions a les necessitats 
personals i familiars.

Què recordes del teu nomenament com a Síndica?
La il•lusió que em va fer que l’Ajuntament de 
Reus considerés, majoritàriament, que jo podia 
desenvolupar una feina que em semblava difícil 
de portar a terme i més personalment em posava 
davant un nou repte, el de complir l’objectiu de la 
Sindicatura de Greuges que considero element 
important per una democràcia més participativa 
ja que ofereix una possibilitat més a les persones, 
d’una manera molt propera, de defensar els  drets.

Què és el que més t’agrada de la teva feina? I el que menys?
El que més m’agrada és escoltar, entendre els perquès, 
trobar el punt on l’actuació municipal s’ha convertit en un 
greuge i buscar possibles solucions que es traduiran en 
recomanacions.
El que menys m’ha agradat és quan, en algunes ocasions, 
generalment poques, els ciutadans creuen tenir drets sense 
acceptar que tenen deures i que en alguna situació no els han 
complert.

Què fas durant el teu temps lliure?
Sobretot llegir, però també veure exposicions de tot tipus i 
s’hi puc escoltar i parlar, estar amb la família i els meus amics 
i manifestar el que penso amb tota llibertat.

Per a tu, els Drets Humans són...
Basant-me en la Declaració Universal dels Drets Humans de 
l’any 1948 i en totes les altres declaracions posteriors, per mi 
són aquells drets que les persones necessiten per ser-ho amb 
tota dignitat i que els permeten ser iguals, lliures i solidaris.  

Me’ls imagino com una gran piràmide, que va ampliant cada 
vegada més la seva base i acaba amb el dret a les coses més 
petites i més íntimes.

I el FòrumSD és...
Vistos els  meus anys de síndica crec que el FòrumSD, és una 
eina important per evitar l’aïllament dels síndics locals i per 
oferir informació, formació, contrastar actuació i donar-nos 
suport.

conèixer la institució entre la vostra ciutadania.
La Sindicatura de Reus i crec que no amb gaire èxit, enviem 
les nostres memòries amb una carta explicativa de la Síndica a 
les Associacions i entitats ciutadanes, centres d’ensenyament 
i AMPAS i ens oferim per fer activitats amb els escolars de 
primària i ESO.
Hem fet una campanya publicitària amb un “imant” per la 
nevera.

Tens alguna anècdota per explicar-nos?

“El Fòrum SD és una eina important per evitar l’aïllament 
dels síndics locals”
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LA FITXA

NOM DE LA INSTITUCIÓ: 
 Sindicatura Municipal de Greuges de Reus

ANY DE CREACIÓ:  
  2001
ADREÇA:                    
 Raval de Santa Anna, 38, principal 
TELÈFON:
            977 010 655         gratuït 900 701 182
E-mail:
           sindicatura.de.greuges@reus.cat 

Nom de la síndica:
         Misericòrdia Vallès i Freixa

Més que anècdota és una constatació, veure que 

som uns nous serveis socials o entitats d’ajut i és un 
fet que no ens deixa indiferents sinó que ens produeix 
tristesa perquè vénen pensant que serem una solució.
També ens ha passat alguna vegada atendre ciutadans 
que ens vénen amb l’exigència que els donem la raó 
i canviem les decisions municipals i hem d’esforçar-
nos a fer pedagogia per explicar que la nostra feina és 
defensar els seus drets si han estat vulnerats, però que 
no tenim cap poder executiu.

Ens recomanes visitar el teu municipi? Què no ens podem 
perdre?
Per descomptat que sí i m’ofereixo a fer-vos de guia. 
Us podria fer propaganda de moltes coses, els museus, 
sobre tot el Gaudí-Centre, la Ruta Modernista, la Prioral 
de Sant Pere i el Campanar, els Teatres Bartrina i Fortuny, 
El Centre de Lectura..., els carrers amb les botigues, 
exemple de la qualitat comercial de Reus, els petits 
jardins, però sobretot de la gent que crec que som 
oberta, amants de tot fet cultural i ens sentim membres 
d’una societat amb empenta que ha aconseguit que la 
ciutat trobi força en els propis reusencs, gent nascuda 
aquí o vinguda de fora, passant per davant d’oblits 
històrics de les administracions.
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PUNT DE TROBADA
Presentació del III Recull d’Informes al Parlament

Barcelona, 14 de desembre de 2011. El FòrumSD ha presentat el III Recull d’Informes, corresponent a les dades de l’any 2010, 
al Parlament de Catalunya en un acte que ha estat presidit per la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament; la 
Sra. M. Glòria Valeri, síndica municipal de greuges de Vilafranca del Penedès i presidenta del FòrumSD i comptant 
amb la participació i intervenció del Sr. Manuel Bustos, president de la Federació de Municipis de Catalunya i el Sr. 
Albert Batalla, representant de l’ACM i membre de la seva executiva. A l’acte també hi han assistit una representació 
de Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o 
defensor municipal. 

Es tracta de la tercera edició d’aquest Recull d’Informes que aporta una visió global del funcionament, implantació i 
tasques realitzades per les sindicatures locals durant el darrer exercici. 

El Recull destaca que els síndics i síndiques locals del FòrumSD han fet un total de 11.679 actuacions, més del doble 
que durant l’any 2009. Les queixes tramitades han estat un total de 2.990, de les quals 145 han estat actuacions 

una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Les recomanacions dels síndics als ajuntaments suposen la 
presentació de propostes de millores en les normatives locals i en els protocols de funcionament, d’acord amb els 
drets fonamentals de la ciutadania. Del conjunt de les recomanacions emeses cal destacar que un 71% han estat 
acceptades (60% totalment i 11% parcialment).

La Sra. Laura Díez, professora de Dret Constitucional de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i amb una 
àmplia i reconeguda experiència personal i acadèmica respecte la institució dels ombudsman, va intervenir a l’acte 
amb la ponència “El valor de les sindicatures locals” on va destacar l’adaptació que els síndics i defensors locals han 
fet de la institució a les realitats de proximitat de relació i treball que es donen a l’àmbit local, així com el paper de 
suport i cohesió que la xarxa del FòrumSD ofereix a tots els defensors locals.

EDITA: Beatriz Fontseré
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Josep M. Albertí i Sara León   

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telf. 93 462 40 12
 

forumsd@forumsd.ct
www.forumsd.cat
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EDITORIAL

l’Administració   

Acabem de presentar el III Recull d’Informes corresponent 
a la atenció de l’any 2010. I enguany hem tingut la 
oportunitat i l’honor de celebrar aquest acte al Parlament 
de Catalunya.

Al FòrumSD, ja fa temps que vam entendre que l’elaboració 
d’aquest Recull d’Informes aportaria la dimensió real del 
que és l’atenció que els síndics i defensors locals ofereixen 
des de la proximitat. Per això el recull és molt més que la 
suma de cadascun dels informes i ens permet revisar la 
nostra feina: que és el que fem i com ho fem, veure què 
ens cal millorar i aprendre del bo i millor de cadascun de 
nosaltres. Gràcies a tots i a totes pel vostre treball.

Els 42 ombudsmans locals de Catalunya, que servim a un 

nostre servei institucional. Això vol dir, ser útils a la 
ciutadania i a l’Administració local. Al reculll es deixa 
constància que hem realitzat 14.679 actuacions i que, de 
les 2.990 queixes que s’han formalitzat, se n’han pogut 
resoldre favorablement un 65%. I els nostres Ajuntaments 
saben que, els agradi més o menys, els hem recomanat 

locals i en els protocols de funcionament, d’acord amb els 
drets fonamentals de la ciutadania, de les quals un 71% 
han estat acceptades. I saben que ho continuarem fent.

Aquests són els trets principals del nostre Recull 
d’Informes. Però al voltant  d’aquestes dades i a partir 
de l’atenció a la ciutadania també hem compartit altres 

Vivim uns moments convulsos per a la nostra societat 
i encara estem assumint que la crisi és aquí, que és 
profunda, duradora, i que té efectes greus que arriben 
a tot arreu. Les consignes globals són per a la contenció 

context, la situació que pateix el nostre país, i els nostres 
pobles i ciutats, com bona part del món, no és la millor 

per garantir els drets més fonamentals de les persones.
Però cal que tots plegats tinguem molt clar que hi ha una 
sèrie de drets que no són negociables. 

S’hauran de marcar les prioritats que calguin, però 
començant per l’atenció a les persones, i caldrà vetllar 
per tal que les retallades no afectin a la prestació de 
serveis públics fonamentals i els diferents programes 
de subsidi i ajut social (ajuts a la dependència, renda 
mínima d’inserció, renda bàsica d’emancipació, transport 
escolar, sanitat, ensenyament, etc. etc.) i, per tant, que les 
retallades no s’apliquin de manera indiscriminada i acabin 
vulnerant els drets fonamentals de la ciutadania. Ho hem 
sentit a Europa i també caldrà recordar-ho i aplicar a 
casa nostra: l’Estat del Benestar no és una despesa, és una 
inversió. Només amb aquest convenciment podrem sortir 
de la crisi sense vulnerar drets.

Els ombudsman locals som una opció de proximitat, com 
ho són els Ajuntaments en l’ordenament administratiu 
i polític de la nostra democràcia. I, en aquest sentit, cal 
refermar-ho, no hi ha cap duplicitat amb les institucions 
de defensa dels drets fonamentals en l’àmbit autonòmic 
o estatal. I la seva implantació no representa un pes 

la nostra creació. Per això ens sorprèn la insistència 

l’existència d’ombudsman locals per raons econòmiques 
o de duplicitat. No tenim més remei que atribuir-ho al 
desconeixement o a una mala informació.

La vigència dels Drets Humans, com a guia del 
comportament de governs, administracions i ciutadania, 
així com a referència dels legisladors, requereix un treball 
permanent. I, en aquest sentit, el rol dels ombudsmans 
o síndics locals en els països democràtics és també 
fonamental.

M Glòria Valeri Ferret
Presidenta del FòrumSD

  Síndica municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès
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Manifest del Dia Internacional dels Drets Humans
10 de desembre de 2011: 63 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans

Avui fa 63 anys que les Nacions Unides, després de la 

Mundial, van aprovar solemnement la Declaració 
universal dels Drets Humans, com a guia i referència de 
governants i governats. La mateixa Constitució Espanyola 
consagra aquesta Declaració, juntament amb els tractats 
internacionals signats pel Govern espanyol, com a 
referència per a interpretar-ne el Títol Primer.

Però, al marge dels esforços, que unes vegades es fan i 
altres vegades no es fan (cal dir-ho ben clar), dels estats 
per ajustar-s’hi, aviat es va constatar que la ciutat, com a 
unitat fonamental de convivència, és el marc primordial 
on cal garantir l’exercici dels drets humans, especialment 
els que anomenem drets de proximitat. Això fa que, l’any 
1998, una vuitantena d’ajuntaments de ciutats europees, 
reunits a Barcelona sota els auspicis del Consell d’Europa, 
decidissin redactar la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, aprovada a Saint-Denis l’any 
2000. Hores d’ara s’hi han adherit més de 400 Ajuntaments 
europeus.

Els ombudsmans locals, reunits en el Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, 
tenim molt clar que  la nostra és una funció institucional 
estretament relacionada amb la defensa dels drets de la 
ciutadania en l’àmbit de la ciutat, assumint la defensa de 
les persones quan l’Ajuntament no ha respectat els seus 
drets, d’acord amb els principis de legalitat i d’equitat, 
plantejant a l’Administració adequacions als drets 
fonamentals de les ordenances i protocols d’actuació i 
promovent consciència ciutadana sobre el respecte dels 
drets humans, com a forma civilitzada de convivència, 
d’acord amb el mandat constitucional.

Els ombudsman locals som una opció de proximitat, 
com ho han de ser els ajuntaments en l’ordenament 
administratiu i polític de la nostra democràcia. I, en 
aquest sentit, entenem que no hi ha cap duplicitat amb 
les institucions de defensa dels drets fonamentals en 
l’àmbit autonòmic o estatal. I no representem un pes 

la nostra creació. Per això ens sorprèn la insistència 

l’existència d’ombudsman locals per raons econòmiques 
o de duplicitat. No tenim més remei que atribuir-ho al 
desconeixement o a una mala informació.

Els 42 ombudsmans locals de Catalunya, que servim un 

nostre servei institucional. Això vol dir ser útils a la 
ciutadania i a l’Administració local. Per aquesta raó,  

Molts anys abans de tot això (Suècia, 1809), les 
democràcies més avançades d’Europa havien creat una 
institució, l’Ombudsman, per garantir la defensa dels drets 
fonamentals de la ciutadania davant les administracions. 
Quant a l’estat espanyol, la Constitució de 1978 va crear 
la institució del Defensor del Pueblo. I a Catalunya, 
lEstatut d’Autonomia de 1979 va fer el mateix amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya. Amb el temps, diversos 
ajuntaments van anar constituint aquesta institució a 
l’àmbit local (Lleida, 1990) i en els articles 48.2c i 58 
de la Llei municipal de Catalunya (2002) es recull ja la 
institució del Síndic Municipal de Greuges com a opció 
dels plenaris municipals. La citada Carta Europea recull 
també el compromís dels ajuntaments que la signen de 
crear l’ombudsman local.
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Terrassa: VI Jornades de formació 

la Síndica municipal de Greuges de Terrassa, va acollir 
el 17 i 18 de novembre les VI Jornades de Formació 
del FòrumSD,  reunint als síndics i defensors locals de 
Catalunya i el personal al seu servei, en una nova ocasió per 
a escoltar i participar d’enriquidores conferències a càrrec 
d’experts professionals, i alhora compartir experiències 
amb els companys i companyes que desenvolupen la 
mateixa tasca en defensa dels drets de les persones.

La sessió inaugural va ser presidida per l’alcalde de 
Terrassa, Pere Navarro, acompanyat Glòria Valeri, 
presidenta del Fòrum i Síndica Municipal de Greuges de 
Vilafranca del Penedès, iniciant una jornada de marcat 
caràcter social, amb la intervenció del Doctor en Ciències 
Econòmiques i Catedràtic de Ciència Política de la UAB, 
Joan Subirats, amb la ponència “Defensar els Drets 
fonamentals en temps de crisi”.  

La coordinadora d’Amnistía Internacional a Catalunya, 
Imma Guixé, va presentar l’informe anual d’aquesta 
entitat, “Derechos a la intemperie”, amb la participació 
de Joan Tamayo, advocat de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, i Sílvia Torralba, de l’Associació Quart 
Món, que van exposar la greu problemàtica actual sobre 
els desnonaments i la necessitat d’alguns canvis en la 
legislació actual sobre l’accés a una vivenda digna o 
l’aplicació de l’impost de transmissió de béns immobles 
(plusvàlua).

El Fiscal Coordinador del Servei de Delictes d’Odi i 
Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, 
Miguel Àngel Aguilar, va proposar als síndics i síndiques  
locals que adoptin un paper actiu davant aquells 
comportaments de violència, racisme i xenofòbia que 
detectin als seus municipis, posant-los en coneixement de 
la Fiscalia.

el proper dia 14 de desembre el III Recull d’Informes de 
2010 en el marc del Parlament de Catalunya. Hi deixarem 
constància que hem realitzat 14.679 actuacions i que, de 
les 2.990 queixes que s’han formalitzat, se n’ han pogut 
resoldre favorablement un 65%. I els nostres ajuntaments 
saben que, els agradi més o menys, els hem recomanat 

locals i ens els protocols de funcionament, d’acord amb 
els drets fonamentals de la ciutadania, de les quals un 71% 
han estat acceptades. I saben que ho continuarem fent.

La vigència dels drets humans, com a guia del 
comportament dels governs, de les administracions i 
de la ciutadania, així com a referència dels legisladors, 
requereix un treball permanent. I, en aquest sentit, el rol 

dels ombudsmans o síndics locals en els països democràtics 
és també fonamental.

Article conjunt signat per:
M. Glòria Valeri, presidenta del FòrumSD, Fòrum de síndics, sindiques, 
defensors i defensores locals de Catalunya i síndica de greuges de 
Vilafranca del Penedès i Frederic Prieto, vice-president i sindic municipal 
de Greuges de Cornellà de Llobregat. En representació dels síndics, 
síndiques, defensors i defensores locals de: Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils,  Cornellà de Llobregat, 
Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Igualada,  La Seu d’Urgell, L’Escala, 
Lleida, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Palamós, Reus, Ripoll, 
Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, 
Sant Jordi Desvalls, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, 
Tiana, Tortosa, Ulldecona, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova 
del Vallès i Vilanova i la Geltrú, i síndics agregats de: Gandia, Palma de 

Mallorca, Paterna, Segovia, Vigo i Vitòria-Gasteiz.

ACTUALITAT
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habitual de les queixes a les sindicatures locals, es 
van presentar les ponències “Avaluació i gestió de la 
contaminació acústica”, per part de Agustí Bel, formador 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i 
“La potestat sancionadora en matèria d’urbanisme”, a 
càrrec de Lluís Corella, lletrat de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.

Tots els ponents van destacar la important tasca dels 
síndics i defensors com a canal de primer ordre per 
detectar les mancances i necessitats de la ciutadania, 
especialment dels col•lectius més necessitats en temps de 
crisi, i garantir el compliment dels seus drets fonamentals, 
atesa la seva proximitat i interactuació amb les persones 
que els adrecen les seves queixes. 

Les jornades també van servir per donar a conèixer el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat de Terrassa. A banda de 
la Masia Freixa, joia del modernisme i seu de les jornades, 
els assistents van poder visitar l’excepcional conjunt 
monumental de la Seu d’Ègara-Esglésies romàniques 

de Sant Pere, guiats per l’arqueòleg i historiador Antoni 
Moro, i veure les instal•lacions de la fàbrica modernista 
Vapor Aymerich, Amat i Jover, actual Museu Nacional de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya, i un dels principals 
elements del patrimoni industrial i modernista europeu.
També vam voler fer difusió d’un el projecte local 
d’inserció social, l’empresa Teixidors, que ha estat 
recentment reconeguda nacional i internacionalment 
pels seus productes únics, elaborats per persones amb 
discapacitat amb materials de la millor qualitat i sota 
un procés artesanal des de l’inici de la producció, sobre 
la base de la sostenibilitat i les millores socials. Alguns 
dels assistents van poder visitar el taller i conèixer 
personalment les tècniques artesanals dels teixidors.

Per últim, amb aquestes paraules vull agrair sincerament a 
tots els síndics i defensors locals, i els seus equips tècnics, 
la seva participació i assistència a aquestes Jornades de 
formació que hem tingut el plaer d’acollir a la nostra 
ciutat.
 
    Isabel Marquès Amat, 
          Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
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BREUS

Renovació del mandat del Defensor del Ciutadà de Ripollet

El ple de l’Ajuntament de Ripollet del passat mes d’octubre 

al Sr. Ramón Costa, com a Defensor del Ciutadà. El Sr. 
Costa ha ocupat aquest càrrec des de que el consistori va 
promoure la seva creació a l’any 2006. Aquesta renovació 
suposa la continuïtat del compromís del municipi amb la 

del Defensor del Ciutadà de Ripollet, ubicat al carrer de 
García Lorca, número 15 de la ciutat. Per al Defensor 
del Ciutadà, Ramon Costa, el canvi ha estat una millora 
evident de les seves instal•lacions i la seva visualització 

de realitzar una reclamació. Felicitem al nostre company 
Ramón per la bona feina feta al capdavant de la institució 
i a l’Ajuntament i Ciutadania de Ripollet per mantenir 

Palafrugell ja té Defensor municipal

L’Ajuntament de Palafrugell – Calella, Llafranc, Llofriu i Tamariu - ha nomenat en el ple d’aquest mateix mes de desembre 
celebrat el passat dimarts, dia 20, al Sr. Bertrand Hallé com a Defensor del Ciutadà. Amb aquesta incorporació ja son 
43 els pobles i ciutats catalanes que han fet possible per a la ciutadania poder disposar d’un ombudsman treballant en la 
proximitat de l’àmbit local. El Sr. Hallè és una persona molt coneguda a Palafrugell i especialment a Calella, on ha estat 
vinculat per molts anys al sector de la hosteleria i el turisme. Felicitem l’Ajuntament de Palafrugell per aquesta decisió 
que aportarà encara més garanties democràtiques i de promoció de la bona administració per a la ciutadania. Saludem al 
nostre nou company, Sr. Hallé, qui ja ens ha manifestat la seva voluntat d’incorporar-se al FòrumSD i a qui desitgem els 
millors encerts en la seva nova resposabilitat.
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Hallé és el director de l’hotel Sant Roc de Calella i té una reconguda carrera dins del món hoteler
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Actualitat jurídica dins de la legislació estatal

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
Llei 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm. 276, de 16 de 
novembre).

a la Llei 30/2007, de 20 d’octubre, a través de diverses 
lleis dictades amb posterioritat, i també integra les 

privat per a l’execució de contractes públics. D’aquesta 
manera es dóna compliment al mandat de la disposició 

d’economia sostenible. 

Per tant, deroga el Capítol IV del Títol V del Llibre II, 
que encara estava en vigor, del Text Refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

El Text entra en vigor el proper 15 de desembre. 

Règim jurídic i el procediment general per establir 

sistema de la Seguretat Social. Reial Decret 1698/2011, 
de 18 de novembre (BOE núm. 282, de 23 de novembre). 

Reglament de valoracions de la Llei de Sòl. Reial Decret 
1492/2011, de 24 d’octubre (BOE núm. 270, de 9 de 
novembre). 

El Reglament pretén millorar el funcionament del mercat 

pràctiques especulatives. 

Així, regula els criteris de valoracions de sòl, i els immobles 
en ells existents, respecte a les operacions on té alguna 
intervenció una Administració Pública, per tant, no 
aquelles corresponents al mercat lliure. Només s’aplicarà 
en supòsits de reparcel•lacions, expropiacions, vendes 
i substitucions forçoses, així com en els procediments 
de responsabilitat patrimonial de les administracions 
públiques. 

dels treballadors autònoms. Reial Decret 1541/2011, de 
31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la llei 32/2010, de 5 
d’agost. (BOE núm. 263, d’1 de novembre). 
Aquesta regulació pretén protegir a aquests treballadors 
quan cessin la seva activitat, equiparant-los als 

per desocupació. 
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Joana Ricardo
Cap de serveis jurídics de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet

Castella-La Manxa elimina la 
institució del Defensor del 

Poble sota l’argumentació de 
la duplicitat amb el Defensor 

del Pueblo: una concepció 
de la protecció dels Drets 

allunyada del principi 
de subsidiaritat i de la 

proximitat amb la ciutadania 
d’aquesta zona



Transparència i protecció del client de serveis 
bancaris. Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, de 
transparència i protecció del client de serveis bancaris. 
(BOE núm. 26, de 29 d’octubre ).

Aquesta regulació incrementa les exigències 
d’informació relativa al tipus d’interès, les 
comunicacions amb el client, la informació pre-
contractual i contractual, entre d’altres. Un altre aspecte 
que regula l’orde és el préstec responsable orientat a que 

en la concessió d’aquest tipus d’operacions. En aquest 
sentit, es regula un sistema basat en l’avaluació de 
la solvència, que té com a objectiu valorar el risc 
d’impagament a l’hora de concedir un préstec. 

D’altra banda, s’introdueixen normes de transparència 
pel que fa al préstec hipotecari per a l’adquisició 
d’habitatge.  

Legislació catalana 

Reestructuració de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. Decret 407/2011, de 15 de novembre 
(DOGC núm. 6007, de 17 de novembre). 

Es suprimeix el Servei de Formació Descentralitzada 
i no Presencial i la Secció de Formació no Presencial, 
així com la secció de Suport a la Selecció, i es crea una 
nova unitat, la Subdirecció General de recerca i Gestió. 

Legislació autonòmica de Castella - La Manxa

Supressió del Defensor del Poble de Castella - La 
Manxa. Llei 12/2011, de 3 de novembre (DOCM de 9 
de decembre). 

en la manca d’obligatorietat de la mateixa i en la 
inexistència d’antecedents histórics en la Comunitat. 
Concretament, preveu literalment que:
“La multiplicidad de instituciones autonómicas, supone, 

supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha 
en ningún caso supondrá una merma de los derechos 

de los ciudadanos, por poder estos acudir siempre al 
Defensor del Pueblo estatal.

y de duplicidad innecesaria de esta institución, al existir 
la Defensoría estatal que hace la misma labor, imponen 
la supresión de esta institución”.

D’altra banda, preveu que, prèvia conformitat dels 
ciutadans, es remetran al Defensor del Poble Estatal les 
queixes que es trobin en tramitació a la data d’entrada 
en vigor de la llei, que és el 29 de desembre del present 
any. 

Supressió del Consell Econòmic i Social de Castella 
- La Manxa. Llei 13/2011, de 3 de novembre de 2011 
(DOCM 9 Decembre) 

Igualment, amb aquesta llei es suprimeix aquest 
organisme i, en aquest cas, la motivació plasmada a 
l’exposició de motius de la llei és: 

“En el contexto actual de crisis económica, que Castilla-
La Mancha y sus ciudadanos padecen de manera más 
acentuada que el resto de regiones de España, la acción 
del Gobierno Regional debe ir encaminada a ejecutar 
políticas de racionalización y efectividad de los recursos 
públicos, sin que ello suponga una merma en las 
encomiendas realizadas por nuestro ordenamiento a los 
poderes públicos.
El Gobierno Regional, siendo plenamente consciente de 
la necesidad de establecer un marco estable y permanente 
de diálogo con los agentes económicos y sociales, y 

que el mismo puede ser establecido a través de fórmulas 

erario público.
El Gobierno Regional, considera oportuno crear otro 
espacio de diálogo con los agentes sociales y económicos, 
en un marco de debate, eliminado el coste económico que 
generaba el Consejo Económico y Social de Castilla-La 
Mancha, ya que las funciones encomendadas al Consejo 
Económico y Social de Castilla-La Mancha, pueden ser 
plenamente asumidas a través de otros mecanismos 
que garanticen la participación de los agentes sociales y 
económicos en la toma de decisiones”.

******
com per fonamentar altres supressions d’òrgans. 
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COMPARTIM

1.- Presentación del caso

Una ciudadana nos plantea que la situación de crisis que tan duramente está golpeando 
a ciertas familias merece un tratamiento singular de las Administraciones, cada una 
de ellas en el ámbito de sus competencias, y de acuerdo con sus posibilidades.

Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores calculan que del orden  7.500 familias 
españolas son embargadas o desahuciadas de sus viviendas por impago de la 
hipoteca cada 15 días  en toda España (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros de España-Adicae).

Hay una acción concreta llevada a cabo por el 
Ayuntamiento, de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales, 
que podría corregirse ya que  viene a gravar aún más la 
ya maltrecha economía de cada vez más personas, en 
relación con la cual la interesada plantea su queja. Se 

terrenos de naturaleza urbana, también conocido como 
plusvalía. Se da la circunstancia de que se está exigiendo 
también a aquellas personas que han perdido su vivienda 
por ejecución hipotecaria, personas en su mayoría en 
situación de desempleo, endeudadas por la entidad 
bancaria y además por el Ayuntamiento, en concepto de 
plusvalía. La propia reclamante declara:

”Seguramente la ley ampara esta acción, pero ninguna 
administración tiene autoridad moral para reclamar dicho 
impuesto en determinadas circunstancias, menos aún 
cuando no  se trata de compraventa ni de herencia y la 

Por todo lo expuesto solicita:

“Su consideración de instar a la autoridad competente a la 
exención del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos urbanos a aquellas personas que han perdido su 

vivienda por ejecución hipotecaria y que se encuentren en 
situación de precariedad económica.”

2.- Análisis del caso

El referido impuesto comúnmente conocido como de 
“Plusvalía” viene legalmente habilitado en la consiguiente 
Norma Foral, en los siguientes términos: 

Artículo 19 (Norma Foral 41/89 de 19 de julio.)
1.- Los Municipios del Territorio Histórico de Álava 
deberán exigir, de conformidad con las normas y 
disposiciones que los regulen, los siguientes impuestos:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

En el supuesto de que los Municipios decidan hacer 
uso de las facultades que en relación a estos Impuestos 
les reconocen las Normas Forales respectivas deberán 
acordar el ejercicio de las mismas y aprobar la oportuna 
Ordenanza Fiscal.

El paper del defensor de les persones:

El paper de l’Ajuntament, la crisi econòmica i l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana

Javier Otaola
Síndico-Herritarren Defendatzailea



BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA

10

2.- Asimismo, los Municipios de este Territorio Histórico, 
en el marco de los principios establecidos en la presente 
Norma Foral y previo acuerdo de imposición y aprobación 
de las Ordenanzas Fiscales correspondientes, podrán 
establecer y exigir:

a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

b) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana.

Y se desarrolla en la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

su artículo 3º (texto 2011): 

“Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento 
de valor que hayan experimentado durante el período 
impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya 
propiedad se transmita por cualquier título, o sobre los que 
se constituya o transmita cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio”.

La razón y sentido de la norma es como en todo tributo 
señalar una determinada capacidad contributiva a las 
cargas públicas e imponer sobre la misma una equitativa 
tributación, en este caso en forma de impuesto. 

Es también evidente que en los supuestos de enajenación 
forzosa en ejecución hipotecaria el obligado al pago, por 

económico, razón por la cual precisamente no puede hacer 

por el cual el banco procede al embargo y desahucio de 
afectado. 

la persona embargada y desahuciada no contradice el 
hecho de que, a pesar de todo se ha podido producir un 
“incremento de valor”, aunque en muchos casos siendo 
el interés del Banco simplemente  la cobertura del 
crédito pendiente puede resultar que la venta en pública 
subasta del inmueble se haga muy por debajo del valor 
de tasación. Incluso en los casos en que tal incremento se 
haya producido el hecho cierto es que el mismo va a parar 

es la minoración correspondiente del monto de la deuda. 
En todo caso, tiene algo de sarcástico que se grave un 

capacidad contributiva en una persona que se encuentra 
embargada y desahuciada de su vivienda. Se trata de 
un mecanismo demasiado ciego y automático que no 

contempla la verdadera situación del sujeto obligado del 
impuesto y que, una norma sensible con las circunstancias 
que vivimos,  debiera tener en cuenta. 
Es cierto también que la propia Administración 
Municipal se encuentra en una situación económica 

deuda, razón por la cual no estará inclinada a reducir 
eventuales ingresos, pero entendemos que no se puede 

para una familia la pérdida de su vivienda, un proceso de 
embargo y desahucio con la situación del Ayuntamiento 
que tiene recursos  y crédito a su disposición. Por ese 
motivo entendemos que una propuesta como la planteada 
debe al menos ser considerada con atención.

3.- Recomendación

Por todo lo expuesto, y en virtud de las razones presentadas 
entendemos que es justo acoger la sugerencia planteada y 
formular una Recomendación al Pleno Municipal para que 

del hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando la 
transmisión se produzca como resultado de un proceso de 
embargo y desahucio de la vivienda, siendo ésta además 
vivienda habitual de la persona embargada. 

En Vitoria-Gasteiz, a 01 de diciembre de 2011
Javier Otaola

Síndico-Herritarren Defendatzailea
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L’ESPAI DELS ASSOCIATS

Entrevista al Síndic Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell

Nom de la institució:   
Síndic Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell

Any de creació: 2003

Adreça: Plaça dels Oms, 1

Telèfon: 97 335 00 10

Adreça electrònica: 
  sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat

Nom del síndic: Àngel Rúbio Salvador

Heu augmentat les atencions respecte a anys 
anteriors?

Les queixes signades pels ciutadans de la Seu d’Urgell 
es mantenen més o menys igual durant aquests 
darrers quatre anys,  el que sí que han sofert un fort 
increment són les consultes.  Cal tenir en compte que a 
la Seu existeix una espècie d’al•lèrgia a signar queixes, 
prefereixen quedar en l’anonimat, et fan la consulta i 
et demanen que el seu nom no consti enlloc.

Quines són les temàtiques de les queixes més 

Majoritàriament multes a la zona blava, sorolls, 
brutícia dels gossos i petits accidents a la via pública.

Heu notat un augment de queixes relacionades amb 
el context de recessió i crisi actual?

Com a tot arreu també patim una forta crisi econòmica 
i agreujada pels problemes de la nostra veïna Andorra.  
No he notat un increment de queixes fonamentat en 
aquesta recessió actual.

Què recordes del teu nomenament com a síndic?

Vaig ser 12 anys regidor de l’Ajuntament i recordo 
el discurs  de comiat quan dissertava sobre la llarga 
temporada ocupant una d’aquelles cadires a la sala de 
plens i que, segurament, mai més tornaria a utilitzar.  
Per a mi va ser molt emocionant quan per unanimitat 

del consistori vaig ser nomenat síndic i vaig tornar a seure’m al 
lloc que vaig ocupar durant aquells anys de regidor.

Què és el que més t’agrada de la teva feina? I el que menys?

El que menys m’agrada és haver de comunicar al ciutadà que 
la seva queixa ha estat desestimada, tot i sabent que té tota la 
raó; i el que més m’agrada és que després de converses, gestions, 
visites, etc. pots dir a la persona que presenta una queixa que el 
seu cas s’ha resolt favorablement.

Què fas durant el teu temps lliure?

Dibuixo, pinto, faig maquetes navals, passejo pels carrers de la 
ciutat... Total, em falten hores.

Per a tu, els drets humans són...

Poder aconseguir que tothom visqui amb dignitat i justícia, 
deixant de banda els condicionants per sexe, raça i religió.  
Quan desapareguin les abismals diferències entre les nacions, 
unes desbordades pel consumisme i les altres morint-se de fam, 
llavors tindrem una societat justa amb els mateixos drets i deures 
per a tots.

I el FòrumSD és...

Una eina indispensable de treball.  Em proporciona l’ experiència 
dels meus companys, l’assessorament en determinades ocasions 
i la formació necessària per augmentar els meus coneixements.

La Fitxa
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a conèixer la institució entre la vostra ciutadania

Considero que la institució del síndic a la meva ciutat 
no està ben difosa i per tant les seves funcions no 
són clarament conegudes per la ciutadania.  Procuro 
relacionar-me amb totes les institucions de la ciutat i 
a través de Ràdio Seu faig un programa quinzenal on 
explico què és el síndic i què puc fer per millorar les 
relacions administració-ciutadans.
Tens alguna anècdota per explicar-nos?

Em va sorprendre molt rebre una queixa que deia: “Excelentísimo 
Señor Síndic de la Seo de Urgel...”

Ens recomanes visitar el teu municipi? Què no ens podem 
perdre?

El que no us podeu perdre és  la celebració de la jornada diguem-
ne “lúdica” dels síndics i defensors que té lloc el proper mes de 
juliol. Segurament molts coneixeu ja la Seu d’Urgell, però us 
garanteixo que tinc reservades sorpreses, per tant, us hi espero.

Nadal s’ha convertit en la paraula capaç 
d’embolcallar missatges molt diversos: des del 
consumisme al record profundament religiós 
passant pel turisme, el cosmopolitisme cultural 
o la trobada familiar... En desitjar-vos un bon 
Nadal la Junta del Forum en vol destacar un 
aparentment paradoxal: Nadal és el triomf de la 
feblesa! recordant que una transformació social, 
cultural, política i religiosa s’originés en un lloc 
tant humil.

I ho recorda perquè també els nostres mitjans 
són humils: només tenim la paraula, la capacitat 
de persuasió i la convicció il•lusionada  que sempre 
és possible millorar l’actuació de l’administració 
local. I ho recorda també perquè dintre de la 
nostra fràgil paraula pot haver-hi una gran llavor 
sembrada en les diferents seus dels Síndic Locals.

La Junta Directiva

Bones festes i feliç any nou
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PUNT DE TROBADA
XIV Trobada Assemblea del Fòrum de Síndics i 
Defensors locals de Catalunya a Arenys de Mar

La Sala - Auditori Josep M. Arnau del Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar va acollir, el passat 23 de febrer, la XIV 
Trobada – Assemblea del FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya. 

En la presentació de l’Informe de Gestió 2011, la presidenta, Sra. M. Glòria Valeri va fer un resum dels eixos i les 
actuacions de la programació anual que la seva Junta ha desenvolupat:  Formació (convocatòria i participació en 
jornades i tallers), Publicacions (recull d’informes, recull de formació, butlletí “punt de trobada”, col•lecció documents), 
Comunicació (campanya de difusió, presència a les xarxes socials), Treball en xarxa (consultes de casos, comissions 
de treball: documentació i reforma dels estatuts), Relacions Institucionals: Parlament, Govern de la Generalitat, 
Diputació de Barcelona i altres Diputacions, destacant especialment la entrevista i recepció del president de la 
Generalitat a la Junta directiva i la presentació del III Recull d’Informes al Parlament de Catalunya i totes les tasques 
necessàries al voltant de la gestió quotidiana i administració del FòrumSD.

Quant a les valoracions de l’activitat i la gestió de l’any 2011 s’ha destacat l’esforç fet pel manteniment de la 
programació anual, tot i la forta reducció –i alguna eliminació- de les subvencions que les administracions públiques 
han anat facilitant puntualment al FòrumSD. 

EDITA: COMUNICACIÓ FÒRUMSD
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: JOSEP M. ALBERTÍ   

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telf. 93 462 40 12
Fax 93 466 00 67 

forumsd@forumsd.ct
www.forumsd.cat

A l’assemblea es va presentar l’Informe de gestió i activitats de l’any 2011 i el Pla de treball previst per a 2012. L’acte va 
comptar amb la presència en la cloenda del Sr. Estanislau Fors, l’Alcalde d’Arenys de Mar.
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Crònica d’una assemblea                                                   

El proppassat dia  23 de  febrer  el Fòrum de Síndics i 
Síndiques, Defensors i Defensores  celebrà  la XIV 
Assemblea anyal d’acord amb les previsions estatutàries. 
Hi assistiren un total de 29 síndics i defensors, excusant la 
seva presència vuit.

En principi Tarragona era el lloc pensat per la convocatòria, 
però per les raons que tots sabem i lamentem va haver de 
buscar-se de manera precipitada un nou lloc. El nostre 
company Manel Pou,  Síndic d’Arenys de Mar, es va oferir 
per resoldre la situació. Gràcies a aquesta disposició 

  tnematnujA ues led óicarobal•loc adidnèlpse’l a i lanosrep
vam poder celebrar l’Assemblea amb gran dignitat, 
sentint-nos molt ben acollits i obsequiats al llarg de tota 
la jornada.

El primer regal va ser la climatologia i el sol, ja una mica 
valent,  de febrer que ens permeté gaudir dels colors 
suaus i nets amb  que el Maresme acostuma a vestir-se 
durant l’hivern. Després, el  local,  perquè l’acte es va 
celebrar a la Sala-Auditori Josep Maria Arnau del Centre 

modernista restaurat i que  va ser un marc digníssim per 
la nostra trobada.

L’Assemblea seguí l’ordre del dia previst amb l’aprovació 
Aprovació de la reforma 

i actualització dels Estatuts on alguns dels assistents 
expressaren el seu desacord amb determinats punts 
proposats per la comissió redactora. Aquest debat situat 

proposa convocar al setembre, obrint un nou període de 
participació per tal d’assolir el consens que la importància 
del tema  exigia. Tant l’exposició de la discrepància com la 
proposta d’ajornament per madurar més el text presentat 
van ser un exemple de democràcia i adaptabilitat de les 
que n’hem d’estar orgullosos.

ForumSD, Sra. M. Glòria Valeri, agraí al company  
Sr.  Manel Pou i a l’alcalde, Sr. Estanislau Fors la seva 
valuosa col•laboració per aconseguir l’èxit de la trobada 
i, per la seva part,  l’Alcalde valorà la tasca dels Síndics i 
especialment la del seu municipi.

El darrer obsequi de la jornada va ser el dinar que ens 
sorprengué pel lloc on es celebrava: un local amb tot 
l’encant dels records exòtics, personals i familiars que el 
decoraven,  i amb una cuina tradicional que delità els 
nostres paladars. Quan ja érem dintre i comentàvem el 
bon servei i el carismàtic entorn, sabíem que estaven al 
Club del Cep, vinicoteca i restaurant propietat d’en Jordi 

l’esposa del Manel.

Gràcies a ells i a tots vosaltres per assistir-hi ! 



BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA

3

Entrevista amb el Raonador del Ciutadà del Principat d’Andorra

Diversos membres de la Junta Directiva del FòrumSD, 
acompanyats del Sr. Angel Rubio, Síndic Municipal 
de Greuges de la Seu d’Urgell, es van reunir, el passat 9 
de març, amb el Raonador del Ciutadà del Principat 
d’Andorra, Sr. Josep Rodriguez Gutierrez que ha estat 
recentment nomenat en el càrrec. Espera conèixer tots els 
membres del FòrumSD en properes ocasions a les quals 
s’ha compromès a intervenir i, per altra, banda desitja 
mantenir una relació cordial amb tots nosaltres. Sembla 
que el podrem veure, si mes no, en la propera Jornada 
Lúdica el 3 de juliol a la Seu d’Urgell.

El mateix dia 9 els membres de la Junta també van ser 
rebuts per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Sr. Albert Batalla, 
per tal de preparar l’esmentada Jornada Lúdica.

ACTUALITAT

LEX

Actualitat jurídica

Legislació estatal

Mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. RD 
Llei 3/2012, de 10 de febrer (BOE núm. 36, d’ 11 de febrer). 

Aquesta reforma, segons el govern estatal, pretén un 
equilibri en la regulació de les relacions de treball: equilibri 

interna en l’empresa i la dels mecanismes extintius del 
contracte de treball, etc. 

Alguns aspectes de la regulació són: 
• La reforma del marc regulador de les empreses de treball 
temporal en autoritzar-les a operar com a agències de 
col•locació. 
• Es reconeix als treballadors un permís retribuït amb 

amb la intenció de potenciar l’ocupació juvenil.
• S’admet la realització d’hores extraordinàries en els 
contractes a temps parcial, i s’inclouen a la base de 

cotització per contingències comunes. 
• Es regula una nova modalitat de contracte de treball 

empreses que tinguin menys de cinquanta treballadors. 
A més, com a mesura de foment de l’ocupació juvenil, 

• Es suprimeix el requisit d’autorització administrativa en 
matèria de suspensió del contracte de treball i reducció 
de la jornada per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives o productives. 
• En matèria de negociació col•lectiva es preveu la 
possibilitat de despenjar-se respecte del conveni col•lectiu 
en vigor, es dóna prioritat al conveni col•lectiu d’empresa i 
es regula el règim “d’ultractivitat” dels convenis col•lectius. 
• Es reforma el règim jurídic de l’acomiadament col•lectiu. 
• Es generalitza per a  tots els acomiadaments 
improcedents la indemnització de 33 dies amb un topall 
de 24 mensualitats.  En resum, la reforma és important 
i transcendent, i és recomanable que se’n faci un estudi 
detallat. 

Mesures tributàries i administratives dirigides a la 



. RD Llei 12/2012, de 30 de 
març (BOE núm. 78, de 31 de març).

En concret, i en relació amb l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’introdueix una 

s’hi afegeix una disposició transitòria vintena. 

Concretament, els ajuntaments, potestativament (és la 
diferència) aplicaran la reducció de la base imposable quan 

d’un procediment de valoració col•lectiva de caràcter 
general. 

Obligacions d’informació i procediments necessaris per 

als proveïdors de les entitats locals. RD Llei 4/2012, de 
24 de febrer (BOE núm. 25, de 25 de febrer) i Fons per 

 RD Llei 
7/2012, de 9 de març (BOE núm. 60, de 10 de març). 

Es crea l’entitat de Dret Públic “Fons per al Finançament 
dels Pagaments a Proveïdors”, amb personalitat 
jurídica i plena capacitat d’obrar, i amb habilitació per 
a la concertació als mercats de capitals de tota classe 
d’operacions d’endeutament, les quals comptaran amb la 
garantia de l’Estat, així com per a la concertació amb les 
entitats locals i comunitats autònomes de les operacions 
de crèdit necessàries per al pagament de les seves 
obligacions. Es preveu que el fons satisfaci directament 
les obligacions pendents de pagament als proveïdors 
subrogant-se en el dret de crèdit que ostenta davant de 
l’Administració territorial deutora. 

Igualment, i pel que fa a les entitats locals, s’estableix el 
règim de retenció de la participació que els correspon en 
els ingressos de l’Estat que resulti necessària per fer front 
a les obligacions que assumeixi el Fons. 

També es preveu un informe periòdic que haurà de ser 
presentat al Ministeri per tal de controlar el seguiment 
dels plans d’ajustos. 

del Defensor del Poble. Resolució de 25 de gener de les 
Taules del Congrés dels Diputats i del Senat (BOE núm. 
52 d’1 de març).

Legislació catalana

 Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC núm. 6077, de 29 
de febrer). 

regula vuit disposicions addicionals, tres de transitòries 

que va entrar en vigor l’endemà, és a dir, el dia 1 de març, 
excepte l’obligació de proporcionar l’enllaç amb el registre 
de planejament urbanístic de Catalunya en la publicació 

planejament urbanístic, que, per raons operatives, entra 
en vigor el 30 de juny. 

Targeta acreditativa de la discapacitat. Ordre BSF/432012, 
de 27 de febrer (DOGC núm. 6080 de 5 de març).

Per donar un tractament homogeni a totes les targetes 
que emeten les comunitats autònomes, des de la Comissió 
Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració del 
Grau de Discapacitat de l’IMSERSO s’ha exhortat totes les 

per primera vegada sol•liciten la valoració de la situació 

el seu grau o barems com a conseqüència d’una revisió 
després de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre. 

Publicació del conveni de col•laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament del 

. Resolució 
GRI/526/2012, de 22 de març (DOGC Núm. 6096, de 27 
de març). 

L’acord suposa el desenvolupament d’un Pla extraordinari 

prèviament pels ens locals que han esdevingut reconeguts 
per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents 
de pagament en l’actualitat i reuneixen els requisits que el  
conveni preveu.
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Joana Ricardo
Cap de serveis jurídics de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet
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COMPARTIM

1.- Antecedents
La situació de crisi i d’atur que pateix especialment la nostra ciutat provoca que hi hagi famílies que els ha estat impossible 
assumir els rebuts mensuals dels préstecs hipotecaris que tenien concedits sobre els seus habitatges, motiu pel qual 

subhasta i la pèrdua de l’habitatge al propietari deutor.

En aquests casos la legislació vigent que s’aplica no contempla la circumstància evident del que suposa efectivament 

“venedor” –la persona o persones sense ingressos que no han pogut assumir els rebuts del la hipoteca- el rebut amb 
l’import corresponent a l’impost de la plusvàlua,”Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”,  

Segons l’article 104.1 del RDL 2/2004, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), “L’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana és un tribut directe 
que grava l’increment de valor que experimentin 
aquests terrenys i es posi de manifest a conseqüència 
de la transmissió de la propietat dels terrenys per 
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, 
sobre aquests terrenys.”

Així mateix, l’article 106.1.a) estableix que són 
subjectes passius del mateix “En les transmissions 
de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la 
persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, que adquireixi el terreny o a favor 
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de 
què es tracti.” 

L’aplicació d’aquesta normativa suposa que el 

municipi acabi per reclamar a les persones que 
han perdut el seu habitatge, habitualment amb 
els ajuts i les prestacions socials esgotades, i amb 

subsistència quant als aliments i la pròpia recerca 
d’un nou habitatge, un impost per un concepte –una 
plusvàlua- que fàcilment es pot entendre i mantenir 
que en cap moment s’ha arribat a generar.

La Llei general tributària (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre) estableix a l’article 3, “Principios de la 
ordenación y aplicación del sistema tributario”, que 
“La ordenación del sistema tributario se basa en 
la capacidad económica de las personas obligadas 
a satisfacer los tributos y en los principios de 
justicia, generalidad, igualdad, progresividad, 
equitativa distribución de la carga tributaria y no 

només es pot gravar amb impostos a les persones,  en 
aquest cas contribuents, que disposin d’una capacitat 

patrimoni o plusvàlues.

Hauríem d’entendre que la raó i el sentit de la norma 

Subhasta i dació en pagament. 
Les plusvàlues en les execucions hipotecàries

Adaptació de la recomanació presentada pel 
Síndico – Defensor Vecinal de Vitoria - Gasteiz

Fernando Oteros Salas
Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma  de Gramenet
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és, com en tots els tributs, assenyalar una determinada 
capacitat contributiva a les càrregues públiques de les 
administracions establerta mitjançant una tributació 
equitativa en forma d’un impost sobre la renda, 

que presentem, el de la subhasta de l’habitatge per 
la execució hipotecària, és evident que la persona 
que te el deute ha acabat per ser insolvent i no ha 
pogut mantenir el pagament de les seves obligacions 

En aquest sentit,  i en el supòsit que presentem és 
evident que no existeix cap plusvàlua. El més habitual 
és que la persona hagi acabat no només amb la pèrdua 
de la propietat, sinó amb l’embargament de qualsevol 
mena d’ingressos, si existeixen o els arriba a tenir en 
algun moment, amb el desnonament i desallotjament 
de l’habitatge i, per rematar la jugada, mantenint 

diferència de valor entre el preu taxat al moment de 
concedir la hipoteca i el valor, àmpliament devaluat, 
per les quals es valoren els habitatges en les taxacions 

Cal remarcar també, que en la gran majoria de casos 
l’impost acabarà resultant un deute incobrable pel 
municipi, sobre un deutor insolvent, sense altres 
propietats i sense poder reclamar, tampoc de forma 
subsidiària, a la entitat bancària adjudicatària de 
l’habitatge.

És en aquest sentit que l’aplicació d’aquest impost no 
s’hauria de fer sense tenir en compte la realitat de 
la situació de la persona obligada al seu pagament. 
No es pot parlar d’un “més valor” quant aquest “més 
valor” simplement no existeix. La norma no hauria 
d’ignorar aquesta situació i poder ser també sensible 
a aquesta realitat social que afecta a les persones, 
abans que contribuents.

3. Conclusions

És evident que la competència per reformar la 

en aquests moments a l’estat, però tampoc es 
pot obviar que l’Ajuntament és l’únic i directe 

que es adequat que l’Ajuntament pugui formar un 
criteri propi per aquests casos i el pugui aplicar en 
la mesura de les seves possibilitats.

Per tot aixó, es proposa a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet les següents, 

RECOMANACIONS:

1.- Demanar la informació i una avaluació als 
Serveis d’Hisenda de l’Ajuntament que puguin 
situar, en el darrer semestre, el nombre de casos 
que s’han donat a la ciutat respecte aquest supòsit 
i la valoració de l’impacte econòmic que pel 
municipi ha suposat  el cobrament d’aquest impost 
(liquidacions efectives i liquidacions pendents de 
pagament o en tràmit d’execució forçosa).

2.- Que per aquest supòsits s’apliqui un criteri 
interpretatiu de l’article 3 de la Llei General 
Tributària que entengui com a “no devengada” la 
suposada deute tributària per entendre que, quan 
la transmissió immobiliària es produeix per una 
execució judicial de l’habitatge habitual i s’hagi 
pogut acreditar aquesta inexistència de plusvàlua es 
consideri que no existeix cap capacitat econòmica 
que es pugui gravar. Una alternativa a valorar 
per l’Ajuntament sobre aquest supòsit pot ser la 

únic i extraordinari, pel mateix import emès 
en l’impost que pugui suposar la compensació 
d’aquesta liquidació.

3.- Que l’Ajuntament sol•liciti als estaments 
estatals que corresponguin la inclusió en la 
normativa d’una nova exempció de l’impost pels 
supòsits de les transmissions que siguin resultat de 
procediments d’execucions dels deutes hipotecaris 
i quan aquestes tinguin per objecte l’habitatge 
habitual de l’afectat.
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L’ESPAI DELS ASSOCIATS

Entrevista al Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

Nom de la institució:   
Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols

Any de creació: 30 de juny de 2005

Adreça: 

Telèfon: 972 32 80 40

Adreça electrònica: 
  sindic.greuges@guixols.cat

Nom del síndic: José Luis Mayo Gutiérrez

Heu augmentat les atencions respecte a anys anteriors?
Sí, van augmentant lleugerament, any rere any, les 

una tendència en la disminució de queixes davant 
l’increment de les consultes i mediacions. 

Quines són les temàtiques de les queixes més 

La majoria de les queixes estan centrades en  els 
expedients sancionadors de trànsit, vialitat i 
urbanisme. 

Heu notat un augment de queixes relacionades amb el 
context de recessió i crisi actual?
Sóc humà i res d’allò que és humà m’és aliè i, per tant, 
no m’és aliè el moment actual de crisi i recessió que ens 
envolta, que ha comportat un augment d’actuacions 
relacionades amb els problemes que d’aquesta situació 
es deriven: les PIRMI i el seu retard en l’adjudicació i 
les seves conseqüències: amenaces de desnonaments, 

electricitat, greus problemes de subsistència i altres 
elements relacionats amb aquest problema que el 
Síndic ha intentat solucionar en la mesura de les seves 
escasses possibilitats. 

Què recordes del teu nomenament com a Síndic?
Una certa sensació de ser un irresponsable. 
Irresponsabilitat que encara, a vegades, em 
persegueix. Aquesta irresponsabilitat primera va 
amainar gràcies als savis consells d’en Jordi Sistach, 
Eduard Puig i Maria Teresa Seseras i a l’interès i el 

convenciment de la necessitat de l’existència d’un Síndic que des 
del primer moment van manifestar tant l’Alcalde com els grups 
municipals. Aquesta bona predisposició va comportar tot tipus 
de facilitats a l’hora de crear i desenvolupar la institució a Sant 
Feliu de Guíxols, dotant-la des del començament d’una manera 
adequada: pressupost propi i gestionat pel Síndic, lloc adient, 

Què és el que més t’agrada de la teva feina? I el que menys?
Partint de la idea exposada a la pregunta tres, el que més 
m’agrada és la relació amb la ciutadania, el tracte directe amb 
les persones, el contacte pròxim amb la gent i el poder ajudar-les 
buscant i, sobretot, trobant solucions als seus problemes i a les 
seves queixes. 

Em desagrada l’excessiva burocràcia, els entrebancs inútils 
per part d’alguns empleats de l’Ajuntament i, especialment, el 
rebuig de recomanacions i suggeriments exposats sempre amb 
la intenció de millorar l’Administració. També em desagrada la 
creença d’alguns ciutadans que només pensen que tenen drets 
oblidant-se dels deures.

Què fas durant el teu temps lliure?
La lectura i el teatre són la meva gran passió. Caminar per les 
rodalies de Sant Feliu o pels camins de ronda, anar amb bicicleta 
seguint la via del Carrilet (Sant Feliu de Guíxols – Girona) són 
altres activitats de lleure. Gaudir de la família i de la tranquil•litat 
de la meva ciutat formen part del temps d’oci.

Per a tu, els Drets Humans són...
La columna vertebral del nostre comportament com éssers 
humans; la guia ineludible de la nostra tasca com a Síndics, 

La Fitxa
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el punt de referència ètic i moral que ha de presidir el comportament i 
l’existència de tota persona i, per tant, de tot ésser social, la qual cosa ens 
permetrà ser més justos, més solidaris, més lliures i, penso, més feliços.

I el FòrumSD és...
Un grup de pioners van veure clara la necessitat de crear una organització per 
oferir informació, formació, intercanvi d’idees, per compartir experiències i 
prestar ajuda en la nostra tasca diària; és a dir, la creació d’una eina necessària 
per a la millora de totes les nostres actuacions. Tots érem nous, o gairebé 
nous en aquesta feina i ens faltava perspectiva i ens calia un punt de trobada. 
Aquest punt de trobada va ser el FòrumSD. Per necessitats de funcionament 
es va crear una Junta Directiva que coordinés tot el treball, presidida per 
un primus inter pares que mantingués i augmentés l’esperit inicial de la 
organització. Oblidar-ho o obviar-ho creant una mena de superestructura 
em sembla contraproduent i llunyà de l’esperit inicial.

institució entre la vostra ciutadania

dels mitjans de comunicació social quan ens són assequibles, xerrades en 
centres cívics, contacte amb associacions de veïns, participació en debats 
sobre problemes de la ciutat. Presència en centres d’ensenyament, tasca que 
volem augmentar el proper curs. Així mateix és notòria la presència del 
Síndic en diversos actes cívics per ajudar a les persones i al mateix temps 
donar a conèixer la Institució.

Tens alguna anècdota per explicar-nos?
Durant set anys de Síndic hi ha hagut moltes anècdotes si més no curioses. 
Entre elles es podria destacar la d’un senyor que tenia problemes d’herència 
amb la segona esposa del seu germà que havia mort. Defensava l’existència 
d’un testament en què li llegava una casa i, per tant, no li corresponia a 
la seva cunyada. A l’explicar-li que no era de la meva competència ell em 
contestava una i altra vegada: vostè,  no és el defensor de les persones?, jo 
sóc una persona i vostè ha de defensar-me. Finalment varem fer gestions 
amb un parell de notaris extremenys i varem arribar al Ministeri de Justícia 

seu germà. Al llegir-lo el senyor i comprovar que no tenia raó es va enfadar 
molt i ens va acusar a mi, als notaris i al funcionari del Ministeri de Justícia 
d’haver-nos posat d’acord per enviar-li una còpia falsa del testament del seu 
germà. Ell seguia dient que tenia raó. 

Ens recomanes visitar el teu municipi? Què no ens podem perdre?
Podem destacar el conjunt arquitectònic del Monestir on hi ha el Museu d’ 
Història de la Ciutat i que, properament, acollirà exposicions temporals del 

del Corn. No podem deixar de visitar l’ermita de Sant Elm, per la bellesa del 
paisatge, que inspirà a Ferran Agulló per batejar la nostra costa amb el nom 
de Costa Brava. Podem fer una agradable passejada pel Camí de Ronda que 

activitats culturals i gastronòmiques que es duen a terme al llarg de l’any, 
com per exemple el Festival de la Porta Ferrada, el Carnaval o la campanya 
del Peix Blau Ganxó, el Mercat del Brunyol. Esteu convidats en fer-nos una 
visita.

     
    
     
     
    
 

Calendari 2012

23 de febrer: 
XIV Trobada Assemblea
Arenys de Mar

24 i 25 de maig: 
VII Jornades de Formació 
Cornellà

3 de juliol:
Diada lúdica-convivència
Seu d’Urgell

20 de setembre:
Assemblea extraordinària

3, 4 i 5 d’octubre:
V Encuentro Estatal
Barcelona

15 de novembre:
Taller de Formació
Mollet del Vallès

12 de desembre:
Presentació IV Recull 
d’Informes

Junta Directiva:
Mensual - 2n dimarts - 
Reunions de la Junta Directiva

20 d’abril :
Coord Estatal - delegació
Barcelona
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PUNT DE TROBADA
Es celebren les VII Jornades de Formació a Cornellà

La crisi econòmica, política i moral afecta, d’una o altra forma, totes les institucions: també els ajuntaments i també 
els síndics i síndiques locals. Però, les afecta totes de la mateixa forma? Totes en són responsables de la mateixa 
forma? Com afecta la crisi als ajuntaments?

Nosaltres, síndics i síndiques, que hem de vetllar pel respecte dels drets fonamentals dels veïns dels nostres municipis 

realitat . Hem de saber quines són les possibilitats de prioritzar allò que és més necessari i com s’han de fer les coses, 
les retallades i els canvis perquè el  nucli essencial  dels drets econòmics, socials i culturals no es vegin afectats.

Les VII Jornades de Formació, celebrades a Cornellà els dies 24 i 25 de maig, ens han permès afrontar aquesta 
situació: hem pogut escoltar tres alcaldes (de Cornellà, de El Prat i de Caldes de Montbui) i el  regidor de Presidència 
de Barcelona fent la seva diagnosi del moment de les Administracions locals i, tot seguit, hem debatut en tres Grups 
de treball els temes socials, competencials i de participació que ens trobem més sovint en la nostra experiència. 
Finalment, el Sr. Matías Vives ha proposat una extensa bateria d’ idees sobre el futur del rol dels síndics i síndiques 
locals de greuges, amb una visió fortament positiva i imaginativa.

S’ha posat sobre la taula i s’ha debatut, a més, un primer document de propostes per garantir una presència sòlida 
i responsable de la institució del síndic local en la nova Llei de Governs Locals, actualment en procés d’elaboració, 
que es tancarà el proper mes de setembre. I el Sr. Jordi Borja ens ha il•lustrat sobre la difícil elaboració d’una proposta 
coherent pel govern del territori, permanentment avortada per interessos partidistes.

Han estat un conjunt de preses de consciència que caldrà pair amb calma i concretar a les molt diverses situacions 
de la nostra quotidianitat. Però quan hi anem pensant ens  en adonarem que calia fer aquest esforç d’ubicació en la 
realitat.

Un total de 60 assistents hem participat en les Jornades, amb una valoració molt positiva (un 90% considera assolits 
els objectius de les jornades). Un total de 60 assistents hem participat en les Jornades, amb una valoració molt 
positiva (un 90% considera assolits els objectius de les jornades). Els assistents, a més d’opinar sobre els continguts i 
l’organització de les Jornades, han proposat continguts per a futures ocasions. 

De resultes d’aquestes Jornades s’ha generat una dinàmica on els assistents han fet propostes de nous temes per a 
futures ocasions, a més d’opinar sobre els continguts i l’organització de les Jornades. 

EDITA: COMUNICACIÓ FÒRUMSD
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: JOSEP M. ALBERTÍ   

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telf. 93 462 40 12
Fax 93 466 00 67 

forumsd@forumsd.ct
www.forumsd.cat
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Comiat de Quim Mustarós i nomenament de Mercè Balasch com a 
Defensora del Vilatà-Vilatana d’Argentona

El passat dia 4 de juny l’Ajuntament d’Argentona va 
procedir a escollir a la Sra. Mercè Balasch com a nova 
Defensora del Vilatà-Vilatana. La defensora ha estat 

Sr. Joaquim Mustarós qui, en aquest mateix acte, va 
presentar el seu darrer informe, un balanç de tota la seva 
actuació i la  valoració del que entén  que suposa per a 
un Ajuntament com el d’Argentona, poder disposar d’una 
institució com la del síndic/a defensor/a local. L’alcalde 
Ferran Armengol, en nom del govern, així com  la resta 
de grups municipals van agrair al Sr. Mustarós la tasca, 
professionalitat i recomanacions que en tot moment ha 
traslladat a l’Ajuntament d’Argentona. La presidenta del 
Fòrum SD, M. Glòria Valeri, també es va adreçar al ple 
de l’Ajuntament amb una intervenció on va reconèixer la 
bona tasca feta pel Sr. Mustarós i va felicitar a l’Ajuntament 

com a instrument de control i de garantia dels drets de la 
ciutadania. Finalment va felicitar a la Sra. Balasch pel seu 
nomenament i va oferir els serveis i la xarxa de suport del 
Fòrum SD per allò que pugui necessitar.

Mercè Balasch amb Quim Mustaròs i Ferran Merino, ex-defensors i 
els membres de la Junta M. Glòria Valeri i Vicenç Vilà.

Un nou mandat per Jaume 
Clavell, Síndic de Greuges de 
Sant Cugat del Vallès
El passat 18 de juny el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 
va renovar per a un nou mandat de cinc anys al síndic, 
Sr. Jaume Clavell. La decisió va comptar amb el vot 
favorable de tots els grups polítics amb representació al 
consistori. Jaume Clavell és el primer síndic de Sant Cugat 
i ocupa el càrrec des de maig de l’any 2007. Al mateix ple, 
el síndic Clavell va presentar l’Informe corresponent 
a l’exercici 2011. També va comptar amb la presència 
i reconeixement d’altres companys, síndics i sindiques 
locals i representants de la Junta directiva del Fòrum SD.

Josep Ibars, Defensor de la 
Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

El ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, celebrat 
el passat 2 de juliol, va servir  per a què el nou Defensor 
de la Ciutadania, Josep Ibars, presentés l’Informe de les 
actuacions corresponents a l’any 2011. Ibars va començar la 
seva intervenció tenint un emocionat record per l’anterior 
Defensor, Oleguer Arnau, que ens va deixar a principis d’any. 
Ibars va iniciar la presentació de l’Informe amb les paraules 
que l’Oleguer tenia ja preparades per a la presentació de la 
memòria i que, pel seu valor i sentit, hem volgut incorporar 
en aquest mateix butlletí dins de la secció “compartim”. 
La presència a l’acte del vicepresident, Sr. Frederic Prieto, 
i d’altres membres del Fòrum SD, va voler destacar el 
reconeixement per a la tasca del nostre company Oleguer i 
les felicitacions al nou defensor, Sr. Ibars, pel nou repte que 
assumeix.
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COMPARTIM

L’administració municipal assumeix cada vegada més competències, algunes per llei i altres per donar resposta a necessitats 
de la ciutadania. Aquest últim aspecte és evident quan hi ha moments crítics, i la crisi que patim és un d’aquests. 
Drets de les persones i crisi econòmica poden entrar en contradicció i apareix una certa tendència a arraconar alguns 
drets, tenint-ne poca cura per manca de recursos. Aquest és un dels grans reptes de l’administració local per no deixar de 
donar tot allò al qual les persones tenen dret i evitar, en la mesura que sigui possible, la fracció social. 

La ciutat no és una illa en el no res, no és un ens eteri, té un entorn i situacions personals. Cal saber respondre de manera 
adequada a la diversitat de les persones i a la pluralitat d’utilització col•lectiva de la ciutat. 

solucions. Les recomanacions les recolzem amb el sentit, la informació rebuda i sobretot amb el raonament i l’estudi 
personal de les diverses normatives i legislacions. 

L’administració local no pot donar resposta a tot, entre altres motius perquè no té competències, però en moments difícils 
ha de fer un esforç per acostar-se a la situació real de les persones i escoltar les seves peticions donant resposta sincera 
tot assessorant-les en els camins que tenen per buscar solucions als seus problemes. Continua existint un tema que és 
recurrent, la creença que el llenguatge administratiu no és entenedor i l’únic que la ciutadania veu és que se’ls denega el 
que han reclamat però no se’ls diu el perquè. 
L’ajuntament ha de veure sempre la ciutadania com l’eix central dels objectius de l’administració local. 

solució. Només es pot assolir una societat més justa a través de la democràcia, el pluralisme i la llibertat.” 
Si hi ha una institució on els drets i deures de la ciutadania són tangibles, més entenedors i educadors, aquesta és 
l’ajuntament d’una ciutat. 

Presentació al Ple Municipal de la Memòria 2011*
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

Oleguer Arnau Alemany
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

* Escrit que va deixar fet el Sr. Oleguer Arnau i Alemany, Defensor de la Ciutadania 2011 
i que es va llegir el 2 de juliol de 2012 en la presentació de la memòria 2011

“La ciutat no és una illa en el no res, no 
és un ens eteri, té un entorn i situacions 

personals. Cal saber respondre de manera 
adequada a la diversitat de les persones i 

a la pluralitat d’utilització col•lectiva de la 
ciutat”

20 de Setembre - Assemblea general extraordinària – Sant Feliu de Guíxols
 Us recordem que seguint els acords de l’Assemblea d’Arenys de Mar el dijous 20 de Setembre de 2012 hi haurà la 

convocatòria a Sant Feliu de Guíxols d’una Assemblea general extraordinària.

RECORDATORI
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LEX

Actualitat jurídica

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012

Llei 2/2012, de 29 de juny (BOE de 30 de juny). L’entrada 
en vigor va ser per l’ú de juliol. 

administracions públiques en el 5,8% del PIB, amb el 
següent desglossament: 

L’Estat el 4%.
Les Comunitats Autònomes el 1,5%
Les Corporacions Locals el 0,3%
La Seguretat Social estarà en equilibri. 

D’altra banda, la llei de pressupostos introdueix 
importants mesures d’aplicació al sector públic. Les més 
rellevants són: 

• La jornada general del personal del sector públic no 
podrà ser inferior a trenta set hores i mitja setmanals de 
treball efectiu de promig en còmput anual. Obviament, 
també resulta d’aplicació als ens locals. Les previsions 
establertes en matèria de jornada i horari als acords, pactes 

contravenen la limitació prevista. 
• No hi haurà increments retributius respecte el 31 de 
desembre de 2011.
• Tampoc hi hauran aportacions a plans d’ocupació ni 
contractes d’assegurança col•lectius que incloguin la 
cobertura de la contingència de jubilació. 
• Amb caràcter general, no es podrà realitzar cap 
incorporació de nou personal. 

Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. RDLlei 20/2012, de 13 de 
juliol (BOE núm. 168, de 14 de juliol).  

impuls de noves reformes estructurals. L’entrada en vigor 
va ser, en general, al dia següent al de la publicació sens 
perjudici d’algunes qüestions que entraran en vigor amb 
posterioritat. 

les següents: 

• Augment de la imposició indirecta sobre el consum 
(IVA), 

la seguretat social i, 
•L’eliminació a l’any 2012 de les desgravacions a l’IRPF 
per habitatge habitual (en aquest cas encara no està clar 
si serà d’aplicació retroactiva, és a dir, si aquells que van 
constituir hipoteca fa anys i que vénen desgravant cada 
exercici també resultaran afectats per aquesta mesura). 

Les mesures estructurals tenen, en principi, i segons 
l’exposició de motius del propi reial decret, com a 

privat i fomentar el desenvolupament de la innovació i 
de nous serveis en sectors crítics per al creixement de la 
productivitat i la reducció de costos empresarials, i també, 

l’ús dels recursos públics, amb l’objectiu de contribuir 
a la consecució de d’inexcusable objectiu d’estabilitat 
pressupostària, derivat del marc constitucional i de la 
Unió Europea.  

En matèria de reordenació i racionalització de les 
administracions públiques (títol I), les principals mesures 
són:

1. Les pensions indemnitzatòries, prestacions 
compensatòries i qualsevol altra percepció econòmica 
prevista amb ocasió del cessament de qualsevol càrrec 
o lloc de treball al sector públic seran incompatibles 
amb qualsevol retribució amb càrrec als Pressupostos 
de les administracions públiques, dels ens, organismes 
i empreses d’ells dependents, així com amb qualsevol 
retribució que provingui d’una empresa privada. 
2. Supressió del pagament extraordinari del mes de 
desembre de 2012. aquesta mesura no s’aplicarà als 
empleats públics que tinguin retribucions que no 
arribin al còmput anual de 1,5 vegades el salari mínim 
interprofessional. 

afectin al personal laboral del sector públic i concorri 
causa greu d’interès públic derivada d’una alteració 
substancial de les circumstàncies econòmiques. 
4. Reducció de permisos i vacances dels funcionaris 

Joana Ricardo
Cap de serveis jurídics de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet
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públics. Es redueixen a tres dies el permís per assumptes 
particulars. Aquest punt entrarà en vigor el dia 1 de gener 
de 2013.

d’incapacitat temporal. 
6. Es redueixen els crèdits i permisos sindicals i deixa de 
tenir validesa els pactes, acords o convenis col•lectius que 
excedeixin d’allò previst. Entrada en vigor l’1 d’octubre 
pròxim. 
7. Es manté l’edat de jubilació forçosa a la que prevegi la 
norma corresponent.
8. S’haurà de crear un registre d’òrgans de representació 
del personal al servei de les administracions públiques on 

o supressió d’òrgans de representació del personal 
funcionari, estatutari o laboral. 

desembre, de dependència, amb una gran transcendència. 
segons l’exposició de motius del reial decret es necessari 

sostenibilitat, cercant el reequilibri sostenible del sistema 
(de fet insisteix molt). De fet, es redueix la despesa de 
les comunitats autònomes, a través de la reducció de 
les quanties màximes de les prestacions econòmiques 
per cura a l’entorn familiar i, d’altra banda, i pel que fa 
a la despesa de l’administració de l’estat, es redueixin les 

per a l’autonomia i atenció a la dependència. Igualment, 

la situació de dependència, prioritat en l’accés dels serveis, 
reconeixement de la prestació econòmica. En aquests 
moments, alguna Comunitat Autònoma està estudiant la 
possibilitat d’impugnar el reial decret davant del Tribunal 
Constitucional per vulnerar competències autonòmiques. 

Finalment, es preveuen algunes mesures encaminades a 
evitar la subrogació de treballadors d’empreses de serveis 
contractades per l’administració, obligant als òrgans de 
contractació a dictar instruccions en aquest àmbit.  

Mesures de liquidesa de les administracions públiques i a 

 RDLlei 21/2012, de 13 de juliol 
(BOE núm. 168, de 14 de juliol).

L’objecte d’aquest reial decret és la creació d’un mecanisme 
de recolzament a la liquidesa de les comunitats autònomes, 

de caràcter temporal i voluntari, que permeti atendre a les 

deute públic de les comunitats així com les quantitats 

JURISPRUDÈNCIA
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Luxemburg 
de data 12 de juliol de 2012. El Tribunal declara que es 
contrari a l’article 13 de la directiva 2002/20 CE del 
Parlament Europeu i del Consell de 7 de març de 2002, el 
cobrament d’un cànon pels drets d’instal•lació de recursos 
en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota 
de la mateixa, si aquests no són propietaris d’aquests 
recursos, sinó que només els utilitzen per a la prestació 
de serveis de telefonia mòbil explotant així aquest domini 
públic. 

Aquesta sentència tindrà un efecte molt important en les 

regular la corresponent ordenança imposant una taxa 
amb aquest fet imposable, per la qual cosa, caldrà retornar 
els imports cobrats o anular les liquidacions pendents de 
pagament (i, en el seu cas, avalades) en aquests casos. 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana de data 11 de febrer de 2011 (sala contenciosa 
administrativa, secció segona) El Tribunal desestima el 
recurs d’apel•lació interposat contra resolució del Jutjat 

patrimonial de la Administració derivada de les lesions 
ocasionades a un particular com a conseqüència de 
l’explosió del material pirotècnic dins dels actes de les 
festes d’un municipi. 

ALTRES NOTÍCIES LOCALS

La Federació Regional de Municipis i Províncies de Castilla 
y León ha recomanat als seus associats que retinguin els 

s’aclareixi l’actual situació. Concretament, la Federació 
ha considerat prudent que les institucions públiques 
no segueixin contribuint amb els seus fons a afavorir el 
comportament presumptament delictiu d’alguns dels 
membres de la SGAE per la qual cosa, en la mateixa 
línia, ha aconsellat a les entitats locals que conformen la 
Federació que retinguin les quantitats pendents.

Els efectes de la crisi en les 
economies de les administracions 

públiques 
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Ha estat un plaer i a la vegada un repte l’organització a la 
ciutat de la Seu d’Urgell la IV Trobada de convivència del 
Fòrum SD.

Juntament amb la meva adjunta, Nuri Obiols, varem 
procurar, i esperem haver-ho aconseguit, organitzar una 

que és la nostra Catedral i el seu entorn, les mesures de la 
bladeria, l’orgue de la Catedral, la visita a la part superior 

amb un petit ensurt (això no ho teníem previst), el Museu 
Diocesà i la singular urna de Sant Ermengol, i els angelets 
que tapen el seu sexe (masculí, per cert) amb uns afegits 
mocadorets, suposo que ho recordeu.

Però ben mirat, totes aquestes meravelles varen ser 
oblidades quan, al Parc Olímpic del Segre, uns escollits 
companys nostres ens varen mostrar del què són capaços 
de fer la gent del Fòrum SD, amb la demostració de 

El nostre desig, i la millor recompensa per a nosaltres, 
és que passéssiu un bon dia i que torneu a visitar-nos 
sempre que vulgueu.  Recordeu que sempre, sempre, 
sereu benvinguts.

Àngel Rúbio

Nom de la Institució: Síndic Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell

Any de creació: 2003

Adreça: Plaça dels Oms, 1

Telèfon: 973350010

E-mail: sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat

Nom del Síndic: Àngel Rúbio Salvador

JORNADES DE CONVIVÈNCIA

Valoració de la IV Trobada de convivència a la Seu d’Urgell
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Entrevista al Defensor del Vilatà-Vilatana d’Argentona

Nom de la Institució: Defensor/a del vilatà/na

Any de creació: 2001

Adreça: Ramon Par, 1

Telèfon: 93 797 49 00

E-mail: defensor@argentona.cat 

Nom de la Síndica: Mercè Balasch Sagrera
 (nomenada el 4 de juny)

Què és el que més t’ha agradat de la teva feina? I el que menys?

ciutadania.

La frustració que crea el propi sistema per la ceguesa i 
manca d’ànima que en ocasions presenta i que es tradueix en 
immobilisme i manca de decisió a l’empara de les malenteses 
prerrogatives de la llei.

Què fas durant el teu temps lliure?
Es un bé escàs que dedico principalment a la família i a fer una 
mica d’esport

Per a tu, els Drets Humans són...
Unes declaracions de voluntat que s’haurien de convertir en 
genètica humana, de forma que per naturalesa mai es podessin 
violar. 

I el FòrumSD és...
Un gran encert i una gran eina pels associats però sobretot per 
la pròpia institució i per tant pel país. Malgrat la seva joventut, 
la seva contribució està sent decisiva pel desenvolupament de 

mes tan en el terreny pràctic com teòric.

Síndic per donar a conèixer la institució entre la ciutadania
En aquest terreny no he reeixit, però algunes intervencions en 

butlletins municipals hagin estat potser el mes destacat.

La Fitxa

ESPAI DELS ASSOCIATS

Han augmentat les atencions respecte a anys anteriors?

Quines són les temàtiques de les queixes més 

Sovint hi ha variacions però de forma general el mes 
recurrent es la manca de resposta de l’Administració 
i encara que s’ha reduït, tot el relacionat amb serveis 
territorials, principalment urbanisme. Tot l’apartat 
de sancions en general acostuma a tenir un pes 
important.

Heu notat un augment de queixes relacionades amb el 
context de recessió i crisi actual?
El que mées s’ha notat es el canvi de tendència de 
les temàtiques de queixa que ara van mes lligades a 
serveis personals que a serveis territorials.

De forma general s’aprecia un major grau de resignació 
entre la població que sembla disposada a acceptar 
millor els mal funcionaments de l’administració com 
una conseqüència inevitable en un entorn com l’actual. 
El pressupost econòmic pot alterar les prestacions de 
l’administració però no ha d’alterar el respecte als 
drets. Tots sabem que sovint fer les coses com cal no 
es mes car, ans al contrari.

Què recordes del teu nomenament com a Síndic/a?
Primer de tot l’honor que representa rebre el vot de 

responsabilitat que suposa l’exercici del càrrec.
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Tens alguna anècdota per explicar-nos?
Un parell de molt comunes i que son simptomàtiques 
de la nostra societat: Ciutadà que s’explica al llarg 
de mes d’una hora de visita i que com a conclusió 

concreta però que agraeix enormement l’escolta activa 
que ha rebut. Ciutadans que tenen un problema 
civil derivat de la compravenda d’un immoble i que 
després de repetir que no es competència del defensor 
insisteixen en deixar la documentació “perquè quan 
se l’hagi estudiat ens digui alguna cosa”

Digue’ns alguna recomanació per a visitar el teu 
municipi. Què no ens podem perdre?
Quin municipi no te alguna bona raó per ser visitat! 

A Argentona a mes de ser ben rebuts, no us heu de 
perdre les mostres del modernisme (principalment 
Casa Puig i Cadafalch i Can Gari), el Museu del 
Càntir i una bona passejada pels paratges i boscos 

on trobareu algunes de les nombroses fonts que li van 
donar notorietat en el passat.

així, hem volgut recollir les seves impressions en aquest espai d’entrevista amb els associats.

S’acaba el juliol i, amb ell, podríem dir que també s’acaba el curs. I tal com diem els mestres, cal revisar la feina feta. 
Des de l’últim Punt de Trobada, on vàrem comentar la XIV Assemblea del FòrumSD, celebrada a Arenys de Mar, la 

Junta ha continuat desenvolupant el Pla de Treball que havíem previst per a aquest 2012.

tardor, el V Encuentro Estatal de Defensores Locales, que tindrà lloc a Barcelona. Com molt bé sabeu, l’organització 
d’aquest tipus de jornades permet que tots plegats puguem aprendre i compartir experiències, cosa que s’acaba 

traduint en la capacitat de donar un millor servei als nostres conciutadans.

Com a representants de tot el FòrumSD, també ens hem esforçat en mantenir ben vives les bones relacions que 
la nostra associació té amb les diferents administracions i institucions del país. En aquest sentit, per exemple, 

darrerament ens hem entrevistat amb el President de la Diputació de Barcelona, el Sr. Salvador Esteve, que va rebre 
la nostra delegació junt amb la vicepresidenta i el coordinador general de la Diputació.

D’igual manera, ja s’ha prorrogat el Conveni de col•laboració amb la Facultat de Dret per al curs vinent, amb el 
projecte “Dret al Dret”, degut a la molt bona valoració que n’han fet totes les parts implicades, tant els Síndics com el 

professorat i els alumnes.

Ja de cara al nou curs, tenim prevista una entrevista amb la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat, la Sra. 
Joana Ortega, per tal de fer-li a mans la Proposta per l’avantprojecte de llei de governs locals, amb l’articulat i les 

consideracions que als síndics i defensors de Catalunya ens agradaria que es tinguessin en compte a l’hora de 
redactar la nova Llei de Règim Local.

I, com no pot ser d’altra manera, també tenim en perspectiva la realització d’un nou Taller de Formació que, si tot va 
bé, celebrarem a la ciutat de Mollet.

Com veieu, la maquinària no s’atura. Però crec que tota la feina feta, així com la que cadascú de nosaltres fa a les 

doncs, a retrobar-nos el dia 20 de setembre a Sant Feliu de Guíxols, ja que tant el Síndic com l’Alcalde ens han ofert la 
seva ciutat per celebrar-hi l’assemblea d’aprovació dels Estatuts del FòrumSD.

Molt bones vacances a tothom!

ESTIU 2012 - M. Glòria Valeri




