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“L’esperança és l’únic bé comú a tots els homes;

els qui ho han perdut tot encara la posseixen”

Dalai Lama
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Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell

Anna Martí Pellicer

Plaça dels Oms, 1

25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973 350 010 (Extensió 8055)  

sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat 

www.sindicadegreugesdelaseudurgell.cat

Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres de les 8h a les 14h.

Dies de visita: 
Dimarts i divendres de 10h a 12h i en hores 

concertades.,

 

Tràmit per fer arribar una queixa a la Síndica 

Tràmit en “Serveis de Registre”
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Presentació
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Alcalde,  regidores i regidors, conciutadanes i conciutadans, un any més 
ens reunim en un ple extraordinari per donar compte de les actuacions 

i gestions realitzades per la Síndica de la Seu. La Síndica Municipal de 
greuges és la figura que té com a missió la defensa dels drets fonamentals i 

les llibertats públiques dels veïns i veïnes de la Seu d’Urgell en les seves relacions 
amb l’Ajuntament i els organismes que en depenen per tal que s’hi puguin adreçar 

quan se sentin agreujats per alguna resolució o actuació de l’Ajuntament.

La Síndica compleix les seves funcions amb la màxima independència i objectivitat, 
de manera altruista, alhora que investiga i intenta resoldre tant els expedients iniciats 
d’ofici com les  queixes o consultes que li adrecen els ciutadans i ciutadanes de la Seu.

L’ordenança del “Defensor del ciutadà “ de la Seu d’Urgell preveu en el capítol IV, article 
26 que: “Anualment, abans del dia 31 de març, la defensora de la ciutadania de la Seu 
d’Urgell lliurarà formalment a l’Ajuntament un informe-memòria on s’exposaran les 
actuacions que hagi dut a terme l’any anterior”, per donar transparència a les activitats 
que ha desenvolupat, tot posant a disposició de la ciutadania i els seus representants 
polítics la informació més rellevant de les actuacions dutes a terme al llarg de l’any

Per donar compliment a aquestes disposicions presento aquest informe anual.

Com saben la institució és un òrgan unipersonal complementari de l’administració 
municipal que, com hem dit, té la funció de defensar els drets i les llibertats públiques de 
la ciutadania. Aquesta figura està ja present en 47 municipis de Catalunya i s’hauria de 
desenvolupar en dues línies d’actuació: d’una banda la defensa del dret del ciutadà davant 
un presumpte greuge i de l’altra la prevenció de les garanties dels drets fonamentals 
dels ciutadans davant les possible omissions de l’Ajuntament.

L’informe recull totes aquelles activitats rellevants de la Sindicatura que pretenen que 
els nostres conciutadans i conciutadanes trobin resposta a les consultes o queixes 
plantejades, ja siguin de tipus econòmic, social, cultural... ; És obligació de la Sindica 
informar i orientar les persones sobre els seus drets i deures; i difondre la seva figura  
com a garant del bon govern, la transparència i la bona gestió. La figura del síndic/a 
local està creada i definida per la Llei Municipal 8/1987, de 15 d’abril i de règim local de 
Catalunya i és –en l’àmbit municipal– anàloga a la del Síndic de Greuges de Catalunya o 
del Defensor del Pueblo .

L’obligació de defensa de la ciutadania que se sent agreujada té rang de llei i, per tant, 
és el mandat prioritari.

Com ja vaig dir l’any passat sóc conscient del compromís i la responsabilitat que 
suposa posar-se al davant de la Sindicatura ja que la ciutat pertany als seus habitants 
que tenen tot el dret a trobar-hi les condicions per a la seva plena realització com a 
persones i perquè és a la ciutat on vivim més de prop els nostres neguits, les nostres 
preocupacions, els nostres èxits i fracassos. Per tant hem d’estar atents des del nostre 
càrrec a les inquietuds del teixit humà que la configura, cosa que implica escoltar, 
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dialogar, mediar, acompanyar, resoldre conflictes individuals...en definitiva estar a 
prop de la ciutadania. De l’experiència acumulada en la gestió de queixes i consultes 
per part de la ciutadania, així com de la resta d’activitats desenvolupades per l’Oficina 
de  la Síndica i de la col.laboració dels funcionaris municipals i polítics en resulten 
un conjunt de recomanacions i propostes a l’Ajuntament de la Seu que  són les que 
exposaré a continuació.

Algunes ja les havia posades de relleu l’any passat com: 

 Potenciar les mesures destinades a reduir les situacions d’exclusió residencial, 
aquest any més que mai la Seu s’ha vist afectada per aquest problema.

 Impulsar la regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal per 
la ciutat.

 Vetllar perquè tota persona, de qualsevol origen o condició, no quedi en 
indefensió davant de qualsevol ens administratiu o empresa de serveis públics 
a la Seu.

 Contribuir, des de l’Oficina de la Síndica, a la localització dels ODS de 
l’Agenda 2020 a la Seu, a través de la sensibilització i promoció dels objectius i 
de les seves metes, d’acord amb les especificitats de la ciutat .

 Simplificar els  tràmits en l’aportació de documentació a l’Ajuntament. 

  Reforçar la presumpció de veracitat en les actuacions de la Policia municipal. 

 Col·laborar activament amb l’Ajuntament  i la ciutadania de la Seu en totes 
aquelles accions destinades  a pal.liar els efectes del corona-virus.

 Col·laborar en el projecte que ja està endegat sobre la supressió de  les 
barreres arquitectòniques i accessibilitat. 

 Fer arribar als ciutadans un breu resum de la memòria que avui presentem.

Voldria que aquest acte fos un moment propici per a la reflexió serena, per fer 
una petita parada i observar, sense el condicionament partidista dels grans projectes 
o idearis polítics, legítims i propis d’una societat lliure i democràtica, i per analitzar les 
deficiències, problemes i aspiracions de la ciutadania. La gestió del dia a dia no es pot 
ometre ni oblidar en nom de paradisos futurs. Les persones vivim ara i aquí, un temps 
limitat i breu, i necessitem conviure facilitant-nos la vida, ajudant-nos i col·laborant 
per resoldre els problemes que inevitablement la convivència social genera. El temps 
passa ràpid, “tempus irreparabile fugit” com diu el poeta romà Virgili.

Durant l’any 2020 s’han dut a terme un total de 58 actuacions, de les quals 25 consultes, 
així com diversos assessoraments i 33 queixes.
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No cal dir que aquest any la irrupció del Corona-virus ha fet variar la tipologia de les 
queixes i augmentar el nombre de consultes i que de la mateixa manera que ha afectat 
i afecta les administracions també ha canviat els ritmes de la Sindicatura.

Pel  que fa a la destinació de les accions la majoria es concentra en l’apartat relacionat 
amb L’espai públic ,concretament 29 actuacions, comptant que  aquesta àrea engloba 
temes, alguns polèmics com: medi ambient, soroll, neteja viària, via pública, seguretat 
ciutadana, convivència entre veïns. Si ho comparem amb l’any anterior veiem que han 
augmentat  els problemes de sorolls i de convivència. L’altra gran àrea on també es 
concentren les queixes és l’àrea de Serveis a les persones, donat que ambdós àmbits 
tenen una especial incidència en la nostra vida quotidiana .La resta d’accions queden 
més disperses en altres tipologies.

Vull fer extensiu el meu agraïment a la ciutadania de la Seu per la confiança que ens 
ha dipositat, a l’equip de govern i molt especialment al seu alcalde, als grups polítics 
municipals i als tècnics i tècniques de l’Ajuntament i vull manifestar també la voluntat 
de seguir treballant sempre des del compromís en la defensa dels ciutadans i ciutadanes 
de la Seu.

Moltes gràcies per la vostra atenció,

Anna Martí Pellicer

Síndica de greuges
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Funció de la Síndica
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La Síndica Municipal de Greuges de la Seu té la funció de defensar les 
llibertats públiques i els drets fonamentals dels urgellencs i urgellenques, per 

la qual cosa pot supervisar l’activitat municipal per a una bona administració i 
bon govern del municipi. Aquesta funció es concreta en les següents actuacions: 

 Resoldre les queixes presentades pels ciutadans, després d’una 
reclamació prèvia a l’Ajuntament. 

 Respondre a consultes dels ciutadans i assessorar, sense duplicar 
l’actuació municipal. 

 Vetllar perquè l’administració resolgui en temps i forma les peticions 
dels ciutadans. 

 Fer recomanacions a l’Administració Municipal. 

 Actuar d’ofici mitjançant informes per corregir o millorar les actuacions 
de l’Administració de l’Ajuntament. 

 Supervisar l’actuació de l’Administració.
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Organització i funcionament 
de l’oficina de la Síndica
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Un ciutadà o ciutadana necessita fer una consulta, assessorar-se, informar-se o 
presentar una queixa perquè se sent agreujat per l’Administració.

Si la Síndica considera que no hi ha fonament no l’admet. Seria el cas d’aquells temes 
en què la sindicatura no hi té competències (qüestions privades, qüestions alienes a 
l’Administració Local, etc.). Tampoc s’accepten queixes anònimes o que siguin ofensives 
i irrespectuoses i amb mala fe, ni aquelles queixes que encara no han estat prèviament 
formulades a l’Ajuntament. 

La forma de presentació pot ser: 

 Presencial

 Per telèfon

 Per correu electrònic

La investigació del cas es realitza a través de: 

 Peticions a les Regidories. 

 Informes dels Tècnics Municipals.

 Informes del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i       

 Defensores Locals de Catalunya.

 Informes de l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 Altres estaments implicats... 

Si cal la Síndica es desplaça al lloc objecte de la queixa per comprovar in situ les 
afirmacions de la persona agreujada, fent fotografies si s’escau. 
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ACTUACIONS

CAI OFICI O
RECOMANACIONS

CONSULTES ASSESSORAMENT INFORMACIÓ

Derivades a 
altres entitats 

que no són 
l’Administració.

Derivades a 
altres depar-
taments de 

l’Ajuntament.

S.G.C.
D.P.

Altres Síndics
Altres Adm.

En tràmit o 
tancades.

En tràmit o 
assessorades.

En tràmit o 
informades.

Derivació al
Departament.

Recomanació.

CONSULTES
ORIENTADES INTERNES EXTERNES Suggeriments 

que formula 
directament la 

Sindicatura.
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QUEIXA

NO ADMESA ADMESA

Anònimes / 
mala fe.
No han 

esgotat la via 
adm.

Manca de 
fonament.

No són 
competència.

Tancada.

El ciutadà té 
raó

Solució 
amistosa 

(mediació).
Recomanació.

El ciutadà no 
té raó.

Resolta

Arxivada per 
desestiment.

En tràmit.

Estimada. Desestimada.
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Dades de les actuacions
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Queixes 
(33)

Consultes 
(25)

Homes 
(26)

Dones
(17)

Col·lectiu 
(15)

Iniciativa de les actuacions

Tipus d’actuació
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Entre 18 i 55 
(33)

Menys de 18 
anys (0)

Més de 55 
(25) 

Telefònica 
(5)

Presencial 
(43)

E-mail
(10)

Tipus de presentació

Actuacions per franja d’edat

18-55
anys

Més de
55 anys

Menys
de 18 anys

18-55
anys

Més de
55 anys

Menys
de 18 anys
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Tipologia de les actuacions

Administració general

Padró

Recaptació

Espai públic

Promoció econòmica

Medi ambient / soroll

Obres i llicència urbanística

Habitatge

Seguretat ciutadana

Via pública

Convivència

Neteja

Serveis a les persones

Ensenyament

Sanitat

Serveis socials / CAPAU

Transports

Renda garantida

3
1

  2

34
  2

12

  3

  2

5

2

3

  5

21
4

2

11

2

2
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Detall de les actuacionsDetall de les actuacions
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Expedient 1/20. Consulta CAPAU - Sanitat    

Una ciutadana vol presentar una queixa sobre la denegació  de la renda 

garantida. A més pateix una malaltia greu i una situació  familiar molt 

complicada, relacionada amb l’habitatge fet que fa el problema més difícil. La 

mateixa ciutadana té problemes per adquirir medicaments. Des de la Sindicatura es 

fan una sèrie de gestions conjuntament amb el CAPAU.

Estat: Recomanada

Expedient 2/20. Queixa habitatge. Sorolls. Convivència entre veïns      

Un ciutadà ens demana la nostra intervenció  en una situació greu provocada per una 

llogatera que li causa danys a l’habitatge i aldarulls al veïnat. Es busca una solució mèdica 

i un habitatge alternatiu (habitatge social) per a la resta de la família.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 3/20.  Consulta Serveis a les persones. CAPAU   

Un ciutadà que s’ha vist obligat a exiliar-se del seu país ve a la Sindicatura a informar-

se de diversos temes relacionats amb habitatge, feina, etc... Actualment ha aconseguit 

una feina.

Estat: Assessorada

Expedient 4/20. Consulta Habitatge. Convivència entre veïns    

Una veïna se sent intimidada pels seus veïns perquè li tiren oli a la porta d’entrada. Es 

consulta amb la  Policia Municipal.

Estat: Assessorada

Expedient 5/20. Queixa Transports  

Un veí es queixa de l’estat deplorable en què es troben les instal.lacions de l’estació 

d’autobusos. Es fa arribar la queixa als responsables. A causa dels problemes originats 

per la COVID no s’han pogut dur a terme les reformes.

Estat:  En tràmit
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Expedient 6/20. Consulta Ensenyament  

 Una veïna de la Seu es  mostra preocupada pel tancament de les escoles davant l’arribada 

del Corona-virus i la falta de recursos econòmics. Se l’adreça a diverses institucions que 

la poden ajudar.

Estat: Assessorada

Expedient 7/20. Queixa Via pública. Medi ambient    

Un veí es queixa d’un gran nombre de rates al carrer d’ Hèrcules. Es resol el tema amb 

una desinfecció. 

Estat: Solució Amistosa-mediació

Expedient 8/20. Queixa Sorolls. Convivència entre veïns      

Un col.lectiu de veïns es queixa del nombre de persones concentrades dins d’un bar de 

la ciutat i dels aldarulls que provoca. Es parla amb la policia municipal.

Estat: Recomanació

Expedient 9/20. Queixa Serveis a les persones. CAPAU  

Una ciutadana es queixa de la situació límit que viu en no tenir cap tipus de recurs 

econòmic. Se l’adreça al CAPAU

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 10/20. Queixa Sorolls a la via pública. Convivència entre veïns      

Una veïna d’un bar cèntric de la ciutat es queixa dels sorolls que el bar provoca, especialment en 

els dies d’estiu i que es repeteixen cada nit. A través de la policia  municipal s’avisa el propietari.

Estat: Recomanació

Expedient 11/20. Consulta  Ensenyament  

Un col.lectiu de pares s’adreça a la Síndica per disconformitat amb el  centre 

d’ensenyament que s’ha assignat als seus fills. Després de diverses converses amb la 

tècnica d’ensenyament es resol positivament el tema.

Estat: Assessorada
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Expedient 12/20. Consulta Renda garantida. CAPAU   

Una ciutadana demana ajuda per a poder aconseguir la renda garantida que li ha estat 

denegada. Se l’adreça al CAPAU.

Estat: Assessorada 

Expedient 13/20. Consulta Urbanisme  

Una ciutadana mostra la seva preocupació pel tema dels recs i les dificultats amb què es 

troba per a poder regar determinats dies i hores. Es comenta amb el Regidor responsable. 

S’està revisant el cas.

Estat: En tràmit

Expedient 14/20. Queixa Via pública. Neteja    

Un veí de l’Avinguda del Salòria es queixa de la falta de neteja d’aquesta via, així com del 

Parc del Segre. Es comenta amb el servei de neteja.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 15/20. Queixa Via pública. Neteja    

Un ciutadà es queixa del gran nombre de pintades que hi ha als carrers de la Seu i 

demana que es facin desaparèixer , doncs donen una imatge molt negativa de la ciutat. 

Es parla amb Alcaldia.

Estat: En tràmit

Expedient 16/20. Queixa Via pública. Medi ambient    

Una veïna es queixa de la falta d’aigua a la Font del Duaner.

Es parla amb l’oficina tècnica.

Estat: En tràmit

Expedient 17/20. Queixa CAPAU  

Un ciutadà  demana ajuda per poder abonar l’import de l’aigua i les escombraries. Se 

l’adreça al CAPAU.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 18/20. Consulta CAPAU  

Un veí demana que algun tècnic/ca del CAPAU faci una visita a casa seva per què puguin 
comprendre la situació en què es troba i li assignin una persona que el pugui ajudar  en 
les feines de la llar. Actualment ja s’ha fet aquesta assignació.

Estat: Assessorada

Expedient 19/20. Consulta CAPAU  

Dos ciutadans  pendents de cobrar un “Erte” demanen ajuda  per a poder sobreviure. El 
cas s’adreça al CAPAU des d’on  se’ls proporciona un allotjament provisional i més tard 
un habitatge social. Així com accés al banc d’aliments.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 20/20. Queixa Sanitat  

Una usuària de l’hospital de la Seu vol fer constar una queixa relacionada amb el tracte 
que ha rebut la seva mare. Declina fer cap reclamació oficial.

Estat: Recomanació

Expedient 21/20. Queixa CAPAU  

Una ciutadana es queixa de la situació precària en què està vivint i demana ajuda per 
a poder subsistir. Es parla amb CAPAU i se li proporciona un allotjament provisional i 
posteriorment un habitatge social.

Estat:  Solució amistosa-mediació

Expedient 22/20. Queixa Sanitat  

Un usuari del CAP de la Seu es queixa de la falta atenció del seu metge de capçalera 
després de trucar-lo repetides vegades, tal i com ell li havia dit que ho fes.

Estat: Recomanada

Expedient 23/20. Queixa Atenció a les persones. CAPAU  

Un ciutadà es queixa de la falta de residències a la Seu. La seva mare pateix una malaltia 
severa i es veu impotent davant la falta de solucions.

Estat:  En tràmit
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Expedient 24/20. Consulta promoció econòmica  

Una persona que vol restaurar la façana de casa seva pregunta per les subvencions 

previstes per l’Ajuntament per a dur-ho a terme. Se l’adreça a l’Àrea de promoció 

econòmica.

Estat: Recomanada

Expedient 25/20. Consulta  Recaptació  

Un ciutadà demana que se li pugui fraccionar  el rebut de l’aigua. Es fa saber al 

departament de recaptació.

Estat: Assessorada

Expedient 26/20. Consulta Atenció a les persones. CAPAU  

Una família que ha arribat fa poc temps a la Seu demana ajuda per resoldre problemes  

d’habitatge i de subsistència. Se l’adreça al CAPAU i se l’orienta en algunes vies per 

aconseguir treball.

Estat:  En tràmit

Expedient 27/20. Queixa Via pública. Soroll    

Una família que viu a la zona del Claustre de la Valira es queixa del soroll que originen 

grup de joves que, sobretot els caps de setmana es reuneixen a la zona, ja sigui amb 

derrapatges dels cotxe, amb música, etc. A més de la brutícia que es genera a la zona i el 

consum de begudes alcohòliques. Es parla amb Alcaldia que també ha rebut la queixa i 

amb la Policia municipal.

Estat:  Assessorada

Expedient 28/20. Queixa Recaptació  

Una família presenta una queixa per un rebut excessiu de la despesa d’aigua. Es fan els 

tràmits oportuns i es comprova que hi ha hagut una fuita d’aigua. Posats en contacte 

amb el departament de recaptació es soluciona el problema.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 29/20. Consulta/ Mediació / CAPAU  

A instàncies d’un usuari es fa una mediació essent presents tècnics del CAPAU, la persona 
interessada i la Síndica, per tractar diferents problemes de l’usuari. Després d’una situació 
molt tensa  i molt incòmoda s’arriba a uns acords mínims.

Estat: Solució mediació

Expedient 30/20. Queixa Recaptació. Sanció  

Uns usuaris es queixen  d’una sanció de trànsit imposada per la Policia municipal, de la 
qual diuen no en tenien cap notificació. Després de parlar amb la policia i demostrar la 
veracitat de la sanció se’ls adreça al departament de recaptació.

Estat:  Solució amistosa-mediació

Expedient 31/20. Consulta CAPAU  

Un ciutadà que s’ha quedat sense feina arran de l’impacte de la COVID s’informa de la 
possibilitat de rebre algun tipus d’ajut. Se l’adreça al CAPAU.

Estat:  Assessorada

Expedient 32/20. Consulta Renda garantida  

Un ciutadà fa una consulta sobre la denegació de la renda garantida, després de fer una 
sèrie de gestions s’aconsegueix que pugui  tornar a iniciar el procés.

Estat:  Assessorada

Expedient 33/20. Consulta Promoció econòmica  

 Un ciutadà, arribat fa poc a la Seu, es vol informar sobre les gestions per obrir una botiga, 
així com de possibles subvencions. Se l’adreça a l’Oficina tècnica i a Promoció econòmica.

Estat: Arxivada per desistiment de l’interessat

Expedient 34/20. Consulta Medi ambient  

Una usuària ens consulta el cas d’una adopció d’un gos a la gossera comarcal afectat 
de leishmaniosis però que en el moment de l’adopció ho ignorava. Malgrat que el tema 
no és de competència municipal fem gestions amb el Consell Comarcal per si en poden 
abonar el tractament.

Estat:  Assessorada
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Expedient 35/20. Queixa Ensenyament  

Un professor d’una de les escoles municipals de la Seu es queixa d’un problema 

burocràtic que creu que l’Ajuntament no té interès en resoldre , ja que pensa que 

per la seva graduació hauria de rebre un salari superior. Hem parlat amb  diverses 

persones i càrrecs lligats al centre i segons ens diuen la situació i salari de l’ensenyant 

són correctes.

Estat:  Recomanació

Expedient 36/20. Consulta Serveis a les persones CAPAU  

Un veí de la Seu ens demana informació sobre on es pot adreçar per aconseguir 

l’internament d’un familiar sense recursos i amb una malaltia greu. Se l’adreça al 

CAPAU.

Estat: Assessorada

Expedient 37/20. Consulta Sorolls. Convivència entre veïns    

Un usuari té un problema amb el llogater d’un pis, que no manté un comportament 

adequat, causant molèsties als veïns . Després de diverses gestions es resol el problema.

Estat:  Assessorada

Expedient 38/20. Queixa Transport  

Un col.lectiu d’estudiants que utilitzen l’autobús  La Seu- Barcelona, els diumenges a 

la tarda, es queixa de diversos problemes: nombre excessiu de parades, usuaris sense 

mascareta o mal posada, poca distància de seguretat. Des d’Alcadia es fa una gestió 

amb ALSA i sembla que el problema ha millorat.

Estat: En tràmit

Expedient 39/20. Queixa Consum d’aigua. Recaptació  

Un usuari es queixa de l ‘import excessiu del consum d’aigua amb el qual no està 

d’acord. Es fa una reunió amb ell, el cap de l’oficina de recaptació i la Síndica. El problema 

segueix igual malgrat els comprovants que justifiquen el consum.

Estat: Resolta
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Expedient 40/20. Queixa Via pública. Seguretat ciutadana    

Un veí de la Seu es queixa d’una sanció, imposada durant el temps de confinament 

per passejar el gos en un radi que no li era permès. Es parla amb la policia municipal i 

s’arriba a un acord.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 41/20. Queixa Sanció. Seguretat ciutadana  

Un veí troba excessiva una sanció imposada per la Policia municipal, mentre passejava 

el seu gos que va defecar en un lloc que no era permès i al qual van identificar gràcies a 

l’ADN. El veí troba injust que encara hi hagi molts gossos per censar.

Estat: Resolta

Expedient 42/20. Consulta Companyia de gas. Habitatge  

Una ciutadana ens adreça “una queixa, reclamació o suggeriment” sobre l’empresa 

Somgas. Li responem que no tenim competències en aquest tema.

Estat: Assessorada

Expedient 43/20. Consulta Via pública. Seguretat ciutadana    

Una família resident a la comarca, prop de la Seu, que va tenir un accident lleu ens 

demana l’assessorament de la policia municipal.

Estat: Assessorada

Expedient 44/20. Queixa Conflicte entre veïns: sorolls    

Una família de la Seu es queixa dels continus sorolls que provoquen els seu veïns a altes 

hores de la nit. Se’ls comenta que poden trucar a la Policia municipal, doncs sempre hi 

ha servei. La policia ha acudit en diverses ocasions a l’habitatge sense sentir mai cap 

soroll. Es parla i es fan diverses reunions amb la família afectada, però sense resultats.

Estat: En tràmit
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Expedient 45/20. Queixa Via pública. Medi ambient    

Un propietari d’un local deshabitat al casc antic de la ciutat es queixa dels problemes 

que se li  originen, ja que se l’ha obligat a protegir l’edifici dels coloms. Actualment des 

de l’Ajuntament se li demana que posi punxes per evitar de nou els coloms. Creu que no 

hi ha necessitat de fer-ho

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 46/20. Consulta Sanció. Seguretat ciutadana  

Un veí es vol assessorar sobre una sèrie de qüestions sobre una sanció de trànsit imposada 

en temps de confinament.

Estat: Assessorada

Expedient 47/20. Queixes  medi ambient. Via pública      

S’han presentat diverses queixes sobre la gran quantitat de coloms que hi ha a la Seu i el 

dany que provoquen malmetent edificis ,a més de la brutícia que generen

Estat: Recomanació

Expedient 48/0. Queixes . Convivència entre veïns. Via pública    

S’han presentat diverses queixes per l’ús de patins i bicicletes per part de diversos usuaris 

per zones que no estan autoritzades per aquests tipus de vehicles.

Estat: En tràmit

Expedient 49/20. Consulta Urbanisme  

Uns veïns de la Seu mostren la seva preocupació per la resposta negativa d’instàncies 

superiors a l’Ajuntament per construir un equipament i habitatge als afores de la ciutat.

Estat: Assessorada

Expedient 50/20. Queixa Sorolls. Convivència entre veïns    

Una ciutadana es queixa del soroll que provoca una família veïna. Es fa saber a  la Policia 

municipal que parla amb la persona afectada. De moment el problema s’ha solucionat.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 51/20. Queixa Via pública. Convivència entre veïns    

Un ciutadà es queixa d’una gran branca d’un jardí que dificulta el pas per la vorera. Se 
n’informa al Servei de jardineria, que arregla el desperfecte.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 52/20. Consulta sorolls. Convivència entre veïns    

Una ciutadana d’un poble de l’Alt Urgell ens consulta sobre uns sorolls que provoca la 
caldera de calefacció dels seus veïns. Ens posem en contacte amb l’oficina tècnica.

Estat: Assessorada

Expedient 53/20. Consulta Empadronament. Administració general    

Uns ciutadans s’adrecen a la Síndica per a sol.licitar diverses informacions relacionades 
amb el padró municipal

Estat: Assessorada

Expedient 54/20. Queixa Via pública. Neteja    

Un ciutadà es queixa de l’estat deplorable de brutícia en què es troba la vorera de l’Espai 
Ermengol, un edifici de propietat municipal en la part tocant al carrer major. També 
afirma que es troba en el mateix estat i a causa de la brutícia que originen els coloms a 
la vorera de Casa Molines

Estat: Recomanació

Expedient 55/20. Queixa Via pública. Neteja    

Tot i que amb determinades campanyes fetes per l’Ajuntament s’ha resolt, en part el 
problema, segueix sent greu el tema de les defecacions dels gossos als carrers de la 
ciutat i diversos ciutadans se’n queixen.

Estat: Recomanació 

Expedient 56/20. Queixa Via pública. Neteja    

Una veïna es queixa  de la presència de rates al carrer Setúria i Parc de la Boixadera. Es 
comunica a  Neteja i Medi ambient

Estat: Solució amistosa-mediació



Informe 2020
Síndica Municipal de Greuges 35

Expedient 57/20. Queixa Via pública. Neteja    

Diversos ciutadans es queixen de la brutícia del Passeig a causa de defecacions de 

garses. Es comunica  als serveis de Jardineria i neteja.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 58/20. Queixa Ensenyament. Menjador escolar  

Un pare es queixa de la gestió d’un menjador escolar d’una escola pública de la Seu. La 

mateixa escola rectifica el problema.

Estat: Solució amistosa-mediació
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ActivitatsActivitats
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Relacions amb la Corporació municipal i 
altres institucions

És deure de la Síndica tenir al Ple informat sempre que se li demani o per iniciativa 

pròpia. Així s’ha fet, tot i que a causa de la pandèmia ha resultat més complicat. Per 

tant la Síndica ha mantingut durant tot l’exercici reunions de treball i entrevistes  amb 

l’alcalde de la ciutat, Sr. Fàbrega, amb una periodicitat d’una al mes,  amb el vice-alcalde, 

Sr. Viaplana així com amb diversos regidors.

La Síndica s’ha entrevistat també amb portaveus i càrrecs electes de diversos grups 

municipals.

Així mateix per resoldre la  majoria de casos hem hagut de recórrer a diversos organismes 

i serveis municipals: Oficina tècnica, Habitatge, Servei de recaptació, CAPAU, Policia 

municipal, Serveis de neteja, Empadronament...als quals agreixo ben sincerament 

l’interès i el suport prestats.

Quan ha estat necessari ens hem adreçat al Síndic de greuges de Catalunya per a 

buscar assessorament.

També he tingut trobades i he col·laborat 

amb altres institucions locals: La Seu 

solidària, Càritas, tècnics del Consell 

Comarcal, Consell municipal de la gent gran, 

Germandat de Sant Sebastià...
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Actes
Des de la seva presa de possessió la 
Síndica ha procurat assistir a tots aquells 
actes als quals ha estat convidada ja 
sigui per la Corporació municipal  o per 
altres institucions.

Com he afirmat anteriorment s’han 
hagut de reduir algunes trobades o 
reunions, així com visites a les escoles 
que tenia planificades i no he pogut fer.

Sí que ha estat possible mantenir el 
programa mensual que ofereix Ràdio 
Seu: “Parlem amb la Síndica” que té una 
durada d’uns 25 minuts i que permet 
fer pedagogia i difusió de càrrec, així 
com atendre queixes en directe. Podeu 
escoltar els programes a:

https: //www.alacarta.radioseu.cat/
programs/ladefensoradelciutada
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Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya
La Sindicatura de la Seu forma part del Fòrum, que aquest any precisament compleix 15 

anys. Es tracta d’un òrgan d’una gran eficàcia pel que suposa d’assessorament i suport. 

Aquest any s’han realitzat una sèrie de cursos de formació per tractar els problemes de 

diversos col.lectius,(infància, gent gran, persones en situació d’explotació...)  en temps de 

pandèmia, que hem hagut de fer per via telemàtica.

S’ha fet des del Fòrum diverses publicacions sobre temes  que afecten molt directament 

les Sindicatures . La darrera ha estat un informe sobre Les desatencions a la ciutadania en 

temps de pandèmia. Es tracta d’un document que neix de la necessitat, anàlisi i reflexió 

pròpia de les Sindicatures locals a partir de la situació esdevinguda per l’afectació de la 

COVID 19.

A partir de la publicació d’aquest manifest em van fer una entrevista al “Diari d’Andorra” 

(adjunto document i entrevista als annexos).

Des del mes de febrer passat formo part de la Junta del Fòrum, juntament amb altres Sín-

dics, sota la presidència d’Eva Abellán, Síndica de Sabadell.
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Agraïments  

Vull agrair ben sincerament l’interès i el 
suport prestat a les persones i col.lectius 
indicats i en especial a l’Enric Mañà, 

secretari d’aquesta Sindicatura.
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ActivitatsAnnexos
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AOpinióA7Diari d’Andorra Diumenge, 18 d’octubre del 2020

L’eradicació de la pobresa 
LA TRIBUNA

Aquest any es commemora el
32è aniversari de la crida a l’acció
de Joseph Wresinski que va ins-
pirar la celebració del 17 d’octu-
bre com el dia mundial per a la
superació de la pobresa extrema
i que 5 anys més tard seria reco-
neguda per les Nacions Unides,
tot i que la primera vegada que
se celebrà va ser el 1987 a París,
quan centenars de persones es
reuniren per manifestar-se  en
honor a les víctimes de la pobre-
sa, la gana, la violència i la por.
Donades les circumstàncies, la
paraula celebrar aquest any 2020
sembla una ironia.

Voldria remarcar d’entrada l’e-
timologia de la paraula eradicar
que prové del llatí eradicare, és a
dir, arrencar d’arrel i la contun-
dència que implica el verb. 

No deixa de ser sorprenent que
en un món amb un gran nivell de
desenvolupament econòmic, re-
cursos financers i mitjans tecno-
lògics, milers de persones vis-
quin en la més extrema pobresa,
patint moltes privacions que es
relacionen entre si, cosa que els
impedeix exercir els seus drets,
fet que eternitza així la seva po-
bresa. Entre les diverses priva-
cions pensem en unes condi-
cions de treball perilloses,
habitatges precaris i insegurs, ac-
cés limitat a l’atenció mèdica, fal-
ta d’aliments nutritius... A més, el
gènere, l’edat i la procedència
són factors determinants per tro-
bar-se en situació de pobresa.

Tot i que el lema del dia inter-

nacional d’aquest any és “acon-
seguir  la justícia social i me-
diambiental per a tothom”, crec
que hi ha un tema prioritari que
ha impactat en la nostra societat i
que ens ha posat en guàrdia, in-
crementant així els índexs de po-
bresa: la irrupció de la Covid-19,
que ha anul·lat  l’efecte de la re-
cuperació i ha provocat un retro-
cés fins al pitjor moment de la
crisi, que segons l’ONU podria
augmentar per primera vegada
des del 1990. Situant-nos davant
d’un escenari extrem, el nombre
de persones que viuen en la po-
bresa podria augmentar en 420-
580 milions.

Si recorrem a l’informe FOES-
SA (25 juny 2020), ens ofereix
unes dades preocupants: actual-

ment 3 de cada 10 persones en
exclusió greu no tenen cap tipus
d’ingrés. Estem davant d’una cri-
si d’emergència en l’àmbit de
l’habitatge, ja que per l’impacte
del coronavirus la meitat de les
famílies en situació de precarie-
tat greu (sobretot els col·lectius
formats per dones, famílies nom-
broses i monoparentals, perso-
nes migrades...) no poden fer
front a les despeses que suposa el
pagament d’una hipoteca, el llo-
guer d’un habitatge i tampoc po-
den pagar subministraments bà-
sics com aigua, llum.... Pel que fa
a la salut, s’està convertint en un
determinant molt influent en els
processos d’exclusió greu.

La irrupció del Corona ha pro-
vocat també la discriminació

d’infants i adolescents pel fet de
no pertànyer a la comunitat vir-
tual per falta de recursos, dismi-
nuint així el seu rendiment aca-
dèmic. 

Des de les Sindicatures ens
hem trobat d’una manera molt
crua davant d’aquesta nova reali-
tat. Tots nosaltres hem lluitat i
lluitem, des del món local, per
aconseguir reduir aquestes bret-
xes tan discriminatòries, entre al-
tres:

Revisant l’atenció a la depen-
dència (recordem la situació dra-
màtica que es va viure en moltes
residències).

Consolidant l’Ingrés Mínim Vi-
tal desvinculant-lo del dret a re-
bre suport per a la inclusió so-
cial.

Són vàlids encara els reptes
que l’Eva Abellan, presidenta del
Fòrum, proposava en el seu arti-
cle sobre la pobresa l’any 2019:
“fer servir el padró com a eina
per garantir els drets de les per-
sones més vulnerables, afavorir
l’accés a drets universals bàsics
com és el dret a l’aigua, regular el
preu de l’habitatge...”

La societat en general i els
col·lectius més vulnerables en
particular hem d’afrontar un fu-
tur ple d’incerteses i d’una dura-
da que es fa difícil de preveure.
Cap on anem? Què ens depara el
futur?

Francesc Torralba des de les
pàgines de La Vanguardia
(11/10/2020) aventura una pos-
sible resposta: “En contextos de
dificultat l’esperança és creure en
la possibilitat de tirar endavant i
per tant és imprescindible.
Aquest alè és l’únic antídot con-
tra el nihilisme pràctic perquè
l’esperança és el que et posa en
acció, si no, porta a la passivitat i
al cinisme”. 

Ahir es va commemorar el dia internacional per acabar amb aquesta xacra

ANNA

MARTÍ 

PELLICER

Síndica de greuges de la Seu d’Urgell 

17/10/2020

Opinió

�AVUI

EL SUPORT AL SECTOR DE LA

RESTAURACIÓ

Les noves restriccions aprovades pel

Govern per frenar la segona onada de

l’epidèmia de Covid-19 i avalades ahir

per la justícia són un cop per a tota la

societat, però perjudiquen molt especial-

ment el sector de la restauració, posant

en perill la supervivència d’empreses i

llocs de treball. La situació és extrema-

dament difícil, perquè l’evolució de la

pandèmia obliga a actuar amb aquesta

determinació i contundència, i tant els

responsables de Salut com els experts

en la matèria avisen que no n’hi haurà

prou amb els quinze dies de vigència de

les mesures per controlar la transmissió

social del virus i evitar una nova satura-

ció del sistema de salut. En aquest sen-

tit, el tancament de bars i restaurants

no responsabilitza el sector ni aquells

qui hi operen; el que fa és treure de l’e-

quació un dels principals escenaris de

contacte social i de relaxament de l’acti-

tud prudent que tota la població ha de

mantenir per no contribuir a l’expansió

del virus. Les mesures adoptades bus-

quen òbviament la reducció efectiva del

contacte social, però en el fons són una

advertència seriosa a la ciutadania, que

la situa mentalment a un pas d’un nou

confinament si la situació no fa un gir

important en les pròximes setmanes.

[...]

17/10/2020
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�LA VANGUARDIA

L’ÚLTIM POLS DE JOHNSON AMB LA

UE

El passat 7 de setembre, el primer mi-

nistre britànic, Boris Johnson, va fixar un

ultimàtum que va expirar abans-d’ahir,

dia 15, segons el qual el Regne Unit

abandonaria la negociació amb la Unió

Europea per aconseguir un acord de lliu-

re comerç post-Brexit si per a aquesta

data no s’havia aconseguit. Brussel·les

va respondre a Londres fa 48 hores que

la UE pensa seguir negociant per acon-

seguir un pacte a finals de mes, però

exigeix   a Johnson “que faci els movi-

ments necessaris”. Ahir el primer brità-

nic va respondre a la demanda comuni-

tària. I, un cop més, va mostrar la poteta

però no va mossegar. D’una banda va

tornar a amenaçar de renunciar a un

acord amb la UE i ha afirmat que, "si no

veiem un canvi fonamental de planteja-

ment per part de Brussel·les, anem a

triar la solució australiana". És a dir, so-

ta les regles de l’Organització Mundial

de Comerç, com qualsevol tercer país.

Però d’altra banda es va guardar de do-

nar per acabades les negociacions i de

parlar de ruptura, assenyalant que “si

realment teniu un canvi de planteja-

ment, aproximeu-vos cap a la nostra po-

sició”. [...]

17/10/2020
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�EL PAÍS

EL DESAFIAMENT DE MÈXIC

La detenció de l'exsecretari de Defensa

mexicà Salvador Cienfuegos a Los Ange-

les no només és el cop més dur que les

autoritats dels Estats Units han donat

contra un funcionari de país veí; l'arrest

del general, al qual s’imputen cinc cà-

rrecs de narcotràfic, torna a qüestionar

fins a quin punt les institucions mexica-

nes estan condicionades pel crim orga-

nitzat. A més, el fet que no hi hagués

una investigació oberta a Mèxic contra

Cienfuegos i que els EUA no avisés de

la mateixa als seus parells del sud evi-

dencia la poca confiança que hi ha per-

què es depurin responsabilitats per part

de les autoritats mexicanes. [...]

RETALLS

EDUARD

LÓPEZ MIRMI

El Partit Socialdemòcrata,
usant de la seva recurrent i ca-
racterística línia de pressió al
govern, a la cambra i als mit-
jans, destaca ara mateix per
impulsar amb pressa i insis-
tència el dossier de les nego-
ciacions amb la UE. Cal re-
marcar que la estratègia de
control a l’executiu per part
d’aquesta bancada, es confor-
ma com una maquinària re-
glada i ben greixada. No aban-
donen la tàctica d’anar variant
els diferents parlamentaris de
que disposen, com a ponents
de les queixes i demandes. Ca-
da cop veiem un(a) Conse-
ller(a) diferent defensant les
seves tesis amb dissertacions
més o menys afortunades, ai-
xò sí, en tot tipus de varietat i
riquesa de temes. M’ha sobtat
que en una Tribuna al Diari
d’Andorra de dimecres 14, es
demani celeritat en posar-nos

d’acord per tractar l’acord amb
la UE. Ja el titular de l’Article
empra dues vegades el mot
“acord” i en una mateixa frase.
Tot plegat em recorda que a la
primavera de l’any passat,
quan per alguns aquesta pa-
raula generava il·lusió, subtil-
ment es truncava sobtada-
ment enmig d’una traïció
sense pal·liatius. De totes ma-
neres, l’autora d’aquesta Tri-
buna, tot i sense estalviar-se
retrets, proposa d’anar-hi tots
de bracet, sense fissures i a la
una a la UE, o sigui amb una
sola veu, qual cosa em sembla
d’entrada coherent, també un
pèl pueril però, i per això ma-
teix no m’ho creuré fins que
ho vegi.

Resulta també interessant
destacar, que en uns moments
on tota l’activitat sociopolítica
està centrada en la gestió de la
pandèmia i polaritzada, els
nostres representants encetin
o reprenguin polítiques per
desencallar les negociacions
amb la UE. Altra cosa serà que
a Brucel·les estiguin oberts,
atents i centrats al discurs as-
sociacionista andorrà, en el
precís moment on les priori-
tats van per un altre rumb.
Atesa la situació actual provo-
cada pel bitxo, penso que no
cal córrer, seguint i emparats
amb la dita castellana “No por
mucho madrugar amanece
más temprano”.

Negociacions
amb la UE

LES SET CLAUS

ES DEMANA CELERITAT EN

POSAR-NOS D’ACORD PER

TRACTAR L’ACORD AMB LA UE
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SÍNDICA LOCAL DE LA SEU D’URGELL

Anna Martí

l’informe de l’FSD
alertaven sobre la
fragilitat dels serveis
socials municipals;

en quins indicis es basa aquesta
conclusió?
L’atenció social és un dels àmbits
que més han patit els efectes de la
pandèmia, bé directament, bé
perquè les conseqüències en al-
tres àmbits, com l’econòmic o el
laboral, han implicat també, en
molts casos, situacions que han
hagut de ser ateses des d’uns ser-
veis socials municipals pensats
per actuar de manera preventiva,
però que han hagut d’intervenir
amb una immediatesa total.

També alertaven de nous mo-
dels de pobresa, com ara quins?
Com molts autònoms i assala-

riats que s’han trobar sense feina
de la nit al dia, perquè han hagut
de tancar temporalment el nego-
ci, o perquè l’empresa ha tramitat
un ERO, però tot i així els diners
del subsidi triguen a arribar i no
tenen recursos per subsistir i, a
més, tampoc no s’hi veuen dema-
nant ajuda a entitats humanità-
ries o al banc d’aliments.

La burocràcia ha estat una difi-
cultat afegida en aquesta crisi.
Ha estat una de les dificultats afe-
gides, perquè molts tràmits resul-
ten complicats per al ciutadà, so-
bretot si no s’hi ha trobat mai
abans, o per als immigrants que
encara no coneixen prou la nos-
tra llengua. D’altra banda, però,
aquesta situació de precarietat
sobrevinguda ha servit també per
fer palès com són d’importants
mesures com la renda garantida
o l’ingrés mínim vital.

Quines altres mancances im-
portants de la nostra societat ha
posat en relleu la pandèmia?
Per exemple, la bretxa digital, que

a més s’ha vist agreujada pel tan-
cament de centres cívics i locals
socials, amb la consegüent discri-
minació dels que no tenen una
connexió a la xarxa prou eficient.
Això ha afectat especialment
molts estudiants, que no han po-
gut seguir regularment les classes
des de casa. També hem denun-
ciat que hi ha ajuntaments que
posen entrebancs per empadro-
nar immigrants o persones sense
la documentació en regla.

Els ajuntaments tenen l’obliga-
ció d’empadronar persones que
no poden acreditat on viuen?
Tothom té el dret a inscriure’s al
padró, i els ajuntaments han de
facilitar l’empadronament a tot-
hom, perquè aquesta és la mane-
ra que tothom pugui tenir atenció
sanitària i accedir als serveis bà-
sics.

Quan va assumir el càrrec el
2018 va dir que era el moment
de passar “del síndic investiga-
dor al síndic col·laborador”;
quina diferència hi ha entre
l’un i l’altre?
El síndic investigador entén la se-
va tasca des de la recerca i la in-
dagació, mentre que jo, pel meu
tarannà, prefereixo cercar i propi-
ciar el diàleg per damunt de qual-
sevol diferència o ideologia, per-
què penso que el primer deure
d’un síndic local és ajudar i de-
fensar els ciutadans.

A

“El primer deure d’un síndic
local és ajudar els ciutadans”

>> Una veu amiga davant l’administració 
Va participar al Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya (FSD) que va

fer públic a principi de desembre l’informe ‘Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia’.

prop
de

MIQUEL VIGO

Àtic reformat al centre d'Andorra la Vella

Tel. (+376) 80 80 80   www.immobiliariasuperior.com

225 m2, 4 dormitoris i terrassa. Dues places de pàrquing i un traster.                           

Ref. 11149

M. V.

No sé si són la solució, però sembla
que testar-nos en qualsevol de les
seves fórmules abans dels sopars
d’aquestes festes és el que toca.
Tenint en compte, però, que el test
no exclou de seguir prenent les
mesures de seguretat oportunes i

distanciament social que tant ens
consten. A Andorra tenim un accés
a testejos, o com diuen els experts
screenings massius i gratuïts, que
molts països no tenen i voldrien,
aprofitar-ho és de llestos. Evident-
ment que tots volem estar amb els
nostres aquests dies, abraçar-los i
petonejar, i més després d’un any
per a la majoria duríssim emocio-
nalment i econòmicament, però
hem de ser prudents i tenir el cap
fred. No podem amagar-nos darre-

re l’escut de seguretat de les proves
PCR, o d’antígens, que tenen els
seus errors i limitacions, ja que es-
tem en un moment on als països de
l’entorn, que ens afecten directa-
ment, els contagis pugen i en una
Europa o les mesures s’estan endu-
rint per moments. 

Les residències de gent gran tor-
nen a patir brots i mostren la feble-
sa del sistema. Davant el caràcter
mediterrani, càlid i proper al qual
tant sovint apel·lem per justificar

festes, sopars i copes, hem de posar
el molt nostre seny. Sense ser exa-
gerats però tampoc temeraris cons-
cients que els nostres avis són els
més vulnerables davant aquesta si-
tuació i protegir-los és cosa de tots.
El virus és encara molt desconegut i
perillós, com ho són les seves se-
qüeles, que encara estan per veure.
Davant aquests dies de retroba-
ment avantposem el seny i guar-
dem la rauxa per a altres temes més
superficials. 

LA SECA,
LA MECA I...

Sospesar 
el risc

GEMMA

RIAL

19.12.20
C/Bonaventura Riberaygua, 39  Tel.: 877 477 

Fax: 863 800  Apartat de correus 2167, BP. 179

www.diariandorra.ad     diaridigital@diariandorra.ad 
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DECLARACIÓ DE GIRONA 

DECLARACIÓN DE GIRONA 

DECLARATION OF GIRONA 
DÉCLARATION DE GIRONA 
 
 

Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de compartir 
reflexions, coneixements i experiències al voltant dels continguts proposats al Congrés, 
volem fer constar la següent: 
 

DECLARACIÓ 
 
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i continguts de 
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - Saint Denis, de 18 
de maig de 2000, en relació al valor i al paper determinant que avui tenen les ciutats 
en la garantia del projecte de vida i de benestar de les persones fonamentat en el 
respecte dels seus drets. 
 
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots 
els poders públics són responsables de la seva garantia i que el seu reconeixement i 
els mecanismes d’aplicació i protecció són encara insuficients, especialment aquells 
que es vinculen als drets socials, econòmics i culturals. 
 
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i normatives 
internacionals de protecció dels drets de les persones, tenen en els habitants de les 
ciutats l’expressió més propera i directa. 
 
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia 
dels Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de promoure els valors 
de cohesió social i de protecció dels més vulnerables. 
 
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la democràcia local 
i el dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de la 
persona, de comú acord i com a defensors locals assumim els següents compromisos 
que sorgeixen del nostre propi lema del congrés: pensem globalment, defensem 
localment.  
 
I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE CONTEXT 
 
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit on 
essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de 
solucions per a la convivència social. També són els primers que constaten els efectes 
que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors democràtics. És des d’aquesta 
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proximitat que gestionen i cerquen alternatives efectives per atenuar els efectes de la 
crisi entre la ciutadania i, especialment, la més vulnerable.   
 
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents dificultats de 
resposta per part de les administracions, considerem imprescindible recuperar i  
renovar un nou contracte social que pugui reconciliar les nostres societats amb 
els valors de la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. I en el procés per 
aconseguir aquest objectiu, reivindiquem el paper resilient de les defensories com una 
de les institucions bàsiques per a promoure els drets que s’han  vulnerat, amb la 
voluntat de fer que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i 
compliment de tots els drets inherents a la dignitat humana. 
 
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder 
actuar proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la important 
retallada dels drets socials que la crisi provoca a moltes de les nostres societats i que 
pateixen especialment les persones més vulnerables. Des de l’evidència que totes 
aquestes desigualtats vulneren l’esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc 
jurídic i del paper de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem 
que treballem per aconseguir que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un 
espai de respecte i compliment efectiu de tots aquests drets. 
 
II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER 
 
Les funcions de les defensories locals són: 
 
- Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i l’administració 
municipal amb resiliència. 
 
- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la qualitat dels 
serveis públics en l'àmbit de les seves competències. 
 
- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i interessos. 
 
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la defensa i 
protecció dels drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 
locals i els organismes que en depenen dins d’un marc de col·laboració i 
responsabilitat cívica. 
 
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, és una 
institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon govern, la 
transparència i la bona administració des de la proximitat.  
 
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local com un 
mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord amb unes 
condicions indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la legitimitat de les 
persones que n’ostenten la representació i que són:  
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1.- Mandat democràtic. 
2.- Independència, objectivitat i equitat. 
3.- Mitjans suficients. 
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en  
l'exercici de les seves funcions. 

 
Entenem la defensoria local com:  

- una institució fonamental del sistema democràtic. 

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

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

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin 
la implicació de les entitats i de la ciutadania. 

La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les polítiques 
de benestar social donin la major cobertura possible a les necessitats de les 
persones des d’un respecte exigent als seus drets econòmics, socials i culturals 
així com als nous drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i 
l’adopció de propostes concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l’àmbit 
local.  
 
III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA 
 
Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental 
implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de 
subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes,  
reclamacions i suggeriments a  l’administració. 
 
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre 
administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat de 
corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats pels 
ombudsman, per facilitar la vida de les persones. 
 
Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita disposar d’un 
marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la institució,  la capacitat 
d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per al seu funcionament. 
 
Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un 
compromís ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de 
promoure el seu desenvolupament i generalització. 
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IV- COOPERAR GLOBALMENT POT TENIR IMPACTE LOCALMENT: 
COMPROMISOS POST-CONGRÉS  
 
La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors locals ens 
ha permès establir vincles més directes entre les defensories, intercanviar informació,  
conèixer realitats diverses i les propostes d’actuacions i accions que desenvolupen les 
defensories ajustades a aquesta mateixa diversitat. També (ens) ha permès constatar 
com aquest marc de cooperació global, entre les defensories locals de territoris i 
realitats diverses, pot tenir impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i 
ciutats. 
 
Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un major 
suport institucional per part de les administracions que faciliti a les defensories (poder)  
assolir una millor capacitat de protecció i defensa dels Drets Humans, promocionar la 
implantació i extensió de la institució als municipis que encara no l’han creat i donar 
major visibilitat pública a la seva tasca. 
 
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem 
començat a Girona concretem els següents compromisos:  
 
1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem crear un 
grup de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec d’elaborar una 
proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu. 
 
2.- Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació 
Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de l’Ombudsman (IEO) la 
reactivació i promoció de l’espai propi de les defensories locals. Amb aquest 
objectiu deleguem a aquest mateix grup de treball per que assumeixin la 
representació i interlocució dels defensors locals davant d’aquestes organitzacions  
 
3.- Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat sigui  per les defensories un instrument útil 
i un eix bàsic, fonament i marc d’aplicació, extensió i compliment dels Drets Humans 
cal treballar per l’evolució, revisió i actualització dels seus continguts de forma 
que s’adeqüi a la realitat social actual de les ciutats, a les noves realitats i 
desafiaments dels drets emergents amb una visió global i universal del que ha de ser 
el reconeixement dels drets.  
 
En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses entitats i 
institucions que treballen actualment amb aquest objectiu, com són, la Xarxa Mundial 
de Ciutats i Governs Locals i Regionals1 i, especialment la Comissió d’Inclusió Social, 
Democràcia Participativa i Drets Humans2. 

                                                 
1 https://www.uclg.org/es/home  
2 http://www.uclg-cisdp.org/es/home  
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4.- I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi, 
creixement i treball entre les defensories locals ens manifestem disposats a col·laborar 
i a participar en futures convocatòries que donin continuïtat a aquest Congrés 
Internacional de Defensors Locals a fi i efecte de mantenir vigent el nostre compromís 
amb la ciutadania i la institució:  
 
 

Drets Humans 
pensem globalment, defensem localment 

 
Derechos Humanos 

pensamos globalmente, defendemos localmente 
 

Human Rights 
think globally, defend locally 

 
Droits de l’Homme 

pensons globalement, défendons localement 
 
 
 
 
 
Girona, 25 de novembre de 2016 
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