
Informe 2019           Síndica Municipal de Greuges1

Síndica Municipal

de Greuges

Informe 2019







Síndica Municipal de Greuges           Informe 20194

L’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo. 
Ambrogio Lorenzetti (1290-1348). 
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La ciutat és, avui, l’espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També 

és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l’espai urbà de fronteres 

incertes apareixen totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu 

de les diferències culturals, mentre que, alhora, s’esbossen i es multipliquen pràctiques 

cíviques i socials de solidaritat .La vida a la ciutat també ens imposa actualment 

l’obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi vivim, hi busquem feina, ens 

hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del medi 

ambient, la garantia d’una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats 

d’intercanvi i lleure, etc. 

(Fragment del pròleg de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat)
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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. 973350010 (Extensió 8092)  

sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.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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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, 

alhora que investiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici com les  queixes o consultes 

que li adrecen els ciutadans i ciutadanes de la Seu.

La llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim local de Catalunya preveu en el seu article 

46 que una sèrie de comissions i òrgans poden complementar l’organització municipal, 

entre elles la institució de la Síndica de greuges.

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, el defensor del ciutadà 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 compliment a aquestes disposicions presento l’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 41 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 de 

la ciutadania 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...He parlat d’activitat rellevants , 

ja que hi ha algunes accions que no figuren en la memòria (assessoraments, etc...).

Aquest és el meu segon any al davant de la SMG de la Seu. Una Sindicatura en la qual 

vaig prendre el relleu de l’Àngel Rubió que em va deixar el llistó molt alt amb la seva 

constància i dedicació.  He de dir però que el que més m’ha ajudat i esperonat és 
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l’experiència que he anant adquirint en la gestió d’assumptes molt diversos, la meva 

experiència de molts anys com a regidora d’aquest Ajuntament, així com la col.laboració 

de determinats funcionaris i dels polítics que tenen responsabilitat de govern.

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 atentes des del nostre càrrec a les 

inquietuds del teixit humà que la configura, cosa que implica escoltar, dialogar, mediar, 

acompanyar... en definitiva estar a prop de la ciutadania.

Civisme, convivència, bon govern, sentiment de pertànyer a una comunitat són prioritats 

clau per a construir una societat cohesionada. Crec que des de les Sindicatures s’ha de 

contribuir a fer-ho possible sense oblidar altres qüestions fonamentals com la pedagogia 

del drets humans, sobretot entre els infants i joves, la lluita per la igualtat de gèneres...

En la memòria presentada l’any passat ens proposàvem fer pedagogia entre la ciutadania 

sobre la nostra institució. Així ho hem fet, enviant un tríptic a cada casa de la Seu per 

donar-la conèixer, visitant aquelles entitats que ho han sol.licitat i fent una campanya 

de difusió un cop al mes a la ràdio. Fent actuacions de mediació, d’acompanyament i 

resolent conflictes individuals.

Així mateix ens proposem per al proper any, a partir de l’experiència acumulada en la 

gestió de queixes i consultes per part de la ciutadania fer un conjunt de recomanacions 

i propostes que la Síndica sotmet a la consideració de l’Ajuntament de  la Seu, com:

• Escurçar el termini de resposta de l’Ajuntament a les peticions d’informació de la 

Síndica

• Estudiar la viabilitat de substituir determinades sancions econòmiques per treballs 

per a la comunitat.

• Avançar en el procés de simplificació administrativa. 

• Informar als interessats del termini legal de resolució i silenci administratiu i el 

seu sentit.

• Potenciar les mesures destinades a reduir les situacions d’exclusió residencial.

• Impulsar la regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal per la ciutat.
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Voldria que aquest acte de rendiment de comptes fos un acte institucional i que la 

Sindicatura es converteixi en un punt de referència per a les persones que hi acudeixin, 

un cop han acabat els recursos per defensar els seus presumptes drets.

Durant l’any 2019 s’han dut a terme un total de 60 actuacions, de les quals 10 consultes, 

així com diversos assessoraments i 50 queixes.

Pel  que fa a la destinació de les accions la majoria es concentra en l’apartat relacionat 

amb l’espai públic i els temes que s’hi relacionen: medi ambient, soroll, neteja viària, 

via pública i també amb serveis socials, 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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Dades de les actuacions
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Tipus d’actuació

Queixes (50)Consultes (10)

Iniciativa de les actuacions

Homes (22)

Dones (37)

Col·lectiu (1)

Actuacions per franja d’edat

Entre 18 i 55 (35)Menys de 18 anys (0) Més de 55 (25) 

Tipus de presentació Estat de les queixes

Telefònica (2)Presencial (54)

E-mail (4)

60 - Iniciades l’any 2018

 8  - En tràmit

2018

2020

2019
 8  - En tràmit inici d’any

52 - Finalitzades
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Tipologia de les actuacions

Administració general

Espai públic

Activitat econòmica, fira, mercat

Medi ambient/soroll

Obres i llicència urbanística

Habitatge

Seguretat ciutadana

Via pública

Convivència

Neteja

Serveis a les persones

Consum

Cultura

Ensenyament

Esports

Sanitat

Serveis socials

Festes

Transports

3
34

  1

9

  3

  1

0

14

2

  4

23
0

2

3

0

5

10

1

2
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Detall de les actuacions
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Expedient 1/19. Queixa sanitat  

Queixa d’una veïna sobre el  fet que no s’esterilitzin els gat sense amo que deambulen 

per la Seu. Es consulta al servei municipal corresponent i ens responen que hi ha un 

equip de veterinaris voluntari que fa aquesta feina i que a més disposa d’un subvenció i 

un local.

La mateixa veïna presenta una queixa lamentant que a l’hospital de dia hi hagi una 

tortuga en un aquari. Creu que es tracta de maltractament animal.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 2/19. Queixa via pública - medi ambient    

Queixa presentada per una veïna sobre el tancament de la Font del duaner. Es fa una 

consulta als serveis tècnics que resoldran el problema pròximament.

Estat. Solució amistosa-mediació

Expedient 3/19. Queixa Via pública- Convivència  

Un ciutadà se sent amenaçat i intimidat pel seu veí. Gràcies a la Policia local es resol el problema. 

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 4/19. Queixa sanitat - serveis socials    

Un usuari es queixa de les despeses que li suposen repetits viatges a Lleida per qüestions 

mèdiques que no pot assumir, així com de la falta d’ajuda per part de serveis socials.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 5/19. Queixa via pública  

Queixa d’una comunitat de propietaris per uns desperfectes que van ocasionar unes 

obres municipals a l’entrada del seu edifici. La  brigada municipal ho arregla.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 6/19. Consulta Serveis socials  

Consulta sobre la custodia d’uns menors en situació de risc. Es fa una consulta al CAPAU. 

Actualment el problema està resolt.

Estat: Assessorada

Expedient 7/19. Queixa Via pública - convivència  

Una ciutadana es queixa del maltractament que sofreixen un gossos engabiats 

permanentment . Es parla amb els propietaris

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 8/19. Queixa via pública  

Una veïna presenta una queixa sobre el fet que un cotxe estigui abandonat durant mesos 

davant de casa seva. Es parla amb la policia local que resol el problema.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 9/19. Queixa via pública - soroll    

Un ciutadà es queixa del soroll que provoca, a les nits, una comunitat de veïns i també del 

soroll que ocasionen jugant a pilota davant de casa seva. La policia local es fa càrrec del tema.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 10/19. Queixa via pública - obres    

Una representant d’una comunitat de veïns lamenta” la construcció monstruosa” que 

ha edificat l’Ajuntament davant del seu edifici. M’informo als serveis tècnics que em 

donen les explicacions pertinents i que faig arribar a la representant, a través d’una carta.

La indignació dels veïns segueix.

Estat: Recomanada

Expedient 11/19. Queixa via pública - medi ambient    

Un veí de la comarca se’ns adreça queixant-se d’un veí que es propietari d’un terreny 

amb presència d’amiant. He parlat amb el Consell Comarcal.

Estat: Recomanada
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Expedient 12//19. Consulta serveis socials  

Una ciutadana acabada d’arribar a la Seu, amb un greu problema familiar es ve a 

assessorar del les possibilitats que té per alleugerir el problema. Se la posa en contacte 

amb diversos organismes.

Estat: Recomanada

Expedient 13/19. Consulta Sanitat  

Una ciutadana se’ns adreça per fer-nos una consulta sobre una negligència mèdica. En 

estar el tema judicialitzat la Síndica no hi pot intervenir. 

Estat:  Resolta

Expedient 14/19. Queixa via pública - obres    

La representant d’una gran comunitat de propietari es queixa de les arbitrarietats que 

es permeten a l’hora de construir o reformar noves cases. L’Ajuntament és conscient de 

la situació i es posarà en contacte amb els veïns

Estat: En tràmit

Expedient 15/19. Queixa via pública - neteja    

Un ciutadà es queixa que un camí veïnal està ple de taps i discos de bombones de butà 

que cauen dels camions que les transporten. Es parla amb els interessats però sembla 

que és un problema difícil de resoldre.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient  16/19. Queixa Serveis socials  

Una usuària es queixa de les insuficients prestacions que rep, donada la seva situació 

econòmica. Es fa una gestió amb el CAPAU.

Estat: Recomanada
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Expedient 17/19.  Queixa Via pública - sorolls    

Una veïna que viu prop de l’estació d’autobusos es queixa dels sorolls que ha de suportar 

amb l’entrada i sortida d’autocars.

Estat: Resolta

Expedient 18/19. Queixa Via pública- mercat      

Un paradista del mercat setmanal es queixa de la brutícia del carrer dels Canonges on té 

la parada, sobretot defecacions i orins de gos. Es parla amb el servei de neteja per tal de 

posar remei a la situació. Malgrat tot no ha millorat.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 19/19. Queixa administració general  

Ens visita un ciutadà  que es queixa d’un recàrrec a conseqüència del no pagament de 

rebuts de l’IBI. Es consulta amb el servei municipal i es resol que després d’una revisió del 

cadastre l’havia d’abonar i no ho va fer.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedients 20/21/19. Queixes ensenyament  

Dues usuàries de l’Escola municipal de música, que viuen a la comarca, es queixen de 

la discriminació que suposa per a elles i les seves famílies no poder-se acollir al dret de 

descompte en el preu de la matrícula per família nombrosa. Aquestes queixes es van 

produir també l’any passat i tant per part de l’Ajuntament , com del Consell Comarcal no 

s’han resolt.

Estat: En tràmit

Expedient 22/19. Queixa Sanitat  

Un usuari mostra la seva preocupació per una situació familiar especial i difícil i els 

problemes que ha de superar perquè els malalts puguin estar a la Residència de la 

gent gran.

Estat: Solució amistosa mediació
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Expedient 23/19. Queixa via pública-sorolls    

Una veïna del la Plaça Pasqual Ingla es mostra profundament indignada pels sorolls 

que  generen a la plaça els jugadors de pilota a hores intempestives. Es queixa també 

dels insults que rep quan repta els joves. Es parla amb la policia local, però el tema 

segueix vigent.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 24/19. Queixa Serveis socials  

Una usuària es queixa de la tramitació lenta d’unes prestacions que ha d’obtenir del 

CAPAU. Es parla amb les persones implicades.

Estat: Solució amistosa-Mediació

Expedient 25/19. Consulta Administració general  

Ens visita un ciutadà urgellenc, resident a Andorra per demanar assessorament sobre 

l’embargament d’un compte bancari.

Se li facilita la informació.

Estat: Assessorada

Expedient 26/19. Queixa via pública - neteja    

Un ciutadà ens fa arribar la seva preocupació per l’estat en què es troba l’antic càmping 

Valira i el fet que es pugui calar foc, donat el munt d’herba i arbres que hi ha. Es parla 

amb el servei de jardineria que resol el tema.

Estat: Solució amistosa –mediació

Expedient 27/19. Queixa via pública - obres    

Un veí es queixa d’ una instal.lació que l’Ajuntament vol fer als baixos de l’edifici on 

resideix. Es comenta el fet amb els serveis corresponents. Actualment està pendent 

de resolució.

Estat: En tràmit
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Expedient 28/19. Queixa Ensenyament  

Una mare es queixa de la falta de sensibilitat de l’escola de música per fer-li abonar 

una quota, tot i que la seva filla no va assistir a les classes per absència d’un professor. 

Disposem d’una sèrie d’informes amb les raons  i justificacions que esgrimeix l’escola i 

que demostren que l’escola té la raó. Es donen tot tipus d’explicacions a la mare.

Estat: Resolta

Expedient 29/19. Queixa Via pública  

Una veïna que viu en un poble de la comarca sol.licita que es faci un tractament especial, 

un import diferent i més econòmic, a la gent de fora per aparcar a la zona blava. Es queixa 

també dels problemes que ha tingut en repetides ocasions amb una vigilant. Traslladem 

la queixa als serveis corresponents però ens diuen que la resolució es força inviable.  

Estat: Solució amistosa-mediació 

Expedient 30/19. Queixa Serveis socials  

Ens visita un ciutadà preocupat per una greu situació familiar. No hi podem intervenir 

perquè està fora del nostre àmbit d’actuació.

Estat: Resolta

Expedient31/19. Queixa Serveis socials  

Un ciutadà ens exposa un problema familiar i els problemes que tant amb el SIE com amb 

els serveis socials. Intentem mediar però com que es tracta d’un problema judicialitzat 

no hi podem intervenir.

Estat: Resolta

Expedient 32/19. Queixa via pública  

Queixa d’uns veïns que viuen prop de l’aparcament d’autocaravanes on van determinats 

cotxes a derrapar, durant la nit. Aquesta queixa es repeteix també en altres indrets de 

la ciutat.

Es parla amb la policia local

Estat:  Solució amistosa-mediació
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Expedient 33/19. Consulta Via pública  

Una veïna de la comarca ens demana assessorament sobre una assegurança d’incendi. 

Se l’adreça al servei corresponent.

Estat: Assessorada

Expedient 34/19. Queixa via pública - soroll    

Queixa d’un restaurador local pels sorolls i inconvenients que li genera un veí, propietari 

d’un bar. Es fa un seguiment  i es parla amb la policia local que es fa càrrec de la situació. 

El problema no està resolt.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 35/19. Queixa cultura festes  

Un grup de joves se’ns adrecen per queixar-se de la manera d’assignar les anomenades 

“casetes” de la Festa major. Com a joves d’uns 18 o 19 anys es senten discriminats per 

altres de molt més grans i creuen que es una gran injustícia ja que ells no hi poden 

accedir. L’equip de govern estudia el tema.

Estat: En tràmit

Expedient 36/19. Queixa via pública  

Una veïna es queixa perquè creu que un arbre plantat a la vorera davant de casa seva li 

ha aixecat, amb les arrels el terra del menjador. Demana que l’Ajuntament la indemnitzi. 

Després de parlar amb el cap de jardineria ens comunica que això només es pot detecta 

si es fan les obres corresponent que ha de fer la propietària.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 37/19. Queixa via pública  

Un veí, en nom de la seva comunitat, ens presenta un problema relacionat amb les 

humitats que un negoci veí produeix al seu pàrquing. Ens posem en contacte amb el 

regidor de via pública.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 38/19. Queixa via pública  

Una ciutadana ens presenta una queixa relacionada amb el gran nombre de coloms que 

hi ha a la Seu i que perjudiquen persones i edificis. S’estan prenent algunes mesures per 

a pal.liar-ho.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 39/19. Queixa serveis socials  

Un usuari del Banc d’aliments es queixa del sistema de funcionament del banc esmentat. 

Es fa arribar la queixa als responsables.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 40/19. Queixa Via pública - medi ambient    

Una usuària es queixa de l’olor de fems que es pot sentir en diversos dies i diverses hores 

per tota la Seu. Es fa arribar la queixa a les persones implicades, però sembla que el 

problema és de difícil solució.

Estat: Recomanada

Expedients 41/42/19. Queixes via pública - neteja      

Dos usuaris es queixen de la poca cura que tenen alguns veïns dels seu jardí, ja que 

deixen que plantes i branques d’arbres envaeixin la via pública. Es parla amb el cap de 

jardineria que insti els veïns esmentats a adequar les plantes.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedients 43/ 44/19. Queixes via pública  

Dos usuaris es queixen dels gossos solts, amb poc control per part dels seu amos, 

que es troben pels voltants de l’alberg, Parc de la Valira i Horta del Valira, amb la 

por que generen quan s’està passejant per aquestes zones. Ens posem en contacte 

a la policia local que ens comunica que quan es doni aquest tipus de situació se la 

truqui immediatament.

Estat: Recomanada
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Expedient 45/19. Queixes via pública - medi ambient    

Diversos usuaris es queixen d’un mena de plaga d’insectes al Passeig de la Seu. Es parla 

amb el cap de jardineria que està al corrent de la situació i es fa una fumigació.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 46/19  Queixa via pública  

Uns usuaris que freqüenten la zona de Pasqual Ingla per passejar es queixen de l’obstacle 

que els suposa que algunes rajoles estiguin en mal estat perquè els poden provoca 

caigudes. Es comunica a l’oficina tècnica

Estat: Recomanada

Expedient 47/19. Queixa via pública - sorolls    

Uns veïns es queixen dels sorolls i conflictes que els genera un bar proper al seu domicili. 

Es parla amb la policia local que resol el tema.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 48/19. Consulta Serveis a les persones  

Se’ns adreça un ciutadà  que cerca informació sobre un problema relacionat amb la 

memòria històrica. Se li facilita un contacte.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedients 49/19. Consultes Sanitat   

Uns ciutadans busquen assessorament per adreçar una queixa al  Servei 112. Se’ls facilita.

Estat: Assessorada

Expedient 50/19. Consulta habitatge  

Un propietari d’un immoble té problemes amb una llogatera a qui vol desnonar, per falta 

de pagament i desordres.

Estat: Assessorada
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Expedient 51/19. Queixa Serveis socials  

Una família que viu un cas límit es queixa de la gestió duta a terme pels serveis socials. 

Es parla amb la Regidora de l’àrea.

Estat: En tràmit

Expedient 52/19. Queixa Administració General  

Una ciutadana es queixa  d’unes multes posades per la policia local, que no va pagar en 

el seu moment, al.legant que no li havien comunicat. Se l’adreça al servei de recaptació.

Estat: Assessorada

Expedients 53/ 54/19. Queixes Transports  

Diversos usuaris del servei d’autobusos la Seu-Barcelona,  Barcelona -la Seu es queixen de 

les males prestacions i arbitrarietats de cara als usuaris. Es fa arribar la queixa a Alcaldia 

que es posa immediatament en contacte amb l’empresa. Aquesta Síndica va fer l’any 

passat una actuació d’ofici insistint en el tema.

Estat: Assessorada

Expedient 55/19. Consulta Cultura  

Un ciutadà se’ns adreça per fer una consulta sobre un equipament cultural i els problemes 

que li genera.

Estat: En tràmit

Expedients 56/ 57/19. Queixes via pública  

Diversos usuaris mostren la seva preocupació per la proliferació de patinets i bicicletes 

circulant incorrectament per les voreres amb el perill que això suposa. N’he parlat  amb 

l’equip de govern per tal que es pugui fer una ordenança reguladora.

Estat: En tràmit
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Expedient 58/19. Queixa via pública  

Una ciutadana va patir una caiguda en un indret de la Seu que segons sembla està mal 

senyalitzat. Això li ha suposat un gran nombre de despeses i de rehabilitació. Demana a 

l’Ajuntament una indemnització.

Estat: En tràmit

Expedient 59/19. Queixa Sanitat  

 Una veïna de la Seu presenta una queixa del tracte poc humà que ha rebut per part d’un 

professional de l’hospital de la Seu. Es fa arribar la queixa al Patronat.

Estat: Assessorada

Expedient 60/19. Consulta gent gran  

 Un veí ens fa arribar la seva preocupació per intentar millorar l’atenció a la gent gran a 

l’hora d’accedir als caixers automàtics i els problemes que representa. Es proposa fer una 

reunió amb els directius dels bancs i intentar trobar una solució.

Estat: Assessorada
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Activitats
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Relacions amb la Corporació municipal
La Síndica ha mantingut durant tot l’exercici reunions de treball i entrevistes amb 

l’alcalde de la ciutat, Sr. Jordi Fàbrega, amb una periodicitat d’una al mes i en totes les 

ocasions que ha calgut i amb els tinents d’alcalde Marian Lamolla i Joan Gurrera per 

tractar la gestió de les queixes de la ciutadania i el funcionament de l’oficina i ha estat 

en contacte, quan el tema ho ha requerit, amb altres membres del govern.

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

municipals: PDECAT, Compromís per LaSeu, ERC i CUP.

També s’han fet reunions de treball amb diversos organismes i serveis de l’Ajuntament: 

Oficina tècnica, Servei de recaptació, Policia municipal, Serveis socials, Serveis de nete-

ja...als quals agraeixo ben sincerament l’interès i el suport prestat.

Relacions amb altres institucions
Així mateix s’han mantingut contactes amb Mossos d’esquadra, diversos tècnics del 

Consell Comarcal (Cultura, atenció al consumidor... )s’han fet visites a institucions com 

Càritas, Asil de Sant Josep, CAPAU, Banc d’aliments, Consell municipal de la gent gran...
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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 per la Corporació municipal.

La Síndica ha participat també en actes de caire ciutadà com les inauguracions 

de la Fira de Sant Ermengol, de la Festa Major, el Dia de la gent gran, inauguració i 

cloenda de la coa del món de piragüisme. Així com a diverses jornades  ales quals 

ha estat convidada

Radio Seu ofereix un programa “Parlem amb la Síndica” de freqüència quinzenal, d’uns 

20 minuts de durada on la Síndica pot fer divulgació i pedagogia del càrrec , pot co-

mentar algunes de les queixes i pot atendre queixes en directe.  

Fòrum de Síndics i defensors locals
La Síndica municipal de greuges de la Seu forma part  del Fòrum de Síndics locals, 

un òrgan d’una gran eficàcia pel que suposa d’assessorament, ajuda i suport, amb 

el qual la síndica manté contacte i al qual recorre en situacions de dubte  o d’incer-

tesa. Recentment ha assistit a unes jornades de formació que van tenir lloc a Santa 

Coloma de Gramenet.
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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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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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