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Sessió 10 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i vuit 

minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta, María 

Francisca Valle Fuentes, i del secretari en funcions Gerard Gómez del Moral i Fuster. Assis-

teix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Munia Fernández-Jordán Celorio, 

María Luz Guilarte Sánchez, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i Elisabeth Valencia 

Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Madaula i Giménez, Antoni Morral i Berenguer i 

Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa i Gem-

ma Espigares Tribó, pel G. P. Republicà, i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges titulat «L’oficina itinerant del Síndic de Greuges: vint 

anys escoltant les persones arreu de Catalunya» (tram. 360-00015/11). Síndic de Greuges. 

Presentació de l’informe (informe: BOPC 268, 35).

2. Informe del Síndic de Greuges titulat «La Sindicatura Municipal com a Ombudsman 

independent. La situació a Catalunya» (tram. 360-00010/12). Síndic de Greuges. Presenta-

ció de l’informe (informe: BOPC 223, 62).

El president

Molt bé, molt bona tarda. Benvinguts en aquesta Comissió del Síndic de Greuges.
Donem la benvinguda al senyor síndic i a l’adjunt que l’acompanya, el senyor 

Jaume Saura. També donem la benvinguda a representants de diferents síndics lo-
cals. En primer lloc, al senyor..., locals i no locals, perquè el primer que tinc a la 
llista és el senyor Lluís Caballol, el síndic de la Universitat de Barcelona; la senyora 
Milagros Calleja, que està per arribar, síndica de Rubí, que ha anunciat que també 
ens acompanyaria en aquesta comissió; la senyora Eva Abellán, síndica de Sabadell; 
la senyora Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona, que l’acompanya també la 
seva adjunta, la senyora Natàlia Ferré; el senyor Antonio Martínez, adjunt a la sín-
dica de Santa Coloma de Gramenet; el senyor Lluís Martínez, síndic de Mollet del 
Vallès, i la síndica de Terrassa, la senyora Isabel Marquès. Benvinguts en aquesta 
Comissió del Síndic de Greuges.

Informes acumulats del Síndic de Greuges titulats «L’oficina itinerant del 
Síndic de Greuges: vint anys escoltant les persones arreu de Catalunya» 
i «La Sindicatura Municipal com a Ombudsman independent. La situació 
a Catalunya»

360-00015/11 i 360-00010/12

Ens consta que hi han dos punts per substanciar a l’ordre del dia: un té a veure 
amb els síndics locals i l’altre amb l’oficina itinerant del Síndic de Greuges. Faríem 
el següent esquema, si tots vostès ho veuen bé: en primer lloc, donaríem la paraula 
al síndic de greuges perquè exposés els dos informes. Com que hi han alguns dels 
grups parlamentaris que han dissociat les intervencions en més d’un membre dipu-
tat, donaríem el doble de temps –és a dir, si habitualment tenim deu minuts, doncs, 
en tindran deu més deu– per substanciar el primer i el segon informes, i després re-
prendríem el torn de respostes per part del síndic. I, com és habitual, si hi ha alguna 
altra cosa que algun grup vulgui manifestar, hi haurà un nou torn. Per tant, si els 
sembla bé procediríem així –a tots els grups. (Pausa.)
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Molt bé. Doncs té la paraula el síndic de greuges per exposar, en aquest cas, els 
dos informes. El primer, «L’oficina itinerant del Síndic de Greuges: vint anys escol-
tant les persones arreu de Catalunya», i el segon, «La Sindicatura Municipal com a 
Ombudsman independent. La situació a Catalunya». Teniu la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. Encara a efectes d’acta, i com a informació, subratllar que el 
senyor Lluís Martínez, síndic de Mollet, és el president del Fòrum de Síndics Lo-
cals, i que ens acompanyen també la senyora Judith Macaya, directora de gabinet 
de l’àrea social del síndic, i la senyora Mónica Arbeláez, assessora en aquestes te-
màtiques.

L’any 96, amb el síndic Anton Cañellas, la institució del síndic va fer un primer 
desplaçament fora de la seva seu. Vostès saben que hi han models diversos d’estruc-
tura territorial dels defensors. Lògicament, al País Basc, per tot el tema dels territoris 
històrics, l’Ararteko té tres seus, una a cada una de..., on hi han les seus forals. A Ca-
talunya hi ha una sola seu, i això és un tema que ens motiva –i  motivava aleshores 
Anton Cañellas– per buscar fórmules d’aproximació a la població, com va ser aquest 
primer desplaçament el 25 de novembre del 96, independentment de que ara puguem 
parlar dels canals de..., no només de la presència al passeig Lluís Companys, sinó del 
correu normal, postal, del correu electrònic, del telèfon gratuït, a través de webcam i 
un llarg etcètera de mesures que, si encara en queda alguna per explorar, els agrairia 
que ens la indiquessin.

Hi ha una mitjana aproximada d’un 10 per cent de les queixes que rep la insti-
tució a través d’aquest mecanisme de fer primer difusió de la presència i després 
l’obertura d’oficina en algun barri o en algun territori de Catalunya. Per què? Per què 
ho fem? Primer, hi ha la voluntat d’apropar i humanitzar la institució, i d’augmentar 
la demanda de gent que ens demana atenció propera i personal, independentment 
de que la poden tenir directament a la seu central del síndic. Es facilita també a les 
persones que presentin queixes a través de l’ajut del personal del síndic, que es des-
plaça, però especialment serveix per escoltar directament i informar.

Torno a dir que la funció d’escoltar és importantíssima en la vida pública. Mol-
ta gent ja comença a donar les gràcies només per haver-los escoltat, quan encara no 
has bellugat ni una coma per estudiar o solucionar el problema que se’t planteja, la 
qual cosa té una altra cara, que vol dir que vivim en una societat on hi ha un immen-
sa carència d’escoltar-nos els uns als altres. Afegeixin-hi que, quan la gent es veu 
motivada per una consulta o una queixa de drets, segurament hi ha una connotació 
d’angoixa o de pressió psicològica que encara agraeix més aquesta tasca d’escoltar i 
informar i orientar i ajudar a adreçar als llocs més pertinents la queixa o la deman-
da concreta.

I, evidentment, a nosaltres ens serveix per donar a conèixer més la institució, a 
banda de les campanyes que fèiem al seu temps –ara no les fem per manca de pres-
supost–, i anar incrementant el grau de coneixement de la institució, i per poder 
captar de primera mà realitats que sovint, retornades al síndic, motiven actuacions 
d’ofici.

Si bé és cert que vàrem publicar aquest informe vint anys després d’haver fet la 
primera sortida –2016 i 96–, podem dir que el servei com a tal no es va generalitzar 
fins al 2009 –el 2009 hi havien una trentena de sortides, el 2011 eren cinquanta-dues–,  
però al mateix temps vam començar convenis d’atenció singularitzada amb ajun-
taments –als quals després em referiré– i vam anar abandonant la dimensió d’un 
gran desplaçament institucional per la d’un equip dedicat en exclusiva a preparar 
i atendre les visites, i d’això en diem «servei d’atenció a les persones itinerant». El 
2013 vam passar a tres desplaçaments per setmana, vàrem superar les cent sortides 
anuals, i ja estem fent en aquests moments quatre sortides setmanals, i, com saben 
–està a l’informe del 2018–, superem ja els cent quaranta desplaçaments anuals. 
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A l’informe s’ofereix un conjunt de dades –el tenen a la seva disposició– d’aquests 
vint anys: de tots els desplaçaments, dels indrets, de les visites, etcètera.

Quines conclusions en podríem treure i quins reptes ens queden? Primer, que 
fem més fàcil accedir a la institució a través d’aquest instrument, a banda de tots els 
altres que he citat.

Segon, que se’ns atansa molta gent al llindar o dins de l’exclusió social, la gent 
que està en el que s’ha anomenat «fractura digital», la gent que poc o gens farà ser-
vir els instruments moderns de comunicació, que són al mateix temps gent que està 
molt al marge de cultura, d’accés i fins i tot de possibilitats socials per apropar-se a 
la institució del síndic, fins i tot gent que fins i tot pot tenir serioses dificultats per 
elaborar un escrit on expressi la queixa o la demanda que vol plantejar.

Com més ens hi apropem, més resposta obtenim. En algunes localitats, en un sol 
dia hem arribat a superar el nombre de demandes que hem tingut en un any en aque-
lla mateixa localitat. Per tant, el contacte físic és insubstituïble. Ja comença, el resul-
tat, quan, quinze dies abans –de quinze a deu dies–, es fa la divulgació del servei amb 
un fulletó que s’intenta posar a totes les llars de l’àrea que volem operar com una gran 
eina de divulgació per fer conèixer la institució.

Val a dir que això potencia i consolida la institució, millora el sentit dels despla-
çaments i permet que les queixes concretes tinguin un canal ràpid i fàcil d’assoli-
ment, d’estudi i de solució. Ho acompanyem amb visites en alguna matèria concreta 
que se’ns demana amb relació a alguna queixa concreta, de vegades amb xerrades 
de divulgació sobre alguna matèria i amb contactes institucionals.

Els he de dir que nosaltres, fruit dels convenis que tenim amb els síndics locals 
–dels quals ara en parlarem–, d’una banda, tot allò que pertany a l’ajuntament de 
nou ho posem en relació amb la tasca del síndic local, i tot allò que pertany a altres 
nivells ho assumim com a síndic de greuges de Catalunya.

Jo voldria agrair la col·laboració que, en línies generals, pràcticament sempre 
rebem per part dels ajuntaments per fer aquest tipus de desplaçaments, tant a l’ho-
ra d’orientar-nos en quin tipus d’instal·lació podem rebre, sempre com la dona del 
Cèsar, sense cap confusió amb l’Administració ni en aparença, i també cap a tot 
l’equip que hi treballa, començant per les dues persones assessores que es dediquen 
monogràficament a aquest servei i que, per tant, tenen un gran mèrit en la tasca que 
els estic relatant.

Això va lligat amb la tasca local que podem fer a través de la nostra relació amb 
els síndics locals, amb els síndics municipals, com a institució independentment que 
avui existeix a Catalunya. A començaments del 2017 i del 2018 vam elaborar un es-
tudi sobre la posició dels síndics locals de Catalunya. Ho vàrem fer recollint dades 
dels ajuntaments, recollint dades de col·laboració d’alguns d’aquests síndics, i con-
trastant-les amb els equips universitaris que ens havien ajudat a elaborar el primer 
manual sobre el defensor d’acord amb els tractats internacionals.

Vàrem fer, a partir d’aquest impuls, un estudi que conclou que caldria una revisió 
a fons de les sindicatures municipals existents, si més no per una raó molt senzilla, 
que els semblarà conjuntural, però que és el fruit de vora tres anys de treball i de la 
qual ja els hem parlat. Fa uns dies la Comissió per a la Democràcia a través del Dret 
del Consell d’Europa –vostès la coneixen com a Comissió de Venècia– va culminar 
tres anys de treball impulsats des de l’IOI, impulsats pel qui els parla, de consulta a 
totes les institucions d’ombudsmen arreu d’Europa, perquè, de la mateixa forma que 
hi ha uns principis de París per a institucions democràtiques, hi hagin a partir d’ara, 
com ja hi són, uns principis de Venècia per defensar què ha de ser un defensor. El 
pas següent serà que ho assumeixi l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, 
i el pas final seria que el Consell de Ministres del Consell d’Europa adoptés aquesta 
resolució com va fer l’any 85 amb una primera, molt més curta.

Allà ja trobaran –ho coneixen, perquè ho hem distribuït a tots els grups parla-
mentaris– allò que és imprescindible perquè un defensor o una defensora sigui real-
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ment defensor o defensora. I sobretot hi trobaran aquells terrenys en què el Consell 
d’Europa els diu: «Atenció, no intentin des de cap posició de partit disminuir la 
capacitat d’actuació de defensors i defensores ni la seva independència.» Això ho 
volem aplicar també en el món dels defensors municipals de Catalunya i també dels 
defensors universitaris que existeixen a totes les universitats de l’àrea catalana.

Objectiu número u d’aquest informe: garantir la independència dels defensors, 
garantir l’auctoritas d’aquests defensors, no fent jocs de mans. Jo he vist alguns al-
caldes que s’han tret de la màniga crear un defensor, pura pantalla per amagar els 
seus problemes. O aquest defensor o defensora té les característiques com a tal o és 
una fal·làcia, és una mentida. I se’n farien creus, de les històries concretes de qui ho 
ha intentat i, evidentment, ha fracassat, perquè la realitat és molt tossuda.

Cal tenir en compte que si es crea la institució s’ha de crear amb un estatus ben 
sòlid de qui ha d’exercir el càrrec: amb l’elecció, amb les incompatibilitats, amb les 
prerrogatives, amb l’estructura organitzativa, amb els mitjans. Cal garantir una autèn-
tica independència del càrrec –començant per la independència pressupostària– i cal 
garantir i escoltar el retiment de comptes del càrrec, de la seva actuació, davant d’una 
cambra el més important i elevada possible de l’òrgan que elegeix aquell defensor o 
defensora, coses que no es donen en tots els casos i que en alguns casos hem trobat 
situacions que van en direcció contrària. No és que el Síndic de Greuges de Catalunya 
vulgui criticar els defensors locals; al contrari, està posant elements per enfortir-los, 
està criticant el poder partidista que els està afeblint quan crea figures, com ara m’hi 
referiré.

No tots els síndics locals tenen un reglament específic que reguli la institució, i 
seria necessari que existís, negre sobre blanc, com es regula la institució. No totes 
les candidatures per al càrrec són proposades en un procés obert d’elecció. En un 
percentatge no pas petit, és l’alcalde o l’alcaldessa qui proposa el candidat, i al nos-
tre entendre és un error –ara ja a l’entendre de la Comissió de Venècia és un error. 
O és l’equip de govern qui el proposa; continuem amb l’error. Continuem veient el 
síndic o el defensor com un instrument apèndix del que fa l’executiu, quan és un òr-
gan radicalment independent de control.

Hi ha hagut processos participatius en el procediment d’elecció dels defensors 
que sovint, per la manca de regulació, han caigut en el perill d’una partidització o 
intent d’instrumentalització a través d’una falsa «democratitis», i després em referiré 
en concret a com es pot evitar aquest perill.

Cal reforçar la majoria necessària per a l’elecció del càrrec. Jo la primera vegada 
que vaig ser convocat en una delegació internacional va ser acompanyant el defen-
sor del poble europeu, del Parlament europeu, a Belgrad, perquè el Parlament serbi 
estava fent la Llei del primer defensor de Sèrbia. I la primera picabaralla que vam 
tenir Nikiforos Diamandouros, defensor del poble europeu, i jo mateix amb tots els 
parlamentaris serbis va ser que el volien elegir per majoria simple. I una majoria 
simple dona lloc a una possible supeditació partidària, no legítima –en aquest cas no 
és legítim, el partidisme–, d’un càrrec de control com és el de defensor.

Vostès saben que l’article 59.2 del text refós de la Llei municipal de Catalunya 
diu que cal una majoria de tres cinquenes parts en primera votació, i que en la se-
gona votació seria suficient amb majoria absoluta. Crec que fins i tot això s’hauria 
de revisar.

Cal dotar-lo d’independència econòmica, començant per la independència fun-
cional. No pot ser que un síndic sigui nomenat només per al període de legislatura, 
que me’l facin coincidir amb les eleccions, perquè anirà a mercè de les majories sor-
tides de les eleccions i perdrà capacitat de control.

Si és possible, i hauria de ser possible, no me l’ubiquin a la mateixa casa consis-
torial. No pot ser que el defensor tingui el despatx al costat de l’alcalde. Imagini’s 
la persona que presenta la queixa, que va i es troba a la porta del costat del despatx 
de l’alcalde, on ha de presentar la queixa. Els ho diré de manera gràfica: quan nos-
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altres vam demanar un local més ample que el del carrer Ample –perdó per la re-
dundància–, que no hi cabíem, se’ns va oferir a la plaça de Sant Jaume, i vam dir 
que ni parlar-ne. Com es podia imaginar que la gent que venia a presentar queixes 
de la  Generalitat o de l’Ajuntament de Barcelona entrés pel costat mateix on hi han 
les dues institucions que podien generar aquelles queixes que ens suscitaven? Encara 
avui, si més no a casa nostra, potser no a tot arreu, hi ha gent que entra a presentar 
queixes amb por, amb por a la represàlia, i hem de garantir al màxim la confiden-
cialitat i la possibilitat d’estudiar a fons aquelles queixes.

No pot ser que el personal al servei del síndic sigui personal al servei de l’ajun-
tament, dependent del Govern de l’ajuntament, perquè hi ha unes obediències, hi ha 
relacions jeràrquiques, eh? De vegades el síndic rep suport de l’assessoria jurídica 
municipal; si és possible, això s’hauria de foragitar. No estic i no estem –el que diu 
l’informe– negativitzant els serveis municipals, però si és un òrgan de control sobre 
el que fan els serveis municipals, no es poden confondre.

No pot ser que hi hagin ajuntaments on els regidors tinguin a la seva disposició 
còpia de les queixes, com passa ara. Una queixa ha de ser anònima, ha de ser confi-
dencial. Què li importa a un regidor o una regidora, la queixa que s’ha plantejat? Al 
contrari. Com limitem la llibertat de queixa si qualsevol grup municipal pot entrar 
a veure el registre i el contingut de les queixes?

No pot ser que hi hagin ajuntaments que impedeixin que el síndic o síndica pu-
gui rebre queixes sobre el personal de l’ajuntament. Per què no? És un tema que pot 
suscitar queixes. Els en posaré un altre exemple gràfic: en aquesta casa, que és el 
sancta sanctorum de la democràcia, evidentment cap síndic, ni el que els parla, pot 
entrar en el posicionament parlamentari, sent en el procediment administratiu. Hi 
pot haver matèries d’errors en procediment administratiu que puguin ser objecte de 
«mala administració» –utilitzo el concepte original del rei de Suècia quan va crear 
l’ombudsman– que puguin ser analitzables pel síndic.

Han de disposar, si és possible, d’una web independent de la de l’ajuntament, i més  
en els anys que estem i amb les tecnologies que podem fer servir. Quan vàrem es-
criure aquest informe, no hi havien portals de transparència en els síndics locals. Hi 
ha d’haver portals de transparència –i ara els ho dic com a síndic i com a encarregat 
per vostès que vetlli per la transparència a partir de la llei de Catalunya– en els quals 
s’hi han de publicar els pressupostos de manera desentrellada, totes les despeses que 
es vulguin fer, etcètera.

És necessària una plena independència del síndic o síndica tant en el seu estatus 
jurídic com en la seva autonomia organitzativa i pressupostària. És clar que hi ha 
d’haver un règim d’incompatibilitats. De vegades jo he rebut –i les accepto plena-
ment– crítiques d’algun síndic local, quan..., no es pot ser advocat amb despatx obert 
a tal població i fer de síndic local a la mateixa població, perquè aleshores podem 
acabar confonent els plànols professionals en els quals un s’ha de desenvolupar. Clar 
que algú em pot contestar que de vegades hem tingut autoritats molt més elevades 
amb despatxos també oberts mentre feien aquella autoritat; que passés no vol dir que 
no haguem d’intentar aquesta independència en plena incompatibilitat.

Ja des de fa molts anys, abans de la Comissió de Venècia, des de l’Institut Mun-
dial dels Defensors vàrem impulsar al Parlament del Consell d’Europa la Resolu-
ció 1959 de 2013, que la va elaborar un diputat català, el senyor Xuclà. A partir de 
l’acord de l’Assemblea Parlamentària es va fer un dictamen, que és plenament vigent 
avui, on es subratllava la necessitat de recursos plens, humans i financers en mans 
dels defensors a tots els nivells. També advertia, aquest dictamen, que compte amb 
una proliferació excessiva d’institucions de defensors quan no siguin absolutament 
necessàries.

Recomanem, doncs, que es reforci el prestigi social i institucional d’aquesta ins-
titució; que es garanteixi normativament la participació de tothom en el procés de 
selecció, amb una majoria qualificada; que s’eviti coincidir amb períodes electorals, 
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i, per tant, unes dependències amb les majories partidistes legítimes que surtin; que 
es fomenti la implicació d’entitats socials i veïnals en tot aquest procés, i que hi hagi 
una regulació concreta de possibles consultes a tota aquesta munió d’entitats a l’hora 
de designar un síndic local.

Nosaltres hem estudiat com el síndic local pot ser un òrgan independent que ha 
de fugir d’allò que a vegades hem trobat definit en alguns estatuts municipals de 
ser òrgan complementari de l’organització municipal. No són òrgans municipals, 
no són complements de l’Administració municipal. El síndic que els parla ha rebut 
múltiples invitacions del Govern de Catalunya per participar en òrgans administra-
tius, i sempre s’ha endut la mateixa resposta: no hi participarem. Anirem a totes les 
consultes que vostès vulguin, però no estarem com a membres fixos en un òrgan 
que prendrà decisions que després haurem de controlar. No són òrgans de caràcter 
complementari, ni tampoc són, com a vegades hem trobat en definicions, pont entre 
polítics, tècnics i vilatans. No, no són un pont entre polítics, tècnics i vilatans; són 
defensors que han d’atendre queixes sobre drets i les han de resoldre. I, per tant, han 
de tenir un organisme propi, han de tenir un registre propi i han de garantir la con-
fidencialitat en les seves tasques.

Han de ser el més transparents possible. Han de ser una institució remunerada; 
per tant, d’acord amb la feina que facin han de tenir una retribució. I no s’hi val a 
aplicar el criteri d’indemnització: «Miri, síndic, a les reunions que vingui cobrarà 
una indemnització.» No. Si es vol practicar això amb regidors i comissions, és ben 
legítim, però no en aquest càrrec. Cada ajuntament –i dependrà de la tasca i la di-
mensió– hauria de fixar una retribució del síndic. I, com deia abans, amb una plena 
transparència i ubicant-lo al mateix portal de transparència.

El personal en suport del síndic o síndica ha de ser independent i –ho he dit 
abans– sense prestar serveis a l’Administració municipal. I el retiment de comptes 
l’ha de fer en totes les seves dimensions, també en aquesta, davant del plenari.

Es pot estudiar –i aquest síndic no té cap fórmula màgica– quin és el nivell de 
les poblacions que realment requereixen o que justifiquen l’existència d’un síndic lo-
cal, perquè el síndic no és el carter del tsar: no és el que rep una carta d’un ciutadà 
i la tramet a l’Administració i, quan rep la resposta de l’Administració, li envia la 
resposta a qui li ha escrit; ni és el que entre dos veïns soluciona la problemàtica. Tot 
això té figures, i molt nobles, des del jutge de pau fins a d’altres.

L’ombudsman és una institució que entoma els temes de drets, hi entra a fons, i 
abans d’escriure a ningú busca la solució, si és que hi ha problema –perquè també té 
l’obligació, si no n’hi ha, de fer pedagogia, de convèncer la persona que s’ha queixat 
que allà no hi ha motiu de queixa, com fem any rere any amb més d’un 30 per cent 
de les rebem nosaltres. Si n’hi ha, primer de tot ha d’estudiar on és la solució, i ales-
hores començar a acumular informació per obrir els canals de solució del problema, 
mullant-se fins aquí dalt, i, per tant, sense cap por al compromís.

Això té represàlies. Clar que en té, de represàlies. No és un càrrec amic. És fa-
cilíssim, criticar un defensor o una defensora, perquè és impossible que agradi a 
tot l’arc parlamentari. Per experiència els diré que hi han parlamentaris que en de-
terminats temes ens aplaudeixen amb les orelles i tot, i en altres ens critiquen fe-
rotgement. Va amb la vida. I jo ja els ho vaig dir amb l’anècdota primera que vaig 
tenir com a defensor, en la meva primera presa de possessió. Álvaro Gil Robles, ex-
defensor del pueblo d’Espanya i comissari de Drets Humans a Europa, em va dir: 
« Rafael, si al acabar el mandato no te has ganado enemigos, lo has hecho fatal.» Jo 
això de «enemigos» ho convertiria en adversarios, eh? És que és lògic. I jo em tro-
bo amb defensors que tenen por. I no tenen por a la irregularitat, tenen por a dir les 
coses pel seu nom. I la meva gent sap que val més que ens estirin les orelles perquè 
hem entrat en un terreny que potser hem desbordat que no pas perquè hem deixat 
un dret lesionat. El que ens ha de fer vergonya és que quedin drets lesionats, no que 
entrem a estudiar cada problemàtica i busquem a fons les seves solucions.
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Nosaltres hem estudiat, per complementar aquesta figura, el que funciona en un 
gran nombre d’estats europeus, que són les figures de supervisió singular, quan des 
d’un defensor d’un determinat àmbit es fan convenis amb municipalitats, que, per 
les raons que sigui –per pressupost, per dimensió, per eficàcia–, estableixen un con-
veni amb el síndic perquè els faci unes visites sovintejades i un informe monogràfic 
anual sobre l’estat dels drets en aquella població. Estem en aquests moments vora 
una quarantena a Catalunya, i estem en les setmanes que, després d’haver lliurat 
l’informe anual al Parlament, lliurem informes a aquestes municipalitats, on o bé el 
síndic o bé els adjunts o bé, si ho volen, algú altre en el ple de l’ajuntament també ho 
van a explicar. Això és complementari amb l’anterior i, en definitiva, una i altra via 
serveixen per millorar la defensa de drets.

Torno a les beceroles de la figura de l’ombudsman. No volem substituir el poder 
judicial –aquest té el seu camí, el seu pressupost, el seu calendari–; és una figura 
paral·lela al poder judicial, té una forma molt més capil·lar i singular. I, més enllà de 
la llei, molt més enllà de l’article 27, paràgraf tercer, lletra c, hi pot haver la solució, 
que després, modulada, pot ajudar el legislador fins i tot per canviar de llei, i aquest 
és el gran encert de qui va crear la figura del defensor.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara faríem, tal com hem anunciat, el torn dels di-
ferents grups parlamentaris. Si els sembla bé, aquells grups que se’l volen partir dis-
posaran de vint minuts; si així ho demanen, els avisarem quan estiguin més o menys 
per la meitat, perquè el següent compareixent sàpiga el temps del que disposarà. Per 
tant, en primer lloc, tindria la paraula la senyora Francisca Valle, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo especial 
para los síndics municipales que hoy nos acompañan. Agradecerles, desde luego, la 
labor que hacen, porque es muy valorada por los ciudadanos, dada la cercanía que 
ustedes muestran, y, por tanto, me consta que es muy necesaria que la continúen 
haciendo.

Mire, señor Ribó, con el informe..., a mí me ha tocado el primer informe, este 
de la oficina itinerante del Síndic de Greuges, y yo creo que le puedo decir: «Hola, 
buenas tardes, muchas gracias, y adiós, muy buenas.» Con eso yo creo que podría-
mos acabar este informe. Menos mal que ha hecho usted la exposición conjunta de 
los dos informes, porque así se solapan los dos y queda como tendría que haber sido, 
un solo informe y el complementario detrás.

Usted ha hecho dos informes, y al hacer dos informes..., le quita tiempo de poder 
hacer otro informe que pudiera ser más necesario en este momento. Usted sabe muy 
bien que en todas las intervenciones que yo le hago siempre se le agradece el infor-
me que presenta, porque nosotros valoramos el trabajo que hay detrás y la utilidad 
de las recomendaciones que usted hace, pero es que hoy no puedo decirle esto, por-
que me considero estafada, fíjese, por el informe este que nos trae aquí, el primero 
de ellos. Porque es que no me gusta perder el tiempo ni que me lo hagan perder, tra-
tando de buscar... A mí me da la sensación de que con este informe que ha presen-
tado... Hay cuarenta páginas, aproximadamente, y parece que trata de buscar usted 
una serie de alabanzas al trabajo que ha realizado paseándose por los municipios. 
Y es que aquí deberíamos estar, y estamos, creo yo, para cumplir con la obligación 
que nos han encomendado, no para jactarnos del trabajo que hacemos. Y eso, le re-
pito, es lo que me parece a mí el primer informe que usted presenta.

Como le digo, me da la sensación de que es un informe que es, bueno, para darse 
usted mismo jabón, para enaltecerse y para que los partidos a quienes usted sirve, 
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pues, le ensalcen en el trabajo que realiza. Y yo, pues, ya se lo he dicho, no voy a 
entrar en este juego. No pienso decirle, pues, eso, que me parece un buen informe.

Me parece impropio, además, que nos traiga aquí informes como este, que solo 
sirven para alimentar su ego –así se lo digo–, teniendo pendientes tantos otros te-
mas, que como usted bien ha dicho hace un momentito...

El president

Senyora diputada, li pregaria que mantinguéssim el respecte entre institucions... 

María Francisca Valle Fuentes

Por supuesto.

El president

...i el síndic de greuges. I li faig una precisió, perquè és important: qui ha decidit 
posar a l’ordre del dia d’aquesta comissió l’informe és la presidència, sotmetent-lo a 
consideració de tots els grups; ho dic perquè no és el síndic que ha dit què havíem 
de discutir o deixar de discutir. I el síndic ha fet el que creia oportú, i que aquesta 
Mesa veu perfectament bé, que és lliurar un informe de balanç de totes aquelles ac-
tivitats que ha fet.

Però sí que li pregaria un punt de respecte institucional, des de la crítica més pro-
funda que vulgui fer en el sentit, doncs...

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, señor presidente. 

El president

...que és una tasca del senyor síndic.

María Francisca Valle Fuentes

Muchas gracias, presidente. Yo también pediría un poco de respeto para todos 
los ciudadanos y que la elaboración de los informes que se hagan..., sean realmente 
de vulneración de derechos de los ciudadanos, de todos los catalanes. Eso también 
es pedir respeto.

Dicho esto, como ha dicho el señor Ribó, lo que nos tiene que dar vergüenza es 
que queden lesionados algunos derechos –lo acabo de oír en esta comparecencia. 
Y yo repito: efectivamente, tendría que dar vergüenza al ombudsman, al síndic de 
greuges, que queden lesionados derechos de más de la mitad de la sociedad cata-
lana, que están siendo vulnerados, de los cuales hemos solicitado informes y no se 
han traído aquí.

Me gustaría saber qué conclusión podemos sacar de este informe, del primero 
de ellos, repito. Mire, usted lleva ya en funciones un mes. Con la presentación de 
este informe veo todavía más necesaria la petición que ya le hemos hecho: lo que 
tiene que hacer usted es dimitir y dejar paso a otra persona que encarne la función 
que usted está realizando de una forma neutral y que defienda a todos los catalanes 
por igual.

Como le he dicho, este informe a mí me da la sensación de que es la justificación 
de algunos de los paseos que usted se ha dado por diferentes municipios, muchos 
municipios de Cataluña; en muchos de ellos existe el síndic municipal. Y yo le pre-
guntaría... Vamos a ver, esto que usted ha dicho antes: «Lo que nos tendría que dar 
 vergüenza es que queden derechos lesionados.» Yo le pregunto: ¿dónde está el infor-
me de vulneración de derechos de más de la mitad de la sociedad catalana que se 
llevó a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2017? ¿Dónde está el informe de vulne-
ración de derechos de los catalanes cuando los partidos separatistas dejan de atender 
sus obligaciones parlamentarias obstruyendo la función de este Parlamento, cuando 
se levantan de las comisiones y se marchan obstaculizando las votaciones y se van 
a Madrid a ver el juicio del procés? ¿Dónde está el informe de vulneración de dere-
chos...?
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El president

Senyor diputada, li pregaria, eh?, que se cenyís als termes del que s’explicita en 
l’informe, que té un títol i un contingut molt explícit, que a vostè no li plau, em sem-
bla que és evident, però, en qualsevol cas, no sortim del debat. Perquè si traslladem 
aquest debat tindrà rèpliques pels altres grups i al final acabarem no fent la funció 
pròpia d’aquesta comissió, que és avaluar i posicionar-se i demanar informacions i 
fer els aclariments i les crítiques que s’escaiguin a l’informe que estem en aquests 
moments substanciant, que li recordo que és l’oficina itinerant del Síndic de Greu-
ges, amb un balanç dels vint anys de gestió.

María Francisca Valle Fuentes

Le vuelvo a agradecer, señor presidente, las consideraciones que usted me hace, 
se lo voy a agradecer continuamente, pero creo que hay libertad de expresión, ¿ver-
dad?, creo –creo– que estamos hablando de las funciones del síndic, y creo también 
que he dicho... En primer lugar, lo primero que he dicho es que con decir «buenas 
tardes y adiós, muy buenas» se acababa lo que yo podría decir de este informe. (Veus 
de fons.) Por tanto –por tanto–, creo que es necesario que aquí se debatan los in-
formes que interesan a todos los catalanes: vulneración de derechos. Y yo estoy ha-
ciéndole unas preguntas al señor síndic, y creo que me podrá responder en su turno.

El president

Perdoni, però és que vull insistir-hi. 

María Francisca Valle Fuentes

No, no...

El president

Tenim una comissió cada mes –escolti’m, ara– del Síndic de Greuges en les que 
substanciem uns informes que són els que arriben del síndic. Vostès tenen la possi-
bilitat, i l’han exercit, i està molt bé que l’exerceixin, de demanar informes explícits 
al senyor síndic, així s’ha votat per part de la cambra. Per tant, aquestes opcions les 
tenen. El que estem fent avui és substanciar un punt de l’ordre del dia que té a veure 
amb el contingut de l’informe que ens tramet el síndic.

I li pregaria, per enèsima vegada... No és un tema de llibertat d’expressió, és un 
tema d’ordenació del debat. Vostè pot expressar-se en els termes que vulgui, però 
s’ha de cenyir a l’informe que estem debatent en aquests moments. I el que estem 
debatent...

María Francisca Valle Fuentes

Perfecto.

El president

...són els vint anys del Síndic de Greuges arreu dels pobles de Catalunya. Jo li 
pregaria que ens cenyíssim a això.

María Francisca Valle Fuentes

Perfecto. Pues sí, señor presidente, me voy a ceñir. Le voy a hacer una pregunta 
al señor síndic que tiene que ver con un municipio, con el municipio de Martorell. 
Quiero saber cuándo va a hacer el señor Ribó el informe que se refiere a la vulne-
ración de derechos de los funcionarios operadores jurídicos y justiciables que están 
trabajando en las instalaciones de los juzgados de Martorell y que no pueden traba-
jar porque estos juzgados han tenido que ser cerrados. Creo que el artículo 26.e de 
la Ley de sindicatura de greuges así le obliga.

Por lo tanto, me gustaría que me contestase como mínimo esta pregunta. Y si 
pudiese ser a todas las demás que le he hecho –es decir, cuándo va a realizar los 
otros informes que vulneran los derechos de más de la mitad de los catalanes–, se 
lo agradecería enormemente.

Gracias.
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El president

Gràcies, senyora diputada. A la segona part de la intervenció li resten deu minuts 
i una mica més, gairebé onze minuts. Tindria la paraula el senyor Manuel Rodríguez 
de l’Hotellerie.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. També em sumo, com ha fet la meva companya, a la 
benvinguda als síndics locals, i a agrair la seva tasca i les funcions que estan realit-
zant actualment.

En primer lugar, y con carácter previo, al señor Ribó, síndic en funciones desde 
el 1 de marzo..., se lo voy a recordar cada vez que tenga una intervención y lo tenga 
delante: después de acabar un segundo mandato de nueve años, de estar un total de 
quince años al frente, le pregunto si tiene la intención de dimitir. En su último in-
forme anual que presentó dijo que sería el último. Y ya se lo dije, con total sinceri-
dad: espero que cumpla, que deje paso y que no tenga que venir a presentar ningún 
informe más aquí, porque este ya no es su sitio. Se lo digo para que no alargue más 
esta amarga agonía y no aproveche el bloqueo político para resistir en el cargo. Hay 
que dar paso a otra persona que pueda garantizar un mínimo de objetividad e im-
parcialidad. Lleva treinta y dos días en funciones; no espere ni un día más y dimita.

Amb relació a l’informe «La Sindicatura Municipal com a Ombudsman indepen-
dent. La situació a Catalunya», bé, al contrari del que ha comentat la meva companya, 
sí que crèiem que aquest informe era central, l’altre era més aviat més complemen-
tari. Les sindicatures o defensories municipals tenen un paper molt important en el 
conjunt dels municipis: defensen els drets de les persones i garanteixen el dret a una 
bona administració.

També fan el control addicional que supervisa la gestió de l’Administració, i a 
hores d’ara també tenen una sèrie de noves funcions que s’han anat redefinint, am-
pliant, adaptant a les necessitats i els reptes de la democràcia moderna. S’hi han afe-
git noves funcions específiques, com ara les empreses..., és a dir, també valorar els 
drets vulnerats per les empreses que ofereixen el servei públic; d’altres de dret pri-
vat que depenen dels ajuntaments, o que també són concessionàries dels serveis dels 
ajuntaments, com ara el tema de la neteja viària, aigües, llum, via pública, etcètera.

El marc normatiu està clar, està previst a l’article 78.4 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i també hi han variants a 
nivell municipal del que a vegades veiem previst al reglament orgànic municipal a re-
glaments de participació ciutadana i a reglaments municipals propis. Només un 19 per  
cent ho tenen regulat abans de l’any 2003, enfront del 81 per cent que necessita una 
adaptació reglamentària a l’actualitat.

I hi han aspectes importants, que creiem que són molt importants, com ara el 
tema dels processos de selecció –s’ha de donar transparència, imparcialitat, legiti-
mitat– i el nomenament davant el plenari municipal o del consell en qüestió, que ha 
de ser transparent i imparcial, i valorar la competència i qualitats de les persones 
que opten al càrrec.

Quant a la qüestió de l’elecció del síndic local, ha de ser per una majoria qualifi-
cada de vots, que és una recomanació que es fa a l’informe que hi estem totalment 
d’acord, per tal de donar legitimitat a la persona i a les seves decisions. Però nosal-
tres hi afegiríem que en el procés d’elecció la persona, a més, ha de ser objectiva, 
neutral; ha de tractar els temes amb absolut respecte a la pluralitat política i ha de 
vetllar pels drets del conjunt de la ciutadania.

Per què dic això? Perquè recentment hem trobat, en el cas de Sant Cugat del 
Vallès, un síndic clarament polititzat, que ha penjat al seu web un manifest de su-
port als polítics separatistes que es troben en una situació de presó preventiva i que 
va treure això del seu web després d’una denúncia de la junta electoral de zona del 
Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Però, en 
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canvi, va retreure que el nostre grup judicialitzés la política. Això creiem que va en 
contra de qualsevol marc d’imparcialitat i objectivitat per part de qualsevol síndic.

Torno al tema del procés de selecció. Hi ha un apartat, a la pàgina 17, on es par-
la d’un supòsit excepcional –que també n’ha parlat vostè– que es preveu, com el 
mèrit d’haver fet o exercit una militància política en un partit polític concret. I, a 
més, aquella persona va ser el fundador de la secció local d’aquest partit, i aquesta 
persona va ser escollida com a defensor local. Evidentment, això ens sembla una..., 
bé, creiem que..., com a mínim voldríem saber de quin municipi es tracta, concre-
tament. I altres supòsits, que tenen com a òrgan de caràcter complementari o com a 
pont entre polítics, tècnics i vilatans per millorar la convivència, que..., òbviament, 
això no és un tècnic, és una altra cosa, més aviat és un departament al servei del 
govern en qüestió.

Aquí la problemàtica quant a l’elecció del síndic que es dona a la majoria dels 
municipis és l’elecció que correspon a l’alcalde en un 47,7 per cent i en un 11,40 per 
cent a l’equip de govern. És a dir, estem parlant de que un 60 per cent dels síndics 
locals estan escollits directament pel govern de torn. És a dir, el govern de torn és 
qui determina qui serà el síndic local. I, en canvi, un 13,60 depèn de la junta de por-
taveus o de tot el plenari, i un 9,1 per convocatòria pública. Evidentment, això cal re-
vertir-ho, perquè el que tenim és una persona al servei del govern de torn que només 
és una façana i una etiqueta, i que actuarà depenent dels criteris de l’alcaldia de torn.

Amb relació a la qüestió normativa, a la majoria d’ajuntaments, segons diu l’in-
forme, cal un reglament específic que reguli el procés de consulta ciutadana amb les 
suficients garanties i transparència.

Altres qüestions són el tema del quòrum d’elecció, és a dir, tres cinquenes parts 
del plenari en primera votació i majoria absoluta en segona votació –que això seria 
un desideràtum, però que no es porta a terme–, i que els períodes d’elecció serien 
entre quatre i cinc anys, és a dir, coincidint amb el termini polític del govern de torn.

Vostè també ha parlat de la supeditació al poder polític. És a dir, amb aquests ter-
minis i, a més, amb la qüestió de l’elecció, hi ha una possible supeditació d’aquests 
síndics locals a l’alcalde de torn. Doncs jo crec que seria important supervisar també 
el síndic en qüestió quan es supedita al poder local sense cap tipus de..., bé, obviant el 
criteri d’imparcialitat.

També es comenta la qüestió de les incompatibilitats, atès que és desitjable que 
la persona no militi a cap partit polític ni sindicat, que no dugui a terme activitats 
remunerades ni cap altra funció o professió pública o privada. I hi afegim nosaltres: 
que no hagi estat representant d’un partit polític durant els cinc últims anys, per evi-
tar qualsevol vinculació política i donar legitimació al càrrec, com la nova proposta 
que fem nosaltres, des del Grup Parlamentari de Ciutadans, la nova llei del síndic, 
en què proposem que aquesta persona durant els últims cinc anys no hagi tingut vin-
culació política ni representació política a cap partit polític.

A més, creiem que ha de ser una persona que sigui o llicenciada en Dret o en 
Administració Pública, i que conegui l’Administració local. Perquè no es tracta d’un 
jutge de pau –és una qüestió molt diferent–, sinó d’una persona que ha de tenir els 
coneixements adequats per tal de poder donar resposta.

Amb relació a l’estructura organitzativa i als mitjans respecte a la remuneració, 
òbviament, creiem que és molt important, ha de ser una remuneració adequada, en 
termes comparatius, amb la d’altres funcionaris de la mateixa Administració per ga-
rantir la seva independència i imparcialitat.

Respecte als mitjans econòmics, es parla de disposar de recursos suficients i de 
tenir un pressupost diferent. Tot i així, aquesta qüestió no es pot plantejar, creiem 
nosaltres, sense un compromís polític dintre del marc municipal. Per quina raó? 
Perquè els pressupostos municipals, com a tals, estan ja regulats, i hauria de ser 
un capítol o un subcapítol nou dintre d’aquest pressupost municipal. I sense aquest 
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compromís polític, sense unes partides pressupostàries adequades i sense estudiar el 
marc normatiu actual, no es podria portar a terme, aquesta partida pressupostària.

Altres aspectes importants a destacar són la possible remoció del càrrec, que s’ha 
de garantir. Que pugui estar, el síndic local, al capdavant sense interferències políti-
ques de cap tipus. També es parla de la qüestió de la immunitat personal en l’exerci-
ci del seu càrrec, ja sigui per sancions disciplinàries, administratives o penals. Tot i 
així, aquesta qüestió pot sobrepassar els límits competencials d’un municipi amb re-
lació a les qüestions d’àmbit penal, i creiem que això sí que mereix un estudi jurídic 
concret, és a dir, la qüestió de la immunitat personal amb relació a aspectes penals.

Quant a la rendició de comptes, han de publicar una memòria o informe i donar 
compte al plenari –tot i que en molts municipis no es fa– o s’han de retre comptes de 
la seva activitat. Totalment d’acord. Però un 88,6 per cent presenta un informe anual 
al ple, i només un 11,4 el presenta a la junta de govern local. És a dir que hi ha un 
percentatge –encara que sigui baix, creiem que és important– que no dona comptes 
ni elabora cap informe anual.

Quant al registre de queixes, totalment d’acord que manca una regulació especí-
fica. Només al 18 per cent dels casos es recull la necessitat que es disposi d’un re-
gistre de queixes, i només un 14 per cent el té dins de la seva normativa. I, tot i així, 
a hores d’ara hi ha un municipi on no es dona aquesta rendició, fins i tot en aquells 
que tenen el conveni amb l’oficina del Síndic de Greuges. Com bé sap, hi ha defen-
sors locals i hi ha d’altres municipis que tenen signat un conveni amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya, i el síndic de greuges es passeja pels diferents municipis, rep 
les queixes i elabora un informe concret.

Doncs bé, jo podria parlar del meu municipi, de Sitges, per exemple. Al meu 
municipi vostès han elaborat un informe, i encara estem esperant que l’actual equip 
de govern, l’alcalde, doni compte de l’informe de l’any 2017 al plenari, i encara no 
l’ha presentat. Crec que als municipis on té el síndic el conveni signat s’ha de fer un 
seguiment i s’ha de donar compte al ple dels informes locals que elabora el síndic. 
Com a mínim, ja que tenim aquest conveni, el Síndic de Greuges de Catalunya ha 
d’instar els governs locals per tal que presentin aquest informe i es doni compte als 
municipis i al plenari.

I bé, finalment, es parla de la col·laboració, a l’inici, amb quaranta-quatre ajun-
taments. Sí que ens agradaria saber quins són aquests quaranta-quatre ajuntaments, 
si n’hi han més, també, o si hi ha municipis que no han volgut participar-hi, i com 
valora el síndic que la junta de govern local esculli els síndics de greuges locals.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, tindria la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Síndic, l’equip que l’acompanya; síndics municipals, moltes 
gràcies per ser aquí avui, també. Bé, jo m’afegiria, abans d’iniciar..., a les paraules 
que ha dit el president de la comissió, i és que ens estem acostumant massa sovint a 
treure temes que no toquen del que hi ha en les ordres del dia de les comissions, i, 
per tant, em sumo a aquest advertiment que fa el president, però no només per part 
de Ciutadans, que ha sigut en aquest cas..., sinó per tots els grups, perquè ens hem de 
cenyir al que tenim sobre la taula; si no, no estem fent la funció que ens toca.

Dit això, jo faré els dos informes, perquè soc aquí sola; per tant, els faré tots dos, 
de cop. I, per tant, començo pel primer, de l’oficina itinerant. Bé, en aquest informe 
hi han moltíssimes dades; per tant, no cal anar-les repassant, es poden mirar perfec-
tament, i vostè n’ha repassat unes quantes, però sí que m’agradaria destacar algunes 
coses que ha comentat i algunes coses que m’han suscitat algunes preguntes.
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És cert que..., vostè deia que, quan fan les visites als diferents municipis, hi ha 
una manca de..., que la gent sigui escoltada. Aquest problema social que tenim no 
és només un tema que el síndic hagi constatat, sinó que passa en moltes àrees de la 
nostra vida social, i és evident que potser el que ens manca, en aquesta societat que 
vivim..., és la falta d’escoltar la gent i la capacitat d’entendre i de ser empàtics per 
posar-nos al lloc dels altres, a part d’ajudar-los, evidentment, a intentar resoldre els 
seus problemes, les seves queixes o els seus neguits, eh? Per tant, aquest és un punt 
que m’agradaria destacar: no és només una cosa del síndic, passa en molts àmbits, i, 
per tant, val la pena deixar-ho aquí sobre.

M’agradaria fer-li algunes preguntes, a veure si me les pot respondre. Ha dit 
vostè que en alguns llocs es fan en seus de l’ajuntament, les visites, en alguns altres 
llocs es fan en d’altres. A mi m’agradaria saber si donen més resultat..., és a dir, si hi 
han més queixes quan el síndic es desplaça a un lloc que no és de l’entitat municipal. 
No sé si s’entén, la pregunta. (Veus de fons.) Sí, eh?

Després, m’agradaria també que em poguessin donar dades sobre el tant per cent 
de queixes que hi ha a través de les xarxes i de queixes que tenim a través d’aquestes 
visites itinerants que estem fent per poder-ho comparar, no? Em sembla que ha co-
mentat que és el 10 per cent de queixes quan ho fem de forma itinerant; quantes en 
tenim, a nivell de xarxes? Perquè hem parlat de que hi ha una fractura digital. Bé, 
estaria bé saber-ne les dades per saber si hi ha una fractura digital, realment.

Llavors, també m’agradaria saber: els desplaçaments que es fan en els diferents mu-
nicipis, quin protocol tenen? Com ho decidim, qui es va veure? Quines prioritats fem, 
per anar-los a veure? Qui decideix quins municipis es van a veure i per quines circums-
tàncies?

Bé, jo, d’aquest primer informe..., ho deixaria aquí. He fet unes quantes pregun-
tes, que crec que reflecteixen bé el detall de totes les dades que hi han en l’informe.

De l’altre informe, sí que m’agradaria destacar –que ja ho ha fet vostè i també ho 
ha fet el grup que m’ha precedit– el tema de la independència dels defensors muni-
cipals. Sí que és cert –és cert– que en alguns municipis –no m’atreviria a dir quants, 
perquè tampoc en tinc les dades, i també potser estaria bé tenir-les– els defensors 
del poble venen determinats o s’han escollit perquè han tingut algun valor en el món 
de la política, no? Perquè al final acaben dient «persones rellevants de la societat...», 
i al final acaba sortint algú que ha militat en algun grup polític, que ha set regidor 
de l’ajuntament... Per tant, m’agradaria saber també, aquestes dades, si les tenim. Si 
és cert això que diem, eh? És a dir, hauria de tindre independència, però realment 
ens trobem amb una altra cosa. És així o no és així?

L’altra cosa és –que també hauria d’estar molt regulat– el tema de que normal-
ment –i també s’ha dit aquí– el defensor del municipi està escollit bàsicament per 
l’equip de govern; ja no vull dir només l’alcalde, sinó en conjunt, l’equip de govern. 
És molt difícil, des de l’oposició, poder donar altres noms, quan el primer que se’t 
planteja ja és el que mostra l’equip de govern. Per tant, la independència aquí co-
mença ja a decaure de forma estrepitosa.

D’altra banda, també m’agradaria saber si el síndic ha rebut algun suggeriment o 
alguna demanda de municipis que diguin com s’ha de regular o com s’hauria de fer 
el nomenament d’aquests síndics. O sigui, els ajuntaments li han fet alguna deman-
da, d’això? Saben realment, els ajuntaments, com ho han de fer i de quina manera? 
I els reglaments? Podem parlar d’un reglament específic, hem dit; hi han ajuntaments 
que ho tenen a dintre del ROM. Potser estaria bé assegurar com hem de fer aquest 
reglament, no? Realment ha d’estar dintre del ROM? El fem específic per a això? De 
quina manera ho fem? Potser tots aquests dubtes també susciten que els ajuntaments 
tinguin varietat, bé, de maneres de procedir. Per tant, estaria bé poder tenir i definir 
aquest reglament.

I també m’agradaria acabar –i acabaré, perquè no m’allargaré gaire més–..., la 
formació dels síndics, eh? Quina formació...? Cal que els síndics tinguin una for-
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mació específica? Ho poso sobre la taula, no ho sé. Crec que persones rellevants 
de municipis que hagin treballat molt en un municipi no tenen per què tindre una 
formació específica, i tenen molt coneixement d’un municipi. Per tant, potser sí que 
discreparia una mica del que ha dit el company d’abans, de que haurien de tindre 
una formació de dret o del que sigui, perquè penso que hi ha gent molt capacitada 
per poder tirar endavant la tasca de síndic municipal que coneix molt les poblacions, 
que ha estat molt involucrada en moltes entitats, en associacions, que ha sigut molt 
rellevant per a aquell municipi. I, per tant, m’agradaria saber l’opinió que té el síndic 
respecte a aquest tema: cal o no cal, una formació específica per als síndics?

I ho deixaria aquí. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. No havent-hi, ara, cap representant de cap dels 
dos subgrups parlamentaris, seria el torn del Grup Republicà, i en primer lloc tin-
dria la paraula la diputada senyora Gemma Espigares... (Veus de fons.) Ah, perdó. 
No..., n’havia pres mala nota. La diputada Najat Driouech, i després entenc que do-
naríem la paraula al Gerard... (Veus de fons.) Ah, a vostè. (Rialles.) D’acord. No és el 
que m’havien dit al començament. (Veus de fons.) D’acord, és que no l’havia... Per-
fecte, perquè ens acaba de resoldre un dubte, allò, reglamentari que teníem. Li ho 
agraeixo molt. Diputada, té la paraula.

Najat Driouech Ben Moussa

Moltes gràcies, president. Bona tarda, síndic, síndic adjunt i totes les persones 
que avui l’acompanyen. I en especial voldríem aprofitar la nostra intervenció per 
saludar els síndics locals que ens acompanyen: els síndics de Rubí, Santa Coloma, 
Mollet del Vallès, Terrassa, Sabadell, Barcelona –i la seva adjunta–, i també el co-
ordinador del Fòrum de Síndics Locals i el síndic de la Universitat de Barcelona.

Bé, dit això, jo sí que intentaré una mica centrar-me en el que ens toca per l’ordre 
del dia, que és el tema de l’informe que avalua una mica els vint anys, diguem-ne, 
de les visites arreu del país, i que, d’alguna manera, intenta donar resposta a les 
 necessitats que puguin sorgir arreu del país.

És cert –i aprofito que així ho diu l’informe– que també se li hauria d’agrair a la 
diputada que ho va, diguem-ne, proposar en el seu inici, la Carme Vidal Xifre. I per 
què ho dic? Perquè jo crec que és necessari; és necessari que puguem ser-hi, en els 
diferents territoris, és necessari que puguem escoltar la ciutadania. I una institució 
com el síndic hi ha de ser, i hi ha de ser tant a les grans ciutats com Barcelona com 
a una ciutat petita o a una ciutat veïna meva, que és la de Teià, que em consta que 
també vostès van ser-hi.

També dir que nosaltres considerem que és molt important que la institució es 
pugui apropar, i, tal com diu l’informe, no només per recollir les queixes, sinó una 
mica..., aquesta humanització del síndic com a tal. Vostès en el seu informe inclús 
indiquen que amb les visites presencials aconsegueixen que moltes persones vinguin 
a exposar les seves queixes, o potser no són queixes, simplement són un neguit que 
al final s’acaba materialitzant en una queixa, i els mateixos treballadors o les perso-
nes que acompanyen el síndic ajuden a elaborar aquesta queixa.

I ja ho ha recollit també la companya Moreta, i jo també hi voldria incidir: crec 
que és molt important..., la ciutadania, i sobretot els ciutadans més vulnerables, ne-
cessiten que se’ls escolti, necessiten que se’ls informi sobre els seus, diguem-ne, 
drets, sobre les queixes o aquest neguit que porten, i sobretot necessiten que els 
orientin adequadament, tal com ha explicat el senyor Ribó en la seva intervenció. 
I sobretot les persones més vulnerables; les persones més vulnerables sovint estan 
ja en una espiral que els és molt difícil poder expressar-se i que algú els escolti. El 
fet de que l’oficina del síndic es pugui traslladar al seu territori i que pugui escoltar 
i recollir aquesta queixa penso que és del tot important.



DSPC-C 233
1 d’abril de 2019

Sessió 10 de la CSG  17 

I una cosa també que val la pena dir és que a vegades ens pensem que, com a 
ciutadans i ciutadanes, estem molt avançats i que a nivell tecnològic tothom està al-
fabetitzat digitalment, i això no és cert. Tal com ha comentat vostè, senyor síndic, 
tenim una bossa de persones que no estan alfabetitzades digitalment, i l’accés al 
síndic..., l’única manera, diguem-ne, per fer-ho més efectiu són aquestes visites que 
es fan presencials al territori, ja que mitjançant les diferents aplicacions i les noves 
tecnologies, si no estem alfabetitzats..., aquestes persones, amb tota la seva vulnera-
bilitat, encara estarien en una bossa molt més gran.

És important també –i això també ho recull l’informe– l’anunci, no? Jo recor-
do..., en el meu municipi vostè hi va venir fa potser tres anys, al Masnou, i recordo 
que vam rebre informació als nostres municipis que ens despertava aquesta cons-
ciència, si no ens n’havíem recordat, de que existeix el defensor del poble, no?, i so-
bretot la pàgina web, inclús, del mateix consistori indicava o anunciava, diguem-ne, 
la visita, el lloc i l’espai on estaria ubicat el síndic. I això jo crec que és molt impor-
tant, perquè anar a visitar el territori, acompanyar amb aquesta difusió, ajuda també 
a que la gent recordi que hi ha aquesta institució, la institució del síndic.

Cent quaranta desplaçaments anuals són importants, no sé si són prous. Segu-
rament molts municipis voldrien que els anéssiu a visitar, segurament moltes insti-
tucions també necessitarien ser visitades, però déu n’hi do, cent quaranta no deixa 
de ser un nombre prou important. I el que és molt important són les visites –ja ho 
hem treballat en altres informes en aquesta comissió anteriorment– que es fan a les 
institucions, no només educatives, no només a les d’infància, per poder, diguem-ne, 
veure in situ com és la situació, com està tractada la nostra infància, com està trac-
tada la nostra gent gran, quin tracte reben, per exemple, les persones retingudes en 
una comissaria, etcètera. Tota aquesta tasca és molt necessària, cal que es continuï 
fent; més que res, per poder garantir els drets de les ciutadanes i els ciutadans, no?

Per una altra banda, a mi m’agradaria molt saber..., perquè en l’informe sí que 
s’explica una mica..., es parla, però breument, sobre la tipologia de queixes que es 
recullen, diguem-ne, en aquestes diferents oficines que s’instal·len arreu del país. 
A mi m’agradaria, si és possible, senyor Ribó, que ens poguessis detallar, sobretot 
d’aquests perfils més vulnerables, quines són les queixes més accentuades, no?, més 
importants.

I un altre tema que crec que és important és la tipologia, diguem-ne, d’edat, o 
el perfil, diguem-ne, d’usuaris o de persones que fan servir el síndic itinerant. I hi 
insisteixo: i per què faig aquesta pregunta? Perquè penso que..., no sé si la gent jove 
coneix o fa servir el que és la vostra institució, i per aquest motiu voldria saber quin 
és l’ús que fa el perfil més jove de la institució del síndic.

Abans de finalitzar, m’agradaria acabar dient que avui..., en aquest Parlament crec 
que hem signat un acord, un acord on tot l’arc parlamentari ha estat present, que és 
la taula en contra, diguem-ne, de qualsevol tipus de feixisme i racisme, on vostè tam-
bé, com a síndic, hi és, i, a part de que vostè també hi és, quasi setanta entitats també 
hi són, i crec que això és important. Això cal que ho ressaltem més en una comissió 
com és aquesta, la del Síndic de Greuges, i ens n’hauríem de sentir orgullosos com a 
parlament i esperem ser exemple per a altres parlaments.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Per referir-se al segon punt de l’ordre del dia, 
té la paraula la diputada senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president, i disculpi la coordinació que hem hagut de fer a última hora. 
A banda de sumar-me als agraïments que molts dels companys han fet, crec que la 
millor manera de respondre a l’agraïment per part dels síndics locals és poder ce-
nyir-nos a parlar d’aquest informe, però sobretot a donar-los a ells la veu. Per tant, 
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entenc que la millor manera com ho podem fer també és convidar-los a comparèixer 
al Parlament de Catalunya, a la comissió que la resta de diputats també proposin, 
perquè ens expliquin aquest informe que fan del Fòrum de Síndics i Defensors Lo-
cals de Catalunya. També perquè tenen molts elements de coordinació amb el sín-
dic, que és una de les preguntes que li faré, i perquè ens expliquin també tota aques-
ta xarxa de coordinació que fan de treball conjunt i de formació per a la resta de  
síndics.

I, aprofitant que també hi ha un síndic universitari, doncs..., també serà una bona 
mesura, no només perquè ens expliqui les problemàtiques amb les pràctiques que 
sembla que hi ha a les universitats i que alguns han posat damunt la taula, sinó tam-
bé aquells problemes econòmics que últimament exposen i també el silenci ensordi-
dor que hi ha, tenint professors universitaris que estan empresonats i a l’exili.

Les recomanacions que fa el síndic al segon dels informes que discutim avui les 
compartim en bona part. En allò que puguem, des d’Esquerra Republicana també 
incentivarem els nostres regidors, els nostres alcaldes i alcaldesses, perquè puguin 
donar compliment a les recomanacions que fa, perquè algunes d’elles és prou neces-
sari que les posem damunt la taula i que les canviem.

I, en aquest sentit, plantejar-li cinc qüestions concretes. La primera parlava de la 
no militància per garantir la independència d’aquests síndics i que no fos l’alcalde 
qui directament els nomeni, perquè, de fet, deia vostè que no han de ser un instru-
ment apèndix a l’executiu, i, per tant, com podem fer-ho per tirar endavant aquesta 
recomanació que vostè fa. No sé si això ha de ser a través d’una llei; demanar-li, en 
tot cas, com creu que podem posar solució a aquesta recomanació que feia.

La segona és amb relació al nombre de síndics locals que hi ha. Si ho tenim ben 
entès, a Catalunya ara mateix n’hi ha quaranta-dos. En tot cas, quina creu que és 
vostè la dimensió que justificaria que hi hagués un síndic local? Ha de ser només la 
dimensió o hi ha d’haver altres criteris?

I, en aquest mateix sentit, no sé si en tindrà les dades, però, preguntar-li: en 
aquells llocs on hi ha síndic local, el nombre de queixes o el nombre de contactes 
amb la sindicatura augmenta, disminueix o no hi té cap mena de vinculació directa?

La quarta és amb relació als temes de formació i titulació que dos dels diputats 
que m’han precedit comentaven, i, per tant, simplement sumar-me a la petició que 
feia la diputada Moreta. I un matís, eh?: al meu entendre, la formació universitària 
no ho és tot. Vull dir, en aquest sentit, compartir el que la diputada Moreta posava 
damunt la taula, però, en tot cas, preguntar-li a vostè quina opinió li mereix.

I la cinquena, preguntar-li per la coordinació que hi ha entre el Síndic de Greuges 
i les sindicatures locals, i, en tot cas, si és millorable –perquè entenem que sempre 
tot té cabuda que millori–, quins podrien ser aquests elements de coordinació que 
podrien millorar.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn correspondria al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, i tindria la paraula el diputat senyor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies, president. Bona tarda, síndic i síndic adjunt, Jaume Saura. També afe-
gir-me a donar la benvinguda a les síndiques i als síndics que avui ens acompanyen en 
aquesta sessió. I també aprofito per subratllar la proposta de qui m’ha precedit en l’ús 
de la paraula, que estaria bé que algun dia poguessin comparèixer per explicar-nos 
exactament, doncs, quina és la seva experiència, diguem-ne, en la gestió de la seva 
responsabilitat que tenen als municipis.

En primer lloc, permetin-me que emfasitzi que a nosaltres ens sembla enorme-
ment positiu, el servei de desplaçament del síndic al territori. Els resultats d’aquest 
servei són molt obvis, llegint aquest informe, i també, doncs, considerant el que és 
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l’increment d’usuaris que el Síndic de Greuges té en general. Per tant, de ben segur 
que això respon, també, al coneixement de la ciutadania per part de la institució, i, 
per tant, també segur que hi té molt a veure el que és el desplaçament del servei del 
síndic en el territori. Per tant, ens sembla que aquest és un servei enormement posi-
tiu i que està donant uns resultats molt interessants.

De fet, coincidim plenament amb el que han estat els criteris que vostè, síndic, 
ens ha manifestat sobre el que considera que ha de ser, diguem-ne, el servei del sín-
dic i els síndics locals, i també les pors o els interrogants que ens ha anat situant del 
que no ha de ser..., probablement el seu èmfasi el posava a dir «no ha de ser això», 
eh?, i, per antagonisme, ha de ser una altra cosa, i, per tant, el que segurament no 
queda tan clar en aquests informes és el que realment és tot plegat, no? I, per tant, 
aquestes són, diguem-ne, algunes de les preguntes que faré.

Però, certament, el desplaçament del que és el servei del síndic al territori su-
posa apropar el servei, apropar el servei a la gent, i això ja és un valor, doncs, molt 
important; facilitar el que és l’accés, diguem-ne, a la queixa, i, per tant, doncs, el 
valor de la proximitat afavoreix al ciutadà poder fer les queixes; fer pedagogia, molt 
relacionat amb el que també comentava vostè, doncs, d’escoltar, eh?, s’ha d’escoltar 
per poder fer pedagogia del servei i de la importància que té, diguem-ne, la figura 
del síndic, tant a nivell local com a nivell nacional.

Compartir informació i conèixer quines són les realitats locals, no? Ben segur 
que en l’experiència d’aquest servei vostès ja deuen tenir, diguem-ne, què és el va-
lor afegit que suposa o que ha suposat per al Síndic de Greuges el desplaçament al 
territori. I aquí, en tot cas, algunes preguntes que..., alguna també ja s’ha fet, no?; 
és a dir, quines són les diferències entre el servei del territori i el servei al centre, 
diguem-ne, a Barcelona. És a dir, quina tipologia, quin perfil de ciutadà i de ciuta-
dana, doncs, s’aproxima més al que hi és quan vostès van al territori i no tant, segu-
rament, aquí, al servei a Barcelona.

Quins perfils de persones i quines característiques de queixes, eh? Penso que tam-
bé aquí deuen haver-hi algunes diferències. En tot cas, aquesta seria una mica la pre-
gunta: quins tipus de queixes, doncs, és més comú que es facin quan s’aproxima al 
territori, i que segurament, doncs, al servei del síndic no es produeixen tant. Una mica 
per experiència, perquè quan jo vaig ser..., els anys que vaig ser alcalde vaig tenir 
l’experiència que el síndic va venir al municipi, a Cerdanyola del Vallès, i allà es va 
produir, segons l’informe que recordo que em van fer just quan ja marxaven..., una de 
les queixes importants que es van fer en aquell moment era sobre els afectats per l’as-
bestosi pel tema d’uralita i l’amiant. És un tema que afecta molt el nostre municipi, el 
municipi de Cerdanyola, però també els de Ripollet i l’entorn.

I, òbviament, doncs, va haver-hi molta gent que es va anar a queixar o que va 
anar a conèixer, diguem-ne, quins eren els drets que tenien o com a extreballadors 
de la uralita o com a familiars d’un treballador, etcètera. Aquesta va ser una queixa, 
diguem-ne, que és molt local, però de ben segur la quantitat, diguem-ne, de perso-
nes que van anar-se a queixar d’aquest tema tan local..., el percentatge era molt més 
alt allà que no pas a nivell nacional. En aquest cas, en aquesta qüestió segurament 
hi deuen haver moltes més casuístiques d’aquest estil, i sí que fora bo conèixer una 
mica quina és, diguem-ne, la singularitat de les queixes quan van al territori, no?

Ha fet menció també respecte al tema dels convenis. Ha mencionat els conve-
nis, però no ha explicat massa quins són els continguts d’aquests convenis, quines 
són les obligacions, diguem-ne, que les parts tenen en aquests convenis, quins pe-
ríodes tenen de..., i quins nivells de compliment hi ha. O sigui, una mica el balanç 
d’aquests... Quants convenis hi han. Corresponen, diguem-ne, aquests convenis a 
municipis on ja hi ha síndic o síndica, o no, realment no ha de tenir una correspon-
dència clara amb això? Si pogués explicar-nos una mica més aquesta qüestió, doncs, 
també li ho agrairia.
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Pel que fa a les organitzacions dels síndics en els municipis, hi han alguns as-
pectes que són de certa preocupació, diguem-ne, fent una mica lectura de l’infor-
me i també a partir del que vostè ja ha mencionat en la seva exposició, no? És cert 
que quaranta-quatre síndics locals ja és un nombre important que pot, diguem-ne, 
convidar-nos a fer estructura de xarxa, crear un espai de cooperació, d’intercanvi 
d’informació, d’intercanvi d’experiències, que pot ser o segurament és enriquidor. Si 
existeix aquest espai estable, doncs, quin paper té el Síndic de Greuges, diguem-ne, 
en l’impuls d’això; una mica com funciona aquest espai de cooperació també seria 
interessant que ens ho pogués explicar, no?

I el que mencionava abans com uns elements que ens sembla que són de certa 
preocupació, que no hi hagi un marc que ens permeti homologar el que són norma-
tives i reglaments per a la creació, doncs, d’aquests síndics locals, no? Caldria que 
això hi fos. De fet, el fet de que hi hagin reglaments que depenguin del reglament 
orgànic municipal; d’altres, del reglament de participació ciutadana; d’altres, del 
reglament que apunta, doncs, la normativa autonòmica... Massa dispersió –massa 
dispersió. Probablement seria interessant que hi hagués un marc estable que fos de 
compliment, diguem-ne, per a tots els serveis locals, de manera que permetés tam-
bé fer un seguiment més..., comparatiu entre les diferents organitzacions de síndics 
locals per poder ser més precís i més rigorós a l’hora de poder fer informes com el 
d’aquestes característiques. Per tant, segurament això necessita millorar molt.

També el que heu comentat referent als sistemes de selecció dels síndics, no? 
Aquí també hi ha una varietat molt gran, i també, pel que sembla, en alguns –i no 
pocs– municipis els processos de participació, doncs, deixarien bastant que desitjar, 
i, per tant, les propostes venen des d’alcaldia o des de junta de govern o, en percen-
tatges molt variables, dels plens municipals, no? Aquest també seria un aspecte clau 
per poder-ho normativitzar d’alguna manera.

També el fet de que –i ben segur s’hi troben molts municipis–..., la manca de re-
cursos tant econòmics com humans per fer front, diguem-ne, al servei en degudes 
condicions, no? També estaria bé que, en funció del nombre d’habitants de cada mu-
nicipi, hi hagués unes pautes on, d’alguna manera, el síndic pogués disposar d’uns 
recursos econòmics i també d’uns determinats recursos humans de suport a elecció 
del mateix síndic per mantenir, doncs, la independència amb l’Administració local, 
però que fos pautat en funció del nombre d’habitants del municipi i que, d’alguna 
manera, això també estigués regulat.

En definitiva, ens falta molta regulació d’aquest servei. I crec que és important 
que hi sigui, atenent també a l’interès creixent dels municipis en crear aquesta figura, 
la qual cosa també és enormement positiva, que hi hagi la voluntat política de crear 
aquest servei, però, clar, a l’hora de crear-lo s’ha de, també, garantir que hi hagin 
unes condicions òptimes perquè aquest servei pugui tenir, bé, un funcionament de 
qualitat, d’independència i amb capacitat, doncs, per poder actuar degudament, no?

Home, s’ha fet un pas... Aquests últims anys considerem, el nostre grup de Junts 
per Catalunya, que s’ha fet un pas qualitativament molt important en el desplega-
ment del servei en el territori, tant pel que fa al que són les visites i el desplaçament 
del servei com pel que fa també a la creació de serveis locals; per tant, anem... Per-
què quaranta-quatre no és poca cosa, eh?, vull dir, hi ha un espai, diguem-ne, im-
portant, doncs, que permet fer una feina de cooperació notable, no?

De fet, avui el tema va de la proximitat, de com d’important és la gestió dels ser-
veis públics en la proximitat de la realitat concreta de les persones. I la proximitat és 
de capital importància, perquè suposa estar a prop de la gent per donar-li el millor 
servei. És de capital importància, estar a prop de la gent, per conèixer exactament, 
amb precisió, quins són els problemes concrets i per poder afinar també les millors 
solucions. En aquest sentit, en el servei del síndic, pel que suposa com a servei inde-
pendent totalment del que és l’Administració, aquesta proximitat em sembla que és 
també important que la puguem garantir, no?
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Per tant, aquestes són les reflexions que per part del nostre grup –i aquestes pre-
guntes– li transmetem, que una mica ja ha vist que van a cavall del que són els dos 
informes, perquè tenen una molt estreta relació l’un amb l’altre.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. El síndic ens demanava uns moments..., seria una 
pausa d’uns cinc minuts, màxim, per realitzar un parell de consultes per poder-los 
escoltar a tots vostès. Per tant, aturaríem la comissió durant cinc minuts i la repren-
dríem acte seguit.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i catorze minuts i es reprèn a dos quarts 

de cinc i sis minuts.

El president

Molt bé. Doncs reprenem la comissió. I donaríem la paraula al senyor síndic per 
tal de respondre a les intervencions que hi han hagut, amb el benentès que després 
aquells grups que ho considerin oportú tindran un nou torn, que no és d’obligat ús.

El síndic de greuges

Si m’ho permeten, faré una prèvia, que ja no pensava fer, però com que hi ha un 
grup parlamentari que cada vegada que me’ls trobo davant m’ho plantegen, doncs, 
jo els contestaré amb tota l’amabilitat i claredat del món.

Aquest síndic va tenir un primer mandat per quatre grups sobre cinc parlamen-
taris; un grup parlamentari va votar en contra de la seva elecció. I aquest síndic va 
tenir un segon mandat a proposta de tots els grups parlamentaris, inclosos els que 
estaven al grup mixt. Això ja els ho he repetit mantes vegades, però sembla que no 
serveix de res.

I aquest síndic els recorda –també els ho he dit– que en el Reglament del Parla-
ment hi ha un mecanisme per fer dimitir un síndic. Es pot plantejar per part de qual-
sevol grup parlamentari, es fa un ple, s’argumenta, i, si s’arriba a la majoria que fa 
falta per fer-ho, se’l pot fer dimitir. Altres mecanismes de dimissió són..., el síndic, 
una vegada acabat el mandat, si vol, pot dimitir i deixar el càrrec en mans de l’adjunt 
o adjunta en funcions. El síndic està en funcions, i si vostès reben –com reben– do-
cuments nostres, deuen haver vist que la firma s’acompanya d’«e. f.». Si vostè m’ho 
vol recordar cada sessió, m’ho recorda, les que vulgui, perquè veig que li fa il·lusió, 
eh?; potser en trobarà les cartes, només cal que les llegeixi i continuï amb la seva 
il·lusió, em sembla molt bé.

Ara bé, potser valdria la pena que quan presentin iniciatives parlamentàries s’ho 
miressin a fons, perquè veurà que potser en algunes coses –i ja ho veurà en el de-
bat– s’han precipitat –només els ho adverteixo perquè vagin ja calçats en el debat–, 
i hi ha una pregunta que sí que no puc deixar-los de fer. Vostè creu que el síndic 
que li parla tindria dues vegades confiança mundial en vot electrònic de tots els de-
fensors del planeta per ser el director dels defensors d’Europa, si fos tot això que 
vostè descriu? Dues vegades, eh?, i per una majoria folgadíssima; ho té en els webs, 
per saber quants. Quina cosa més rara, no? O és que és un mag que els té a tots en-
ganyats? I parlo de tots els defensors del Parlament Europeu, de tots els estats que 
vostè vulgui, de les regions més importants, de les ciutats més importants, etcètera. 
En comptes d’agafar-ho com un –vaig a cultivar molt el meu ego, ara, eh?– prurit de 
quina riquesa és per al nostre país que passi això..., és que ja ni s’ho planteja, no?

Aquest matí jo he estat al costat de diputades de Ciutadans en una sala molt gran 
on hem assistit a la presentació d’un pacte contra la xenofòbia del qual estic molt or-
gullós. Recorden vostès qui ho va proposar al Ple del Parlament i en una entrevista 
amb el president de la Generalitat i davant la Comissió d’Infància? (Pausa.) I n’es-
tic molt orgullós, encara que haguem trigat del 12 de març a l’1 d’abril. I al costat, 
i amb un esplèndid discurs, Ciutadans, fent costat al pacte. Acabo aquesta part –ho 
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dic perquè com que cada vegada...–, però entro en una que encara els vull dir amb 
més contundència.

El servei territorial és un gran servei. I el Ton Clapés i la María José Juan Torres 
cada dia, a les sis del matí, surten de casa seva, se’n van cap a una estació de tren, es 
desplacen cap a un punt de Catalunya, obren el despatx en un local i s’estan hores i 
hores atenent queixes i consultes. No entendrien mai que algú a Catalunya critiqués 
aquest tipus de funció. I he citat els seus noms perquè en quedi constància en el diari 
de sessions com una gran tasca. Arriben a recollir de l’ordre del 10 per cent de les 
queixes totals que es recullen al síndic cada any. Però, independentment de l’esta-
dística..., la importància que en qualsevol indret de Catalunya –després em referiré 
a quins criteris utilitzem– hi pugui haver aquest despatx obert.

És un treball molt seriós, molt. No sé si ara estic cultivant l’ego del Ton Clapés 
i de la María José Juan Torres, però és un treball molt seriós. Quatre dies a la set-
mana, ara, i que motiva que la gent s’hi atansi, expressi angoixes, consultes, com 
comença el tràmit de la relació nostra amb la gent, de qualsevol dels defensors. 
I mentre expressen angoixes, els escoltes, et fan consulta i després ve la queixa, o a 
la millor ve la queixa i els fas veure que no hi ha motiu per a la queixa.

Nosaltres ho fem sempre en àmbits que no són de l’ajuntament, sempre. Dema-
nem locals, casals, biblioteques, centres culturals. Ho he dit abans, no podem caure 
en el defecte de que algú pensi que estem sota la protecció o anant a favor de no sé 
qui que ens influenciï des de l’Administració.

En aquest sentit, també afegir-los que per xarxa –ja que ens ho han demanat–, 
però fora de les visites territorials, perquè les visites territorials..., la xarxa la por-
ten ells, per entrar al registre ràpidament el que estan atenent. Per xarxa, al síndic 
institució l’any passat hi van arribar 6.140 i escaig queixes, una part per mail, una 
part pel que hi ha a la web del síndic directament. Moltes venen també del territori, 
o sigui, no és que les queixes vinguin totes de Barcelona; al contrari, poden venir 
del territori, eh?

Els municipis els triem o per un sentit d’equilibri territorial i d’anar fent presèn-
cia –i en veuran el mapa, cada any el tenen–..., amb l’afegitó que en els municipis 
amb els quals tenim convenis singulars de supervisió sovintegem la presència. De-
pendrà de la dimensió. En un municipi que s’acosta als setanta mil habitants i que 
hi tenim conveni ens van demanar si podíem fer un nombre reiterat de presències,  
i ho fem; en altres més petits, potser en fem una o dues l’any.

La majoria de les queixes que rebem d’aquests desplaçaments tiren cap als temes 
socials. Acostumen a ser de gent gran, sovint a l’atur, molt sovint són dones, i –ho dic 
perquè algú ho ha citat, em sembla que ha estat el senyor Morral– l’amiant torna a ser-
hi present, eh? Ja sé que l’amiant és Uralita a Cerdanyola, però l’amiant torna a ser-hi 
present.

Pel que fa a síndics locals... Perdó. I, evidentment, s’ha citat una ciutat, Martorell; 
no recordo l’última vegada que hi hem estat, però (veus de fons) cada any hi hem 
anat una vegada, i no tenim cap queixa sobre el jutjat de Martorell. El que sí que 
li garanteixo, senyora diputada, és que, a partir de la seva intervenció, avui mateix 
obrirem una actuació d’ofici sobre el jutjat de Martorell. I, a més, ho combino amb 
que avui mateix he llegit que hi ha hagut una decisió –em sembla que és al Consell 
General del Poder Judicial– de demanar que no s’atengui gent en una part del jutjat 
mentre no es millori. No és l’únic, hem intervingut en casos similars a altres ciutats 
de Catalunya, però, a partir de la seva intervenció –i agraïm la seva intervenció–, 
obrirem una actuació d’ofici al respecte.

Síndics locals. Mirin, la carta de poders locals i regionals recomana la creació 
d’institucions de control a les ciutats. A Europa n’hi ha a les gran ciutats; n’hi ha a 
París, n’hi ha a Londres, n’hi ha a Rotterdam, n’hi ha a Amsterdam, n’hi ha a Sofia; 
n’hi ha un grapat de ciutats belgues, Gant, Lovaina... –em sembla que són unes vuit 
o nou ciutats belgues–; a Itàlia n’hi havia fins als pobles més petits fins que el Ber-
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lusconi, amb l’excusa del pressupost, els va suprimir tots de cop i volta, però llen-
çant l’aigua de la bugada va llençar la criatura, també, perquè, per exemple, Milà, 
que tenia un gran síndic municipal, amb el qual havíem establert relacions –i havia 
establert relacions també amb el síndic de Barcelona–..., el senyor Barbetta va desa-
parèixer, amb aquestes mesures dràstiques de reducció demagògicament pressupos-
tària. A Espanya en aquests moments hi han sis o set síndics locals, a banda dels 
que hi han a Catalunya; n’hi havien hagut alguns més, però han anat desapareixent 
per diversos motius. I a Catalunya en tenim quaranta-quatre. És una realitat, i és 
una realitat diferent, desigual, si ho comparem, però important a tenir en compte.

Nosaltres demanem –per això hem fet aquest informe amb l’ajuda de l’acadè-
mia– una regulació pròpia. No me’ls posin en una norma lateral, participació, pum!, 
i un apartat per a això... Així no. Un reglament propi, si és possible. Donin-nos el 
màxim de reconeixement i de caràcter. Proposem que siguin radicalment indepen-
dents, i en l’informe no es diu que n’hi hagin uns que siguin elegits per l’alcalde i 
per l’òrgan de govern; es diu que n’hi ha uns que són proposats per l’alcalde o pro-
posats per l’òrgan de govern. Però el que sí que demanem..., que tant de bo no fos 
ni així, sinó que hi haguessin altres vies de proposta, però el que sí que demanem 
és que l’elecció sigui amb un quòrum més que qualificat, la qual cosa garanteix la 
independència, és el que dona més caràcter d’independència.

Per això jo els he citat les majories que jo tinc al darrere en els dos mandats. És 
clar, des de la sorpresa que m’enduc jo al seu dia que el parlamentari amb el qual jo 
m’he contradit més a la tribuna del Parlament, que es diu Jordi Pujol i Soley, i que 
era president, que jo ja portava tres anys a la universitat i em ve a buscar per si volia 
fer de síndic, malgrat que ens havíem contradit de la forma que ens havíem contra-
dit, fins al fet de que aquell grup parlamentari va ser l’únic que no em va votar. Però 
la independència la dona que el que sigui elegit o la que sigui elegida reuneix un 
quòrum més que qualificat de l’òrgan que l’ha d’elegir.

I a continuació se li donen mitjans. A Polònia m’estan ofegant el defensor. I com 
me l’ofega, l’actual Govern de Polònia, que ja hi hem anat dues vegades com a dele-
gació internacional que m’ha tocat presidir i ajudar-lo? Van tancant l’aixeta. Li van 
tancant l’aixeta, i, és clar, arribarà un moment que acabarà fent com va fer la defen-
sora de La Rioja –una gran defensora–, que va acabar llençant la tovallola perquè 
li van anul·lar el pressupost. I a Espanya se n’han suprimit quatre, eh?, de regionals, 
d’autonòmics: el d’Astúries, el de La Rioja, el de Múrcia i el de Castella - la Manxa, 
en direcció contrària al que estan demanant els òrgans internacionals, on voten tam-
bé els parlamentaris espanyols. Per què? Perquè la gent no vol control, el governant 
no vol control, i és més fàcil anar suprimint aquests òrgans de control.

Nosaltres impulsem el qui ens ve a plantejar una queixa a que la plantegi als àm-
bits locals, si hi ha síndic local. Nosaltres, en aquest sentit, hem ajudat ajuntaments 
–algú ens ho ha plantejat– pel mètode de l’elecció, sí. Hi va haver una població..., 
hi ha hagut dues poblacions, però una de molt important va haver d’interrompre el 
procés d’elecció perquè es va fer tot un desgavell, i ho vam estudiar nosaltres a fons 
perquè se’ns va demanar –ens ho va demanar tot l’arc municipal. Vam fer un infor-
me i després es va reprendre l’elecció del síndic o síndica, amb molt bon resultat i 
amb una esplèndida titular en aquests moments a partir de la intervenció que vam 
fer perquè ens ho va demanar el mateix ajuntament. Per això en aquest informe hi 
han uns criteris que volíem que s’anessin consolidant, no?

Professió: quina professió tenen els síndics? La defensora del poble europeu, ele-
gida pel Parlament Europeu, és periodista; és una coneguda periodista d’Irlanda que 
avui és la defensora del poble europeu, no? El defensor del poble espanyol actual 
és economista. Per tant, res més lluny..., que algú digui «jurista de reconegut pres-
tigi». No, aquí no cal. Evidentment que ha de tenir uns nivells. Miri, jo, que soc un  
desastre com a síndic, tinc quatre títols i un doctorat, quatre títols universitaris i  
un doctorat. Però, així i tot, soc un desastre, com a síndic; o sigui, em cauen els títols 
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de les butxaques però... Hauria de ser algú que tingui una formació específica? No, 
no necessàriament. El que sí que ha de ser és compatible, no ha de tenir cap activitat 
incompatible amb la que li toca fer.

Nosaltres intentem tenir una relació intensa amb els síndics locals i també amb 
els ajuntaments que ens demanen convenis de supervisió. I, com que m’ho han pre-
guntat, amplio una mica la informació que m’ha demanat abans sobre convenis: els 
convenis els establim amb ajuntaments que no tenen síndic, o perquè no han renovat 
el síndic o perquè no l’han tingut mai. En tenim de ciutats més aviat tirant a pobla-
des –quasi totes són d’ajuntaments bastant poblats, excepte uns quants. Ho decidei-
xen o per estalvi... El conveni estableix una gran rapidesa de relació entre la persona 
que té la queixa, el síndic i l’ajuntament a l’hora de resoldre, una relació funcional 
entre equips de treball de l’ajuntament amb els del síndic, una presència sovintejada 
i –ho he dit abans– un informe monogràfic cada any sobre aquell ajuntament, tant 
de les queixes que reben de l’ajuntament com de les queixes que la població d’aquell 
municipi ens planteja o sobre un òrgan supralocal o sobre la Generalitat o sobre al-
gun nivell superior.

Nosaltres l’any passat, 2018, com a síndic de greuges de Catalunya, vam rebre 
més de 7.500 queixes de caràcter local, d’ajuntaments. A tothom que ens porta una 
queixa de caràcter local l’empenyem perquè vagi al síndic local, si n’hi ha. Li diem: 
«Ja sap vostè que té un síndic local?» Només ens quedem la queixa si aquella perso-
na ens diu que no, que, malgrat que ho sap, vol que la hi portem nosaltres. Per tant..., 
una gran voluntat per part nostra d’impuls a la proximitat.

I, és més, a través dels convenis que tenim amb la pràctica totalitat de síndics lo-
cals, saben que tenen al seu abast tot l’aparell tècnic del Síndic de Greuges de Cata-
lunya a la seva disposició. Lògicament, som els que tenim més efectius i sovintegen, 
o via correu, o via trucada, o via presència, les reunions de síndics locals, que, amb 
els assessors i assessores del Síndic de Greuges de Catalunya, intercanvien posicions 
sobre com resoldre tal o tal altra queixa.

També tenim moments que establim una conjunció de treball, perquè hi han 
matèries, cada vegada més, que tenen una dimensió local i una dimensió supra-
local, des de les taules d’emergència d’habitatge fins a qüestions de renda garantida, 
 etcètera, que trobem graons que poden ser preparats, una part, pel síndic o síndica 
local, i una part, pel Síndic de Greuges de Catalunya. Estem intentant millorar els 
convenis de cooperació amb els síndics locals. Signarem..., demà? (veus de fons), 
demà passat, amb Cornellà un nou tipus de conveni que després voldríem oferir a 
tots els síndics locals, perquè l’experiència, si alguna cosa dona, és poder aprendre 
i millorar.

Fem reunions territorials per comarques o macrocomarques amb alguns d’aquests  
síndics territorials per intercanviar posicions. Volem treballar en xarxa. I no fa pas 
molt, a Girona, un dels que té més experiència i xarxa, que és el cas belga, el Guido 
Hartmann, defensor federal de Bèlgica, ens va explicar a tot el conjunt de síndics 
l’experiència del que és Ombudsman Belgium, d’anar ajuntant en xarxa, a partir 
d’una cosa elemental: no hi ha jerarquia. Jo em faig un fart de rebutjar queixes que 
m’assabento que ja han presentat a un altre nivell. «Oh, és que no em van donar la 
raó, aquells.» Escolti, nosaltres no som una instància superior. No hi ha jerarquia, 
hi ha pur sentit de col·laboració, i, com deia abans, fins i tot de conjunció. I evident-
ment que ho podem fer, de vegades, malament, perquè segur que a vegades ens 
equi voquem, i intentem fer cada any, com vostès saben, a l’informe anual un capítol 
d’errors que hem comès, i tant de bo ens facin arribar les crítiques que vostès cre-
guin oportunes, però, en aquest sentit..., oberts a anar millorant el tipus de treball.

I, per últim, em demanen que doni una opinió sobre quina dimensió hauria de 
tenir la ciutat que tingués un síndic local. Això sí que és posar el cascabel al gato, 
no? Depèn, depèn de la vida sociopolítica que hi hagi a la població... El que és evi-
dent és que hi ha un límit sota el qual entra més el mediador de veïnatge que no pas 
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el defensor local. Avui comptem, a les poblacions més importants de Catalunya, 
amb excel·lents i no sé si es diu en català «excel·lentes» síndiques i síndics locals, de 
la qual cosa aquest síndic se n’enorgulleix, i de la forma que està treballant amb el 
conjunt d’ells i d’elles.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. En qualsevol cas, «excel·lentes» persones que... 
(Rialles.)

El síndic de greuges

És veritat.

El president

Per tal de substanciar el segon torn tindria la paraula, en primer lloc, en nom 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat senyor Manuel Rodríguez de l’Ho-
tellerie.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Senyor Ribó, amb relació a la prèvia que ha fet vostè, 
jo també li contesto a la prèvia que..., jo ara faré una prèvia. Lleva quince años en 
total, nueve años desde la última elección, pero es que parece ser que no sirve de 
nada, que nosotros le vayamos recordando que debe dimitir.

Es tan sencillo... Hay un mecanismo más sencillo –más sencillo. Lo rellena us-
ted, lo firma, pone «dimito» y lo presenta al registro. No hace falta más.

El president

Perdoni, senyor diputat...

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Más allá de esto...

El president

Senyor diputat, un moment; ja podrà continuar. Li pregaria que ens cenyíssim a 
l’informe. El senyor síndic li ha respost, perquè vostè ha exposat totes les seves cri-
tiques que volia fer.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Senyor president...

El president

No. Li dono una informació...

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Senyor president, hi ha hagut una al·lusió directa. I, per tant, demano com a mí-
nim poder respondre a aquesta al·lusió. Més enllà d’això, jo respondré a aquelles 
qüestions que, com a mínim, m’agradaria saber i que el síndic no ha contestat.

El president

Miri, ho dic per centrar una mica la qüestió que vostès han tret a col·lació i que no 
ve al cas, perquè no estem substanciant aquest informe. El president del Parlament 
i la Mesa del Parlament van establir un termini que encara és vigent, que s’acaba el 
divendres d’aquesta setmana, per a la presentació de les candidatures per part dels 
grups parlamentaris. Per tant, no retregui al síndic de greuges allò que és una res-
ponsabilitat, sense excepció, de tots els grups d’aquesta cambra: la seva substitució.

Per tant, jo li pregaria que no continuéssim aquest debat, que no ens porta abso-
lutament enlloc, perquè enlloc està escrit, doncs, que el síndic hagi de dimitir, per 
més que a vostè li agradaria, i això ho respectem, només faltaria, però, en qualsevol 
cas, no anem al debat per aquí...
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Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Senyor president...

El president

...sinó que fem el debat en els punts de l’ordre del dia.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

...com a mínim puc respondre a aquesta al·lusió directa, perquè jo crec que com 
a mínim el nostre grup tenim el dret a respondre.

El president

Té mig minut per respondre a aquesta al·lusió directa, i després cenyeixi’s al 
tema.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, senyor president. Quince años en total, nueve años desde la última elec-
ción, pero, como le he dicho anteriormente, no sirve de nada; a usted hay que recor-
dárselo continuamente, pero no de ahora, viene ya desde hace meses.

Nosotros perdimos la confianza en usted aquellos días, los días 6 y 7 de septiem-
bre..., una desconfianza absoluta hacia usted. Usted no me puede hablar de hace nue-
ve años ni de hace quince. Hace nueve años o hace quince años el contexto político 
era muy diferente. Por esa razón yo lo que le pido, y se lo voy a pedir en cada una de 
las presentaciones de los informes, es que dimita. Y se lo digo, además, sin acritud 
y con buen tono, pero creo que es lo que usted debe hacer.

Més enllà d’aquesta qüestió, algunes de les qüestions que no s’han concretat per 
part del senyor Ribó.

Se habla de la colaboración con cuarenta y cuatro ayuntamientos. Le he pregun-
tado también si había más, más ayuntamientos que tenían defensores locales. Y, en 
todo caso, también nos gustaría –se lo he comentado antes y han afirmado con la 
cabeza– que nos hagan llegar los datos de los ayuntamientos donde se dispone de 
síndic local.

¿Cómo valora usted –que no ha contestado a ello– que la junta de gobierno local 
escoja a los síndics de greuges locales? Esto, ¿cómo lo valora usted?

Con relación al municipio en concreto –parece ser que es un mérito, ser el fun-
dador de la sección local de un partido político en concreto–, si usted ha hecho al-
guna recomendación a ese ayuntamiento para cambiar, como mínimo, los criterios 
de méritos.

En cuanto a la rendición de cuentas en los municipios donde tienen ustedes fir-
mado un convenio, si están haciendo un seguimiento; de aquellos informes anuales 
de ámbito local que ustedes presentan por cada uno de los ayuntamientos, si se está 
haciendo como mínimo un donar compte, un dar cuenta de ello dentro de los plenos 
municipales. Nos gustaría saber si se ha llevado a cabo esa labor.

Más allá, en cuanto al presupuesto, ustedes recomiendan, dentro del informe, 
que se debería de plantear un presupuesto diferente al presupuesto municipal, pero 
legalmente es complejísimo, por no decir imposible, al menos a fecha de hoy.

Y, sobre todo, la cuestión también de la inmunidad en el ámbito penal, porque, 
obviamente, una cosa es que un síndic local en el desarrollo de sus funciones pueda 
no tener una serie de responsabilidades de ámbito administrativo, incluso que se le 
abra algún tipo de expediente por parte del alcalde, pero no es lo mismo que tenga 
algún tipo de responsabilidad penal. Esta cuestión sí que creo que es importante.

Y, en cuanto a la formación universitaria, a ver, yo simplemente creo que, cuando 
quieres que alguien te defienda, y más en un proceso judicial, buscas un abogado; 
cuando tienes un problema de salud, buscas un médico; cuando quieres una perso-
na que defienda los derechos de todos los ciudadanos, mínimamente tiene que estar 
cualificada. Con ello no decimos que únicamente tenga que ser licenciado en Dere-
cho, pero creemos que tiene que tener una formación, y la formación universitaria 
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sí que dota a esas personas y, sobre todo, la experiencia, el conocimiento, conocer 
la casa también es importante... Pero, sobre todo, el poder defender los derechos de 
toda la ciudadanía.

Más allá de esto, le paso la palabra a mi compañera y diputada María Valle.
Gracias.

El president

Sí. La senyora Valle té la paraula. Gràcies.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias. Bueno, simplemente para aclarar un par de cuestiones. A nosotros –no 
sé si se nos ha interpretado mal– que el síndic vaya a diferentes sitios, desde luego, 
no nos parece mal. Que vaya a aquellos donde hay un síndic municipal, pues, la ver-
dad, creemos que es innecesario y que hay otras formas de coordinarse. Lógicamen-
te, la cercanía y que muchas veces la gente vea en persona aquel organismo, aquella 
persona que le va a defender, pues, está bien y es positivo.

Cuando he hecho mi intervención –ya lo he dicho varias veces–, me refería al 
informe que han hecho. Yo debo, en nombre de mi grupo parlamentario, agradecer, 
desde luego, la labor que hacen todos los trabajadores de la sindicatura de greuges 
–esto va aparte–, pero lo que yo he manifestado aquí es que usted perfectamente 
podía haber hecho un complemento del otro informe, simplemente, porque este tie-
ne..., de cuarenta y cinco páginas, como le estoy diciendo, casi todo son datos nu-
méricos, y, por tanto, la verdad, venir aquí a exponer un informe y a que nosotros 
contestemos los datos numéricos de los viajes y las quejas que ha habido en estos 
municipios, pues, sinceramente, no vemos que tenga mucho sentido.

Por último, yo le quiero agradecer que usted recoja la petición que hemos hecho 
de los juzgados de Martorell. Se lo quiero agradecer, pero usted también debe enten-
der la indignación que tenemos nosotros cuando hemos visto y llevamos viendo –mi 
compañero, que además está en la Comisión de Justicia, y yo, y mi compañera, por 
supuesto, Carmen, también está en la Comisión de Justicia–..., cuando estamos vien-
do desde hace más de dos meses –más de dos meses– que en estos juzgados los fun-
cionarios, los usuarios..., están trabajando en unas condiciones deplorables, donde 
incluso su propia seguridad está en juego. Usted debe entender que nosotros estemos 
indignados con esta situación. Y que usted nos diga que usted no lo ha  sabido hasta 
hoy, pues, mire, permítame que yo lo dude, porque es que, si es así, además, en fin..., 
usted entenderá que, siendo el síndic de greuges, que no se haya enterado de que los 
juzgados de Martorell los hayan tenido que cerrar y que desde hace dos meses por 
lo menos esta gente está trabajando, como le estoy diciendo, en unas condiciones 
deplorables... En fin, ha de mirarlo, usted, porque que usted no se haya enterado..., o 
bien no es creíble o bien no está usted diciendo lo que en realidad es.

Por lo tanto, yo le vuelvo a repetir que el artículo 26.e de la propia Ley de la 
sindicatura de greuges ya dice que usted tiene que supervisar la Administración 
de justicia en Cataluña en todos los aspectos que se refieran a medios personales y 
materiales que dependen de la Generalitat, y este es uno de ellos. Y, por lo tanto, le 
vuelvo a conminar, en nombre de mi compañera –que, además, es vicepresidenta  
de la Mesa, ahora presidenta en funciones, de la Comisión de Justicia–, en nombre de  
mi compañero también y en el mío propio, y en el del resto de compañeros que for-
man parte de esta comisión, a que por favor haga usted su trabajo en este sentido, 
que mire a estas personas que están trabajando en esas condiciones tan deplorables 
y haga usted el trabajo que tiene que hacer y ponga en funcionamiento los mecanis-
mos necesarios para que trabajen en unas condiciones dignas y para que las perso-
nas que vayan a estos juzgados también puedan ir con la seguridad de que no van a 
tener ningún problema en cuanto a su integridad física.

Gracias.
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El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i tindria la paraula la diputada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Jo, dels dos informes, no en diré res. Sí que aprofitaré un 
momentet, ja que ha sortit el tema dels jutjats, només per dir que els jutjats de Vic 
també tenen un problema, que el Col·legi d’Advocats de Vic ja l’ha fet extens, i que 
l’altre dia va caure una placa del sostre enmig d’un judici. Per tant, suposo que el 
tema podria donar per fer un informe extens de com està la situació en els jutjats. 
Simplement això.

Gràcies.

El president

Queda dit. Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamentari Republicà, 
tindria la paraula la diputada Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Simplement tornar a agrair-li al síndic la presentació dels dos 
informes i també la resposta que ha donat a algunes de les preguntes que li plante-
jàvem. I, per si no ho havia matisat prou bé, fer extensiva la invitació, perquè fem la 
compareixença a petició de tots els grups parlamentaris que s’hi vulguin sumar, tant 
dels síndics..., entenc que no tots els universitaris, però una representació d’ells, com 
també del Fòrum de Síndics Locals.

El president

I el darrer torn correspondria al diputat Antoni Morral, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Antoni Morral i Berenguer

Sí; gràcies, president. Molt breument, per posar en relleu o subratllar dos aspec-
tes que em semblen importants respecte als informes que avui s’han tractat. Un fa 
referència als recursos, als recursos dels síndics locals. És que em sembla que és un 
tema clau, aquest. És a dir, per fer bé la feina, s’ha de disposar de recursos humans 
i de recursos econòmics.

I, en aquest sentit, crec que seria important que es donessin algunes pautes o al-
guns..., tal com ha fet vostè en el seu informe, diguem-ne, no sé si és més arriscat, 
en aquest sentit –segur que ho és, no?..., però en el marc, diguem-ne, de posar alguns 
criteris, eh?, en funció de quants són els habitants del municipi, les característiques, 
la singularitat dels municipis, doncs, si es poden posar alguns criteris, diguem-ne, 
de quins serien els recursos humans i quins serien els recursos econòmics per poder 
fer front al servei del síndic local.

Em sembla que seria important, això, perquè també surt a l’informe que hi han 
molts síndics que... Òbviament, es crea la figura del síndic perquè hi ha una voluntat 
política molt lloable, però després, a l’hora de mantenir el servei, molts ajuntaments 
disposen, diguem-ne, dels recursos del mateix ajuntament, de recursos humans del 
mateix ajuntament, i això va en detriment del que és la garantia de la independència 
del servei. Aquest seria un tema que crec que seria important poder-hi aprofundir, 
i segurament és un tema de reflexió degut a l’experiència ja de la xarxa de síndics i 
de la cooperació, doncs, que tenen ja en aquests moments funcionant els diferents 
síndics locals.

I l’altre em sembla que també és prou interessant: el contingut del mateix infor-
me, que hi han molts elements, diguem-ne, de perfil del que hauria de ser el síndic 
de greuges perquè fos una mica..., unes pautes del que seria un marc regulador del 
que seria, doncs, uniformar o homologar, diguem-ne, el servei local. Potser estaria 
en disposició, la institució del Síndic de Greuges, de liderar una mica aquesta refle-
xió d’aquesta proposta per poder posar-la al servei del mateix Govern de la Genera-
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litat, si convingués, o dels mateixos..., per poder definir un marc regulador del que 
seria el reglament dels serveis de síndics locals pel que fa a l’elecció del síndic, els 
criteris d’elecció, els criteris d’independència, els criteris... Tot el que, d’alguna ma-
nera, ja forma part dels continguts propis d’aquest informe em sembla que seria un 
bon punt de partida per fer aquesta feina.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.
No havent-hi cap més tema, aixecaríem la sessió.
Sí que demanaria als portaveus si ens podem veure un segon, a efectes de ca-

lendari.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i set minuts.
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