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PRESENTACIÓ
Aquest any 2020, arran de la pandèmia de la COVID-19, moltes de les
estructures que asseguraven el nostre estat de benestar han saltat
pels aires. La impredictibilitat de la situació, la manca d’experiència
prèvia en la gestió d’una crisis d’aquest tipus i la necessitat imperiosa
de posar per davant la salut pública a d’altres drets de ciutadania, ens
han portat socialment a una situació inèdita que ha afectat a tota la
ciutadania d’una forma o altra.
L’administració pública també ha patit aquest daltabaix: ha tingut
l’obligació de cobrir noves necessitats de la ciutadania, de forma
urgent, amb uns volums incrementats necessàriament i sense les eines
humanes i tecnològiques suficients per fer-hi front. Això ha portat a un
col·lapse en l’atenció a la ciutadania amb greus repercussions que han
portat les persones a estar per sota dels mínims de benestar establerts
pel pacte social.
Davant d’aquesta situació, les síndiques i els síndics locals no
ens podem creuar de braços. Durant els darrers mesos hem vist
com moltes persones se’ns adreçaven per exposar-nos diferents
casuístiques de relació amb les administracions, la majoria amb un
denominador comú: no hi ha ningú a l’altra banda.
És per tot això que el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i
Defensores locals de Catalunya hem volgut denunciar aquesta situació,
que no ho oblidem, encara succeeix, i que deixa desprotegida la
població, abocant-la a situacions de vulnerabilitat inèdites a la nostra
societat.
Les 47 sindicatures locals que componen el Fòrum han aportat
informació i dades per elaborar aquest estudi, que vol posar el focus
en denunciar les ineficiències de l’administració però també, a aportar
propostes de millora per corregir els errors actuals i impedir que
aquests es repeteixin durant els propers mesos. La proximitat a les
persones que defineix les nostres institucions locals s’han de posar
més en valor que mai com a palanca de canvi per aproximar aquestes
visions particulars a les administracions públiques, no només les locals,
sinó les autonòmiques i les estatals.
Esperem que aquest treball serveixi de guia per millorar l’atenció a la
ciutadania de les nostres ciutats.
Eva Abellan
Síndica de Sabadell
Presidenta del ForumSD
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DESATENCIONS A LA CIUTADANIA
EN TEMPS DE PANDÈMIA
Una anàlisi del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya sobre les conseqüències de la pandèmia de
covid-19 durant l’any 2020
1. INTRODUCCIÓ
D’acord anb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans
a la ciutat, les Síndiques i els Síndics Locals han de servir com a
mecanisme no només de garantia dels drets de la ciutadania, sinó
també de prevenció de la vulneració d’aquests drets. I és per això
que en la situació actual s’hauran de potenciar les actuacions d’ofici
Les Sindicatures de Greuges locals, que durant la primera fase de
la pandèmia han continuant exercint les seves funcions, tant en el
seu rol de supervisió dels Ajuntaments com en el de canalització
de les queixes de la ciutadania, han hagut de desenvolupar noves
maneres de fer.
Creiem que els ajuntaments són un servei essencial, són l’administració més propera per garantir i exercir els nostres drets com a
persones i com a ciutadans i ciutadanes.
“Les autoritats públiques han de garantir la seguretat de la ciutadania, seguretat entesa com a tenir cobertes totes les seves necessitats
per poder tenir una vida digna: aigua potable, energia, aliments, habitatge… treball, educació…”. Principi de la Seguretat Vital. Declaració internacional dels Drets Humans Emergents 2007
Com tothom, les sindicatures es van trobar d’un dia per l’altre amb
una situació nova, i passada la primera onada han volgut revisar la
situació viscuda. Ho han fet amb esperit d’aprenentatge i per poder encarar noves situacions a partir d’ara, o fins i tot la mateixa
normalitat que ens toca viure a totes. Ho han fet precisament per
garantir els drets de les persones que vivim a totes i cadascuna de
les ciutats i pobles del nostre territori. Els ajuntaments són peces claus de la vida en tots els seus àmbits a les nostres ciutats i
cal revisar, amb tarannà constructiu, què va succeir i com es va
treballar i actuar davant una situació mai abans viscuda. I fer-ho
amb l’ànim de sumar, per canviar tot allò que calgui i millorar tot
allò que faci falta.

2. ENQUESTA, RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI
Els resultats d’aquest informe són fruit de l’anàlisi del treball que es
fa a les 47 sindicatures associades al FòrumSD
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Fruit d’aquesta anàlisi, constatem que:
1. Els ajuntaments han estat l’administració que més a prop ha
estat de la ciutadania i en general, la que millor ha respost a
les demandes habituals i a les noves demandes sorgides arran
d’aquesta pandèmia. Així i tot, considerem que hi ha moltes coses a canviar per millorar en aquestes circumstàncies.
2. Les sindicatures de greuges, creades com a institucions de segona instància, s’han transformat, a causa de la pandèmia, i
han procurat, en tot moment establir aliances i sinergies de
treball al costat dels seus ajuntaments, i col·laborar per poder
donar resposta a totes les peticions de la ciutadania, i en molts
casos, actuar en primera instància, per tal de poder fer-ho amb
la celeritat que necessitava la situació viscuda per les persones.
Per això,

Les sindicatures
de greuges
s’han
transformat,
a causa de la
pandèmia, i
han procurat
establir aliances
i sinèrgies
de treball al
costat dels seus
ajuntaments

•

Han constatat que la proximitat i el coneixement social, del
teixit associatiu i de la comunitat veïnal de cadascun dels nostres territoris, han estat claus per resoldre els problemes reals
i diaris de la ciutadania. La proximitat dels síndics i síndiques
locals ha propiciat, en siuacions de crisi, un espai per facilitar
la comunicació amb l’ajuntament, i fins i tot un recurs més si
l’ajuntament l’ha volgut aprofitar. Per les circumstancies especials també s’han gestionat temes que no eren directament de la
seva competència però sí de servei a la ciutadania.

•

Han vist com en algunes poblacions exasperava la lentitud i
manca de resposta dels serveis socials. Afortunadament en
d’altres hi ha hagut una resposta exemplar i en menys de 24 hores s’ha generat, si ha calgut, punts d’atenció nous, menjadors
socials, coordinació de voluntariat, generació i repartiment de
targetes moneder, ajuts complementaris i moltes altres iniciatives. Cal revisar aquells ajuntaments en els quals la resposta ha
estat deficient i lenta.

•

Han vist que la ciutadania i les entitats, associacions i teixit
social locals han respost admirablement posant-se a disposició dels ajuntaments per fer tasques de tota mena quan ha
calgut, especialment tasques de suport a persones en risc de
vulnerabilitat, persones malaltes i/o en situació de dependència o gent gran. Els municipis han de saber canalitzar l’esperit
participatiu i col·laboratiu de la ciutadania.

•

Han vist la capacitat que ha tingut el personal dels ajuntaments,
d’un dia per l’altre de posar-se a teletreballar, generar cites prèvies per no acumular gent, digitalitzar atencions i establir nous
canals d’atenció a la ciutadania, però constatem un retard generalitzat en l’atenció, retards que s’han mantingut després de
l’estat d’alarma i que cal resoldre. Cal dir que el teletreball molt
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sovint ha estat per voluntarisme i amb els recursos propis del
funcionariat, especialment els primers dies, però en alguns
llocs encara persisteix la precarietat i cal preparar-se i equipar-se perquè això no torni a succeir. Cal potenciar el fet que
els ajuntaments puguin garantir les condicions òptimes del personal a teletreballar (mitjans i recursos pertinents, garantint la
salut laboral dels seus i les seves professionals).
•

Han comprovat com en situacions de crisi les sindicatures som
un espai d’assessorament i un punt d’informació per molts
ciutadans i ciutadanes que, tot i no tenir cap queixa concreta,
necessiten orientació, suport i acompanyament, la qual cosa
indica que, sovint, la ciutadania veu a les sindicatures com la
cara amable de l’administració. Cal una reflexió per part de
tots els ajuntaments que encara no tenen aquesta figura per
incloure-la, com un indicador de maduresa i salut democràtica, però també com un recurs de proximitat en situacions
d’emergència.

•

Han constatat que alguns ajuntaments, arran de la pandèmia,
han fet pactes de ciutat entre partits i entitats de tota mena,
prenent acords per tal de tirar endavant tots junts. Pensem que
aquest tipus de col·laboracions i eines participatives són molt
positives. Les dinàmiques partidistes, sovint empetiteixen els
nostres ajuntaments i calen més iniciatives constructives.

•

Han vist que alguns ajuntaments han pres iniciatives de suport
al comerç local, que van des de sensibilitzar a la ciutadania, fins
a incentivar-ne la compra donant targetes de compra a la ciutadania amb descomptes especials o fins i tot regalant part de
l’import. Cal aprofitar les circumstàncies que ens ha tocat viure i a partir d’ara preservar i incentivar el consum local, la
producció i comercialització quilòmetre 0 i tot allò que dona
vida de veritat als nostres pobles i ciutats.

•

Han vist com alguns ajuntaments reaccionaven ràpidament oferint solucions per pagar deutes, reduint pressió fiscal en alguns
temes, com les llicències de terrasses, i pagaments d’alguns
serveis o subministraments a persones vulnerables. Malauradament no tots, i cal recordar que un municipi no té sentit
sense les persones i són les persones com subjectes de dret les
que donen sentit als municipis. Sense tenir en compte aquest
fonament, difícilment el municipi entendrà el seu rol i l’exercirà. Cal treballar conjuntament amb els Ajuntaments per garantir que estiguin al servei de les necessitats de les persones,
especialment davant situacions d’urgència social.

•

Han observat com s’adreçaven moltes persones amb queixes
sobre els ERTO, sobre el no cobrament de l’atur, sobre la manca
d’atenció de l’INSS, RGC, IMV i d’altres sobre les que no tenen
capacitat d’intervenció directa i ho han redirigit a altres ins11
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tàncies. Però són conscients que totes aquestes ineficiències
acaben sobrecarregant els serveis socials municipals tant per
increment de tràmits a fer com per increment d’atenció a persones a qui no arriben les prestacions. Les sindicatures estan
preocupades especialment per la situació dels serveis socials
municipals. Actualment el sistema social està massa tensat i
sense poder garantir plans d’actuació de caràcter preventiu,
veient-se indefectiblement abocat a treballar més des de la
urgència davant els nous models de pobresa que estan sorgint
arran de l’impacte de la COVID19.
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que passava a
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feia patir als
familiars i
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resposta del
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de Jutjats i
Registres Civils
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•

Han observat com la manca d’informació del que passava a les
residències feia patir als familiars i propers, i com la manca
de resposta del tancament de Jutjats i Registres Civils també deixava indefenses a algunes persones amb tràmits que
no podien esperar. També la manca d’informació del que feien
els serveis funeraris i els seus costos han generat patiment i
queixes. Cal que els ajuntaments vetllin i cuidin per tots aquests
aspectes que tenen un impacte directe en la nostra ciutadania i
els seus municipis.

•

Han assessorat persones que donada la seva situació de malaltia, volien fer testament i no podien accedir al servei de notaria
o bé aquesta no podia entrar en els hospitals.

•

Han observat com la digitalització feia evident la bretxa digital
i com el tancament de centres cívics i biblioteques l’agreujava
perquè eren el punt digital de moltes persones. Cal tenir-ho
en compte i pensar que per determinades persones poden ser
serveis essencials.

•

Han observat com malgrat que en alguns ajuntaments s’atenia
a tothom, en general, la denegació del padró, i les dificultats
per exercir el dret i l’obligació a empadronar-se, ha suposat
que moltes persones que quedessin fora del sistema i no se’ls
atengués. La pandèmia ha agreujat aquesta situació que des del
FòrumSD venim denunciant fa molt de temps. Això és un tret a
la línia de flotació dels mateixos municipis que tenen l’obligació i han de facilitar l’empadronament de tothom.

•

Han observat alguns abusos d’autoritat per part dels cossos de
seguretat i situacions gestionades amb poca empatia cap a la
nova situació viscuda per la ciutadania. Tot i que són conscients
que hi ha hagut policia local que ha realitzat una tasca i esperit de servei exemplar, no poden acceptar els autoritarismes ni
l’exercici gratuït de la violència d’altres membres del cos, aprofitant una situació com aquesta. La policia local, ha d’actuar com
a policia de proximitat de barri per tal de donar una sensació de
seguretat i confiança a la ciutadania. Cal una revisió a fons de
tots aquells casos en els quals hi ha hagut excessos.
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•

Han constatat l’alentiment generalitzat de tràmits a la ciutadania, de la resposta de l’ajuntament a les sindicatures i de les
dinàmiques internes del mateix municipi. Si bé en un primer
moment, es podia entendre, aquest alentiment s’ha mantingut
durant tota la pandèmia i perviu un cop acabat el primer estat d’alarma. Constaten que les cites prèvies dificulten l’agilitat i
generen problemes a alguns col·lectius, com per exemple quan
aquesta cita s’ha de fer a través de correu electrònic. Ens han
arribat moltes queixes de moltes dificultats i a vegades d’impossibilitat per part de la ciutadania a accedir al seu ajuntament,
010 col·lapsat, telèfons que no responien mai, llistes d’espera de
moltes setmanes als Serveis Socials, impossibilitat de fer cap
mínima gestió com un certificat d’empadronament, etcètera.
Això suposa una vulneració greu del Dret a la Informació recollit a la CESDHC. Cal posar fil a l’agulla d’aquest tema amb
urgència per superar les dificultats, el malestar i la desesperació que suposa per a les persones tenir serioses dificultats
per establir contactes i gestions tan àgils com sigui possible
amb qualsevol ens públic (local o supralocal) davant situacions
d’urgència sobrevingudes.

•

Han constatat que hi ha molt poca comunicació digital entre
Generalitat i ajuntaments i això duplica tràmits, endarrereix
ajudes i genera ineficiències. A les portes de l’administració digital, aquestes constatacions són molt preocupants.

•

Han vist alcaldes i alcaldesses que a través de les xarxes informaven cada dia als seus vilatans de totes les novetats, han vist
municipis obrir noves oficines d’atenció a la ciutadania en pocs
dies, perquè les que tenien estaven col·lapsades, han vist moltes
bones iniciatives impossibles d’imaginar prèviament. Cal que
tothom prengui exemple d’aquestes iniciatives: la comunicació és clau sempre, però molt més en aquestes circumstàncies.
Aquesta nova manera de comunicar acosta als nostres ajuntaments a la ciutadania i exemplifica un nou model de proximitat, tan necessari en aquesta època d’obligat distanciament
social.

3. PROPOSTA D’ACCIÓ PELS AJUNTAMENTS O
PER PRESENTAR UNA ACTUACIÓ D’OFICI DE LES
SINDICATURES
L’anàlisi de la informació recollida, es pot concretar en sis punts
destacats que demanen ser revisats i trobar-hi solucions.
Específicament, s’han identificat:
•
•
•

Dificultats per contactar amb l’administració.
Saturació molt preocupant dels serveis socials.
Dificultat de traslladar a la ciutadania les decisions adoptades.
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•
•
•
•
•

Disminució de l’agilitat de l’administració i allargament els terminis d’atenció i resposta.
Manca de col·laboració institucional entre administracions.
Especial afectació de la situació, un cop més, en els col·lectius
vulnerable.
Manca de la infraestructura necessària per fer front a aquestes
situacions si es tornen a produir.
Agreujament de tots aquells temes relacionats amb la denegació
del padró

Per tot això, perquè aquesta situació es pot tornar a produir, i perquè ha posat al descobert mancances i debilitats, però sobretot
perquè s’han descobert noves maneres de fer les coses proposen:
1. Que els ajuntaments millorin les seves infraestructures i recursos per tal que el teletreball1 i la digitalització (tant en pandèmia com sense) permetin una atenció a la ciutadania ràpida i
eficaç. Per això:

1
Article XI de la CARTA
EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA
CIUTAT (CESDHC, Sant Denis
2000): 2. Dret a la informació:
Les autoritats municipals
ofereixen els mitjans perquè
la circulació d’informació sigui
accessible. A aquest efecte,
desenvolupen l’aprenentatge
de les tecnologies
informàtiques, el seu accés i la
seva actualització periòdica.

Art. XXIII de la CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS
DRETS HUMANS A LA CIUTAT
(CESDHC, Sant Denis 2000):
Eficàcia dels serveis públics: Les
autoritats locals garanteixen
l’eficàcia dels serveis públics i la
seva adaptació a les necessitats
dels usuaris vetllant per evitar
qualsevol situació de discriminació o abús

2

Art. XI de la CARTA EUROPEA
DE SALVAGUARDA DELS
DRETS HUMANS A LA
CIUTAT (CESDHC, Sant
Denis 2000): 1. Dret a la
informació: La ciutadania té
dret a ser informada de tot
allò que pertoca a la vida
social, econòmica, cultural i
administrativa local.
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4
Art. VII de la CARTA EUROPEA
DE SALVAGUARDA DELS
DRETS HUMANS A LA CIUTAT
(CESDHC, Sant Denis 2000):
Principi de Subsidiarietat:
2. Aquesta concertació té
l’objectiu de garantir que els
serveis públics depenguin
del nivell administratiu més
proper a la població per tal
d’aconseguir una eficàcia més
gran.

a. Cal assegurar centraletes telefòniques que tinguin prou
capacitat i reforçar-les quan calgui.
b. Cal fer una avaluació del teletreball als ajuntaments per tal
de garantir que la seva implementació no alenteixi la capacitat de resposta, generant ineficiències.
c. Cal disposar dels equipaments informàtics i telèfons mòbils necessaris i d’una xarxa informàtica que permeti el teletreball.
d. Cal un increment de treballadors públics i dels serveis
socials per reforçar la xarxa d’atencions i necessitats de la
ciutadania atès que la situació actual i de futur s’estan generant més demandes i requeriments de la població.
2. Que s’abordi integralment tot l’alentiment i acumulació de retards2 que hi ha als municipis, s’incrementi l’eficiència i es busquin mecanismes complementaris a les cites prèvies o s’incrementin els punts d’atenció si no és possible.
3. Que s’estableixin canals de comunicació nous3 (xarxes socials,
whatsapp, etcètera) i tenir persones que els atenguin, encarrilin
demandes i consultes i hi donin resposta. Cal revisar els plans
comunicatius de contingència existents en situacions de crisi i
millorar-los, si s’hi escau; i si no n’hi ha, recomanar desenvolupar-ne. Cal dotar-los dels mitjans per fer-los efectius a l’ajuntament, a les residències i als centres de salut del municipi.
4. Que els ajuntaments segueixin estant en primera línia d’atenció davant les situacions d’emergència social4 que ha provocat
la crisi del covid-19, perquè són l’administració més propera a la
ciutadania. I això especialment amb persones en risc de vulnerabilitat com la gent gran, la infància i adolescència, persones
amb diversitat funcional i situacions de dependència, migrants,
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persones mancades de llibertat, famílies monoparentals i tots
els col·lectius de persones més vulnerables.
5. Que es revisin les actuacions dels cossos policials5 i se’ls faci
formació de Drets Humans i de resolució positiva de conflictes
amb mediació comunitària. I que s’incorporin tècniques o professionals de la mediació comunitària a l’equip professional.
6. Que s’obrin els centres cívics, equipaments esportius i culturals tan aviat com sigui possible6. Tant per oferir punts digitals, com per no ofegar el teixit social, cultural, associatiu i les
entitats socials que acullen. Són serveis essencials per a moltes
persones i suposen una pèrdua de la nostra xarxa propera; no
obrir-los pot esdevenir una vulneració de drets.
7. Que es solucionin urgentment totes les traves administratives que estan posant molts ajuntaments per empadronar-se7,
ja que l’ajuntament té el deure de facilitar el padró i l’obligació de fer-ho. (El dret a ser empadronat i la bona administració
FòrumSD 2019).
8. Que s’insti als centres hospitalaris de la població8, si és que
n’hi ha, i als seus Serveis Socials a formar-se per poder assessorar a qui vulgui fer testament en una situació greu de salut.
9. Que es doni continuïtat a les iniciatives de participació ciutadana i de construcció col·lectiva, més enllà del voluntariat
puntual9, i siguin una força i un contrapès a les iniciatives partidistes que sovint empetiteixen i minimitzen els nostres consistoris.
10. Que es creï i doti de la figura del/a síndic/a, a tots els ajuntaments que encara no disposen de la institució10 , tant com a
indicador de maduresa i bona salut democràtica, com a recurs
i institució oberta a col·laborar i treballar conjuntament davant
d’aquesta i moltes més situacions que esdevinguin escenaris futurs i imprevistos com l’actual. S’ha comprovat que son un recurs valuosíssim en aquestes i moltes mes circumstancies
D’aquestes recomanacions, una part important acaba incidint sobre els serveis socials. Tant per les dificultats del moment, com per
l’increment que hi ha hagut i el que es preveu a curt i mitjà termini,
els serveis socials poden ser la baula feble del sistema. Si aquesta
baula no funciona, hi haurà cada cop un nombre creixent de ciutadans que veuran els seus drets retallats i les seves dificultats de
fer front a la situació molt agreujades. És vital reforçar urgentment
aquests serveis.
Ara més que mai és necessari generar plans i acords locals amb mesures sòlides, consensuades, constructives i sostenibles per abordar i fer front els desafiaments actuals provocats per la pandèmia
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Art. XXVI de la CARTA
EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA
CIUTAT. Policia de Proximitat:
Les ciutats signatàries
fomenten el desenvolupament
de cossos de policia de
proximitat altament qualificats,
amb missions d’agents de
seguretat i convivència i actuen
com una policia d’educació
cívica.

5

6
Art. IX de la CARTA EUROPEA
DE SALVAGUARDA DELS DRETS
HUMANS A LA CIUTAT. Dret
d’associació, manifestació i
reunió: La ciutat ofereix espais
públics per a l’organització de
reunions obertes i trobades
informals.
7
Resolución de 17 de febrero
de 2020, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística
y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y
Local, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la gestión
del Padrón municipal. El
Padrón municipal es el registro
administrativo donde constan
los vecinos de un municipio.
Sus datos constituyen prueba
de la residencia en el municipio
y del domicilio habitual en el
mismo. Las certificaciones que
de dichos datos se expidan
tendrán carácter de documento
público y fehaciente para todos
los efectos administrativos.

Art. XI de la CARTA EUROPEA
DE SALVAGUARDA DELS DRETS
HUMANS A LA CIUTAT: 1 .Dret
a la informació: La ciutadania
té dret a ser informada de
tot allò que pertoca a la vida
social, econòmica, cultural i
administrativa local..

8

9
Art. VIII de la CARTA EUROPEA
DE SALVAGUARDA DELS DRETS
HUMANS A LA CIUTAT. Dret
a la participació política: els
ciutadans i ciutadanes tenen
dret de participar en la vida
local i Art. XII: Dret general als
serveis públics de protecció
social.

Art. XXVII de la CARTA
EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A
LA CIUTAT. Mecanismes
de prevenció: 1. Les ciutats
signatàries implanten en el seu
territori mecanismes preventius
com l’Ombudsman municipal
com a institució independent i
imparcial.
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sense deixar-se a cap persona enrere, i procurant ser garantia de
drets en tots els àmbits de la vida dels nostres municipis i ciutats.
Amb aquesta actuació d’ofici el ForumSD es suma a l’Agenda 2030
i emmarcarà les actuacions d’ofici i recomanacions que realitzi
en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal
de contribuir a la transformació global promoguda l’any 2015 per
l’ONU a Nova York.
4. SITUACIÓ DELS ODS A L’ACTUALITAT. TEMPS DE
COVID-19.
L’Agenda 2030 és un pla col·lectiu d’acció adoptat per tots els països de la Cimera Mundial pel Desenvolupament Sostenible del 2015,
i la seva finalitat és el desenvolupament sostenible a escala global a
través del compliment i implementació de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes específiques.
L’informe també identifica mesures que poden impulsar el progrés
en tots els ODS: incrementar el finançament, crear economies més
sostenibles i inclusives, apostar per institucions més eficaces,
implantar mesures a nivell locals, millorar l’ús de les dades i aprofitar els avantatges que ens proporciona la ciència, la tecnologia i
la innovació, en són algunes d’elles.
El caràcter dels ODS és en principi integral i indivisible perquè s’ha
entès que existeix una interdependència entre els diferents objectius com la única via per aconseguir l’efectivitat de l’Agenda. No obstant, cada Estat pot, en funció de les seves particularitats i de la seva
capacitat nacional de resposta, redefinir les metes en el seu àmbit.
Uns mesos enrere haguéssim dit que pràcticament tots els països
estaven prenent mesures per al compliment dels 17 ODS i es començaven a veure resultats positius, però es reclamava més acció
de forma urgent en àrees clau com la desigualtat, el canvi climàtic
i la generació de residus, entre d’altres.
Però ara és evident que l’Agenda pren un paper importantíssim
sobre el qual establir les bases per un ressorgir d’aquesta crisi en
la que ens trobem immersos a causa del covid-19. Considerant el
què han dit tant les Nacions Unides, com experts internacionals,
aquesta situació de crisi econòmica i sanitària marcarà un punt
d’inflexió i un fort impacte en l’Agenda 2030.
És cert que hi haurà un impacte positiu, com en el cas del canvi
climàtic, però és evident les conseqüències negatives que portarà a
molts nivells. Per això els Síndics i Síndiques volen reivindicar els
ODS com una oportunitat per fer front a la crisi, ja que depèn de
cap a on dirigim els nostres esforços, virarem cap a un món millor o
cap a un punt de no retorn. Està a les nostres mans, i especialment
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a la dels governs –també i sobretot als locals- posar el focus en tos
els ODS, però ara, a la llum d’aquest informe i a les seves demandes, cal donar una atenció especial a:
ODS 4: Educació de qualitat, ja que malgrat els sistemes on line que
s’estan utilitzant en l’educació dels infants, en especial dels col·lectius més vulnerables, es veurà afectat.
ODS 5: ja que les dones són un dels col·lectius més impactats per
la pandèmia i els ODS on recau l’impacte econòmic i pèrdua de
llocs de treball, com l’ODS 1, el 8 i el 10.
El FòrumSD considera que la situació que estem vivint avui ha de
ser una oportunitat per construir un món millor, i l’Agenda 2030
hauria de ser el camí per assolir un món més just que garanteixi el
drets de tots i totes, sense deixar ningú enrere.
Les ciutats seran clau per assolir els ODS mundials. Els ODS entren
en vigor en un món cada vegada més urbà, ja que més de la meitat
de la població mundial viu a les ciutats. La urbanització ha generat
alguns dels majors reptes per al desenvolupament en el món, però
també brinda enormes oportunitats per impulsar el desenvolupament sostenible.
L’ODS 11 reconeix el paper fonamental de la urbanització per al
desenvolupament sostenible i insta a “aconseguir que les ciutats
siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles”.
D’entre els 17 ODS que determinaran les prioritats de les polítiques
públiques i guiaran els fluxos de finançament per al desenvolupament en els propers 15 anys, l’“ODS urbà” ofereix una gran oportunitat perquè les ciutats construeixin aliances sòlides i obtinguin recursos addicionals per impulsar el desenvolupament urbà sostenible.
Pels alcaldes, alcaldesses i els i les dirigents locals que treballen per
millorar la qualitat de vida en entorns urbans, els ODS ofereixen un
full de ruta per aconseguir un desenvolupament urbà més equilibrat i equitatiu. Totes les ciutats aspiren a incrementar la prosperitat, promoure la inclusió social, així com també a augmentar la resiliència i la sostenibilitat ambiental. Quan aquests objectius estan
alineats amb els marcs existents de planificació i amb les prioritats
de desenvolupament, poden enfortir els resultats en matèria de
desenvolupament i proporcionar recursos addicionals per als governs locals.
S’entén per localització el procés d’adaptar, implementar i supervisar els ODS a nivell local . Si bé el paper específic que ocupin els
governs urbans i locals en la implementació dels ODS dependrà de
cada país en particular, del seu sistema de descentralització i dels
mandats dels governs locals.
17
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ANNEX 1
FONAMENTACIÓ.
ELS DRETS HUMANS I ELS ODS
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La preocupació pel benestar de les persones i la necessitat
de disposar d’un entorn de qualitat han vertebrat l’agenda de
les polítiques internacionals des del naixement de les Nacions
Unides. Al llarg de les darreres dècades, moltes iniciatives de gran
transcendència han afrontat aquests reptes.
Una de les més rellevants va ser l’aprovació, l’any 2000, de la
Declaració del Mil·lenni per posar fi a la pobresa al món. En
aquest document, les Nacions Unides identificaven 8 grans
objectius per al 2015: els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM) enfocats a assolir el desenvolupament dels
països més desafavorits. Fou la primera agenda global del sistema
de les Nacions Unides que estableix uns objectius quantificats
i temporalitzats, que es van anar seguint al llarg de la primera
dècada del segle XXI, amb resultats desiguals.
L’any 2012, es va iniciar el procés de revisió dels ODM i l’elaboració
d’una nova agenda. Paral·lelament, es va celebrar la Conferència
Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (Rio de Janeiro,
2012), vint anys després de la històrica Conferència de la Terra,
on es va aprovar el document El futur que volem, que establia les
prioritats socioambientals globals.
Tot i que aquests dos processos es van iniciar en paral·lel, es va
realitzar un treball de confluència i es van fusionar en una sola
proposta. Aquesta es va debatre abastament a nivell internacional
amb una àmplia participació de tots els actors involucrats en
els processos de les Nacions Unides. D’aquí en van sorgir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que l’Assemblea
General de Nacions Unides va adoptar formalment el setembre de
2015 mitjançant l’aprovació del document Transformar el nostre
món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a la
necessitat internacional de disposar d’un marc consensuat per
afrontar els reptes globals de la Humanitat. La complexitat, la
globalitat i la complementarietat d’aquesta Agenda va més enllà de
les eines que s’han aprovat els darrers 50 anys.
Aquesta Agenda pren sentit en la mesura que tots els actors
l’assumeixin i la implementin en l’àmbit propi d’actuació de
manera que esdevingui una eina de cooperació global, en que
es combini el desenvolupament econòmic, la inclusió social
i la sostenibilitat ambiental. A més, el nom d’Objectius de
Desenvolupament Sostenible dóna un missatge clar i concret,
alhora que esdevenen un paraigües que implica tots els països del
món a canviar el rumb cap un ús sostenible dels recursos i unes
societats pacífiques i inclusives.
El Drets Humans i el seu desenvolupament sostenible són
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interdependents i es mantenen mútuament entre sí, constituint
compromisos i obligacions diferenciades però convergents.
Tots els drets humans són interdependents i estan connectats,
i tota l’Agenda 2030 s’estableix i s’assenta sobre la base dels
Drets Humans universals. Això explica perquè no hi ha cap ODS
específic sobre els Drets Humans: són part integrant de cada
ODS. Si la implementació dels ODS no respecta els Drets Humans,
llavors l’avenç, resultarà, en última instància, una il·lusió.
S’estima que més del 90% de les metes dels ODS estan incloses
en els tractats de Drets Humans. Per tant sinó es pot avançar
en la implementació d’aquests tractats, el 90% dels objectius
dels ODS no podran complir-se. Per exemple, diversos objectius
posen el focus en àrees importants dels drets econòmics i socials
i culturals, com la pobresa (Objectiu 1), l'alimentació i la nutrició
(Objectiu 2), la salut (Objectiu 3), l'educació (Objectiu 4), l'aigua i
el sanejament (Objectiu 6). La no discriminació es veu reflectida
mitjançant la igualtat de gènere (Objectiu 5). La inclusió social i la
igualtat de drets i oportunitats (Objectiu 10). El dret a l’habitatge,
als espais inclusius i la qualitat de vida a les ciutats (Objectiu 11).
D’altra banda, els objectius per al medi ambient, el canvi climàtic
i els recursos naturals (Objectius 12, 13, 14 i 15) també estan
relacionats amb el gaudi dels Drets Humans.
Aquesta relació, "funciona en totes dues direccions": no es tracta
simplement de com la promoció dels Drets Humans contribueix
a la realització dels ODS, sinó també com l'avanç per aconseguir
els ODS pot contribuir a l’establiment dels Drets Humans.
A més, el compromís de "no deixar a ningú enrere" és un
imperatiu dels ODS i una obligació de Drets Humans (és a dir,
d'igualtat i no-discriminació). Complir amb aquest compromís
en el context de l’Agenda 2030 només serà possible a través de la
realització i protecció de les obligacions i compromisos dels Drets
Humans.
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ANNEX 2
QUÈ ÉS EL FÒRUMSD
El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals
de Catalunya (FòrumSD) és una associació sense ànim de lucre
integrada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels
Ajuntaments de Catalunya.
Actualment (amb dades de desembre del 2020) agrupa a un total
de 47 sindicatures (43 a Catalunya i 4 de la resta de l’Estat). A
Catalunya el servei arriba a més de la meitat de la població.
Els objectius del FòrumSD són promoure el creixement i el
desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i
implantació als municipis, el desenvolupament de models de
treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de
coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament
entre les diverses sindicatures de proximitat.
Els síndics/ques i defensors/es de proximitat vetllen perquè la
ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu
de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en
l’àmbit local, per la qual cosa poden supervisar l’administració
municipal. La seva actuació permet examinar i resoldre les
queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes d’acord amb els
criteris de legalitat i d’equitat. Els síndics/ques i defensors/es
també desenvolupen tasques de mediació sempre que les parts
ho consentin o bé proposen fórmules de conciliació o acord entre
l’administració i la ciutadania.
El FòrumSD coordina accions entre les sindicatures, elabora
informes, memòries i publicacions que es poden descarregar
lliurament de la web sindicatureslocals.cat. També organitza
anualment unes jornades de formació per a totes les sindicatures.
A la darrera jornada de l’any 2020 s’ha presentat aquest informe.
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ALTRES PUBLICACIONS DEL FÒRUMSD

Disponibles per llegir/descarregar des de www.sindicatureslocals.cat/documents
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www.sindicatureslocals.cat
AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya compta amb el suport de
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