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Estudi introductori.  
El síndic local:  
l’«ombudsman» de proximitat

Dra. Laura Díez Bueso
Catedràtica en Dret Constitucional, acr.
Professora titular de Dret Constitucional
Universitat de Barcelona

Els Síndics de Greuges Municipals (SGM) no han estat, fins ara, objecte d’estudis 
monogràfics. Aquest fet contrasta amb la dilatada tasca que han dut a terme des 
del mateix moment de la seva implantació a Catalunya, on, a causa de l’estructura 
territorial, han trobat un espai abonat per a la seva actuació. Mancava, doncs, una 
anàlisi sistemàtica dels Síndics Locals com la que aquesta monografia ofereix, elabo-
rada, a més, per dos grans coneixedors d’aquestes institucions.

L’interès d’aquest treball no es redueix a l’oportunitat del seu objecte, sinó també 
a la seva perspectiva: examina la configuració normativa dels SGM, que es com-
pleta i complementa amb un relat sobre el treball desenvolupat per aquestes 
institucions. Malgrat que, en moltes ocasions, aquest treball es duu a terme de 
manera discreta i poc coneguda, la tasca dels Síndics Locals ha estat cada cop 
més reconeguda des d’un punt de vista normatiu, tant nacional com internacio-
nal. Només cal recordar aquí el gran avenç que va suposar el 2002 la previsió dels 
SGM en la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que els configura com a 
autèntics ombudsman de l’àmbit local; o el seu reconeixement a la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, feta a Saint-Denis el 2000 i poste-
riorment signada per moltes ciutats europees. 

Hom pot preguntar-se: quin és l’origen d’aquest especial interès del legislador pel Sín-
dic Local? La resposta rau en una qualitat molt específica d’aquest ombudsman, que 
el diferencia de la resta i el fa especialment eficaç: la seva proximitat. Com bé s’indica 
en aquesta monografia, la proximitat és el tret distintiu de la pròpia administració 
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local i, en el cas de la institució que la controla, es reflecteix en tota la seva actuació, 
marca el seu dia a dia i impregna la seva defensa dels drets.

La proximitat de l’SGM es manifesta clarament en relació amb els ciutadans del 
municipi. Les enquestes de satisfacció destaquen com a fortalesa dels Sín-
dics Locals la seva atenció personalitzada. No pot oblidar-se que aquest om-
budsman és el primer esglaó en la xarxa d’institucions de defensa dels drets, 
la primera institució fàcilment accessible al ciutadà, que arriba moltes vegades al 
síndic municipal desorientat, després d’una experiència no reeixida amb I’admi-
nistració local.

Precisament per aquest motiu i en paraules emprades en aquest llibre, l’SGM ha 
dut a terme una gran tasca d’assistència i orientació als ciutadans. Malgrat que 
l’ombudsman és una institució concebuda per a la resolució de queixes, la insufi-
ciència d’instàncies administratives d’informació i la seva escassa capacitat per fer 
entenedors els motius de les seves resolucions han fet que els Síndics Locals s’ha-
gin erigit en una peça clau en la informació al ciutadà, orientant-lo directament o 
remetent-Io a les instàncies pertinents.

Aquesta tasca d’informació ha servit, no tan sols per orientar el ciutadà, sinó tam-
bé per incentivar la seva implicació social, especialment necessària en aquests 
moments de desafecció pels assumptes públics. L’SGM fa pedagogia quan expli-
ca als ciutadans els motius de I’administració i, alhora, aconsegueix un canvi de 
mentalitat en la ciutadania quan els fa evident que, al costat dels drets a exigir,  
hi ha també deures cívics. A aquesta tasca de pedagogia social, ja s’hi van referir 
els síndics l’any 2010, en el III Encontre estatal de Defensors Locals celebrat a Vi-
tòria, quan van considerar que havien d’avançar per tal d’aconseguir un canvi de 
mentalitat en els ciutadans, implicant-Ios en els afers públics.

La proximitat de l’SMG també es manifesta en les seves relacions amb els ens muni-
cipals. El ciutadà sent una gran proximitat a I’administració local i això comporta 
que sigui més exigent respecte de la qualitat del servei que ofereix. Al mateix temps, 
el Síndic Local té un coneixement molt ampli de I’administració que supervisa, 
la qual cosa fa que el seu accés per resoldre els problemes sigui més àgil i ràpid 
i, moltes vegades, més eficaç que el d’altres ombudsman més allunyats dels afers 
locals. Aquesta proximitat s’ha traduït en un posicionament del Síndic Local com 
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a controlador-col·laborador de I’administració municipal, un posicionament que 
implica mantenir un difícil equilibri entre supervisió i col·laboració que és bàsic en 
l’èxit de la tasca d’aquestes institucions.

La proximitat dels SGM al ciutadà i a I’administració ha propiciat un gran ús de la fun-
ció mediadora, també tractada en aquest llibre sota el nom de conciliació o, com 
I’anomenen els mateixos síndics, «solució amistosa» dels assumptes. En definitiva, 
es tracta d’un procés, en què aquesta institució intenta apropar posicions i solu-
cionar el conflicte obert. El Síndic Local es troba especialment indicat per actuar 
com a mediador, atès que reuneix unes característiques molt propícies, com el fet 
de ser un pont entre ciutadà i administració, gaudir de prestigi/autoritat davant 
de tots dos, conèixer en profunditat la realitat social i administrativa del municipi, 
ser una institució imparcial i actuar amb procediments informals.

Aquesta tasca mediadora dels síndics locals ha tingut uns clars avantatges, ja que 
ha implicat el ciutadà en els afers públics; ha promogut la solució dels conflictes 
mitjançant el diàleg, bo i obrint espais de conversa pública en el nucli municipal; 
i ha previngut contra I’aparició de nous conflictes, amb solucions més ràpides i 
més sostenibles.

Finalment, la proximitat de l’SGM es manifesta en el tipus de drets defensats per 
aquesta institució. Una de les conclusions més rellevants de la monografia que 
estem prologant és que aquesta institució es troba estretament relacionada 
amb el coneixement i l’exercici dels drets, concretament, amb els drets de proxi-
mitat. Corroboren aquesta afirmació les temàtiques de què s’han ocupat majo-
ritàriament els Síndics Locals, com són la mobilitat, la disciplina urbanística, els 
impostos i la recaptació, el medi ambient, la seguretat ciutadana o els serveis 
socials.

A banda de la tramitació de les queixes ciutadanes que denuncien la vulneració 
de drets relacionats amb aquestes temàtiques, els SGM han sabut centrar la seva 
atenció en problemàtiques conjunturals connectades igualment amb els drets de 
proximitat. Una mostra d’això va ser la Declaració de Granada del 2011, en què els 
síndics es comprometeren a fer un seguiment de I’impacte de les retallades en les 
polítiques socials i a proposar la racionalització i l’optimització dels recursos, com 
també la seva redistribució equitativa.
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La centralitat en la defensa dels drets de proximitat ha permès que l’SGM assoleixi 
dos objectius fonamentals en aquestes institucions. En primer lloc, ha permès el 
seu encaix en la xarxa d’institucions de defensa de drets i de control de I’adminis-
tració i ha arribat allà on altres institucions no arriben. En segon lloc, ha fet possi-
ble una administració local més propera al ciutadà, és a dir, una administració que 
escolta, informa puntualment, actua de manera transparent, impulsa la participa-
ció, gestiona amb rigor i assumeix les seves responsabilitats. 

En resum, pot concloure’s que els SGM han sabut treure el màxim rendiment a la 
seva posició de proximitat respecte del ciutadà i de I’administració. I, com s’expo-
sa a bastament en aquest llibre, també han sabut unir esforços per tal d’aconseguir-
ho a través de la constitució del Fòrum de Síndics i Defensors Locals. Juntament amb 
la característica de la proximitat, I’altra nota que caracteritza els SGM és la seva 
estructura reduïda i, precisament per això, la primera i màxima virtut del Fòrum 
ha estat la unió de forces.

Com és senzill d’imaginar, els Síndics Locals són institucions diverses amb perso-
nalitats pròpies: poden disposar d’estructures més o menys generoses, gaudir de 
més o menys recursos personals o materials, treballar sota major o menor pressió 
política, estar encapçalats per titulars de diversa procedència, etc. Però, al mateix 
temps, comparteixen moltes inquietuds i necessitats; en general, aconseguir més 
recursos i més visibilitat, estar al dia de temes molt diversos i relacionar-se amb la 
resta d’institucions catalanes. 

Per donar resposta a totes aquestes inquietuds i necessitats, el Fòrum s’ha mani-
festat com un instrument àgil i eficaç. En primer lIoc, per la seva important tasca 
de suport tècnic promovent contactes i facilitant consultes sobre casos concrets, 
a més d’oferir informació i actualització sobre matèries d’interès mutu. En segon 
lloc, per suposar un front comú i unitari en les seves relacions amb altres insti-
tucions, entitats i organismes, com demostren els convenis subscrits amb altres 
institucions homòlogues o la proposta de modificacions normatives relatives al 
Síndic Local, sobre la qual també s’informa en aquest llibre. Finalment, el Fòrum 
ha establert criteris homogenis de funcionament, tot i respectar la independèn-
cia de les diferents institucions, com mostra el model de reglament institucional 
acollit per la majoria de Síndics.
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Per suposat, queda camí per córrer, com la necessitat d’augmentar els recursos de 
les oficines i, correlativament, el nombre d’actuacions d’ofici, inspeccions i infor-
mes monogràfics; la necessitat de centrar els seus esforços en els col·lectius més 
desvalguts; o I’augment de la seva visibilitat. Els mateixos síndics són conscients 
d’aquests reptes i treballen cada dia per avançar en la consolidació d’una institu-
ció que, a hores d’ara i en paraules dels autors d’aquest llibre, «és una realitat fona-
mental en la defensa i aplicació dels Drets Humans i una aportació específicament 
catalana al desenvolupament d’un municipalisme realment democràtic».

Barcelona, 10 d’agost de 2014





 [ 15 

Introducció

Els qui, per una raó o una altra, hem tingut ocasió de conèixer l’existència de sín-
dics de greuges o defensors en l’àmbit local, hem tingut una doble experiència. 
D’una banda, hem constatat el dinamisme d’aquesta figura en el seu respectiu 
àmbit local. De l’altra, hem observat la seva poca projecció mediàtica i un cert des-
coneixement generalitzat, fins i tot una certa tendència, en alguns casos, a posar 
en qüestió la necessitat o la utilitat d’aquesta figura.

Aquest desconeixement pot tenir probablement el seu origen en la fragmentació 
del món local, que, excepte en casos molt importants, no atrau l’atenció d’una 
opinió publicada molt centrada en grans esdeveniments o, almenys, en esdeve-
niments que poden tenir una repercussió més àmplia. De fet, probablement po-
dríem aplicar també aquesta apreciació a la vida local, en general.

Els dubtes sobre la utilitat o no de l’existència de síndics o síndiques locals pot 
provenir, almenys en part, de la preocupació per l’excés de costos o de comple-
xitat de les administracions locals. Si ja existeix un Síndic de Greuges de Catalu-
nya, per què hem de multiplicar aquesta institució en els més de 900 municipis 
catalans? El fet de l’existència de síndics municipals aporta alguna cosa a la de 
defensa dels drets bàsics de la ciutadania o a la millora del funcionament de les 
administracions catalanes?

A part d’aquestes qüestions fonamentals, ens ha semblat identificar dos camps 
complementaris d’investigació interessants: en primer lloc, els síndics o defensors 
municipals es limiten a l’atenció de queixes menors, totes en l’àmbit de les com-
petències municipals i amb una relació només llunyana amb els drets humans? 
O, en canvi, porten a terme una actuació que podem considerar fonamental en la 
defensa, la difusió i el desenvolupament dels drets humans en l’àmbit de la ciutat 
i, evidentment, del país? 
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D’altra banda, ens ha semblat interessant aprofundir en la constatació que la ma-
jor part de síndics municipals en l’àmbit espanyol es troben a Catalunya, fins al 
punt que han creat estructures d’ajuda mútua i de projecció de les tasques inde-
pendents de cada un d’ells. I han exercit, a més, un cert paper d’orientació dels 
pocs defensors locals d’altres municipis espanyols.

Així, doncs, hem obert aquesta investigació per estudiar a fons aquesta institució 
dels síndics o defensors locals, les seves justificacions, tant des del punt de vista 
de l’autonomia dels municipis com del contingut de les seves funcions, i les seves 
aportacions a la difusió i la defensa dels drets humans i el fet del seu especial des-
envolupament en l’àmbit català.

Probablement, una conseqüència més del desconeixement que constatàvem és 
la poca bibliografia editada sobre aquest tema. En canvi, hem pogut accedir a 
una extensa documentació generada pels diversos síndics, que cada any han de 
presentar un informe sobre les actuacions de l’any anterior al seu respectiu Ple 
municipal. També hem tingut accés a la documentació que ha estat editada per 
l’associació de síndics municipals, FòrumSD, que recull els continguts de les inicia-
tives de formació organitzades, el resum dels diversos informes anuals, els escrits 
col·lectius, les declaracions conjuntes i, òbviament, els treballs interns destinats a 
homogeneïtzar la forma d’actuació dels síndics. 

També hem pogut analitzar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat, un document generat per diversos ajuntaments d’Europa l’any 2000, 
amb diversos centenars de municipis adherits, que recull la institució de l’om-
budsman local com a garant dels acords de la Carta i dels drets de la ciutadania i la
legislació catalana que ha consagrat aquesta institució. En diversos aspectes de  
la nostra investigació, hem recollit les opinions dels administrativistes catalans 
de més prestigi sobre els temes que afecten més de prop la missió dels síndics, 
com el que fa referència al dret a una Bona Administració i a la Governança.

El nostre desig és haver fet una aportació seriosa al coneixement de la institució 
del Síndic Municipal de Greuges o Defensor de la Ciutadania, del sentit concret i 
complex de les seves actuacions i, sobretot, de l’aportació específicament catala-
na que representa en la defensa i l’aplicació dels drets humans.     
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La proximitat com a tret distintiu de 
l’Administració local

Tal com afirma la Ley de bases de régimen local (LBRL),1 article 2: «Para la efectivi-
dad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, reguladora de los dis-
tintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de compe-
tencias, deberá asegurar a los municipios […] su derecho a intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las com-
petencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de 
que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con 
los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a los ciudadanos».

La Constitució espanyola, tot i ocupar-se dels municipis de forma lacònica, en el 
capítol dedicat a les administracions territorials,2 ho fa de manera contundent en 
l’article 140: «La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos go-
zarán de personalidad jurídica plena».3

El que aquí ens interessa és aprofundir en les dues raons aportades per la Llei 
orgànica del règim local per justificar l’autonomia i la suficiència competencial i 
financera dels municipis: el principi de descentralització i, sobretot, el principi de 
màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans.

1. Llei 7/1985, de 2 de abril, de bases de règim local.
2. De fet, podria sorprendre el poc espai dedicat per la Constitució al municipi, especialment si es compara 
amb la comunitat autònoma, de la qual determina amb tot detall el corresponent sistema de competèn-
cies i de constitució. En la literatura jurídica s’ha polemitzat sovint sobre aquesta indeterminació. Aquí, 
però, no ens interessa aquest debat i partim de l’obvietat que la Constitució s’estenia sobre un nivell polític 
i administratiu que ella mateixa creava o tornava a instaurar, i considerava suficient, en canvi, el reconei-
xement explícit a l’autonomia del municipi. 
3. Sobre aquest tema, recomanem la lectura de l’article de Jové, Manuel Ángel. «La configuración ex Cons-
titutione de la autonomía local», publicat a la Revista Xurídica Galega, núm. 46 (2005), p. 13 i seg.
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Efectivament, tot i que, d’alguna manera, els conceptes de descentralització i de 
proximitat es poden aplicar també als ens provincials i autonòmics, els municipis 
es defineixen específicament, i amb tota la força dels conceptes, per la necessitat 
de descentralització de l’Administració pública i, en particular, pel fet que garan-
teixen especialment una gestió des de la proximitat a la ciutadania.

La Llei municipal catalana reforça aquestes afirmacions quan en l’article 46 del 
text refós del 20034 afirma: «El municipi és l’entitat bàsica de l’organització ter-
ritorial i l’element primari de participació ciutadana en els assumptes públics».
I deixa ben clar tot seguit que «les lleis de Catalunya garanteixen (no tan sols l’au-
tonomia) la participació del municipi en tots els assumptes públics que afecten 
directament els seus interessos» (la negreta és nostre). I, certament, reconeix la 
seva autonomia, la personalitat jurídica i la plena capacitat per a l’exercici de les 
funcions públiques que té encomanades i «per representar els interessos de la 
col·lectivitat respectiva i per gestionar els serveis públics la titularitat dels quals 
assumeixin».

En realitat les lleis no fan altra cosa que reconèixer i ordenar un fet primari anterior 
a les formulacions legals: el municipi és una unitat territorial (composta per un 
territori, una col·lectivitat i una història) bàsica de convivència, on es desenvolupa 
una part essencial de la vida i de l’activitat dels seus membres i que s’organit-
za d’acord amb uns criteris determinats (obligacions i drets), en la definició dels 
quals participen, en principi, tots els seus membres, i que està subjecte a canvi 
continuat.

Evidentment, en el nostre temps, una part molt gran de les activitats de les per-
sones es desenvolupa i depèn d’àmbits funcionals i territorials més grans que el 
municipi i una part cada cop més important dels condicionaments vitals referits 
es produeixen fins i tot en un àmbit mundial. Això fa que, òbviament, el rol del 
municipi no sigui equiparable al d’èpoques precedents.

Tanmateix, el municipi manté una bona part de referències bàsiques de les per-
sones i continua tenint un paper fonamental en la constitució de la ciutadania: 

4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.
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la residència jurídica, l’hàbitat (habitatge, urbanisme, medi ambient), l’educació, 
el tractament bàsic de salut, el veïnatge i la família, el consum de proximitat, la 
seguretat, la solidaritat, la participació política, etc.

Això fa que sigui tan important que l’organització del municipi es concreti d’acord 
amb els drets humans i s’estructuri democràticament, amb reconeixement del 
dret de la col·lectivitat local a ordenar i gestionar els seus afers propis.

En aquest sentit, l’any 1985, el Consell d’Europa acordava que «per autonomia lo-
cal s’entén el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar 
una part important dels afers públics, en el marc de la llei, d’acord amb la seva 
pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants. […] Aquest dret s’exerceix 
per assemblees o consells integrats per membres elegits per sufragi lliure, secret, 
igual, directe i universal i que poden disposar d’òrgans executius responsables 
davant d’ells mateixos».5 

Sembla clar, doncs, que el fet diferencial de l’autonomia local és allò que englo-
bem o connotem amb el terme de proximitat. Pròxim és allò que és propi i dife-
rencial d’una determinada col·lectivitat i que comporta el dret a la seva gestió, 
a participar en l’aplicació a la pròpia col·lectivitat de les determinacions generals 
i a intervenir com a tal en els afers generals que l’afecten.

S’entén, doncs, que la citada Carta Europea d’Autonomia Local, en el seu article 4, 
expliciti que «les entitats locals tenen, dins l’àmbit de la llei, llibertat plenaper 
exercir la seva iniciativa en tota matèria que no estigui exclosa de la seva compe-
tència o atribuïda a una altra autoritat». I, encara: «L’exercici de les competències 
públiques ha d’incumbir, preferentment, a les autoritats més pròximes als ciu-
tadans. L’atribució d’una competència a una altra autoritat ha de tenir en comp-
te l’amplitud o la naturalesa de la tasca o les necessitats d’eficàcia o d’economia». 
I encara s’insisteix per garantir l’autonomia local que «les competències encoma-
nades a les entitats locals han de ser normalment plenes i completes. No poden 
ser posades en dubte ni limitades per cap altra autoritat central o regional […] i, 
en cas de delegació de poders […] les entitats locals han de gaudir tant com sigui 

5. Article 3 de la Carta Europea d’Autonomia Local, aprovada el 15 d’octubre de 1985, ratificada per l’Estat 
espanyol el 20 de gener de 1988 i publicada al BOE del 24 de febrer de 1989. La traducció és dels autors. 
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possible de la llibertat d’adaptar el seu exercici a les condicions locals [...] i han de 
ser consultades [...] en la planificació i decisió dels afers que els afectin directament».  

El concepte de descentralització, també adoptat per la LBRL, és, en canvi, confús i 
insuficient. El concepte descentralització, si no va acompanyat del concepte proxi-
mitat, sembla connotar l’atribució arbitrària de competències per part d’una admi-
nistració superior i, per tant, un cert qüestionament del caràcter primigeni del mu-
nicipi. Per altra banda, és un concepte que, per si sol, requereix un debat sobre la 
conveniència o no de descentralitzar, en funció de criteris d’eficiència i d’economia.

Sembla més adient pensar en termes de subsidiarietat, que, a part de ser un con-
cepte més modern i utilitzat per la UE, parteix d’un esquema mental que va de baix 
a dalt, en el nostre cas, del caràcter primigeni del municipi com a col·lectivitat au-
togestionada, que cedeix algunes competències a administracions que les poden 
gestionar millor, tenint en compte criteris d’amplitud, d’eficiència i d’economia.

No és endebades fer aquests matisos, ja que determinats corrents de pensament 
constitucionalista o administrativista obliden totalment quina és la base real de 
l’autonomia i la personalitat jurídica del municipi i es limiten a considerar-lo com 
un nivell (el nivell «inferior») administratiu, amb competències «atorgades» pel 
legislador i que, en qualsevol moment, poden ser modificades i reduïdes, per 
exemple, a un catàleg arbitrari de competències estrictament obligatòries i cir-
cumscriure la seva autonomia al seu compliment vigilat.6 

Així, doncs, aquesta visió del municipi (poble, vila, ciutat...) com a cèl·lula bàsica 
de la societat, com a font de la ciutadania i, en conseqüència, com a font de la 
seva pròpia organització autònoma i de proximitat, valoritza la importància dels 
principis entorn dels quals s’articulen els drets i deures pels quals es regeix la col-
lectivitat local. Tant pel que fa a les relacions interpersonals que s’hi desenvolupen 
com pel que es refereix a la definició dels criteris que han de definir la seva orga-
nització i els objectius del Govern local.

6. En la Propuesta de modificación del articulado de la Ley 7/1985..., de l’INAP, de maig del 2012, s’escriu 
explícitament que: «Se suprime el principio de la máxima proximidad de la gestión administrativa a los 
ciudadanos [...] por entender que es redundante con la afirmación del principio de descentralización. Se 
deja claro desde el primer momento el respeto a la legislación de estabilidad presupuestaria [...]  eje prin-
cipal de la reforma». Amb això es pretén justificar una proposta absolutament reduccionista, no tan sols 
de les competències, sinó del paper dels ajuntaments.
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Els drets humans i la seva concreció en 
l’àmbit dels municipis

Si, tal com s’afirma més amunt, el municipi és «una unitat territorial bàsica de con-
vivència, on es desenvolupa una part essencial de la vida i de l’activitat dels seus 
membres i que s’organitza d’acord amb uns criteris determinats (drets i deures)», 
és clar que en aquest àmbit es concreten i s’experimenten les grans idees de la 
concepció ètica de la humanitat.

Els governs dels estats i les seves constitucions consagren els criteris de compor-
tament de les administracions i de la ciutadania i recullen els seus drets i deures. 
Però, a part de la funció legislativa general i de les garanties constitucionals per a 
totes les persones, cal constatar que una bona part dels drets i deures es concre-
ten o es conculquen en l’àmbit local i que, al marge de les competències muni-
cipals determinades per la llei, els municipis han d’assumir la responsabilitat de 
treballar per fer possible que les persones de la seva col·lectivitat, en l’àmbit local, 
puguin gaudir d’aquests drets constitucionals, i per evitar o eliminar els impedi-
ments que s’hi produeixin.

L’aprovació, l’any 1948, per les Nacions Unides (ONU), de la Declaració Universal  
dels Drets Humans, va significar una fita essencial per al reconeixement per 
part dels diversos estats dels drets i deures que s’hi incloïen. Però la seva aplicació 
efectiva ha anat acompanyada de dificultats indiscutibles.

L’any 1998, a Barcelona, unes desenes d’ajuntaments reunits sota els auspicis del 
Consell d’Europa per celebrar el 50è aniversari de la Declaració Universal, consta-
taven que «existeixen nombrosos drets que encara no són efectius i els ciutadans 
tenen moltes dificultats per orientar-se en el laberint dels procediments adminis-
tratius i jurídics».7 

7. Preàmbul de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC).
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En conseqüència, van decidir elaborar una Carta que recollís tot allò que des dels 
municipis es pot aportar i, fins i tot, garantir per a l’aplicació efectiva dels drets 
humans en l’àmbit dels municipis. Va ser aprovada dos anys després, l’any 2000, 
a la ciutat francesa de Saint-Denis, amb el títol de Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC), i posteriorment s’hi han anat adherint 
nous municipis europeus, fins a superar el nombre de 400.

En el preàmbul de la Carta s’expressen tres idees fonamentals, que cal recollir:

1. La ciutat, com a concreció avui d’allò que hem definit en referència al con-
cepte de municipi: «La ciutat és avui l’espai de totes les trobades i, per tant, 
de totes les possibilitats. També és el terreny de totes les contradiccions 
[...] i (hi) apareixen totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, 
el menyspreu de les diferències culturals [...] mentre que s’hi esbossen i es 
multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat».

2. La vida a la ciutat «ens imposa l’obligació de definir millor determinats drets 
[...] i el reconeixement de nous drets».

3. És en l’àmbit de la ciutat on els drets poden trobar «les condicions per a una 
democràcia de proximitat».

Evidentment és un programa ambiciós, establert sobre la constatació de la cen-
tralitat fonamental del municipi, com a escenari de l’exercici dels drets humans, 
o de dificultats per gaudir-los, i sobre el dinamisme dels drets consagrats en la 
Declaració Universal, en funció de la mateixa realitat de la vida humana en tota 
la complexitat expressada en l’àmbit del municipi.

Aquesta és una elaboració amplament meditada per part dels municipis que hi 
van participar. Abans de Barcelona, s’havien fet seminaris a Estrasburg, Ginebra, 
Estocolm i Sarajevo, que van culminar en la I Conferència de Ciutats Europees pels 
Drets Humans que es va celebrar a Barcelona l’any 1998.

Un cop acordada la redacció d’una Carta de Compromisos pels Drets Humans 
en l’àmbit de les ciutats, es va encarregar la seva redacció a una comissió d’ex-
perts (comissió científica), composta per José Manuel Bandrés (professor de Dret 



Els drets humans i la seva concreció en l’àmbit dels municipis [ 23 

Constitucional a la Universitat de Barcelona i president d’honor de l’Institut de 
Drets Humans de Barcelona),8 Monique Chemillier-Gendreau (professora de Dret 
Internacional a la Universitat París VII), Asbjorn Eide (cofundador i director de 
l’Institut Noruec de Drets Humans de la Universitat d’Oslo), Lorenzo Martín Re-
tortillo (catedràtic de Dret Administratiu a Salamanca, Saragossa i Madrid), Patrice 
Meyer-Bisch (professor a l’Institut for Ethics and Human Rights de la Universitat 
de Fribourg), Giovanni Pitruzzella (professor de Dret Constitucional a la Universi-
tat de Palerm) i Madelaine Reberioux (professora a l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales).

Tal com he dit, la Carta s’aprovà en el transcurs de la II Conferència de Ciutats Eu-
ropees pels Drets Humans, celebrada a Saint-Denis, l’any 2000. I, almenys, s’han 
celebrat cada dos anys noves conferències a Venècia, Nuremberg, Lió, Ginebra 
i Tuzla.

Aquesta Carta és un compromís adquirit voluntàriament pels ajuntaments sig-
nataris o pels que posteriorment s’hi han adherit («el compromís que adoptem 
aquí s’adreça a les dones i als homes del nostre temps»). Hi ha un reconeixement 
explícit que «els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que 
tots els poders públics són responsables de la seva garantia». 

Parteix del convenciment que els instruments per a l’execució efectiva dels drets 
humans, «sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i culturals» són insufi-
cients, i que «la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia 
dels drets humans per a tots els (seus) habitants, sense cap exclusió». Per aquestes 
raons, plantegen la necessitat «de l’existència d’una Carta Europea de Drets Hu-
mans a la Ciutat que proclami amb solemnitat i claredat les llibertats públiques i 
els drets fonamentals reconeguts als habitants de les ciutats i el compromís de les 
autoritats municipals de garantir-los».

La Carta adopta la forma d’un text legal, però queda clar en el preàmbul que és un 
compromís dinàmic en la gestió interactiva de les ciutats («no pretén ser exhaus-
tiu i el seu abast dependrà de com els habitants de la ciutat el facin seu»). Per altra 
banda, el compromís de les autoritats signatàries es garanteix «en el respecte de 

8. Consignem la funció que desenvolupaven en el moment de redactar la Carta.
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les competències i dels poders que detenten legalment segons els termes de les 
seves legislacions nacionals respectives».

En qualsevol cas, cal posar de manifest que l’afirmació del respecte actiu als drets 
humans com a referent de les polítiques locals té una indiscutible importància, 
tant per la seva concreció en la vida de la ciutat com per la proposta de determi-
nats instruments per garantir-ne el compliment, entre els quals cal esmentar la 
creació de l’ombudsman en l’àmbit local,9 tema que és objecte d’aquest treball.

Tot i que l’estudi exhaustiu d’aquesta Carta no és l’objecte del treball, val la pena 
assenyalar alguns dels trets essencials de l’articulat acordat pels ajuntaments que 
s’hi han adherit, que consta d’un preàmbul, cinc parts, 28 articles, una disposició 
final i cinc disposicions addicionals:

1. Entre les disposicions generals (articles 1-7) que componen la primera part, 
emergeix amb força el concepte de ciutat, entesa com «un espai col·lectiu 
que pertany a tots els seus habitants, que tenen dret a trobar-hi les condi-
cions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta 
assumir també deures de solidaritat». Aquí es troba condensada tota la fi-
losofia d’igualtat, de llibertat de pensament, de solidaritat (que preveu una 
especial cura dels més vulnerables) i de cooperació que es desenvolupa al 
llarg de la Carta.

2. La segona part (articles 8-11) concreta allò que les administracions locals 
hauran de garantir per protegir i fer viables els drets civils i polítics dels ciu-
tadans locals. Com es concreten a la ciutat el dret a la participació política, 
els drets d’associació, reunió i manifestació i el dret a la informació. Pel que 
fa a la protecció de la vida privada i familiar, val la pena destacar l’explicita-
ció de la igualtat de drets de totes les diverses formes de família i l’especial 
protecció dels infants i la lluita contra les diverses formes de violència do-
mèstica. Són tres especificacions que apliquen l’esperit dels drets humans 
a situacions específiques del nostre temps, que es produeixen en el marc 
de la ciutat.

9. Article 27 de la CESDHC: «1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius: 
mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables. Ombudsman municipal o defensor 
del poble com a institució independent i imparcial».
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3. La tercera part (articles12-22) s’endinsa en el camp dels drets econòmics, so-
cials i culturals (els DESC). Es «reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a 
accedir lliurement als serveis municipals d’interès general». En aquest sen-
tit, es considera que «les polítiques socials (són) part central de les políti-
ques de protecció dels drets humans». I s’hi assumeix el compromís d’«opo-
sar-se a la comercialització dels serveis personals d’ajuda social i de (vetllar) 
perquè existeixin uns serveis essencials de qualitat a preus acceptables en 
altres sectors dels serveis públics». Tot plegat amb un objectiu o compro-
mís «de desenvolupar polítiques socials especialment destinades als més 
desfavorits, com a forma de rebuig a l’exclusió i en la recerca de la dignitat 
humana i de la igualtat». Al llarg de tota aquesta part es va analitzant tot 
allò que es pot fer des de les administracions municipals per garantir o fa-
cilitar l’exercici efectiu dels DESC, en el marc de les seves competències. Val 
la pena destacar, a part de la col·laboració per posar equipaments i serveis 
a disposició de tothom, els següents compromisos:

•	 En l’àmbit educatiu (article 13), s’insisteix en una educació «en un con-
text multicultural i de cohesió social», a encoratjar «la formació de les 
persones adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors de-
mocràtics». Es pronuncia per una pedagogia que lluiti «contra el sexis-
me, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, implantant principis de 
convivència i hospitalitat».

•	 Pel que fa al dret al treball (article 14), es pronuncia  per «l’actualització 
i la requalificació dels treballadors mitjançant la formació continuada». 
Les ciutats signatàries «es comprometen a no signar cap contracte mu-
nicipal sense introduir-hi una clàusula que rebutgi el treball il·legal» 
i a desenvolupar «mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes 
davant el treball», amb un esment específic de les dones i els disca-
pacitats. Finalment, es comprometen a facilitar i afavorir la creació de 
llocs de treball, tant per aconseguir la reinserció com per aprofitar nous 
jaciments d’ocupació.

•	 El dret a l’habitatge (article 16) té en la Carta algunes concrecions in-
teressants d’esmentar. S’hi recull un compromís específic per «disposar 
d’estructures d’acolliment per als sense sostre que puguin garantir la 
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seva seguretat i dignitat, com també d’estructures per a les dones víc-
times de violència, en particular de violència domèstica, de maltracta-
ments, i per les que intenten fugir de la prostitució». Però també s’hi 
assumeix el repte de vetllar «per l’existència d’una oferta adient d’ha-
bitatge [...] per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda 
al nivell d’ingressos». Finalment, es recull el dret dels nòmades a residir 
dignament a la ciutat.

•	 Pel que fa al dret al medi ambient (article 18), la Carta assumeix el com-
promís de seguir «polítiques de prevenció de la contaminació (inclosa la 
contaminació acústica), d’estalvi d’energia, de gestió, de reciclatge, re-
utilització i recuperació de residus», com també  d’ampliació de zones 
verdes. Val la pena esmentar el reconeixement del dret ciutadà a ser con-
sultat «sobre les modificacions que article puguin alterar» el paisatge.

•	 Hi ha també un reconeixement del dret a participar en la planificació 
urbanística (article 19), amb el compromís de cercar un equilibri entre 
«l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les es-
tructures destinades a usos col·lectius» i respectar, rehabilitar i reutilit-
zar el patrimoni construït, com també respectar el patrimoni natural, 
cultural i artístic.

•	 També en aquesta tercera part, la Carta recull compromisos pel que fa 
al dret a la cultura (article 15), a la salut (article 17), a la pacificació del 
transport i dels sorolls (article 20), al lleure i a l’esport (article 21) i a la 
protecció dels consumidors (article 22).

4. La quarta part té com a objecte els drets relatius al funcionament democrà-
tic de l’Administració local. S’hi desenvolupen dos principis fonamentals: 
el d’eficàcia (article 23) i el de transparència (article 24). En el primer s’hi 
especifica que es tracta de «l’eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació 
a les necessitats dels usuaris vetllant per evitar qualsevol discriminació o 
abús», i s’assumeix el compromís de dotar-se «d’instruments d’avaluació». 
Pel que fa a la transparència, s’afirma que «els ciutadans i ciutadanes han 
de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i administratives 
mitjançant la publicitat que es fa de les normes municipals, que han de ser 
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comprensibles i actualitzades de manera periòdica». La transparència s’ha 
d’aplicar als contractes municipals, a la selecció per mèrits dels funcionaris 
i a l’ús dels fons públics.

5. Finalment, la cinquena part fa referència als mecanismes de garantia dels 
drets humans de proximitat. S’hi aposta, per exemple, per mecanismes que 
facilitin l’accés a una justícia de proximitat (article 25), sigui mitjançant me-
canismes de mediació o de conciliació, sigui a través de jutjats de pau o mu-
nicipals, on aquestes institucions existeixin o siguin possibles. Igualment es 
proposen fórmules de policia de proximitat o de convivència (article 26). Tal 
com ja hem citat més amunt, s’indiquen també mecanismes de prevenció 
(article 27), com ara mediadors socials o de barri o l’ombudsman munici-
pal, com a institució independent i imparcial. També se suggereix la creació 
d’una comissió ciutadana per avaluar el compliment de la Carta. L’article 28 
es refereix a la possibilitat del que anomena pressupost participatiu i obre la 
possibilitat de la participació ciutadana en la seva elaboració i es compro-
met a evitar les «àrees d’excepció a la legalitat».

6. La disposició final concreta els mecanismes d’aplicació i el valor jurídic de la 
Carta pels seus signataris. És una carta oberta als municipis que s’hi vulguin 
adherir, ja que els signants incorporen les seves disposicions en el seu orde-
nament local, li reconeixen el caràcter de dret imperatiu i eviten els actes o 
contractes que puguin estar-hi en contradicció o impedir-ne l’aplicació, la 
mencionen explícitament en les seves ordenances, com a font de dret local, 
i es comprometen a crear una comissió de seguiment i a convocar una reu-
nió de la Conferència de Ciutats pels Drets Humans cada dos anys.

7. Les cinc disposicions addicionals, a part de determinar que són els plens mu-
nicipals els que han de ratificar o matisar la signatura de la Carta (cinquena), 
plantegen compromisos de les ciutats en referència als seus estats (primera 
i segona), en particular demanen el dret de vot pels veïns estrangers, a la 
Unió Europea (segona), a l’ONU (tercera) o sobre el seu comportament en 
cas de conflicte armat.

Aquesta Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) 
és, doncs, com es pot deduir de les referències explicitades més amunt, un nota-
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ble punt de referència amb vista a l’aplicació dels drets humans en l’àmbit local.  
I en la mesura que el municipi és la cèl·lula bàsica de la societat i font de ciutada-
nia, aquesta Carta ha significat un important impuls de les polítiques derivades de 
la Declaració Universal dels Drets Humans.

No és l’objecte d’aquest treball analitzar fins on s’han concretat els compromisos 
de la Carta en els diversos municipis signants, però el fet de les conferències cele-
brades cada dos anys, com també la contínua ampliació dels municipis europeus 
adherits, posa en evidència la força notable amb què la Carta s’ha implantat en 
l’univers conceptual que informa el món local. És freqüent trobar citada la Carta 
en treballs jurídics sobre els ajuntaments i, evidentment, forma part de l’àmbit 
conceptual del Consell d’Europa.

El fet que cal remarcar i que afecta el contingut d’aquest treball és la important 
implantació de la Carta entre els ajuntaments catalans. Més de cent municipis 
catalans s’hi havien adherit l’any 2008 (actualment, n’hi ha 147), fins al punt que 
la Diputació de Barcelona havia constituït la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets 
Humans. Aquesta xarxa va ser, al mateix temps, fruit i causa d’aquest fenomen 
d’adhesió municipal catalana a la Carta Europea. Que més d’un 25% dels muni-
cipis europeus adherits siguin catalans és una dada especialment significativa en 
l’estudi de l’aplicació dels drets humans.

Finalment, hem de remarcar que la inclusió en la Carta Europea de la institució 
de l’ombudsman municipal, com a instrument de garantia dels drets humans a la 
ciutat, ha contribuït a la seva implantació en aquest àmbit. I, en concret en el cas 
català, ha facilitat la creació de la figura del Síndic o Defensor Municipal en més 
de 42 municipis, que serveixen un 52% de la població catalana, un fet insòlit en 
l’àmbit de l’Estat espanyol (a Galícia només en té Vigo, al País Basc només Vitòria, 
a les Illes Balears, Palma, per posar només alguns exemples).10

Creiem que són dades prou significatives per estudiar el fenomen dels síndics 
municipals de greuges com a aportació específica de Catalunya en el context 
de la defensa, l’ampliació i l’aplicació dels drets humans. El que analitzarem són 
els resultats del treball de les sindicatures locals i la seva relació amb una defen-

10. Més endavant analitzarem la situació dels ombudsmen locals a Espanya.



Els drets humans i la seva concreció en l’àmbit dels municipis [ 29 

sa efectiva dels drets humans, en el cas específic de Catalunya, com també les 
aportacions a la definició i el desenvolupament del concepte d’ombudsman local,
a partir de l’experiència catalana.  
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La institució del Síndic Municipal de 
Greuges a Catalunya

La institució de l’ombudsman a Catalunya s’ha desenvolupat majoritàriament
sota la denominació de Síndic Municipal de Greuges o Defensor de la Ciutadania, 
tot i que hi ha alguna altra denominació més particular en alguna població, com 
pot ser la de Síndic Personer (Mollet del Vallès) o Defensor del Vilatà (Argentona). 
Tot i així, en aquest treball, utilitzarem indistintament els termes de síndic o de-
fensor local o municipal per l’ampli i quotidià ús que podem trobar a bastament 
d’aquestes denominacions, com també el terme en plural de sindicatures, a l’hora 
de fer referències generals. 

Els trets bàsics

És obvi que hem de cercar la primera conceptualització de la institució en l’expe-
riència de l’ombudsman en els països nord-europeus, on primer es creà aquesta 
figura. En un treball liderat i editat per la Diputació de Barcelona,11 es defineix 
l’ombudsman com «un òrgan de l’Administració pública elegit pel poder legis-
latiu, però independent dels tres poders de l’Estat. No té cap altra funció que 
fer de mediador entre la ciutadania i el poder executiu quan els procediments 
d’acció i reclamació administrativa previstos amb caràcter ordinari presenten 
un mal funcionament o són inadequats. [...] Es limita a interessar-se, davant de 
l’Administració, per una queixa ciutadana que, a parer seu, pot tenir com a causa 
un mal funcionament de l’Administració» i està legitimat per fer recomanacions 
per millorar el funcionament de l’Administració i per garantir millor el seu servei 
a la ciutadania.

11. Diputació De Barcelona (2008). Síndics defensors de la ciutadania: Apunts per a la seva implementació. 
Barcelona: Diputació de Barcelona. Col·lecció «Documents de Treball». Sèrie «Igualtat i Ciutadania», 
núm. 10, p. 9.
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Evidentment, aquest és el nucli fonamental que s’aplica al Síndic Municipal de 
Greuges, en relació amb l’executiu local. Elegit pel Ple municipal per unanimitat o 
amb una majoria qualificada, per garantir la seva independència i la seva impar-
cialitat, ha de defensar la ciutadania davant de possibles actuacions irregulars de 
l’Administració local, i, en conseqüència, ha de fer a l’Administració local les reco-
manacions que consideri convenients per garantir que el funcionament ordinari 
de l’administració local estigui realment al servei de la ciutadania.

La Carta Europea, però, específicament preocupada per l’aplicació a la ciutat dels 
drets humans i pel seu desenvolupament a partir de la proximitat que la caracterit-
za, quan assumeix la figura de l’ombudsman local com a garantia dels drets humans 
de proximitat i del bon govern, amplia l’horitzó del Síndic Municipal i, en conse-
qüència, obre un important debat sobre el rol d’aquesta institució i els seus límits.

Efectivament, el llibre citat de la Diputació de Barcelona ja adverteix que «el síndic 
defensor de la ciutadania no té per què limitar-se a un paper reactiu, ni a una visió 
restrictiva dels drets de les persones que està legitimat a vetllar». La realitat planteja 
«reptes i oportunitats en relació amb els drets humans que no sempre estan ben 
resolts amb els instruments legals vigents. La figura del síndic, doncs, ha de saber 
copsar aquests reptes i reflectir-ne les conseqüències que tenen per al gaudi efectiu 
dels drets humans, tant en el seu treball diari com molt particularment en la seva 
tasca de reflexió davant la instància que l’ha nomenat». I afegeix una observació 
interessant: «La manca de poder decisori, executiu, del síndic es pot revelar com un 
avantatge, atès que li permet fer recomanacions i propostes d’actuació municipal 
que, més enllà dels deures estrictament exigibles a l’Administració, repercuteixen 
en un millor servei per a l’administrat, en un gaudi més gran dels seus drets».12

Aprofundint en aquesta anàlisi sobre el rol del síndic municipal de greuges, és 
interessant fer una referència a la reflexió feta pel síndic de Cornellà de Llobregat 
en l’Informe del 2010 al Ple de l’Ajuntament.13 Partint del fet que tant la Carta de 
Drets Fonamentals de la Unió Europea (article 41) com l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya del 2006 (article 30) consagren el dret a una «bona administració», re-
flexionen sobre el contingut d’aquest concepte i, en conseqüència, sobre l’abast 
de les funcions de la institució del Síndic de Greuges.

12. Op. cit., p. 10.
13. SínDic De GreuGeS De cornellà De lloBreGat (2011). Informe 2010, Cornellà, editat en CD, p. 8-15.
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Tot i constatar que «en tots dos casos s’especifica que la respectiva legislació regu-
larà les condicions de l’exercici d’aquest dret a una bona administració», remarca 
que ambdós textos legals es refereixen a l’eventual «necessitat d’adoptar una car-
ta de drets dels usuaris i d’obligacions dels prestadors (dels serveis públics), obrint 
tot un camp en la concreció d’aquest dret i el seu desenvolupament, que el posa 
en relació amb el concepte de governança. És a dir, el conjunt de mesures i accions 
destinades a garantir el caràcter democràtic del govern de qualsevol socie tat i la 
seva percepció com a tal per la ciutadania».

Analitzant justament el concepte de governança, en relació amb el dret a una 
bona administració, conclou que «l’enfocament des de la ciutadania del dret a 
una bona administració planteja un repte importantíssim als Síndics de Greuges 
i, en particular als Síndics/ques Municipals de Greuges, que han de ser sensibles a 
la defensa de drets que, al mateix temps que comporten obligacions normatives i 
ètiques per l’estructura administrativa dels ajuntaments, també tenen una dimen-
sió política, centrada en l’obligació de generar polítiques de bona administració, 
tal com es descriu en els treballs del professor Joan Prats i d’altres juristes».

L’Informe 2010 de Cornellà analitza a fons el caràcter i les condicions de les inter-
vencions polítiques dels síndics municipals de greuges, però no són pròpiament 
l’objecte d’aquest treball, tot i que més endavant en citarem alguns aspectes. En 
aquest punt, només ens interessava deixar prou clar l’important marge d’actuació 
d’una institució com la Sindicatura Municipal de Greuges.

Breu història

La institució de l’ombudsman local a Catalunya s’ha desenvolupat principalment 
sota dues denominacions, tal com hem dit, la de síndic municipal de greuges o la  
de defensor de la ciutadania. La normativa actual de règim local (Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril) preveu i possibilita la seva implantació als municipis. 

Alguns precedents d’aquest fet els podem trobar en iniciatives com les de l’Ajun-
tament d’Amposta (1987) o Santa Coloma de Gramenet (1988), que van crear, com 
un servei més, i dins de l’estructura del consistori, la figura del defensor del ciuta-
dà i van atorgar aquest encàrrec a un dels regidors electes. 
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Tot i així, és la ciutat de Lleida la que, l’any 1990, recupera per al món local la 
institució del Síndic de Greuges, entès ja d’acord amb la definició clàssica de 
l’ombudsman: com una institució independent i separada totalment de les res-
ponsabilitats polítiques. Així, el Sr. Simeó Miquel, jurista i persona amb un gran 
reconeixement social a la ciutat, es va convertir en el primer síndic municipal de 
greuges de la Paeria entre els anys 1990 i 1995.

A Lleida la segueixen altres ciutats i pobles com Vilafranca del Penedès 
(1993), l’Escala (1995), Girona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona (1999), 
entre d’altres, i, fins a l’actualitat, amb les darreres incorporacions, al final del 
2012, de les sindicatures locals de Lloret de Mar, Vilassar de Dalt i el munici-
pi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Així, el nombre total d’ins-
titucions a Catalunya és de 42 sindicatures municipals (dades de desembre  
del 2013).

El nostre ordenament jurídic defineix com un principi democràtic el dret de la ciu-
tadania a participar en la gestió dels assumptes públics. La proximitat dels síndics 
a la ciutadania, la facilitat per posar-s’hi en contacte, l’assumpció de més compe-
tències per part dels ens locals en matèries diverses i la creixent tendència i ne-
cessitat de buscar mecanismes que millorin la protecció de la ciutadania davant 
de l’Administració, són els aspectes que finalment promouen la implantació de la 
Sindicatura de Greuges en l’àmbit local.

Cal destacar, com es recull i s’exposa en un altre apartat d’aquest treball, que  l’any 
2005, els síndics i defensors locals de Catalunya constitueixen el Fòrum de Síndics, 
Defensors Locals de Catalunya (Fòrum SD), una associació sense ànim de lucre, 
amb els objectius següents: 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, com també disposar d’una xarxa de 
coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures. 

La Llei municipal i de règim local de Catalunya

L’any 2002 i des de l’estructura mínima de coordinació de què disposaven en aquell 
moment els síndics locals –una llista de correu electrònic, l’eina material antecedent 
a la creació del FòrumSD– i davant d’un procés anunciat al Parlament de Catalunya 
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d’actualització de la Llei municipal i de règim local de Catalunya14 (LMRLC) –la setena 
modificació–, s’acorda elaborar i fer arribar al Parlament de Catalunya una proposta 
per incloure-hi una certa normativa en relació amb la institució del Síndic Municipal 
de Greuges, com una forma de reconèixer l’existència de la institució. 

L’articulat que es va fer arribar al Parlament va proposar incloure una regulació de 
la institució que es fonamentava en l’experiència i els continguts de les sindica-
tures locals existents: creació de la institució, elecció i nomenament, durada del 
càrrec, funcions, procediment, relacions amb la corporació i altres.

Finalment, l’acord dels grups parlamentaris va permetre la inclusió de la institu-
ció a la llei, tot i que amb una proposta més reduïda i sintètica de la que es va fer 
arribar, i es va aconseguir incloure per primer cop dins d’una normativa legal les 
formes per a la implantació de la institució, tot garantint alhora el manteniment 
de les característiques pròpies del «model ombudsman».

Així, el text final de la Llei, respecte a la institució del Síndic Municipal de Greuges, 
es va concretar en els següents termes:  

«Article 48 - Òrgans del municipi:

»48.1 [...]

»48.2 Poden complementar l’organització municipal:

»a) [...]

»b) [...]

»c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria abso-
luta, a proposta d’un grup municipal.

»d) [...]

»Article 59 - Síndic o síndica municipal de greuges

»59.1  Per poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s’han de com-
plir les condicions següents:

14. Llei de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament de data 26.06.2002.
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»a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.

»b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 6 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

»59.2  El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l’Ajuntament 
per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera vota-
ció; si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria 
absoluta. Correspon a l’alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o síndica muni-
cipal de greuges.

»59.3   El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc 
anys; només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobre-
vinguda o per condemna ferma per delicte dolós.

»59.4    La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot 
supervisar les activitats de l’Administració municipal. El síndic o síndica municipal 
de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat».

Aquesta és l’única legislació local en l’àmbit espanyol que defineix i situa l’existèn-
cia de l’ombudsman en l’àmbit local i la seva autonomia en relació amb l’estructu-
ra política i administrativa.

L’Estatut d’autonomia del 2006

Al començament del 2005, i davant del procés d’elaboració del nou Estatut d’au-
tonomia de Catalunya (EAC), els síndics fan arribar als grups parlamentaris una 
proposta per a la inclusió de la institució del Síndic Municipal de Greuges dins del 
nou Estatut.

La proposta, elaborada conjuntament pels síndics municipals des de la xarxa de 
treball que els facilitava ja el FòrumSD, plantejava que l’Estatut pogués recollir la 
institució en dos apartats:

- Respecte al capítol IX - «L’Administració local», es proposa incloure la Sindicatura 
Municipal de Greuges en algun article com una institució independent i comple-
mentària de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
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- Respecte al capítol VI - «Altres institucions de la Generalitat», en els articles que 
fan referència al Síndic de Greuges de Catalunya, es proposa establir el principi de 
cooperació que cal mantenir entre l’àmbit autonòmic de la Sindicatura de Greu-
ges de Catalunya i els síndics i defensors locals.

Finalment, l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) només va incloure al seu re-
dactat, i dins de l’article 78 dedicat al Síndic de Greuges, aquesta consideració: 
«78.4. El Síndic de Greuges pot establir relacions de col·laboració amb els defensors 
locals de la ciutadania i altres figures anàlogues creades en l’àmbit públic i el privat».

La proposta al Projecte de Llei de governs locals

Respecte a la regulació dels ens locals a Catalunya, ja hi havia, abans d’endegar tot 
el procés i el projecte d’elaboració del nou Estatut, un ampli consens i convenci-
ment sobre la necessitat i la conveniència d’actualitzar, posar al dia i modernitzar 
la normativa de règim local. L’aprovació de l’EAC ha suposat l’oportunitat d’anar 
actualitzant i adaptant tot un ampli ventall de normatives al que són els contin-
guts i els dictats d’aquest nou text. 

En aquesta direcció, els anteriors governs de la Generalitat ja havien encarregat a 
experts i universitats15 l’elaboració d’estudis i treballs previs amb la intenció de dis-
posar de documentació i material base que poguessin utilitzar com a motivació i 
justificació de l’esborrany de la Llei. 

Tot i així, el calendari establert per a la proposta i aprovació del nou Estatut fa que 
es paralitzin aquests projectes i es posposi l’elaboració de la Llei de governs locals 
al nou marc jurídic que s’acabarà configurant. 

L’aprovació final de l’Estatut suposa per al Govern, i el mateix Parlament, la repre-
sa de la seva activitat legislativa i d’adaptació del marc normatiu, tot i el període 
d’incertesa i posterior adaptació del text al dictat final de la sentència del Tribunal 
Constitucional16 sobre els recursos d’inconstitucionalitat que s’hi van presentar.

15. renyer, FuenteS, Soto i ForcaDell (2001). «Estudis per a una Llei de governs locals de Catalunya. 2007-
2011». València: ACM / Estudis de Dret Local / Tirant lo Blanc.
16. STC - 31/2010, de 28 de juny de 2010.
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Finalment, després d’una darrera aturada provocada per la situació política i 
l’avançament electoral que es genera a partir de la manifestació de l’11 de setem-
bre de 2012 i la situació política que viu el país, el Govern i el Parlament poden 
plantejar-se, per al nou curs polític, l’elaboració de la proposta de la nova Llei de 
governs locals.

En aquest context, la nova Llei i la possibilitat d’incloure una millor regulació de 
la institució del Síndic Municipal esdevé l’oportunitat de fer palesa i donar encara 
una visibilitat més gran, amb l’adequat marc normatiu, a una realitat que ja es viu 
en 42 municipis del país i a la qual ja pot recórrer, en la defensa dels seus drets, un 
52% de la ciutadania de Catalunya.

Els mateixos síndics i defensors locals, treballant de nou des de la xarxa d’intercan-
vi i de suport conjunt que els facilita el FòrumSD, justifiquen la proposta17 presen-
tada al Govern i al Parlament en dues línies argumentals complementàries. D’una 
banda, en la necessitat d’incloure aquesta regulació dins del marc normatiu que 
emmarcarà tot l’àmbit de relacions i configuració dels governs locals a Catalunya; 
i de l’altra, en la conveniència d’aconseguir prestigiar la institució davant la ciuta-
dania i la mateixa Administració local.

La proposta que es planteja està formada per un total de set articles que recullen 
les bases principals de la creació i la definició de la institució. Destacarem a conti-
nuació els trets més significatius que hem observat en aquest text.

L’article primer assenyala que el Síndic Municipal de Greuges és «una institució 
independent que vetlla per la defensa dels drets de les persones i pel bon govern 
municipal». Aquesta doble referència genèrica als «drets de les persones» i el «bon 
govern municipal» configura el que és la definició de la institució de l’ombudsman 
del segle xxi. La seva actuació és el control del principi de legalitat, però és també 
molt més que el control de l’aplicació del principi de legalitat. La seva actuació és 
el control de l’Administració, però és també molt més que el control de l’Adminis-
tració. Els drets de les persones estaran sempre per sobre del que aconsegueixin 
definir les lleis i les normatives. 

17. FòrumSD (2012). Proposta per a l’avantprojecte de Llei de governs locals. 
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Més endavant s’exposa que el síndic «informarà els ciutadans dels seus drets, re-
comanarà canvis normatius i desenvoluparà tasques mediadores, tot aplicant el 
principi d’equitat».

Cal destacar especialment la referència explícita que es vol plantejar en aquest 
text sobre l’aplicació del principi d’equitat. La proximitat i l’àmbit local, en l’exer-
cici quotidià dels drets i deures de ciutadania, entès com l’espai natural on les 
persones han de poder desenvolupar efectivament tots els seus drets econòmics, 
socials i culturals, esdevé el lloc on es poden evidenciar les disfuncions que es po-
sen de manifest en l’aplicació de les lleis, les normatives i els reglaments. La tensió 
que moltes vegades es produeix entre el que és legal i el que és just pot posar de 
manifest greuges i la vulneració de drets de la ciutadania. L’aplicació del principi 
d’equitat en les resolucions, propostes i recomanacions dels defensors locals obre 
per a la ciutadania i l’Administració, a banda del simple control administratiu, una 
possibilitat més de resoldre aquest tipus d’indefinicions i buits no previstos en 
l’ordenament legal.  

Amb aquesta finalitat, respecte a les seves competències, i en aquest mateix ar-
ticle, es proposa que el síndic supervisarà «l’actuació exercida per l’Administració 
municipal directament o a través dels organismes públics amb personalitat jurídi-
ca pròpia que en depenen, les empreses municipals de capital total o parcialment 
públics i les empreses contractistes de l’Administració en la mesura que realit-
zin funcions públiques o prestin serveis públics encomanats per l’Administració 
municipal, així com tots aquells altres organismes que exerceixin per delegació 
competències locals».

Certament, la complexitat del marc institucional actual a Catalunya provoca que 
dins d’un únic espai administratiu –els ajuntaments– i el que són les competències 
locals ens puguem trobar, a més de la mateixa Administració local, objecte propi 
i central de la supervisió del Síndic Municipal, altres organismes i entitats, empre-
ses municipals, consells comarcals, mancomunitats de municipis, les diputacions 
provincials o, fins i tot, empreses privades que, per delegació de l’Administració 
local, presten serveis públics que corresponen a competències locals (servei d’ai-
gües o transport públic). En aquest sentit, és interessant l’amplitud de la proposta 
dels síndics per la definició de les seves funcions en la nova llei. 
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Un altre dels punts destacats sobre els quals la proposta intenta donar resposta 
i fixar una posició és quins són els municipis que haurien de disposar d’un síndic 
local. Al text es desestima considerar l’obligatorietat de la implantació de la ins-
titució als municipis i es deixa oberta aquesta possibilitat al legítim exercici de 
l’autonomia local i a la voluntat i el convenciment democràtic a què pugui arribar 
cada Ajuntament. 

Així, sobre aquesta qüestió, es proposa que «la centralitat dels drets de la ciutada-
nia en l’àmbit local aconsella el nomenament d’un síndic/a local, especialment en 
les capitals de comarca i en els municipis de més de 20.000 habitants». 

Entenem que la proposta adreçada al legislatiu s’ajusta a la realitat que podem 
observar al Principat. Un 54% de la població de Catalunya pot accedir, en l’actua-
litat, a l’assistència d’un síndic local des de la proximitat del seu municipi, i, de les 
42 sindicatures locals que hi ha a Catalunya, 29 s’han creat en municipis que estan 
per sobre dels 20.000 habitants. Finalment, una darrera dada: dels vint municipis 
més grans de Catalunya, quinze ja disposen d’un síndic municipal. Per tant, la re-
comanació –no pas l’obligatorietat– de la creació de la institució sembla també 
adequada a la realitat de la configuració del mapa local de Catalunya. 

Respecte a la implantació de la institució en municipis més petits, la proposta 
tampoc no eludeix aquesta possibilitat, atesa la important fragmentació munici-
pal del territori a Catalunya, amb un total de 947 municipis.18 L’autonomia local i 
la pròpia voluntat i decisió de cada municipi es planteja de nou com l’única mo-
tivació per justificar la possible creació de la institució. Així, també se suggereix 
la possibilitat que diversos municipis, amb menor nombre de població, puguin 
compartir un mateix síndic municipal de manera conjunta quan es proposa que 
«de la mateixa forma, un determinat nombre de municipis menors de 20.000 ha-
bitants podran nomenar mancomunadament un síndic municipal comú, elegit 
pel plenari de cada Ajuntament».

Aquesta possibilitat, combinada amb la proposta que també es formula respecte 
a la implantació i l’extensió de la institució en les capitals de comarca, suposaria 

18. Dels 947 municipis de Catalunya, n’hi ha 884 per sota dels 20.000 habitants. 737 tenen menys de 5.000 
habitants, 89 municipis tenen una població entre 5.000 i 10.000 habitants, i hi ha 53 municipis amb una 
població entre 10.000 i 20.000 habitants. Dades de la Generalitat, Municat 2012. 
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també un equilibri territorial més gran quant a la defensa dels drets de la ciutada-
nia des de la proximitat de l’àmbit local. D’altra banda, tot i que les dimensions, en 
termes del nombre de població als municipis, poden ser un element significatiu a 
l’hora de plantejar o no la creació de la institució, sembla raonable que la defensa 
dels drets de la ciutadania, la possibilitat de l’existència de greuges, les possibili-
tats de disposar d’un mecanisme més de millora o de prevenció d’un mal govern, 
no depenguin del nombre d’habitants d’un municipi.19 

La resta de l’articulat defineix els procediments i les majories que calen per a 
l’elecció i el nomenament del sindic local, els requisits, les incompatibilitats del 
càrrec i, entre d’altres, les causes de cessament. 

D’aquesta manera es determina que el síndic municipal haurà de ser escollit pel 
Ple i amb una majoria, en primera votació, de les tres cinquenes parts. Per a la 
segona volta només caldrà assolir una majoria absoluta. Quant a la durada del 
càrrec, es determina un període de cinc anys i que una mateixa persona no podrà 
assumir el càrrec més de dos mandats consecutius. El text també inclou que el 
nomenament del síndic municipal haurà de determinar la dedicació a la tasca, les 
compensacions econòmiques que li puguin correspondre i els recursos i mitjans, 
personals i materials que el municipi haurà de posar al seu abast i dels quals el 
síndic municipal és l’únic responsable.

Els darrers articles assenyalen els aspectes generals del procediment: l’actuació 
sobre les queixes, a instàncies de la ciutadania, i la capacitat d’actuar a iniciativa 
pròpia. També s’inclou la presentació al Ple de l’Ajuntament d’un informe anual 
sobre la seva activitat.

Aquesta proposta ha estat formalment lliurada i tramesa al Govern de la Genera-
litat, i també es farà arribar a la Presidència del Parlament i a tots els grups polítics 
amb representació al Parlament de Catalunya, per tal que es pugui tenir en consi-
deració en l’elaboració prèvia dels esborranys de llei i en els treballs de la Comissió 
que hauran de finalitzar amb la presentació del projecte de llei.

19. En aquest sentit, els dos extrems de la taula de població-municipis i sindicatures locals que podeu 
trobar a la pàg. 48 poden ajudar perfectament a visualitzar aquest plantejament. L’any 2003, Barcelona i 
Sant Jordi Desvalls (Girona) van crear la institució. Barcelona, amb un total de 1.615.448 habitants. Sant 
Jordi Desvalls amb una població de 667 habitants. Dimensions absolutament diferents, però la mateixa 
capacitat de defensar els drets de la ciutadania.
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Al marge de la fortuna que pugui tenir tota aquesta formulació en la futura llei, és 
interessant conèixer la visió que els síndics municipals tenen sobre la seva institu-
ció i sobre la forma d’exercir la seva missió. 

Els reglaments

Tots els reglaments que els ajuntaments van anar aprovant per a la creació de la ins-
titució del Síndic van prendre com a primera referència la Llei del Síndic de Greuges 
de Catalunya20 de l’any 1984. Els redactors dels primers reglaments aprovats (Lleida, 
Vilafranca del Penedès...) van fer una tasca d’adaptació de l’articulat general d’aques-
ta llei –més concret i sintètic– a les competències de l’àmbit local, objecte propi de 
la tasca de supervisió i de resolució de les queixes de les sindicatures municipals. 

Una de les novetats que en el seu dia es va poder destacar en relació amb l’or-
denament jurídic de l’Estat espanyol sobre el Defensor del Pueblo va ser la de 
incloure i incorporar, al mateix nivell que les tasques i funcions de control de l’Ad-
ministració, la defensa dels drets recollits al títol I de la Constitució com a objecte 
de la seva actuació.21 

El legislatiu català incorpora aquesta característica a la llei quan es declara que el 
Síndic de Greuges «és la institució que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, té per missió defensar els drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels ciutadans».22 Així, la institució del Síndic de Greuges de Catalunya 
també es defineix, dins del seu àmbit competencial, més enllà de l’àmbit tradicio-
nal de l’ombudsman com a simple mecanisme de control de l’Administració, amb 
la incorporació i la configuració d’un model més expansiu de sindicatura que in-
corpora, a les competències clàssiques de la investigació, la resolució de les quei-
xes i el control i la supervisió de l’estat de dret, les funcions de defensa dels drets 
humans i les llibertats fonamentals. 

20. Llei 14/1984, de 20 de març, del Síndic de Greuges.
21. Sobre aquest punt, és interessant consultar: Díez BueSo, Laura (1999). Los defensores del pueblo (om-
budsmen) de las comunidades autónomas. Madrid, col·lecció «Temas del Senado».
22. Article 1 de la Llei 14/1984, de 20 de març, del Síndic de Greuges.
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Les normes de funcionament de la Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament de 
Lleida, primer ajuntament que recupera, per a l’àmbit local, l’any 1990, aquesta 
institució, disposen (article 1) que «la Sindicatura de Greuges de la Paeria és la 
institució que, dins de l’àmbit local, té la missió de defensar els drets reconeguts a 
favor dels ciutadans per la legislació de règim local». Vilafranca del Penedès, l’any 
1993, defineix en aquests termes la missió de la Sindicatura (article 102 ROM): 
«El Síndic de Greuges de Vilafranca és una institució que té per missió defensar 
els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès i dels organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, supervisa 
l’actuació de l’Administració municipal i investiga les queixes que se li presenten, 
podent actuar també d’ofici».

En aquests dos reglaments podem veure el que seran els eixos centrals recollits a 
bastament en la majoria de reglaments que els diversos ajuntaments van adop-
tant. D’una banda, la referència general a la defensa dels «drets dels ciutadans»; 
de l’altra, la definició i restricció competencial, lògica evidentment, al marc de 
l’Administració local. 

Una segona característica que cal destacar és la definició del mandat del síndic per a 
un període de cinc anys, amb l’evident i necessària intenció de separar els mandats 
del síndic local dels processos electorals i mandats de les corporacions locals.

És a partir de l’any 1999 quan es produeix a Catalunya, de manera gradual, l’ex-
tensió de la institució als municipis de Catalunya. Un dels indicadors de la seva 
extensió és la participació en les trobades que els mateixos síndics locals orga-
nitzen. Així, l’any 1999, el defensor de Granollers, Sr. Jordi Baulies,23 convoca la 
I Trobada de Síndics i Defensors Locals. Hi assisteixen els representants de Lleida, 
Vilafranca del Penedès, Ripoll i Tiana, i hi participa també el Sr. Anton Cañellas, 
síndic de greuges de Catalunya.

El març del 2000 se celebra la II Trobada, amb la presència d’un total d’onze sin-
dicatures locals. A la trobada també hi participa la Comissió de Greuges de Gavà, 
formada per tres membres, i un regidor d’Amposta (de la llista menys votada) que 

23. Defensor del ciutadà de Granollers entre el 1997 i l’any 2012.
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assumeix la funció de defensor (les dues úniques excepcions al model de les quals 
hem tingut coneixement). 

La III Trobada de Lleida, l’any 2001, aconsegueix convocar un total de quinze 
sindicatures locals. En la IV Trobada, celebrada a Girona l’abril del 2002, hi par-
ticipen un total de  dinou sindicatures locals i, per primer cop, s’hi incorporen 
sindicatures locals d’altres comunitats (Gijón i Vitòria). Santa Coloma de Grame-
net convoca, l’any 2003, la V Trobada, en la qual hi participen ja un total de 22 
sindicatures. Les trobades de Reus (2004), amb 28 sindicatures, i Manlleu (2005), 
amb 30 sindicatures, confirmen l’expansió de la institució, i s’arriba, com hem 
comentat anteriorment, a la creació del FòrumSD per part dels síndics locals el 
10 de novembre de 2005 a la ciutat de Figueres i al nombre actual de les 42 ins-
titucions a Catalunya.

No hi ha hagut tampoc una única forma per a l’elaboració i aprovació del regla-
ment entre els consistoris. Alguns municipis han optat per incloure el reglament del 
Síndic Municipal de Greuges dins del Reglament orgànic municipal (ROM). Altres 
ajuntaments, atesa la definició posterior a la LMRLC de la institució com a òrgan 
complementari de l’Administració, han optat per l’aprovació d’un reglament ad hoc. 
Qualsevol de les dues fórmules té el mateix valor de reglament orgànic municipal.

Un dels primers àmbits de col·laboració dels síndics i defensors locals va ser la 
necessitat d’unificar uns certs criteris en el redactat i l’elaboració dels  reglaments. 
Des del primer reglament (Lleida, 1990) i amb la incorporació d’altres sindicatures 
locals, la constatació d’altres realitats i l’oportunitat d’intercanviar coneixements 
i experiències, s’arriba també al convenciment d’unificar i millorar els textos dels 
reglaments dels defensors.

Així, en la Trobada de l’any 2003, celebrada a Santa Coloma de Gramenet, es presen-
ten, per primera vegada, dos documents: Bases d’actuació i funcionament de la Sin-
dicatura Local,24 en forma de manual bàsic de procediment de les sindicatures, i una 
proposta de reglament per posar a disposició de les sindicatures i dels ajuntaments 
que ho demanin, aprofitant l’experiència prèvia dels textos anteriors i formalitzant 

24. Bases d’actuació i funcionament de la Sindicatura Local. V Trobada de Síndics i Defensors Locals. Santa 
Coloma de Gramenet, març del 2003.
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una proposta més coherent amb la realitat del creixement d’aquestes institucions. 
Aquest reglament va ser publicat com un annex a la revista Ayuntamiento XXI, per 
la seva autora, Sra. Joana Ricardo, com a part d’un article més extens amb el títol 
«Competencias y atribuciones de los síndicos o defensores locales».25

Al final del 2005, la Diputació de Barcelona, des de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels 
Drets Humans, sota el marc de l’impuls que vol fer de la Carta Europea de Salva-
guarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC), proposa la creació d’una comissió 
de treball amb el títol Les sindicatures de greuges locals, un dels mecanismes de 
garantia dels drets que defineix la mateixa CESDHC.

L’objectiu del grup de treball és l’elaboració d’un document per posar a l’abast dels 
ajuntaments, que els pogués servir com a guia per a la implantació de la institució 
al seu municipi i on es clarifiquessin, davant de possibles dubtes, aspectes bàsics 
com les funcions, les competències i un model base de reglament. Al grup de treball 
hi participen representants d’ajuntaments diversos (amb síndic i sense síndic), de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, del Síndic de Greuges de Catalunya, tèc-
nics de la Diputació de la Xarxa i també síndics i defensors locals. La proposta és una 
nova oportunitat de millorar el model de reglament compartit pels síndics i, alhora, 
d’aconseguir un nou impuls entre els ajuntaments de difusió de la institució.

El resultat d’aquest treball conjunt es publica finalment l’any 2007, amb el títol 
Síndics i síndiques, defensors i defensores de la ciutadania. Apunts per a la seva im-
plementació26 i inclou, com a annex, la proposta actualitzada de reglament que és 
l’adoptada actualment com a model pels síndics locals. 

El reglament s’estructura en una exposició de motius, cinc capítols i les disposicions 
finals. Seguidament destaquem i fem una breu anàlisi de les seves disposi cions. 

Exposició de motius

La motivació i la justificació de la proposta palesen, d’entrada, la capacitat d’auto-
nomia dels municipis i es fa una referència als principis de descentralització i de 

25. ricarDo HoyoS, Juana (2003). «Competencias y atribuciones de los síndicos locales». Ayuntamiento XXI, 
núm. 8, p. 36-53.
26. Citat anteriorment.
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màxima proximitat de la gestió administrativa a la ciutadania. També es destaca, 
com a principi democràtic, el dret de la ciutadania a la participació en la gestió 
dels assumptes públics.

El segon argumentari utilitzat està centrat en el paper dels municipis. Així, la pro-
ximitat dels ajuntaments a la ciutadania, la complexitat administrativa més gran, 
l’increment de les seves competències i la conveniència de disposar de mecanis-
mes efectius de control motiven igualment la proposta. És en aquest context que 
cal preveure la creació de la institució, amb l’objectiu de salvaguardar els drets de 
la ciutadania en relació amb l’actuació de l’Administració local. La referència a la 
CESDHC i a l’article XXVII, en què es defineix l’ombudsman municipal o defensor 
del poble com un dels mecanismes de prevenció i garantia dels drets humans de 
proximitat, dóna sentit a la justificació. 

Per acabar, les referències necessàries a l’actual context normatiu, els articles de 
la LMRLC que preveuen la possibilitat de la creació de la institució, la referència 
al Síndic de Greuges i l’esment als defensors locals dels articles 78 i 79 de l’EAC 
complementen la motivació i la justificació per a la creació de la institució en 
l’àmbit local.

Capítol I.- Disposicions generals

L’article 1 del Reglament defineix la institució i estableix el seu objectiu i missió en 
els següents termes. Cal assenyalar que al model de reglament s’opta per nome-
nar la institució «Síndic Defensor de la Ciutadania», en termes genèrics, deixant 
oberta la decisió final sobre el nom a la singularitat de cada població: 

«El/la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania és la persona que, en l’àmbit lo-
cal, té per missió vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets de les 
persones, en relació amb l’actuació exercida directament per l’Administra-
ció municipal o a través dels organismes públics amb personalitat jurídica 
pròpia que en depenen, les empreses municipals de capital totalment o 
parcialment públics i les empreses contractistes de l’Administració en la 
mesura que realitzin funcions públiques o prestin serveis públics encoma-
nats per l’administració municipal. [...] Així mateix, vetlla pel bon govern 
administratiu, tot respectant la legalitat vigent i el principi d’equitat».
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Quant a les funcions que desenvolupa el Síndic (article 2) per al compliment de la 
seva missió, es concreten amb la següent definició: 

«Les funcions del / de la Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania són, per una 
part, vetllar pels drets de les persones i protegir els ciutadans i ciutadanes 
de les actuacions de l’Administració municipal que no tinguin en compte 
els seus drets i, per una altra part, recomanar els canvis normatius per tal de 
millorar la protecció dels drets, així com promoure el funcionament eficaç 
de l’Administració».

L’article 3 referma i explicita els principis d’actuació del síndic municipal i destaca 
que se situa, al mateix nivell que els irrenunciables principis d’independència i 
objectivitat, el principi d’equitat com a base de les seves resolucions. 

Respecte a l’actuació del síndic recollida en l’article 5 del Reglament, es fa esment 
alhora de la resolució de queixes, la informació i la derivació dels casos que siguin 
de competències alienes, de les actuacions de mediació i de la capacitat de fer 
actuacions d’ofici o per pròpia iniciativa. 

Un dels temes més destacats, respecte de l’actuació del síndic envers l’Ajunta-
ment, es defineix en l’article 6, quan s’encarrega al síndic de vetllar per tal que es 
resolguin, en el temps i la forma adients, les reclamacions i els recursos presentats 
per la ciutadania. També s’inclou l’objectiu d’aconseguir que els serveis públics 
«es prestin correctament», una forma equivalent a incloure el «bon govern» entre 
els objectius de les sindicatures. 

Els articles 7, «Cooperació de l’Ajuntament», 8, «Informació a l’Ajuntament», i 
9, «Participació en els òrgans municipals», fan referència a la col·laboració que 
l’Administració ha de garantir al síndic, amb caràcter preferent i urgent; la pre-
sentació, amb caràcter anual, de l’informe de les actuacions davant el Ple o dels 
informes extraordinaris, si s’escau, així com de la prerrogativa de què disposa el 
síndic per participar en tots els consells de participació que es puguin crear al 
municipi.
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Capítol II.- Nomenament i cessament del / de la Síndic/a Defensor/a de la Ciu-
tadania

Pel que fa al nomenament del síndic (article 10), els termes es defineixen d’acord 
amb el text de la LMRLC quant a les majories que calen per a la seva elecció: una 
majoria qualificada de tres cinquenes parts en la primera votació o una majoria 
absoluta, si cal fer una segona votació. 

L’article 11 concreta en cinc anys el període del mandat del síndic. També estableix 
que no es podran fer més de dos mandats consecutius. Per evitar buits en la insti-
tució, s’assenyala que el síndic entrarà en funcions en acabar el seu mandat i que el 
Ple haurà d’escollir un nou síndic en un màxim de tres mesos des del seu cessament.

Respecte als requisits per al nomenament (article 12), el Reglament determina 
que cal ser major d’edat, gaudir de la plenitud de drets civils i polítics, tenir la 
condició de veïnatge o arrelament al municipi i no estar condemnat a pena d’in-
habilitació.

Quant a les incompatibilitats del càrrec (article 13), el Reglament en fa la llista  
següent:

«El càrrec de Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania és incompatible amb 
qualsevol altre mandat representatiu, militància activa, càrrec polític, fun-
ció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, 
empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, 
mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi».

L’article 14, «Dedicació i remuneració», determina els mitjans assignats al síndic, 
la dedicació al càrrec i les «retribucions / compensacions econòmiques» que li 
puguin correspondre. L’article 15, «Personal de suport», assenyala que el síndic 
haurà de tenir amb una oficina pròpia amb personal de la seva confiança i consti-
tuïda de manera ideal per un adjunt, un administratiu i un assessor jurídic. 

L’article 16, «Sobre el cessament», destaca una llista òbvia dels motius pels quals 
pot cessar un síndic: renúncia, final del mandat, mort, incapacitat sobrevinguda, 
condemna ferma i abandonament o negligència en l’exercici de les seves fun-
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cions. Cal destacar que per fer efectiu el cessament amb aquest darrer supòsit cal 
que sigui declarat pel Ple amb la mateixa majoria que el va nomenar.

Capítol III.- Procediment i actuació del / de la síndic/a defensor/a de la ciutadania

Els articles 17-27 configuren com són l’actuació i els procediments del síndic mu-
nicipal per al tràmit de les queixes. 

L’article 17 assenyala que qualsevol persona, física o jurídica pot presentar una 
queixa. L’única excepció que el Reglament considera són les queixes presenta-
des per treballadors municipals i sobre qüestions al voltant de les seves relacions 
laborals o de servei. L’article 18 concreta la necessitat d’explicitar la queixa en un 
escrit raonat i la total gratuïtat d’aquest procediment. 

L’article 19 exclou del tràmit les queixes que es trobin pendents de resolució judi-
cial, les que hagin estat presentades i tramitades davant del Síndic de Greuges de 
Catalunya o del Defensor del Poble o que, en alguna fase posterior del seu tràmit, 
esdevinguin objecte d’un procediment judicial. L’article 20 estableix el termini 
d’un any davant d’un fet per poder presentar una queixa i exclou del tràmit les 
queixes anònimes, les queixes on es pugui deduir mala fe o les que tinguin manca 
de fonamentació.

Els articles 21 i 22 estableixen el procediment per al registre, l’admissió o rebuig 
de la queixa, l’anàlisi, l’estudi i la seva resolució. Així, cal destacar que el Reglament 
estableix el termini màxim d’un mes per rebre la resposta per escrit als requeri-
ments que el síndic hagi formulat als organismes, serveis o àrees afectades. 

Els articles 23, «Persones o àrees no col·laboradores», i 24, «Observacions a l’Admi-
nistració», faculten el síndic per comunicar, si s’escau, al Ple de la Corporació, el nom 
de les persones o les àrees que obstaculitzin la seva actuació. En el cas d’observar 
o tenir coneixement d’alguna actuació o fet susceptible de ser constitutiu de delic-
te o d’infracció disciplinària, el síndic ho haurà de comunicar a l’òrgan competent.

L’article 25 concreta les diferents formes que poden adoptar les decisions del 
síndic en acabar la seva actuació: advertiments, recomanacions, suggeriments i 
recordatoris de deures. També es fa palès que les actuacions i les decisions del sín-
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dic no anul·len les resolucions o els actes administratius dictats per l’Ajuntament. 
L’article 26 estableix que caldrà informar el promotor de la queixa i als departa-
ments municipals del resultat final de la seva actuació. 

L’article 27 destaca l’obligatorietat del síndic de mantenir la reserva i la discreció 
necessàries, per tal de garantir el dret a la intimitat i la custòdia d’informació pri-
vada i confidencial.

Finalment, l’article 28 estableix que les resolucions del síndic no poden ser objec-
te de cap recurs.

Capítol IV.- Relacions amb el Ple de la Corporació

Els articles 29 i 30 estableixen el marc de relacions formal entre el síndic i el Ple de 
la Corporació. Així, el síndic haurà de presentar, amb caràcter anual i dins del pri-
mer quadrimestre, un informe sobre les actuacions. L’informe haurà d’incloure les 
dades generals de les actuacions: nombre de queixes, tipologia, queixes admeses 
i rebutjades i també les recomanacions i els suggeriments que s’hagin realitzat. 

L’article  31 destaca la possibilitat del síndic de presentar al Ple, segons el seu pro-
pi criteri, els informes extraordinaris que consideri necessaris.

Capítol V.- Relacions entre síndics

El capítol V inclou només una única disposició, l’article 32, en què es fa constar 
que davant la recepció d’una queixa que no sigui de la seva competència caldrà 
informar la persona i oferir la seva derivació a l’àmbit competencial adient, auto-
nòmic o estatal, de la instància que es consideri competent. 

Disposicions finals

Per acabar aquest Reglament es concreten dues disposicions finals. La primera 
que determina que el reglament entrarà en vigor un cop transcorregut un mes 
des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i la segona que l’Ajunta-
ment haurà de nomenar el síndic local en el termini de dos mesos des de la seva 
entrada en vigor. 
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Municipis amb Sindicatura Local

Aquesta és la relació per ordre alfabètic dels municipis que, amb data de desem-
bre del 2013, disposen de la institució del Síndic Municipal de Greuges - Defensor 
de la Ciutadania i la data de la seva creació:27 

  Localitat Data de creació 
1 Amposta 2003
2 Arenys de Mar 2007
3 Argentona 2002
4 Badalona 1999
5 Barcelona 2003
6 Cambrils 2004
7 Cornellà de Llobregat 2008
8 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 2012
9 Figueres 2008
10 Gavà 2003
11 Girona 1999
12 Igualada 2004
13 La Seu d’Urgell 2002
14 L’Escala 1995
15 Lleida 1990
16 Lloret de Mar 2012
17 Manlleu 2000
18 Mataró 2000
19 Mollet del Vallès 2004
20 Montblanc 2005
21 Palafrugell 2011
22 Palamós 2007
23 Reus 2001
24 Ripoll 2011
25 Ripollet 2006
26 Rubí 2000
27 Sabadell 2006
28 Salt 2008
29 Sant Boi de Llobregat 2000
30 Sant Cugat del Vallès 2007

27. Font: FòrumSD. Quadre: elaboració pròpia.
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31 Sant Feliu de Guíxols 2005
32 Sant Feliu de Llobregat 2006
33 Sant Jaume d’Enveja 2004
34 Sant Jordi Desvalls 2003
35 Santa Coloma de Gramenet 1999
36 Terrassa 2004
37 Tortosa 2009
38 Viladecans 2007
39 Vilafranca del Penedès 1993
40 Vilanova del Vallès 2000
41 Vilanova i la Geltrú 2001
42 Vilassar de Dalt 2012

Catalunya mostra, en l’àmbit municipal i en relació amb la realitat del territori, 
una configuració molt fragmentada, amb la presència d’un total de 947 municipis 
i una població de 7.553.650 habitants (dades de juny del 2014, Generalitat, Mu-
nicat). 

Així, avui trobem a Catalunya 42 municipis que ja disposen de la institució del 
Síndic Municipal. Tot i que la proporció, en termes absoluts de la comparativa 
del nombre de municipis, és baixa, ja que només un 4,5% dels municipis del país 
tenen síndic local, en termes de població la realitat es mostra força més signifi-
cativa, atès que un 52,1% de la població de Catalunya (3.938.160 persones) pot 
accedir, directament des dels seus municipis, a ser atesa per un síndic local. 

Respecte a la dimensió dels municipis, al Principat tenim un total de 29 ajunta-
ments amb més de 40.000 habitants, i que concentren el 57,30% de la població. 
D’aquests municipis, un total de vint ja disposen de la institució del Síndic Munici-
pal, fet que suposa quasi el 70% d’aquests grans municipis i el 81% de la població 
que hi viu.
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Aquesta és la mateixa taula de poblacions amb síndic municipal ordenades pel 
nombre d’habitants del municipi:28 

  Localitat Població 
1 Barcelona 1.611.822
2 Badalona 219.708
3 Terrassa 215.055
4 Sabadell 207.649
5 Lleida 139.809
6 Mataró 123.868
7 Santa Coloma de Gramenet 120.029
8 Reus 106.790
9 Girona 97.292
10 Cornellà de Llobregat 86.687
11 Sant Cugat del Vallès 86.108
12 Sant Boi de Llobregat 83.408
13 Rubí 74.468
14 Vilanova i la Geltrú 66.275
15 Viladecans 65.444
16 Mollet del Vallès 51.954
17 Gavà 46.377
18 Figueres 45.123
19 Sant Feliu de Llobregat 43.769
20 Lloret de Mar 40.803
21 Igualada 38.978
22 Vilafranca del Penedès 38.929
23 Ripollet 37.234
24 Tortosa 33.992
25 Cambrils 33.775
26 Salt 30.247
27 Palafrugell 22.942
28 Sant Feliu de Guíxols 21.945
29 Amposta 21.511
30 Manlleu 20.435
31 Palamós 17.830
32 Arenys de Mar 15.224
33 La Seu d’Urgell 12.468
34 Argentona 11.920

28. Font: FòrumSD. Quadre: elaboració pròpia.
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35 Ripoll 10.798
36 L’Escala 10.513
37 Vilassar de Dalt 8.879
38 Montblanc 7.409
39 Vilanova del Vallès 5.152
40 Sant Jaume d’Enveja 3.566
41 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 1.273
42 Sant Jordi Desvalls 702

Aquesta és la distribució de municipis amb síndic local segons les diverses franges 
de població:29 

Municipis / habitants

< 5.000 5/20.000 20/50.000 50/100.000 > 100.000

3 9 14 8 8

7,14%  21,42 % 33,33  19,04 % 19,04 %

Quant a la seva distribució al territori, l’entorn metropolità i les comarques del 
Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Barcelonès, 
és on es concentren prop de la meitat (20) de les sindicatures locals. A la resta de 
comarques, el nombre total de sindicatures a la província de Barcelona és de 24 
institucions. Les províncies de Girona amb vuit, les de Tarragona amb set i les de 
Lleida amb només dues sindicatures complementen aquest mapa territorial.

Respecte a les capitals de comarca, l’objectiu de la implantació de la institució 
en aquestes localitats és encara lluny. De les 42 comarques del mapa territorial 
català, només quinze disposen en l’actualitat d’aquesta institució, tot i que la ma-
jor concentració també coincideix amb les comarques amb més població al seu 
territori.

L’any 2012 i amb justificacions diverses que han utilitzat el denominador comú 
de les retallades, s’ha decidit l’eliminació de les sindicatures locals de: Granollers, 
una de les més antigues, creada l’any 1997; Arenys de Munt, creada l’any 2007, 

29. Font: FòrumSD. Quadre: elaboració pròpia.
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i Tarragona, creada a l’any 2008. Ulldecona i Tiana no han eliminat formalment la 
institució del seu ordenament local, tot i que des de la finalització del mandat del 
darrer síndic mantenen la seu com a vacant.

Les sindicatures locals en el territori espanyol

La implantació de la institució a la resta de l’Estat ha estat molt menor que a Cata-
lunya i no ha assolit uns nivells d’arrelament que hagin facilitat la seva expansió. 
Tot i així, cal destacar la bona feina de les sindicatures municipals de Vitòria (2001), 
Vigo (2002) i Paterna (2002) i la sort irregular d’altres sindicatures com les de Jerez 
o Calvià, avui eliminades pels respectius ajuntaments, o la situació de l’Oficina 
del Defensor de la Ciutadania de Palma de Mallorca, amb el càrrec vacant i sense 
nomenar un nou defensor des del final del 2011, per la defunció de qui va ser el 
seu primer titular. Un cas diferent és el de la realitat d’alguns sindics com els de 
Màlaga o Còrdova, d’àmbit provincial, i nomenats per les respectives diputacions 
provincials, també amb una sort, si més no, irregular.

El principal fet diferencial de Catalunya amb la resta de l’Estat és que la definició 
de la institució i la possibilitat de la seva creació als municipis es va incloure en la 
legislació de règim local. És així que a Catalunya totes les sindicatures locals com-
parteixen en la seva definició les bases del model clàssic de l’ombudsman. 

Tot i que la majoria de les sindicatures de la resta de l’Estat s’han volgut també 
acollir i inspirar-se en aquest model, això no ha evitat algunes disfuncions o, fins i 
tot, usos poc adients del concepte defensor, amb alguns municipis que han arribat 
a condicionar el mandat del defensor amb les eleccions municipals i amb perío-
des de quatre anys, o amb suposats «defensors» nomenats –com un càrrec més 
de confiança– amb aquest títol per un simple decret d’un alcalde.

Tampoc no és fàcil d’encaixar a la realitat de Catalunya, ni al marc legislatiu mateix, 
el model desenvolupat a Màlaga i a Còrdova de defensor provincial, nomenat per 
les diputacions, ja que no s’acaba de clarificar si les seves competències de control 
i supervisió s’exerceixen només per a les actuacions i competències que assumei-
xen les diputacions o poden arribar, en funció de la voluntat o no de col·laborar 
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amb aquest defensor provincial, a les competències i a l’actuació de cadascun 
dels ajuntaments del territori. 

Conclusió: el Síndic Municipal de Greuges, una 
experiència específica i consolidada a Catalunya

Els ens locals de Catalunya han estat tradicionalment capdavanters en la seva 
organització i estructura i també en la capacitat d’innovació i modernització de 
l’Administració, especialment quant a la proposta i adequació de normatives, or-
denances i atenció a la ciutadania a la realitat del país. Només així és possible 
entendre les innovacions fetes en àmbits tan destacats com són la participació 
ciutadana o els serveis d’informació i les oficines d’orientació i assessorament a la 
ciutadania que la majoria d’ajuntaments han creat.

És en aquest context que el mapa local de Catalunya ha inclòs en la seva realitat la 
institució del Síndic Municipal de Greuges. La seva presència està implantada en 
més de la meitat de la població (52,26%) i trobem la institució en dos de cada tres 
municipis que tenen una població per sobre dels 40.000 habitants.

La creació de la institució del Síndic Municipal de Greuges, un acte voluntari dels 
ajuntaments, suposa fer palès davant la ciutadania un compromís més amb la 
qualitat democràtica, amb la transparència, amb l’acceptació d’un mecanisme de 
supervisió i control independent de la seva pròpia activitat i, en general, amb tot 
el que suposen per a una Administració del segle xxi els principis del bon govern.



56 ] Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans

La creació del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals 
de Catalunya (FòrumSD)

El FòrumSD és una eina de treball creada com a resultat de la tasca conjunta dels 
síndics i defensors locals a Catalunya. L’associació, com a tal, neix l’any 2005 com a 
resultat de l’evolució natural dels contactes i els intercanvis entre les sindicatures 
locals. Seguidament en veurem els seus antecedents i com es desenvolupa la seva 
creació.

Les primeres trobades anuals d’intercanvi entre els 
síndics catalans

L’any 1999 es convoca a Granollers la I Trobada de Síndics i Defensors Locals. El 
defensor del ciutadà de Granollers, Sr. Jordi Baulies, és qui convoca, per primera 
vegada, altres síndics i defensors locals amb la intenció de poder compartir les 
seves experiències al capdavant de la institució. Hi són presents un total de cinc 
sindicatures: Ripoll, Tiana, Lleida i Vilafranca del Penedès,  a més de l’amfitrió, Gra-
nollers. A la trobada també hi assisteix el síndic de greuges de Catalunya en aquell 
moment, el Sr. Anton Cañellas, acompanyat del seu adjunt, el Sr. Enric Bartlett. Els 
assistents acorden mantenir una trobada amb caràcter anual.

El març del 2000 es convoca, a Vilafranca del Penedès, per part del síndic municipal, 
Sr. Josep Bricullé, la segona trobada. Hi assisteixen un total d’onze sindicatures lo-
cals. Són els primers anys del creixement de la institució als municipis. La trobada 
es divideix en dues parts. La sessió del matí és reservada només per a les sindica-
tures locals i els assistents fan un treball de posada en comú sobre la tipologia de 
les queixes rebudes i com es treballa, des de cada oficina, per a la seva resolució. 

La sessió de la tarda, organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona, 
obre la convocatòria a representants tècnics i polítics dels ajuntaments interessats 
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en la implantació de la institució. En les ponències es va presentar l’evolució cata-
lana de la implantació de la institució i algunes de les experiències conegudes de 
l’àmbit europeu. En la taula rodona final, i amb el títol «El paper dels síndics locals 
com a mitjà per millorar els serveis públics als ciutadans», hi van participar els 
titulars de les sindicatures de Lleida, Sra. Teresa Areces, i Vilafranca del Penedès, 
Sr. Josep Bricullé, i els regidors dels consistoris de Granollers i Gavà, Sr. Francesc 
Sala i Sra. Anna Becerra, que ja disposaven d’aquesta institució. 

La trobada de Lleida, celebrada l’abril del 2001, aconsegueix convocar un total de 
quinze sindicatures locals. La Sra. Teresa Areces, síndica municipal de greuges 
de la Paeria, és l’amfitriona d’aquesta reunió. Els debats de la trobada es referei-
xen principalment a dos aspectes centrals del que ha de ser l’actuació del síndic 
municipal: d’una banda, l’estricte respecte a les pròpies competències de l’àmbit 
local, i, de l’altra, promoure amb les resolucions una interpretació de les normati-
ves municipals, ordenances i reglaments, per part dels responsables tècnics i polí-
tics dels governs municipals, favorables als interessos de la ciutadania. En aquesta 
trobada, els defensors decideixen nomenar, per primer cop,  dos síndics com a 
representants del col·lectiu, amb l’encàrrec de la convocatòria i organització de la 
següent trobada, donar continuïtat al contacte entre les sindicatures i assumir 
la coordinació i la interlocució amb les institucions Síndic de Greuges de Catalunya 
i Diputació de Barcelona, amb les quals es manté la col·laboració. 

En la trobada de Girona, de l’abril del 2002, hi assisteixen un total de dinou sindi-
catures locals i, per primer cop, hi participen sindicatures d’altres comunitats de 
l’Estat, com són les de Gijón i Vitòria. La defensora de Girona, Sra. M. Teresa Sese-
ras, assumeix la coordinació anual i l’organització de la trobada que se celebra a 
la seva ciutat. Els debats fan palesa la necessitat de treballar aspectes d’interès 
general, com són la metodologia d’actuació i la unificació de la terminologia. En 
la mateixa trobada s’informa que el Parlament de Catalunya treballa propostes 
de modificació de la normativa de règim local, en la qual es podria incloure la 
institució del Síndic Municipal. L’acord final de la trobada inclou l’encàrrec als co-
ordinadors (defensors de Girona i Santa Coloma) de contactar amb el Parlament 
per fer arribar les opinions i les propostes dels defensors sobre aquesta regulació.

El canvi principal que s’emmarca a partir dels acords establerts en la trobada de 
Girona és el compromís de creació d’una llista de correu electrònic. Aquest fet su-
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posa passar d’un únic contacte puntual dins de l’espai de les trobades, a disposar 
d’una estructura, mitjançant el correu electrònic, que permet mantenir el treball 
molt més enllà de la reunió anual. Aquest contacte consolida la relació entre les 
sindicatures, trenca el seu aïllament i afavoreix el plantejament i el desenvolupa-
ment de fites i objectius comuns. 

Així, seguint els compromisos adquirits a Girona i com a coordinador anual, el Sr. 
Fernando Oteros, defensor del ciutadà de Santa Coloma, envia, el 24 d’abril de 2002, 
el primer correu electrònic d’una  llista de distribució que pren el nom de Fòrum 
de síndics i defensors locals - FòrumSD. En el seu primer any de funcionament es 
fan, des d’aquesta llista de correu, un total de 145 trameses a més de 30 adreces de 
correu electrònic, entre els titulars de les sindicatures i el personal de les seves ofi-
cines. Els primers correus, a banda dels aspectes organitzatius, inclouen la infor-
mació de les propostes i les gestions que es fan amb el Parlament de Catalunya i 
que finalitzen quan, el 6 de juny de 2002, el Parlament de Catalunya aprova la Llei 
de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya, on s’inclou la primera regulació de la institució del Síndic Municipal. 

En la cinquena edició de la trobada anual dels síndics, celebrada el 23 de març de 
2003 al recinte Torribera de Santa Coloma de Gramenet, ja sota el nom genèric 
de V Trobada de Síndics i Defensors locals - FòrumSD, hi participen un total de 22 
sindicatures. En aquesta reunió es ratifica el primer document treballat conjunta-
ment pels síndics des de la llista de correu: Bases d’actuació i funcionament de la 
Sindicatura Local,30 primer recull del que es considera que ha de ser el model de 
funcionament d’una sindicatura local. També es fa la presentació i ratificació del 
primer reglament tipus unificat de la institució.31

L’abril de l’any 2004, el Sr. Francesc Palacín síndic de greuges de Reus, acull a la 
seva ciutat la VI Trobada. La convocatòria aconsegueix reunir els titulars d’un total 
de 28 sindicatures locals. Com a resultat de la trobada, els assistents constaten 
com l’estructura bàsica del FòrumSD ha permès incrementar i consolidar els con-
tactes i el treball de grup. La trobada comença a ser un espai per valorar el treball 
desenvolupat en el període de temps transcorregut entre les trobades: l’adapta-

30. Document citat anteriorment.
31. També citat anteriorment.
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ció que s’ha fet dels reglaments de les institucions a la normativa de règim local, 
el desenvolupament de registres unificats, l’aparició a la premsa dels primers arti-
cles conjunts, la promoció de la institució entre els ajuntaments, el manteniment 
de contactes institucionals: Síndic de Greuges de Catalunya, diputacions, Parla-
ment de Catalunya i altres. Els encàrrecs per als dos coordinadors –el síndic que 
acull la trobada amb el suport del síndic que l’ha acollit anteriorment– inclouen 
cada vegada més tasques d’impuls del treball conjunt, gestió de la consultoria 
de casos, promoció de l’intercanvi d’experiències i el paper d’interlocució amb la 
resta d’institucions. 

En aquest període, juliol del 2004, es produeix el relleu al capdavant de la ins-
titució del Síndic de Greuges de Catalunya i el Sr. Rafael Ribó substitueix el Sr. 
Anton Cañellas, que havia ocupat el càrrec des de l’any 1993.  Amb aquest no-
menament es treballa, per part dels defensors locals, en la proposta d’un conveni 
de col·laboració entre els defensors locals i aquesta institució. L’acte de signatura 
dels convenis, individual, entre cada síndic i el Síndic de Greuges de Catalunya, se 
celebra finalment a la ciutat de Manlleu el 20 de desembre de 2004, sota la coor-
dinació del seu síndic, Sr. Miquel Torrents.

La VII Trobada es convoca el 21 d’abril de 2005. Encara es manté el creixement del 
FòrumSD i s’aconsegueix la presència d’un total de 30 sindicatures locals.  Una de 
les principals tasques que es desenvolupen en aquest període són les propostes 
de millora de la normativa legal que la sustenta, per tal de poder incorporar la 
institució, en la seva dimensió local, dins del projecte d’Estatut d’autonomia i en 
la futura legislació de règim local de Catalunya. Després de valorar l’evolució se-
guida pel FòrumSD, i amb la intenció de poder afrontar nous projectes conjunts 
amb més capacitat, l’assemblea de Manlleu va acordar l’elaboració d’uns estatuts 
que poguessin donar reconeixement jurídic al FòrumSD com una associació sense 
ànim de lucre i s’encarrega la tasca al Sr. Eduard Puig, sindic municipal de greuges 
de Figueres, el qual assumeix la coordinació del col·lectiu fins a la següent trobada. 

La creació del FòrumSD

La VII Trobada del 2005 es clou amb l’encàrrec de l’elaboració d’uns estatuts que 
permetin la creació de l’associació de síndics. És així que finalment, després del 
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treball d’una comissió formada per diversos síndics i alguns tècnics de les seves 
oficines, es disposa d’una proposta d’estatuts per constituir l’associació i, el 10 de 
novembre de 2005, Figueres acull l’assemblea constituent del FòrumSD, en què 
participen un total de 25 síndics i defensors locals.

Els objectius de l’associació, tal com es recull en els seus estatuts, són: 

–Donar suport als síndics i defensors en l’exercici de les competències en l’àmbit 
local de protecció i defensa dels drets de la ciutadania reconeguts a la Constitu-
ció i a l’Estatut, la defensa de les llibertats públiques i els drets fonamentals de 
la ciutadania, així com els drets humans de proximitat, drets econòmics i socials, 
d’acord amb la normativa vigent. 

–Promoure els contactes i els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos 
i l’intercanvi d’informació. 

–Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució en els municipis. 

–Establir relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la 
consecució dels objectius abans esmentats. 

Així, a més de l’aprovació dels estatuts i l’elecció de la Junta Directiva, s’aprova 
el que és el primer pla de treball i el seu pressupost corresponent. Quant al mo-
del de treball, el FòrumSD promou una estructura de treball horitzontal, amb la 
màxima participació i implicació dels seus membres, obert al personal que els 
defensors tenen al seu servei i amb el manteniment permanent de la xarxa com 
un espai quotidià d’intercanvi, suport i coordinació d’actuacions entre les sindi-
catures locals. 

La primera Junta Directiva de l’associació va mantenir el seu mandat fins al febrer 
del 2007 i va estar formada per les persones següents:

President: Eduard Puig Pujol, síndic municipal de greuges de Figueres
Vicepresident: Miquel Torrents Espuña, síndic municipal de greuges de Manlleu
Secretari: Francisco Amaya Moreno, síndic personer de Mollet del Vallès
Tresorer: Ferran Merino Coloma, defensor del vilatà d’Argentona
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Vocal: Armand Soler Alcaraz, síndic defensor de la ciutadania de Badalona
Vocal: M. Glòria Valeri Ferret, síndica de greuges de Vilafranca del Penedès
Vocal: Fernando Oteros Salas, defensor de la ciutadania de Santa Coloma de 
 Gramenet 
Vocal: Carles Dalmau Ausàs, síndic municipal de greuges de Sant Boi de Llobregat
Vocal: Núria Villanueva Rey, síndica municipal de greuges de Vilanova del Vallès

El pla de treball, que s’aprova a l’assemblea constituent per a l’any 2006, defineix 
les línies estratègiques i prioritats del que haurà de ser el posterior desenvolupa-
ment del FòrumSD: formació, relacions institucionals, promoció, difusió i extensió 
de la institució, desenvolupament de la normativa legal i  assessorament i consul-
toria de casos, entre d’altres.

Els objectius i l’activitat del FòrumSD

Aquests són, en forma de resum, alguns dels encàrrecs, tasques i actuacions con-
juntes assumides des de l’associació:32

– Assessorament i informació als ajuntaments sobre la creació de la institució.

– Relació institucional davant del Parlament de Catalunya per al desenvolupa-
ment normatiu de la figura del síndic.

– Elaboració d’una proposta de reglament unificat de la institució en l’àmbit local. 

– Promoció i participació en estudis i articles diversos sobre la institució.

– Participació de síndics locals de Catalunya en els treballs de redacció de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (Saint-Denis, 18 de maig 
de 2000). Inclusió de la figura de l’ombudsman local com un dels mecanismes de 
garantia del compliment dels drets humans de proximitat.

32. FòrumSD. Recull d’Informes (edicions 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013).
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– Promoció i establiment de contactes amb organismes i institucions internacio-
nals d’ombudsmen: Comissariat pels Drets Humans del Consell d’Europa, Euro-
pean Ombudsman Institute (EOI), International Ombudsman Institute (IOI).

– Relació institucional amb associacions i entitats amb objectius afins que treba-
llen en el camp del desenvolupament dels drets humans i de la promoció dels 
drets de ciutadania.

– Publicació d’articles col·lectius en premsa sobre la promoció dels drets humans 
en l’àmbit local.

– Desenvolupament de la normativa legal: incorporació de la institució del Síndic 
Municipal de Greuges en la Llei municipal i de règim local a Catalunya (Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril), única regulació a l’Estat dins de l’àmbit autonòmic i regio-
nal de l’ombudsman local.

– Desenvolupament de la normativa legal. Propostes trameses al Parlament de Ca-
talunya sobre la incorporació de la institució de la Sindicatura Municipal de Greu-
ges, en qualitat d’ombudsman local, dins del nou Estatut d’autonomia de Catalunya 
(capítol V, secció segona, article 78.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 2006). 

– Desenvolupament de la normativa legal. Propostes trameses al Govern i al Par-
lament de Catalunya sobre la incorporació de la institució de la Sindicatura Muni-
cipal de Greuges, en qualitat d’ombudsman local, al projecte de la futura Llei de 
governs locals. 

– Organització amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya, de trobades i contac-
tes amb altres defensors i ombudsmen locals d’Europa:

•	 Badalona, setembre del 2003: jornada de treball amb síndics i defensors 
locals de la regió de Llombardia (Itàlia).

•	 Barcelona, abril del 2004: jornada d’anàlisi i debat sobre «Els ombudsmen 
locals a Holanda i Catalunya», amb la Sra. Nora Salomons, ombudsman 
municipal d’Amsterdam.

•	 Barcelona, octubre del 2012: jornada d’intercanvi amb l’associació de 
defensors locals de Sèrbia.
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– Creació de la pàgina web del FòrumSD (www.forumsd.cat).

– Organització de jornades de formació.
•	 I Jornades: Sabadell, 2006

Temes tractats: el silenci administratiu. Habitatge i mobbing immo-
biliari. Urbanisme i la disciplina urbanística. Experiències: el pro-
jecte «Dret al dret» (Universitat de Barcelona). Sr. Hans Ytterberg, 
homo-ombudsman de Suècia.

•	 II Jornades: Mataró, 2007
Temes tractats: presumpció de veracitat i presumpció d’innocència. 
Seguretat, civisme i drets. El web del FòrumSD. Les antenes de tele-
fonia. Els drets socials.

•	 III Jornades: Barcelona, 2008
Temes tractats: la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans 
a la Ciutat.

•	 IV Jornades: Girona, 2009
Temes tractats: l’administració electrònica. Valors i administració 
pública. La mediació en l’àmbit local.

•	 V Jornades: Lleida, 2010
Temes tractats: 20 anys de síndics - defensors locals. Dret a l’habi-
tatge. Síndics locals: el valor de la proximitat. El treball en xarxa.

•	 VI Jornades: Terrassa, 2011
Temes tractats: la defensa dels drets fonamentals en temps de crisi. 
Immigració, racisme i xenofòbia. Avaluació i gestió de la contami-
nació acústica. Potestat sancionadora en matèria d’urbanisme.

•	 VII Jornades: Cornellà de Llobregat, 2012
Temes tractats: present i futur dels ajuntaments. El síndic municipal 
i el futur dels ajuntaments. El principi de subsidiarietat a l’Adminis-
tració local. L’aplicació dels drets humans a la ciutat. La participació 
ciutadana i la bona administració. Propostes a la futura Llei de go-
vern locals.

•	 VIII Jornades: Reus, 2013
Temes tractats: seguretat, convivència i drets. Ordenances de convi-
vència ciutadana: un pols entre la seguretat i la llibertat. Seguretat 
ciutadana: el nou concepte de seguretat i policia. Drets i autoritat. 
Europa, ciutadania i drets.
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– Organització de tallers de formació - monogràfics.
•	 I Taller de Formació: Sabadell, 2008

La comunicació
•	 II Taller de Formació: Barcelona, 2009

Procediment sancionador en matèria de trànsit
•	 III Taller de Formació: Tarragona, 2009

Formació per a nous síndics locals
•	 IV Taller de Formació: Barcelona, 2010

Els drets humans a la Unió Europea
•	 V Taller de Formació: Barcelona, 2010

La mediació
•	 VI Taller de Formació: Barcelona, 2011

El dret a la bona administració
•	 VII Taller de Formació: Mollet del Vallès, 2012

Habitatge – El paper de l’Administració local
•	 VIII Taller de Formació: Barcelona, 2013

La transparència i els mecanismes de prevenció de la corrupció
Processos sancionadors: trànsit i policia local

– Trobades estatals
•	 I Trobada Estatal de Síndics i Defensors locals: Màlaga, febrer del 2008. 

Declaración de Málaga.
•	 II Trobada Estatal de Síndics i Defensors locals: Vigo, octubre del 2009. 

Declaración de Vigo.
•	 III Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals: Vitòria, octubre del 

2010. Declaración de Vitoria-Gasteiz.
•	 IV Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals: Granada, octubre del 

2011. Declaración de Granada.
•	 V Trobada Estatal de Síndics i Defensors Locals: Barcelona, octubre del 

2012. Declaració de Barcelona.

–  Trobades internacionals
•	 Presència en la conferència internacional «The Impact of the Ombuds-

man», organitzada per l’ombudswoman de Gant (Bèlgica), l’Internatio-
nal Ombudsman Institute (abril del 2008).



La creació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) [ 65 

•	 Visita del FòrumSD a les institucions europees: Comissió i Parlament 
Europeu (setembre del 2010).

•	 Participació en el congrés internacional La protección de los derechos 
humanos por las defensorías del pueblo. Organitzat per la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman – FIO, Defensor del Pueblo Español i 
AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desar-
rollo. Universidad de Alcalá de Henares (juny del 2011).

– Publicacions sobre la formació
•	 2007 – I Jornades de Formació (Sabadell, 2006).
•	 2008 – II Jornades de Formació (Mataró, 2007).
•	 2009 – III Jornades de Formació (Barcelona, 2008).
•	 2010 – IV Jornades de Formació - Recull formació (2009).
•	 2011 – V Jornades de Formació - Recull formació (2010).
•	 2012 – VI Jornades de Formació - Recull formació (2011).
•	 2013 – VII Jornades de Formació - Recull formació (2012).

– Recull d’informes
•	 2009 - Recull d’informes 2008 – Primer Recull d’informes dels Síndics, Sín-

diques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya. Inclou el resum de les 
actuacions i activitats fetes pels defensors i defensores locals a l’exercici 
2008.

•	 2010 – Recull d’informes 2009 – Segon Recull d’informes dels Síndics, Sín-
diques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya.

•	 2011 – Recull d’informes 2010 – Tercer Recull d’informes dels Síndics, Síndi-
ques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya.

•	 2012 - Recull d’informes 2011 - Quart Recull d’informes dels Síndics, Síndi-
ques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya.

•	 2013 - Recull d’informes 2012 - Cinquè Recull d’informes dels Síndics, Sín-
diques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya.

Les relacions institucionals

Una de les dimensions en què el FòrumSD ha estat especialment útil per a les sin-
dicatures locals ha estat l’assumpció de les tasques de relació i de representació 
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institucional amb altres administracions, institucions i altres actors. Així, el Fòrum-
SD ha assumit una tasca d’interlocució i defensa dels interessos de les sindicatures 
locals que no hauria pogut assumir cada sindicatura per separat.

Les organitzacions municipalistes: l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

El FòrumSD ha intentat mantenir, des de la seva creació, un bon nivell de contacte 
amb les dues entitats municipalistes que hi ha a Catalunya: l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

És important destacar el paper de suport als municipis i de cohesió dins de l’àmbit 
municipal que les dues associacions han desenvolupat. Per aquest motiu, en la 
mesura que les dues entitats assumeixen un paper molt important com a impul-
sores de la modernització de l’Administració i en el disseny del que han de ser les 
polítiques locals, el FòrumSD i els síndics municipals han volgut que compartissin 
l’interès per la institució i que puguin promoure també la seva implantació entre 
els seus components. 

Així, el 30 de gener de l’any 2008, el FòrumSD va signar amb les dues associa-
cions i de la mà dels respectius presidents, un conveni de col·laboració per 
promoure el desenvolupament i la implantació de la institució entre els ajunta-
ments i per col·laborar amb els òrgans de la FMC i de l’ACM per tal d’oferir l’as-
sessorament i la informació disponible sobre els processos que cal seguir per a 
la implantació de la institució als ajuntaments, i per tal que aquests organismes 
puguin incloure en les seves activitats jornades, cursos de formació, butlletins 
o altres actes informatius, algun espai de reflexió i anàlisi sobre la conveniència 
i els beneficis que per a la ciutadania i els ajuntaments suposa la implantació 
d’aquesta institució.

Les diputacions. La Generalitat. El Parlament

Quant a la relació amb les diputacions, cal destacar l’important paper assumit per 
la Diputació de Barcelona de suport i col·laboració amb el FòrumSD i els síndics 
municipals. Aquesta Diputació, mitjançant la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets 
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Humans i les activitats de difusió de la CESDHC,33 ha estat una de les administra-
cions més compromeses en la promoció i la creació de la institució de l’ombuds-
man local als ajuntaments. 

Un dels punts destacats de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona va ser 
l’elaboració de la guia Síndics defensors de la ciutadania. Apunts per a la seva im-
plementació, dins de la col·lecció «Documents de Treball», de la sèrie «Igualtat i 
Ciutadania», publicada l’any 2008.

Quant a la resta de diputacions, el FòrumSD ha anat aconseguint acords puntuals 
de col·laboració amb les diputacions de Lleida i Girona en relació amb les diverses 
convocatòries d’accions de formació, jornades i tallers que s’han anat desenvolu-
pant en aquests territoris. 

Pel que fa a la relació institucional amb la Generalitat de Catalunya, s’ha anat man-
tenint bàsicament amb la Conselleria de Governació i Administracions Públiques. 
Aquests contactes han tingut, per part del FòrumSD, un objectiu fonamental: 
mantenir el contacte i la relació per tal de fer arribar al Govern les propostes de 
millora de les normatives legals que sobre la institució del Síndic Municipal es 
puguin haver de plantejar.

Així, el ForumSD ha mantingut diverses reunions i contactes amb els diferents res-
ponsables que en aquest període de temps han ocupat la Conselleria i ha pogut 
anar posant sobre la taula les diverses propostes sobre les necessitats de millora 
de la normativa legal sobre els síndics municipals.

El Parlament de Catalunya ha estat també un dels destinataris principals de l’aten-
ció dels síndics municipals i el mateix FòrumSD, com l’eix i el símbol que aquesta 
institució representa per al sistema democràtic del nostre país. En aquest sentit, 
la relació amb els diversos presidents que en aquest període han assumit aquesta 
funció s’ha complementat amb les entrevistes i els contactes que també s’han 
anat desenvolupant amb els portaveus de tots els partits polítics presents a l’arc 
parlamentari.

33. Citat anteriorment.
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Com a moments destacats de la relació i el contacte amb el Parlament de Catalu-
nya, cal fer esment, entre d’altres, de les següents dates:

Juny del 2005: compareixença dels síndics locals a la Comissió del Síndic de Greu-
ges de Catalunya. Intervenen el Sr. Eduard Puig, síndic de Figueres, i el Sr. Miquel 
Torrents, síndic de Manlleu, en representació de la resta de síndics municipals.

Maig del 2009: compareixença del FòrumSD davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals en relació amb el Projecte de Llei del Síndic de Greuges de Catalunya. Interve-
nen, en representació dels síndics municipals, el Sr. Josep Escartín, president i sín-
dic de Sabadell, i la Sra. Pilar Malla, membre del FòrumSD i síndica de Barcelona. 

Desembre del 2011: presentació del III Recull d’informes al Parlament de Catalu-
nya sota la presidència de la M. Hble. Sra. Núria de Gispert i els representants de 
les entitats municipalistes: Sr. Manel Bustos, president i alcalde de Sabadell, i el 
Sr. Albert Batalla, membre de l’executiva de l’ACM i alcalde de la Seu d’Urgell. Pre-
sentació de la conferència: Sra. Laura Díez Bueso, doctora en Dret i professora de 
Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.

Octubre del 2012: cloenda del V Encuentro Estatal, sota la presidència de la M. 
Hble. Sra. Núria de Gispert i diversos representants i portaveus dels grups parla-
mentaris. 

La  societat civil: entitats i ONG

Per acabar aquest apartat, només destacarem les relacions que els síndics muni-
cipals han anat mantenint, en diversos moments, amb certes entitats i ONG de 
l’àmbit compartit de la defensa dels drets humans. 

És així com el FòrumSD ha col·laborat i ha obtingut la col·laboració en diversos 
fronts, bàsicament de formació i assessoria, d’entitats tan diverses com Amnistia 
Internacional, l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya, universitats catalanes com la Universitat de Barcelo-
na i el projecte «Dret al dret», la Universitat Rovira i Virgili o altres d’àmbit estatal 
com la Universidad de Alcalá de Henares.
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El Síndic de Greuges de Catalunya, el 
Defensor del Pueblo i els síndics locals

Hem considerat d’interès per a aquest treball mostrar com és l’actual relació i coor-
dinació entre els diferents tipus d’ombudsmen que podem trobar en l’arquitectura 
administrativa estatal, autonòmica i local en què la ciutadania s’ha de situar. 
Seguidament en fem una breu anàlisi i exposició.

L’àmbit competencial

Les relacions entre els síndics i defensors locals i el Síndic de Greuges de Catalunya 
s’han mantingut en tot moment dins d’una línia de respecte i correcció institucio-
nal mútues. 

En canvi, cal fer palès que l’aprovació de l’EAC i el posterior recurs al Tribunal 
Constitucional, en què, entre altres aspectes, es van denunciar alguns articles de 
l’Estatut que feien referència a les competències que, suposadament, havia d’as-
sumir de manera exclusiva i dins del territori el Síndic de Greuges de Catalunya, 
han posat sobre la taula discrepàncies d’interpretació del model que, des de l’Ad-
ministració central de l’Estat i el mateix Defensor del Pueblo, es tenen respecte a 
aquesta distribució de funcions.  

Per part del Defensor del Pueblo, i altres actors institucionals i polítics de l’Estat, 
s’esgrimeix que l’article 54 de la Constitució destaca que el Defensor del Pueblo 
supervisarà l’activitat «de la Administración» i que a l’Estat espanyol l’«Administra-
ción» està formada per la suma del Govern central, el Govern autonòmic i l’Admi-
nistració local (incloent-hi la provincial i foral de les diputacions), motiu pel qual 
pot actuar sense cap mena de restricció en qualsevol d’aquests nivells compe-
tencials i del territori. Sense cap més clarificació, la Llei del Defensor del Pueblo 
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Español34 parla, en l’article 12, de «coordinación» de les seves funcions amb les de 
«los órganos similares de las comunidades autónomas» i que els podrà demanar 
la seva cooperació.

És evident que les aspiracions i la visió del legislador català, a l’hora de presentar 
l’articulat estatutari, han estat les de plantejar el Síndic de Greuges de Catalunya 
com a titular exclusiu de les competències de supervisió de l’actuació del Govern 
de la Generalitat i de «l’Administració local de Catalunya»,35 com s’assenyala a l’EAC. 

Sense entrar en el debat jurídic, constatem que la pràctica confirmaria la conve-
niència que els diferents nivells d’ombudsmen de l’Estat adoptessin el principi de 
subsidiarietat que assenyalaria, en funció de quina és l’administració competent i 
la proximitat a qui pateix el greuge, quin defensor disposaria de més facilitat per 
rebre i resoldre la queixa.

És en aquest marc de discrepàncies que, des de les mateixes tribunes del Parla-
ment de Catalunya, altres parlaments autonòmics o el mateix Parlament espa-
nyol, s’ha pogut escoltar algun retret per possibles solapaments, «desbordament» 
de les competències o límits traspassats en la investigació de queixes rebudes, 
que, en alguns casos, algun síndic ha pogut afrontar en el seu estudi i resolució.36

El fet és que cap dels nivells de la institució, ni l’estatal respecte a l’autonòmic, ni 
l’autonòmic respecte al local, no ha volgut renunciar mai ni cedir la més mínima 
capacitat de supervisió sobre la resta d’administracions. Així, el Defensor del 
Pueblo es declara competent –i així ho exerceix– per a la supervisió i la reso-
lució de queixes a tot el territori i de totes les administracions: l’Administració 
ge neral de l’Estat, les administracions autonòmiques i tots els ajuntaments (in-
closes les diputacions). 

En una lògica similar, el Síndic de Greuges de Catalunya (com altres defensors en 
les respectives comunitats) es declara l’únic amb competències per a la supervi-

34.  Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril, del Defensor del Pueblo.
35. Article 78.1 de l’EAC.
36. En aquest sentit, només cal fer esment del creuament de retrets entre el Síndic de Greuges de Cata-
lunya i la Delegació del Govern central a Catalunya sobre les queixes rebudes dels centres d’internament 
per a estrangers a Catalunya, on no s’ha permès l’actuació ni la visita del síndic català.
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sió i la resolució de l’Administració autonòmica, però reclama –i exerceix– la seva 
capacitat de supervisió sobre l’Administració local al territori. Seguint aquesta 
mateixa lògica, reclama que les queixes que el Defensor del Pueblo pogués rebre 
sobre l’Administració autonòmica li haurien de ser derivades per a la seva investi-
gació i resolució. Respecte a l’Administració general de l’Estat que estigui ubicada 
i treballi al territori, el Síndic de Greuges de Catalunya ha defensat obertament 
que, en termes de proximitat, i si la queixa té relació amb qüestions del territori i 
l’òrgan que pren la decisió s’hi troba ubicat, pugui acceptar el tràmit de la queixa 
i la seva resolució, bo i derivant al Defensor del Pueblo les qüestions que tinguin 
una clara referència al marc normatiu estatal o en cas que l’òrgan que ho hagi de 
resoldre es trobi ubicat fora del territori.

Respecte a l’Administració local, el Defensor del Pueblo accepta l’actuació del Sín-
dic de Greuges i de la resta de defensors autonòmics, però aquest supòsit no es 
formalitza ni es reconeix explícitament en cap document, de manera que el De-
fensor del Pueblo no tan sols no deriva cap de les queixes que pugui rebre sobre 
qualsevol ajuntament, sinó que les tramita i les resol directament.

Pel que fa a l’actuació dels síndics municipals, no és habitual que rebin queixes 
que tinguin per objecte l’Administració general de l’Estat. Tot i així, si arriba al-
gun cas, els síndics informen la ciutadania de la necessitat de fer arribar la quei-
xa al Defensor del Pueblo i, habitualment, també s’ofereixen a facilitar aquesta 
gestió, simplement com una tramesa de l’escrit i com a derivació del cas. En 
aquests supòsits, s’acostuma a rebre un escrit a la sindicatura local de confir-
mació de la recepció de la documentació, fent constar que el seu tràmit i les 
posteriors comunicacions es mantindran amb el promotor de la queixa fins a la 
seva resolució. A hores d’ara i més enllà d’alguna visita i salutació protocol·lària, 
no ens consta cap acord ni conveni formalitzat entre el Defensor del Pueblo i un 
síndic municipal. 

El conveni entre el Síndic de Greuges de Catalunya i els 
síndics locals 

El conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de Catalunya i els síndics 
municipals es va elaborar a la tardor del 2004, al cap de pocs mesos del nomena-
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ment del síndic Ribó, i va ser signat per la majoria de síndics municipals el 20 de 
desembre d’aquell mateix any. 

El conveni suposa una primera declaració formal d’intencions, de la qual desta-
quen una sèrie de principis que hauran d’emmarcar el grau de relació institucional 
entre el síndic autonòmic i els síndics municipals.

En el vessant positiu, el conveni suposava aconseguir el reconeixement pel Síndic 
de Greuges de Catalunya de la realitat de les sindicatures locals (aspecte que es 
podria considerar innecessari des del reconeixement i la inclusió de la institució a 
la LMRLC) i volia obrir portes a una col·laboració municipal més elevada.

És en aquest context que la introducció del conveni recull les següents conside-
racions respecte a la cooperació, el treball conjunt i la col·laboració entre les ins-
titucions: 

«L’existència de diferents nivells territorials en l’àmbit d’actuació dels sín-
dics, derivada de la creació de síndics i defensors locals, fruit de l’autonomia 
municipal i de la seva potestat d’autoorganització, fa necessari el treball 
conjunt37 amb el Síndic de Greuges de Catalunya, amb l’objectiu de garantir 
el millor servei als ciutadans i ciutadanes que s’hi adrecen». 

«El Síndic de Greuges de Catalunya i els diferents síndics i defensors locals 
entenen que és convenient establir les bases de col·laboració necessària 
per tal d’assegurar al conjunt de la ciutadania la resolució ràpida i eficaç de 
les seves queixes, alhora que cooperen en les actuacions d’ofici en l’àmbit 
municipal.»

En el vessant pràctic, el conveni estableix que els síndics municipals informaran la 
ciutadania i adreçaran cap al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que els 
arribin i corresponguin a l’àmbit de les seves competències. Quant a les queixes 
que arribin al Síndic de Greuges de Catalunya de municipis amb un defensor local, 
aquest haurà d’informar les persones de la possibilitat que tenen d’adreçar-se al 
síndic municipal perquè assumeixi el seu tràmit.

37. La negreta és nostra.
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L’articulat posterior del conveni fa esment dels «principis» sobre els quals s’hauran 
de fonamentar les relacions entre les institucions i que a continuació es resumei-
xen: 

– La independència de les institucions i la inexistència de cap jerarquia o depen-
dència entre si.
– La col·laboració.
– El respecte a la voluntat dels ciutadans pel que fa al tràmit de la queixa per la 
institució que l’hagi rebut i la informació, si s’escau, de l’existència d’un síndic mu-
nicipal a la seva localitat.
– La informació mútua sobre les queixes tramitades.
– La tramesa al Síndic de Greuges de Catalunya de les queixes que no siguin de la 
seva competència i la possibilitat d’adjuntar un informe propi per col·laborar en 
la seva tramitació.
– El suport del Síndic de Greuges de Catalunya als síndics municipals en aspectes 
de formació i assessorament jurídic.
– L’oferiment de participar i col·laborar en la capacitat d’iniciativa normativa de 
què disposa el Síndic de Greuges de Catalunya.
– La promoció i divulgació de la institució i la seva independència i suficiència 
financera.

La distribució de competències: una valoració final

L’arquitectura administrativa dels estats moderns suposa la coexistència i una 
distribució de diversos actors, amb diferents nivells de competències que actu-
en sobre el mapa del territori. Tot i així, els criteris de proximitat i l’aplicació del 
principi de subsidiarietat, en què la competència i la decisió se situa i es pren al 
més a prop possible del lloc on s’ha d’aplicar, també haurien de poder ser vàlids a 
l’hora de la distribució competencial entre l’àmbit autonòmic i local (i estatal) de 
les sindicatures. 

Les competències dels síndics municipals en l’atenció i resolució de queixes es 
refereixen només a l’àmbit local i en cap moment no s’ha plantejat cap ampliació 
del seu marc competencial. La seva facilitat per conèixer el territori, el mateix fun-
cionament del consistori, les mancances, les capacitats o les dificultats dels serveis 
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municipals, el coneixement de les singularitats de cada poble, ciutat i cada barri, 
de les dinàmiques socials de la ciutadania, de les entitats i de les associacions de 
veïns, els atorguen directament un grau d’informació impossible de conèixer no-
més a través de la lectura d’un informe o la visita puntual, si el cas i l’oportunitat 
ho permeten. 

Els mateixos arguments –la proximitat i el coneixement del territori– que el Síndic 
de Greuges de Catalunya exposa per reclamar la seva idoneïtat a l’hora d’assumir 
la investigació d’alguna queixa sobre competències autonòmiques són els que 
pot mantenir, respecte al seu ajuntament, qualsevol síndic municipal. 

Des del nostre punt de vista, la cooperació entre el Síndic de Greuges de Cata-
lunya i els síndics municipals no tan sols és desitjable, sinó també fonamental 
i necessària per assolir una veritable xarxa funcional de defensa dels drets i les 
llibertats de les persones i la materialització en la seva vida quotidiana. 
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La defensa dels drets de la ciutadania

Aquest apartat del treball el volem dedicar a analitzar com s’ha anat configurant 
la institució del Síndic Municipal de Greuges en l’àmbit local i els trets que, en l’ac-
tualitat, defineixen la institució com a defensora dels drets –en un sentit ampli– 
de la ciutadania. 

La independència, la proximitat, la legalitat, 
l’equitat, la voluntat de conciliació i la referència als 
drets humans com a trets essencials de la institució 
unipersonal del Síndic Municipal de Greuges

En l’extensa literatura generada pels síndics municipals, sigui a través d’opuscles 
explicatius, dels reglaments reguladors de la institució, dels informes presentats 
als respectius plenaris, d’escrits publicats o presentats en reunions de formació i 
intercanvi, en els butlletins locals o del FòrumSD, com també en els documents 
generats en el marc del FòrumSD, es poden concretar els principals trets que com-
ponen el que podríem anomenar la missió d’aquestes institucions locals, tant en 
l’imaginari col·lectiu com de cada un dels titulars.

Un dels principals signes d’identitat de la institució és la independència. El síndic 
municipal de greuges és elegit pel Ple municipal per unanimitat o per una majo-
ria qualificada de dos terços, justament per evitar la seva dependència del Govern 
municipal. Alguns reglaments especifiquen que el síndic «no estarà subjecte a cap 
mandat imperatiu, ni tampoc no rebrà instruccions de cap autoritat». El coneixe-
ment personal de l’alcalde o dels regidors, tret distintiu de la proximitat des de la 
qual treballen els síndics municipals, no pot alterar aquesta obligació de ser inde-
pendents en la seva actuació. Justament hem pogut constatar en alguns mitjans 
un cert dubte sobre l’efectiva independència de les sindicatures locals, però hem 
de constatar que, tant en el posicionament manifestat en els escrits com sobretot 
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en el caràcter de les intervencions consignades en els informes als plenaris o en el 
recull dels informes des de l’any 2008, sembla prou clar que la seva actuació és bàsi-
cament independent. Això no pot ser desmentit, en absolut, pel fet que força inter-
vencions culminin en acords amistosos amb l’Administració, com veurem tot seguit.

La realitat, respecte als síndics municipals escollits actualment a Catalunya, ens 
fa constatar que majoritàriament han estat escollits no tan sols per una majoria 
qualificada, sinó també per la unanimitat de tots els grups politics amb represen-
tació al consistori i que, a hores d’ara, només tenim coneixement d’un cas en què 
el síndic ha estat escollit en segona volta, per majoria absoluta. 

Un altre dels trets essencials de la institució és la proximitat. Sobretot proximitat 
a les persones concretes. Per a les sindicatures municipals de greuges, les perso-
nes són les titulars dels drets. No defensen els drets o les llibertats en abstracte, 
aplicant a les persones sistemes predeterminats, encara que siguin un bon punt 
de referència, com la Declaració Universal, la Constitució, l’Estatut o la Carta Euro-
pea. Els síndics i els seus col·laboradors i col·laboradores tenen molt clar que han 
d’escoltar totes les persones que s’hi adrecin, intentant comprendre en què i per 
què es consideren agreujades i esbrinar quins fonaments tenen per poder argu-
mentar en favor seu davant l’Administració. Això fa que, com veurem tot seguit, 
sovint s’atenen afers que no són pròpiament greuges de l’Administració, tot i que 
poden requerir alguna orientació o alguna gestió (consultes).

El binomi legalitat/equitat ocupa un lloc rellevant en l’experiència i el capteni-
ment de les sindicatures municipals de greuges. En un estat democràtic de dret, 
en ajuntaments que actuen dins l’imperi de la llei, el síndic ha de respectar i fer 
respectar l’ordenament jurídic existent. En les resolucions, és molt freqüent la  
seva fonamentació legal, cosa que, en determinats casos, comporta fins i tot 
la no-admissió a tràmit d’una queixa, quan és clara la manca de fonament legal. 
Però tan important com això és la seva preocupació per l’aplicació justa i adequa-
da a la situació concreta de les persones i fins l’assenyalament, si s’escau, de la 
possible inadequació o injustícia d’una determinada norma o protocol i la reco-
manació de la seva modificació o el seu estudi.

Tal com citàvem abans, els síndics municipals de greuges es distingeixen, al ma-
teix temps que per la proximitat al ciutadà, per la possibilitat d’adreçar-se als res-
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ponsables de l’Administració municipal de manera directa i immediata, cercant 
la conciliació amb el ciutadà agreujat. La missió del síndic no és de cap manera 
l’organització de l’oposició al Govern municipal. La seva missió és resoldre efec-
tivament el màxim nombre de conflictes que es plantegin entre l’Administració 
municipal i els ciutadans i treballar per millorar els mecanismes d’atenció i de ser-
vei a la ciutadania per part de l’Ajuntament, deixant clar, quan té raó la persona 
afectada, quines són, si s’escau, les seves obligacions i responsabilitats. És una fei-
na que els síndics han de portar a terme amb el raonament i la proposta, sovint 
sobre actuacions de l’Administració, que, tot i complir la lletra de la llei, poden 
haver generat un greuge en les persones.

Els síndics municipals de greuges tenen molt clar que, en el fons, la seva missió 
està estretament lligada a l’exercici pràctic dels drets humans. Són conscients 
que allò que moltes vegades és trivialitzat com a simple falta administrativa, en el 
fons pot amagar una transgressió del dret fonamental d’un ciutadà. No garantir 
suficientment la publicitat d’una convocatòria de places o d’obres i serveis pot 
significar impedir la igualtat d’oportunitats. Utilitzar abusivament el silenci admi-
nistratiu pot ser, en determinats casos, condemnar persones a la indefensió per 
manca d’informació sobre terminis i procediments. Els retards injustificats en la re-
solució de qüestions vitals de les persones, com l’ajut a la dependència o la renda 
mínima d’inserció, són discriminacions que poden tenir greus conseqüències en 
persones concretes. Són només alguns dels exemples que hem trobat il·lustrats 
en els informes anuals. Això fa que els síndics assumeixin sovint iniciatives per 
difondre el sentit dels drets humans, sigui a través de la Declaració Universal o a 
través de la difusió de la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat.

En aquest sentit és interessant citar les iniciatives dels síndics de Sant Boi de Llo-
bregat (2009) i de Cornellà de Llobregat (2010), que han elaborat informacions 
per orientar els seus respectius ciutadans sobre la correspondència dels drets que 
tenen com a veïns de la ciutat i els drets humans.

Finalment, és interessant consignar que l’atenció a les persones que posen en 
pràctica les sindicatures municipals de greuges assumeix sovint la responsabilitat 
de facilitar l’accés al Síndic de Greuges de Catalunya, al Defensor del Pueblo o a 
defensors d’altres comunitats autònomes, en aquells casos en què la queixa es 
refereixi a actuacions d’altres administracions.
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L’assistència o l’orientació de la ciutadania:  
les consultes

De fet, una bona part del modus operandi actual de les sindicatures municipals 
de greuges és el fruit de la posada en comú de l’experiència que els diferents sín-
dics han anat acumulant en les seves localitats al llarg dels 22 anys d’existència 
d’aquesta institució a Catalunya. L’any 2003, sota la direcció de la Sra. M. Teresa 
Seseras, defensora del ciutadà de Girona, i del Sr. Francesc Palacín, síndic munici-
pal de Reus, s’escriu per primera vegada un intent «d’establir entre les sindicatures 
locals el consens sobre algunes definicions i l’ús de certs conceptes propis de les 
seves funcions. [...] El conjunt del treball, en la seva primera redacció de l’any 2003, 
va suposar recollir l’experiència, les aportacions i els coneixements obtinguts a 
partir de l’atenció i treball quotidià dels síndics, síndiques, defensors i defensores 
locals».38 Van participar en aquest treball d’homogeneïtzació els síndics de Vila-
franca del Penedès, Santa Coloma de Gramenet, Ripoll, Igualada, Salt, Sant Boi de 
Llobregat, Badalona, Mataró, l’Escala, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Lleida, 
Manlleu, Argentona, Tiana i Vitòria, amb l’assessorament de la lletrada i el tècnic 
adjunt de Santa Coloma de Gramenet, Sra. Joana Ricardo i Sr. Joan Antoni Martí-
nez, respectivament.

Ja en aquest treball es diu que «hi ha ciutadans i ciutadanes que demanen ser ate-
sos pel defensor/a o síndic/a per tal de formular el que ells d’entrada anomenen 
una queixa. Normalment mantenen una vivència negativa de la qüestió que els 
afecta i quan l’exposen la defineixen com un problema concret i real a partir del 
que és la seva experiència i vivència subjectiva. [...] Així sorgeixen components 
que també poden estar barrejats entre si: aspectes de competència municipal, au-
tonòmica o estatal, qüestions d’àmbit privat, qüestions referides a procediments 
i tràmits».

Els redactors del document conclouen que «és evident que l’atenció a aquestes 
consultes no és l’objectiu de les sindicatures locals». Tanmateix, recollint l’ex-
periència dels diversos titulars, consideren que «des dels límits de les pròpies 
competències i sense entrar en competències alienes, caldrà trobar l’equilibri 

38. Bases d’actuació i funcionament, document actualitzat l’any 2005 i adoptat pel Fòrum de Síndics, Sín-
diques, Defensors i Defensores Municipals de Catalunya (www.forumsd.cat). 
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per poder donar una mínima resposta, orientació o derivació que pugui evitar 
recorreguts innecessaris o excessivament burocràtics a les persones que pre-
senten la consulta».

De fet, el reconeixement moral «de l’autoritat del síndic/a [...] és un dels principals 
valors i característiques que la institució ha de potenciar, aprofitant la posició de 
proximitat i empatia amb què treballa per la ciutadania». I afegeixen que «nor-
malment haurien de ser intervencions breus i acotades en el temps, donat que un 
cop s’ha pogut oferir la informació i l’assessorament que cal, l’actuació s’hauria de 
donar per finalitzada».

Efectivament, aquesta activitat d’orientació de la ciutadania en temes que, mal-
grat no tractar-se de greuges generats directament per les administracions, 
constitueixen sovint autèntics problemes per a la ciutadania, en el context d’una 
socie tat complexa, fortament jerarquitzada i freqüentment condicionada per 
normes, reglaments i procediments burocratitzats, ha estat exercida de manera 
substan cial per les sindicatures municipals de greuges.

Tenim dades agregades des del 2008, primer any en que el FòrumSD va elaborar 
un Recull d’informes39. Aquest any, els 42 síndics municipals de greuges van aten-
dre 8.831 casos, dels quals 5.762 eren consultes de ciutadans i ciutadanes. 856 
casos van ser derivats a altres institucions: un 18% al Síndic de Greuges de Cata-
lunya, un 17% a diversos serveis de mediació i el 65% a altres organismes, entre 
els quals se citen les respectives Oficines Municipals d’Orientació al Consumidor 
(OMIC). De fet, però, es constata que aquest primer Recull d’informes encara titu-
beja a l’hora de classificar les actuacions de les sindicatures.

En el Recull del 2009 es consignen 6.045 casos atesos, dels quals 3.158 eren con-
sultes i 474 van ser derivats a altres organismes: un 27% al Síndic de Greuges de 
Catalunya, un 23% a diversos organismes de mediació i el 50% a altres.

En el Recull del 2010 s’experimenta un fort creixement de les consultes, que asso-
leixen la xifra de 8.689, i 11.679 casos atesos. També es consignen 209 derivacions, 

39. FòrumSD (2009). Recull d’informes del 2008. Barcelona. Han seguit els reculls dels anys 2009, 2010 i 
2011, publicats, respectivament el 2010, 2011 i 2012. 
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un 25% al Síndic de Catalunya, un 4% a serveis de mediació i la resta a altres or-
ganismes.

El Recull corresponent al 2011 torna a experimentar un fort creixement dels casos 
atesos pels síndics, que ascendiren a 17.005, i entre els quals hi ha 13.051 consul-
tes i assessoraments.

Les referències al document citat serien suficients per conceptualitzar aquesta di-
mensió de les sindicatures municipals de greuges, però ens sembla convenient 
afegir algunes consideracions que permetin dimensionar la importància d’aques-
ta part de la feina dels síndics locals i, sobretot, establir la seva relació amb la 
funció essencial de tramitar les queixes de la ciutadania, quan s’ha produït algun 
tipus de lesió dels seus drets:

1. Una bona part dels afers plantejats a les sindicatures municipals de greu-
ges es refereixen a problemes en l’ús i el consum de determinats produc-
tes. El fet que existeixin les Oficines Municipals d’Informació al Consumi-
dor (OMIC) permet als síndics derivar la major part de casos, si més no, per 
economia i especialització de funcions. Però, tractant-se d’un servei pú-
blic posat a disposició dels ciutadans per l’Administració local, el funcio-
nament de les OMIC cau dins les funcions de seguiment i supervisió dels 
síndics. Generalment s’informa el ciutadà de l’existència de l’OMIC i de la 
manera com s’hi pot posar en contacte, sense cap continuïtat en la gestió. 
Però en algun cas hem constatat que l’actuació defectuosa de l’oficina 
en qüestió ha derivat en una queixa formalitzada per la Sindicatura cap a 
l’Ajuntament.

En alguns casos, els problemes de consum, tractant-se de serveis d’interès 
general, plantegen la qüestió de si els síndics no haurien de poder adreçar-
se directament a les empreses prestadores i, per tant, tenir aquesta com-
petència, com la d’adreçar-se directament a les administracions i als seus 
organismes. Els agressius sistemes comercials, ratllant la immoralitat, de de-
terminades empreses de serveis telefònics i de comunicació o d’empreses 
comercialitzadores dels serveis d’electricitat, aigua i gas, en algunes oca-
sions provoquen greus conseqüències, especialment en persones modes-
tes i amb poca capacitat de discerniment. El tema s’ha plantejat en l’àmbit 
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del Síndic de Greuges de Catalunya i aquest ha signat acords amb algunes 
d’aquestes empreses. Però és encara incipient l’experiència en concret. Tan-
mateix, el que aquí ens interessa remarcar és la importància i la complexitat 
d’aquest àmbit, pel que fa a l’exercici dels drets fonamentals de la ciuta-
dania, que justifica a bastament la gestió informadora i orientadora de les 
sindicatures municipals.

2. Tot un altre grup del que anomenem consultes respon a la complexitat de 
determinades tramitacions i, probablement, a la inadequació dels meca-
nismes informatius de les administracions públiques. Es tracta de proce-
diments de sol·licitud, dels diversos tipus de recursos que la llei garanteix 
als ciutadans, de les conseqüències dels diversos tipus de silencis adminis-
tratius, de l’aplicació de terminis, etc. Hi ha també casos en què la correcta 
interpretació de les resolucions administratives s’escapa de la capacitat de 
coneixement de les persones.

En realitat es tracta indirectament de queixes de difícil formulació que cal-
dria adreçar als serveis administratius, però que no resoldrien, en concret, 
el problema de les persones que acudeixen al síndic. Aquest acostuma a 
orientar el ciutadà en la tramitació concreta i, fins i tot, l’ajuda a redactar 
la sol·licitud o el recurs. Aquest tipus de consultes poden donar lloc, en 
alguns casos, a iniciatives d’ofici del síndic, que indica als responsables de 
l’Administració municipal que la informació proporcionada al ciutadà o 
ciutadana, per qualsevol dels mitjans establerts, resulta insuficient i cal-
dria revisar-la.

3. Hi ha casos especialment sensibles que han requerit l’atenció de les sindica-
tures municipals, com a receptores de la preocupació i la denúncia popular. 
Recentment, el gran creixement de desnonaments per la crisi econòmica i 
l’oferta de productes bancaris sofisticats, com les participacions preferents, 
han plantejat la necessitat de cercar, des de les sindicatures, sortides legal-
ment inexistents o dubtoses. En cada cas han optat per formes diferents, 
en funció de les circumstàncies locals. S’ha instat els ajuntaments a crear 
Oficines Locals de Mediació Hipotecària, s’ha participat en la convocatòria 
de sessions informatives per a afectats per les preferents, o se’ls ha derivat 
cap a entitats organitzades amb aquesta finalitat.
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4. Una part de les consultes provenen de problemes de relació i bon veïnatge 
amb altres persones. Són afers que neguitegen les persones que els sofrei-
xen. Quan existeixen problemes d’agressió o d’amenaces, o quan compor-
ten detriments econòmics importants, és clar que han de ser derivades cap 
al jutjat. Això planteja òbviament la dificultat de la congestió judicial i de la 
gratuïtat o no de l’accés a la justícia. En els casos purament relacionals o de 
litigis funcionals menors, si l’Ajuntament disposa d’un servei de mediació, 
els síndics els deriven el cas. Si no és així, en alguns casos el síndic ha ofert la 
seva mediació. És clar, però, que hi ha mediació només quan les dues parts 
l’accepten.

Cal reconèixer, però, que per sobre de la freqüent trivialització d’aquest 
tipus de qüestions, sovint es pot identificar l’existència de drets fonamen-
tals que són transgredits (DUDH, article 12). Atendre, doncs, aquests ciu-
tadans afectats per conflictes veïnals, tot i que generalment el síndic no té 
recursos específics per intervenir, cau plenament dins la gestió de defensa 
dels drets humans.

5. Finalment, cal consignar un camp lamentablement extens en el qual els sín-
dics tenen dificultats per orientar la seva actuació i que, tanmateix, afecta 
greument l’exercici dels drets. Ens referim als drets econòmics, socials i cul-
turals (els DESC), reconeguts per la Constitució espanyola (articles 39-52), 
sovint insuficientment desenvolupats per la legislació ordinària. Quines són, 
per exemple, les responsabilitats dels ajuntaments, i fins i tot de les altres ad-
ministracions, en matèria de dret a l’habitatge, en matèria d’atencions a la 
pobresa, a la marginació, als immigrants o a les ètnies, en matèria del dret 
al treball o de prestacions d’atur, en matèria de dret a la informació o altres?

6. En molts d’aquests casos, quan un ciutadà acudeix a la sindicatura mu-
nicipal, sovint no és clar que el síndic pugui interposar una queixa con-
creta i tramitar-la cap el seu Ajuntament, ni tan sols transferir-la al Síndic 
de Greuges de Catalunya. Com a màxim, en alguns casos, pot considerar 
adient presentar una iniciativa d’ofici o ajuntar-se amb els altres síndics per 
fer una declaració de denúncia, com veurem. En qualsevol cas, per greus 
qüestionaments dels drets humans que signifiquin, generalment passen a 
formar part de la llista de consultes ateses pel síndic.
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En conclusió, creiem que es pot confirmar la importància d’aquest capítol de l’ac-
tivitat que distingeix i qualifica els síndics municipals de greuges. No es tracta 
de pures intervencions burocràtiques d’oficina d’informació municipal, sinó d’una 
autèntica activitat de defensa dels drets humans derivada de la proximitat.

Tramitació de queixes: resolucions amistoses i 
expedients de queixa

Quan el greuge que el ciutadà experimenta, i que denuncia a la Sindicatura Muni-
cipal de Greuges, respon a una actuació o a una omissió en afers de competència 
municipal, tot i que pot donar lloc a una fase inicial informativa, ja no es tracta 
d’escoltar o d’orientar la persona afectada. S’inicia pròpiament un procés que està 
en el mateix centre de l’actuació del síndic.

Val la pena precisar que la funció defensora del síndic s’inicia normalment quan el 
ciutadà ja s’ha adreçat per primera vegada als serveis municipals o al mateix alcal-
de, d’acord amb el dret que li confereix la llei, sigui per recórrer, per reclamar o per 
demanar (dret de petició). És a dir, les sindicatures no són oficines ciutadanes de 
reclamacions. Són els mateixos responsables de l’Administració municipal els que 
tenen l’obligació legal d’atendre les reclamacions, els recursos o les peticions de 
la ciutadania. Ells són els que gestionen els recursos per atendre la ciutadania, els 
responsables de respondre dels seus actes o omissions i els que tenen l’obligació 
d’argumentar les resolucions i les decisions que adopten.

El paper central dels síndics s’inicia quan el ciutadà o ciutadana no han estat ate-
sos adequadament pels responsables (administratius o polítics) de l’Ajuntament; 
quan la seva reclamació, el seu recurs o la seva petició no han estat admesos 
o quan es pot considerar que la resposta que han rebut no ha estat ben fona-
mentada o explicitada. La proximitat de les sindicatures municipals facilita que, 
en alguns casos de greuges menors, de fàcil resolució o de raó evident per part 
del ciutadà, el síndic pugui fer una gestió amb el regidor o el responsable admi-
nistratiu per arribar a una resolució amistosa i ràpida, evitant els inconvenients 
d’una burocratització desproporcionada i fins i tot obviant el recurs a la primera 
reclamació per part del ciutadà afectat.
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La intervenció normal de les sindicatures té, doncs, dos objectius: resoldre el greu-
ge percebut pel ciutadà i, al mateix temps, corregir l’Administració pública que no 
hagi actuat d’acord amb la llei, amb l’equitat i amb la diligència i el respecte degut 
a la ciutadania.

Una vegada presentada la queixa, sigui de forma verbal o per escrit, per qualsevol 
dels mitjans posats a disposició de la ciutadania (oficina, telèfon, fax, correu elec-
trònic, etc.), el síndic ha de fer un justificant de recepció i, una vegada estudiada, 
una comunicació de l’acceptació o no a tràmit, en aquest cas justificant la inad-
missió de la queixa.40

L’estudi de les queixes és una de les responsabilitats centrals dels síndics. Han de 
demanar tota la documentació possible per part dels interessats, poden demanar 
un informe detallat i la documentació necessària a l’Ajuntament, que haurà de 
contestar dins dels terminis fixats pels reglaments, podrà també demanar altres 
informes tècnics independents, si s’escau, i deduir de tot plegat les conclusions 
que haurà de presentar a l’Ajuntament i als interessats.

La forma normal de fer aquesta presentació de conclusions és la redacció d’una 
resolució del síndic. I l’Ajuntament, que té sempre la darrera paraula, haurà d’ex-
plicitar si accepta les conclusions del síndic o si no les accepta. En aquest cas, 
hauria d’argumentar-ne les raons, tràmit que sovint queda insuficientment aclarit, 
almenys per escrit.

Aquesta tramitació de les queixes s’hauria de produir en un termini no superior a tres 
mesos. Algunes sindicatures que han aprovat cartes de serveis i bones pràctiques41 
han precisat els terminis màxims a què es comprometen en cada una de les ope-
racions. Tanmateix, hi ha casos en què el mecanisme de solució amistosa a què ens 
hem referit pot accelerar la resolució d’algunes queixes i evitar excessos burocràtics.

La resolució amistosa d’una queixa no eximeix el síndic de constatar, si s’escau, 
possibles distorsions del funcionament de l’Administració municipal, que haurà 

40. La major part dels reglaments especifiquen els supòsits en què la queixa ha de ser rebutjada: ser 
anònima, que se’n pugui deduir mala fe, que no tingui fonament legal o competencial, quan se’n pogués 
deduir perjudici a tercers, quan hi hagi resolució judicial…
41. Tenim coneixement de l’aprovació de cartes de serveis per part de les sindicatures de Sabadell i de 
Cornellà de Llobregat, a part del Síndic de Greuges de Catalunya.
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de fer constar, almenys, «dins del seu informe anual de la forma que estimi més 
convenient».42 Cal destacar que hi ha un nombre elevat de queixes que es poden 
resoldre directament amb una primera actuació, demanant informació sobre el 
cas a l’àrea o servei corresponent, informant de la interposició de la queixa o de la 
possibilitat de resoldre el cas amb alguna mena d’acord.43 

En qualsevol cas, els síndics, al final del procés, han de redactar una resolució de 
tancament i arxivament del cas.

És útil que, abans de tancar aquest apartat, consignem que els resultats de tota 
aquesta gestió són raonablement positius, tot i que ens n’ocuparem de manera 
més extensa en el darrer capítol. De les 3.013 queixes rebudes l’any 2008, se’n van 
acceptar a tràmit 2.601 i un 58% van tenir una resolució positiva per als ciutadans. 
L’any 2009 es van admetre a tràmit 2.325 queixes, de les 2.837 rebudes, i un 53% 
van tenir una resolució positiva. L’any 2010 es van admetre a tràmit 2.390 queixes, 
de les 2.880 presentades, i van ser resoltes positivament un 65%. L’any 2011 se’n 
van admetre 3.030, de 3.367, i van ser resoltes positivament un 63%.44

Com veurem, però, tot seguit, aquí no s’acaba l’actuació dels síndics municipals 
de greuges. A partir d’aquesta comesa, que podem considerar bàsica, els síndics 
generen potser les actuacions més importants amb vista a la correcció de les ad-
ministracions locals i a la incentivació dels governs locals per tal de generar polí-
tiques de bona administració.

Les recomanacions i les actuacions d’ofici: aportacions 
al dret a una bona administració

Els reglaments de les diverses sindicatures municipals de greuges autoritzen els sín-
dics a presentar a l’Ajuntament, en les resolucions redactades pel síndic per exposar 

42. FòrumSD (2005). Bases d’actuació i funcionament. Santa Coloma de Gramenet, p. 9.
43. Les resolucions o solucions amistoses dels casos són habituals entre les sindicatures locals, com tam-
bé les han utilitzat i les han fet constar als seus informes altres ombudsmen autonòmics (Defensora de 
Navarra, Informe 2005) o el mateix Defensor del Poble Europeu (Informe anual 2010).
44. En tots els Reculls d’informes citats, es consigna un cert percentatge de queixes que encara es troben 
«en tràmit». Això fa que el resultat de resolucions positives al final sigui superior. 
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les seves conclusions sobre cada queixa, una o diverses recomanacions, destinades 
a proposar millores o modificacions en la normativa municipal, en els protocols 
d’actuació o en determinats comportaments. També els autoritza a generar actua-
cions d’ofici, tot i que no existeixi pròpiament una queixa de part. És obvi que, si dei-
xem al marge l’evident desig dels ciutadans per resoldre la seva queixa individual, 
aquestes resolucions o les actuacions d’ofici concentren una gran part de l’interès de 
l’actuació democratitzadora de les sindicatures. Per aquesta raó, ens hi estendrem.

Les recomanacions dels síndics poden consistir, en determinats casos, a proposar 
simplement que la queixa ciutadana objecte de la resolució sigui atesa positiva-
ment. En aquest cas, la recomanació no aporta cap més contingut que les raons 
que han portat el síndic a considerar que l’autor o autora de la queixa té raó.

Tanmateix, és freqüent que les recomanacions afegeixin, a la resolució de la quei-
xa concreta, la constatació feta a través de la seva tramitació que l’actuació muni-
cipal conté algun defecte que pot afectar altres casos semblants, ja es tracti d’una 
interpretació discutible de la legislació aplicada, d’un protocol d’atenció al ciuta-
dà insuficientment respectuós amb les seves raons o que no garanteix el principi 
d’objectivitat, o simplement d’una pràctica autocràtica que menysté l’obligació de 
contestar i argumentar davant del ciutadà. Tot i que sovint es consideren aquestes 
constatacions com un pur «defecte administratiu», de vegades suposen autènti-
ques transgressions de drets fonamentals de la ciutadania i posen de manifest 
defectes importants en la qualitat de l’Administració. 

En aquests casos, les recomanacions transcendeixen el cas concret per sug-
gerir millores en l’actuació de l’Administració municipal (bona administració), 
però també es poden referir als criteris de govern (bona governança). En aquest 
sentit, proposar que s’estudiïn reformes fiscals, que es modifiquin algunes or-
denances municipals o que se’n redactin de noves per disposar de garanties 
d’objectivitat o d’igualtat, proposar la creació d’instruments de participació ciu-
tadana en les decisions municipals, especialment en aquelles que es poden con-
siderar discrecionals,45 no són recomanacions purament administratives, sinó que

45. «Com que aquest procés [el govern de la complexitat real] ha anat acompanyat d’una expansió de les 
intervencions públiques en els àmbits econòmic i social, als controls tradicionals de legalitat s’hi afegeixen 
noves exigències de legitimitat de l’acció administrativa, com són la transparència, la participació, l’eficà-
cia, l’eficiència i la rendició de comptes»,  pratS català, Joan (2007). «La lucha contra la corrupción como 
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incideixen directament en l’acció de govern.46 Aleshores, l’argumentació dels sín-
dics va més enllà del cas concret, però també de les mecàniques administratives, 
i s’endinsa sovint en la referència a drets fonamentals de la ciutadania. En realitat, 
està exercint, en l’àmbit local, la funció de defensor dels Drets Humans.

L’abast, doncs, de l’actuació dels síndics en l’àmbit del Govern i de l’Administració 
local adquireix una gran rellevància, especialment en el context de la governança 
i de la bona administració, àmbits en què la doctrina i la legislació administrati-
ves caminen a remolc d’un important procés d’ampliació del camp competen-
cial dels ajuntaments que penetra, cada dia més, en àmbits de discrecionalitat. És 
interessant seguir la reflexió dels bons administrativistes sobre aquesta qüestió 
(Agustí Cerrillo, Joan Prats Català, Juli Ponce, etc.).47 «El principi d’objectivitat, com 
a part del deure de bona administració implícit en la Constitució espanyola [...] 
expressa, bàsicament, la necessitat de ponderar els interessos i els fets rellevants 
abans d’adoptar decisions públiques, de manera especial si es tracta de decisions 
discrecionals, cosa que comporta la necessitat de fomentar la participació i po-
tenciar la transparència.»48 Però, al mateix temps, es reflecteixen els dubtes sobre 
el risc de qüestionar des de participacions parcials i informacions insuficients el 
caràcter democràtic (per la responsabilitat atribuïda electoralment als governs) 
de les decisions administratives i governamentals. Juli Ponce conclou que «l’Ad-
ministració no és un actor més en les xarxes de governança. Correspondrà al dret 
administratiu reconèixer aquesta singularitat, sense necessitat, però, de recórrer a 
models autocràtics ja periclitats i contraris al marc constitucional vigent».49 

Doncs bé, els síndics municipals de greuges tenen un paper interessant en aquest 
procés de seguiment de la complexitat de l’Administració local i de la concreció 

parte integrante del Derecho, el deber y las políticas de buena administración». Cuadernos de Derecho Pú-
blico, núm. 31. Reproduït i traduït a Dret, juristes i gestió pública a Catalunya. Barcelona: EAPC, 2012, p. 183.
46. «El deure de bona administració no implica només els agents públics, sinó que s’estén també als go-
verns. Com que la bona administració planteja sempre nous desafiaments a la gestió pública, els governs 
han de mantenir una tensió permanent per revisar els marcs institucionals i legislatius, els dissenys orga-
nitzatius, els procediments, les tecnologies, l’ordenació i gestió de recursos, les tècniques i instruments de 
gestió, les formes de relació amb els ciutadans i les empreses», pratS català, Joan. Op. cit., p.187.
47. cerrillo, a. (coord.) (2005). La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública.
48. ponce, J. Op. cit., p. 52.
49. ponce, J. (2012). «Comentarios a la Ley 26/2010 de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento 
de las administraciones públicas de Cataluña» de tornoS maS, J. (coord). Madrid: Editorial Iustel, p. 226-266.
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de la bona administració i de la governança en els àmbits municipals. I en aquesta 
direcció caldrà tenir en compte les possibilitats que posa a l’abast de les sindi-
catures la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la seva concreció dels drets i deures de 
la ciutadania pel que fa a l’actuació de les administracions i a la bona administra-
ció.50 Tot aquest paper es posa, en part, de manifest en les recomanacions que es 
recullen en els informes anuals als respectius plenaris.

En aquest sentit, és interessant constatar en els reculls d’informes ja publicats que 
els síndics generen un bon nombre d’aquestes recomanacions. Concretament, 
les recomanacions presentades pels síndics catalans l’any 2008 van ser 583, de 
les quals en van ser acceptades 357 (61%) i parcialment acceptades 27 (un 5%). 
L’any 2009 se’n van presentar 672, un 75% de les quals van ser acceptades, més un 
3% de parcialment acceptades. L’any 2010 es van presentar 887 recomanacions, 
amb un 60% d’acceptades i un 11% de parcialment acceptades. I l’any 2011 en 
van ser 812, amb un 59% d’acceptades i un 15% de parcialment acceptades.

Aquestes actuacions a través de les recomanacions, plantejades a partir d’algunes 
queixes de part, es complementen amb les actuacions d’ofici, que es produeixen 
quan el síndic, sense que tingui una queixa específica de la ciutadania, pren cons-
ciència del mal funcionament o la insuficiència d’algun aspecte de l’Administració, 
sigui per acció o per omissió, i s’adreça a l’Ajuntament per proposar els canvis ne-
cessaris per resoldre el tema. Les actuacions d’ofici parteixen sovint de situacions 
que, plantejades individualment, podrien ser difícils de concretar, com una queixa 
susceptible de ser resolta immediatament, tot i constatar greuges importants per 
a algun sector de la ciutadania.

En alguns casos d’ajuntaments grans o mitjans, aquesta iniciativa d’ofici ha su-
posat l’encàrrec, per part de la Sindicatura Municipal, d’informes i estudis sobre 
una determinada situació. Aquest és el cas de Barcelona, que s’ha ocupat dels 
drets dels infants i les seves oportunitats,51 de l’habitatge52 i dels factors d’exclusió 

50. SinDicatura De GreuGeS De Barcelona (2009). Infància i oportunitats. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
51. SinDicatura De GreuGeS De Barcelona (2009). Reflexions sobre el dret a l’habitatge digne. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona. 
52. SaraSa, Sebastià; SaleS, Albert (2009). Itineraris i factors d’exclusió social. Barcelona: Síndica de Greuges 
de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.
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social,53 entre d’altres. També podem consignar altres informes més modestos en 
sindicatures de municipis mitjans, generalment no publicats, com les iniciatives 
d’ofici del síndic de Girona sobre Renda bàsica d’emancipació (RBE) (2011) o sobre 
Dret a l’habitatge i contra l’exclusió social, amb el síndic de Palamós (2011); l’informe 
del defensor de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, Informe sobre bones 
pràctiques en l’admissió i tràmit de sol·licituds d’empadronament (2008); o els del 
síndic de Cornellà, Informe sobre el dret a l’habitatge a Cornellà de Llobregat (2010), 
Drets i oportunitats dels infants i els joves (2010), Proposta de millora en el tracta-
ment de les sol·licituds d’ajornament en el pagament dels impostos i taxes (2009) o 
Qüestions sobre la gestió de l’escolarització a Cornellà (2009/2010). Finalment, tam-
bé estaria en aquesta línia la Jornada sobre Assetjament Immobiliari, promoguda 
pel síndic de Sant Boi de Llobregat. Tot plegat ho citem com a exemples, sense 
cap intenció de ser exhaustius, ja que aquestes iniciatives no publicades fan de 
mal investigar.

És evident, doncs, que, en alguns casos, la intervenció del síndic es produeix en el 
context del funcionament administratiu de l’Ajuntament (per exemple, el proce-
diment de gestió de multes o la interpretació de les ordenances fiscals), però, en 
altres casos, la intervenció es produeix en un àmbit que té implicacions polítiques 
(per exemple, revisar la transparència de l’Ajuntament, crear algun òrgan de parti-
cipació o modificar la política d’habitatge). Aquest darrer supòsit ens porta a citar 
novament l’Informe del 2010 del síndic de Cornellà.

El síndic es pregunta «si el síndic està fent política, si pot fer política». I ho afirma 
clarament, matisant però que «l’objectiu dels defensors és la millora de les admi-
nistracions en funció dels drets fonamentals de la ciutadania, no el plantejament 
d’una alternativa política». En aquest sentit, és interessant recollir alguns dels rao-
naments que fa per acotar aquesta evident dimensió política de l’actuació dels 
síndics.

Proposa tres condicions per dimensionar adequadament el plantejament d’in-
tervencions polítiques dels síndics. En primer lloc, «que el punt de partida (de la 
intervenció) sigui l’anàlisi sobre l’aplicació [...] d’algun dret fonamental en l’àm-

53. Algun síndic aconsegueix puntualment publicar algun article en la premsa local i general o aparèixer 
en mitjans audiovisuals.
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bit competencial [...] del municipi. Normalment justificat per queixes rebudes o 
per situacions concretes constatades». En segon lloc, proposa que «se centri en 
la constatació d’una realitat i fer a l’Ajuntament les recomanacions que cregui 
adients, (evitant la proposta de) un programa de govern que, òbviament, cor-
respon només als representants polítics dels ciutadans». I, en tercer lloc, plante-
ja que «la iniciativa eviti clarament implicar-se en la lluita per l’hegemonia po-
lítica [...] que, per tant, per dura que sigui, es produeixi en el marc de la lleialtat 
institucional».

En el desenvolupament d’aquesta anàlisi, insisteix que els síndics tenen l’obliga-
ció de posar de manifest «la necessitat de donar respostes a les situacions que po-
den posar en qüestió els drets d’una part de la ciutadania, [...] tot i ser conscients 
que les respostes polítiques estaran limitades per imperatius econòmics i legals». 
Els síndics han d’acceptar la contingència de les seves apreciacions: «en democrà-
cia, són els representants de la ciutadania els que decidiran en darrer terme». Tot i 
això, afegeix que «el normal és que els òrgans representatius que han decidit tenir 
un síndic [...] facin un esforç per dialogar a fons i analitzar les raons exposades».

L’any 2008 es consignen 56 iniciatives d’ofici; el 2009 se’n consignen 50; 
l’any 2010, 145; i l’any 2011, 108, de les quals un 63% van ser acceptades i un 9% 
no acceptades, amb un 28% pendents de resolució en tancar el recull de l’any.
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L’actuació inicial dels síndics i els defensors locals es va situar, en un primer mo-
ment, dins d’un model més clàssic i restringit d’ombudsman, centrat en la super-
visió de l’Administració que l’havia creat, en el nostre cas, l’Administració local. 
Tot i així, la mateixa realitat de l’atenció a la ciutadania i la necessitat d’haver-se 
de manifestar en aspectes d’àmbits més generals dels drets humans van portar a 
la institució a un paper més proactiu i promotor com a garantia del compliment i 
l’exigibilitat dels drets humans en la proximitat de l’àmbit local. 

El FòrumSD com a instrument per transcendir l’àmbit 
local

L’experiència de proximitat portada a terme pels síndics municipals de greuges 
els porta a constatar sovint la incoherència de la situació global, en relació 
amb els drets humans. Però, en canvi, el seu capteniment competencial no els 
permet intervenir normalment més enllà de l’opinió pública local.54 Aquesta situ-
ació l’experimenten com una limitació de la seva legitimitat davant els ciutadans 
del seu municipi.

Aquest estat de coses que podia tenir una baixa incidència abans del 2007, si ex-
ceptuem alguns temes puntuals de gran repercussió local, però de competència 
estatal o autonòmica (immigració, drets lingüístics, atenció a la infància...), a me-
sura que pren cos la gravíssima crisi iniciada cap a l’any 2007 es converteix en una 
gran preocupació dels síndics locals.

54. Algun Síndic aconsegueix puntualment publicar algun article a la premsa local i general o aparèixer 
en mitjans audiovisuals.
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El FòrumSD, que estatutàriament no té la funció de ser un òrgan de representa-
ció institucional de les sindicatures municipals, ja que cada una és absolutament 
autònoma i competent en el seu municipi, d’acord amb la missió atribuïda pels 
reglaments respectius, té, en canvi, un paper cabdal en la comunicació entre les 
sindicatures i en l’elaboració de possibles posicionaments unitaris. Això fa pos-
sible que els diversos síndics consensuïn propostes o declaracions comunes da-
vant les possibles afectacions generals dels drets dels ciutadans. Cal constatar, en 
aquest sentit, que el FòrumSD mai no ha signat cap d’aquests documents, que 
han especificat les sindicatures que l’avalaven.

El FòrumSD representa encara un altre paper, a través de la tasca de formació 
i d’intercanvi i ajuda mútua que li atribueixen els estatuts. Progressivament, les 
preocupacions inicialment més tècniques i jurídiques donen pas a temes més di-
rectament relacionats amb els drets humans: la Carta Europea, la Llei de serveis 
socials, la dependència, la Llei d’atencions i oportunitats de la infància i l’adoles-
cència, el dret a un habitatge digne, el dret a una bona administració, el mateix rol 
dels síndics, etc. La crisi i la seva incidència en l’estat del benestar i l’exercici dels 
drets humans es converteixen en el contingut d’algunes jornades i trobades del 
FòrumSD.

Tot plegat facilita el desenvolupament del rol de defensors dels drets humans, 
més enllà de les intervencions locals i, com hem vist, de les recomanacions i les 
iniciatives d’ofici, i es busca una certa incidència en la creació d’opinió pública a 
favor de la referència als drets humans.

Els articles amb motiu del dia dels drets humans

Un dels espais que els síndics municipals han anat utilitzant per tal de poder de-
senvolupar aquest rol de difusió, promoció, coneixement i defensa dels drets hu-
mans amb la ciutadania han estat els articles que s’han anat publicant, signats 
conjuntament, als mitjans de comunicació. 

No els ha resultat fàcil, als síndics municipals, l’accés als grans mitjans de comuni-
cació. La «gran» premsa (La Vanguardia, El País, El Periódico...) no s’ha fet gaire res-
sò de l’activitat dels defensors locals, i la seva presència l’hem haguda de trobar 
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a la premsa local de cada poble i ciutat o en algun mitjà amb més presència en 
l’àmbit comarcal (El Punt / Avui).

En la tasca dels síndics ha anat creixent l’interès per disposar d’una certa estratè-
gia de comunicació de la seva actuació i mantenir una presència, més o menys 
constant, als diversos mitjans. Un dels moments que els síndics municipals han 
aprofitat per fer palesa aquesta presència han estat els articles publicats amb mo-
tiu del Dia dels Drets Humans, que se celebra cada 10 de desembre. També és 
interessant observar que, dins dels articles i de manera paral·lela a la promoció 
i difusió dels drets humans, s’intenta situar la seva defensa i materialització en 
l’àmbit local. 

El més destacable, però, ha estat la difusió dels articles que els síndics han pogut 
fer en la premsa local de cada poble i ciutat, setmanaris, butlletins municipals i al-
tres mitjans. Seguidament comentarem alguns dels aspectes recollits en aquests 
articles que ens donaran una millor perspectiva de la tasca i definició dels om-
budsmen locals al nostre país.

Així, el 10 de desembre de 2000, el Sr. Rafael Armenteros, síndic de greuges de 
Tiana, el Sr. Desideri León, defensor de la ciutadania de Badalona, i el Sr. Fernando 
Oteros, defensor del ciutadà de Santa Coloma de Gramenet, publiquen, dins de la 
edició comarcal del diari El Punt, el primer article amb el títol de «La situació dels 
drets humans: des d’un balanç agredolç cap a un futur optimista».55 

El que es manifesta a l’article assenyala ja una preocupació que serà recurrent 
dels síndics respecte a la materialització dels drets humans en les ciutats: «Tenim 
encara moltes mancances. Hi ha ciutadans i ciutadanes a qui la manca de recursos 
socials i econòmics ha situat en l’exclusió i en l’aïllament. [...] Hi ha l’atur que cas-
tiga una part de la societat i encara més col·lectius de dones i majors de 45 anys».

Quant a la crítica sobre el compliment dels drets humans, també es posicionen 
clarament i assenyalen les incoherències que, en l’àmbit social, es poden obser-
var: «El nostre sistema social, polític i econòmic és fins ara la millor manera de viu-
re que hem estat capaços de trobar. Però ni tan sols les nostres lleis ni les nostres 

55. El Punt, 10 de desembre de 2000.
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democràcies no han assolit el compliment de tot el que en la Declaració hem ator-
gat la categoria de dret. Encara tenim molta feina per poder viure en el sistema 
just i igualitari que es descriu a la Declaració Universal dels Drets Humans».

L’article del 10 de desembre de 200156 destaca per primera vegada, i de manera 
explícita, la necessitat del compliment dels DESC: «L’assoliment dels drets civils i 
polítics i dels drets econòmics, socials i culturals de totes les persones s’ha de fer 
amb urgència. Perquè no ens podem permetre perdre més vides, esperances i 
il·lusions».

El 10 de desembre de 2002, i en plena evolució i creixement del treball conjunt 
que duen a terme, un total de vint sindicatures publiquen un article amb el títol 
«Globalitzem també els drets humans».57 L’article qüestiona un model de globa-
lització clarament injust, en què un únic sistema polític i econòmic esdevé hege-
mònic: «Economia única, política única, cultura única, pensament únic, “la fi de la 
història” i ... on queden els drets?». 

Els articles de desembre del 2003, «Pel que sembla... no n’ aprenem», i del 2004, 
«Defensar els drets humans: un compromís institucional i un compromís de la ciu-
tadania», mantenen la línia de la doble reflexió, respecte a la situació global dels 
drets humans i les contradiccions que, en termes de desigualtat, trobem en la 
nostra societat privilegiada: «Drets, llibertats, pau, salut, benestar, cultura..., mas-
sa desigualtats per a massa persones a massa llocs del món». (2004). En aquest 
mateix article s’assenyala la participació dels síndics municipals de Catalunya en 
les conferències i debats que, dins del marc del Fòrum Universal de les Cultures 
- Barcelona 2004, es van convocar amb el títol «Drets humans, necessitats emer-
gents i nous compromisos» i amb l’objectiu d’elaborar una Carta de Drets Humans 
Emergents que més tard es va presentar en les Jornades del Fòrum Social Mundial 
de Porto Alegre (2005).

Els síndics comparteixen a l’article els objectius i la proposta que planteja aquesta 
declaració respecte al que haurà de ser a les ciutats la materialització dels drets: 
«Vida i qualitat de vida. Renda bàsica. Drets de les dones. Democràcia participati-

56. El Punt, 10 de desembre de 2001.
57. El Punt, 10 de desembre de 2002.
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va i paritària. Drets de les minories. Drets de les cultures. Benestar social. Sosteni-
bilitat. Solidaritat. Desenvolupament. Ciutats acollidores, humanitzades i educa-
dores. Justícia. Una nova formulació per estendre i garantir els drets de sempre en 
el marc de convivència que cada cop pren un paper de més centralitat: la ciutat».

També és interessant observar com defineixen la institució en la mateixa publica-
ció: «La Sindicatura de Greuges local [...] és un més dels mecanismes de control i 
de garantia que la nostra societat posa en marxa per vetllar pels drets humans de 
proximitat en el nostre entorn més proper: el món local i els ajuntaments. I ha 
de ser en aquest marc, als nostres pobles i ciutats, on aconseguim estendre, pro-
moure i complir a tots i cadascun dels drets econòmics, socials i culturals».

Els articles dels síndics també apareixen l’any 2005, «Els meus drets, els teus drets, 
els seus drets...», i el 2006, «Els drets humans també han de ser universals», i man-
tenen aquest doble vessant de les referències a la materialització dels drets hu-
mans en la proximitat de l’àmbit local. L’any 2007, i amb el títol «Pensa global, ac-
tua local», l’article assenyala la Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans 
a la Ciutat58 com un dels instruments per a la definició i voluntat de l’exigibilitat 
d’aquests drets.

L’article del 10 de desembre de 2008 celebra el 60è aniversari de la Declaració 
Universal dels drets humans (1948). L’article es presenta ja amb les signatures de 
43 síndics municipals, 37 de Catalunya i sis de la resta de l’Estat que s’hi volen 
adherir. L’article fa una crida contra les vulneracions dels drets humans en l’àmbit 
global, però de nou destaca les dificultats que es troben a l’entorn més proper 
de la ciutat: «Aquestes transgressions també es produeixen a nivell més quotidià. 
Pensem en determinades ineficiències de les administracions, que poden negligir 
els drets d’un o altre ciutadà o ciutadana, en expectatives creades i no ateses, es-
pecialment per a determinats grups socials, en l’augment de la pobresa, en la difi-
cultat d’accedir a un habitatge digne, en l’atenció a les persones sense autonomia 
personal, en la subsistència de violència en les relacions familiars».

Els articles de l’any 2009, «Pel rigor, la transparència, la legalitat, la bona adminis-
tració... per la democràcia» i 2010, «Cerquem respostes, ens toca a tots, sense ex-

58. Citat anteriorment.
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clusions i de prop», són influïts per l’aparició dels primers casos més mediàtics de 
corrupció i per l’esclat i les conseqüències per a les persones de la crisi: «Que vivim 
una crisi econòmica molt forta ningú no pot dubtar-ho, però creiem que encara 
es més forta la crisi de valors existent, la manca de respecte, la vulnerabilitat de 
les persones amb manca de recursos, les dificultats dels més febles, la pobresa i 
l’exclusió social a què llancem sense miraments a tothom qui no segueix les regles 
del joc imposat per uns pocs personatges a qui no importen ni les llibertats ni el 
progrés dels més necessitats» (2010).

L’article de desembre del 2011, publicat a l’edició digital del diari La Vanguardia,59 
insisteix a destacar l’àmbit local com el marc de compliment dels drets humans: 
«Aviat es va constatar que la ciutat, com a unitat fonamental de convivència, és el 
marc primordial on cal garantir l’exercici dels drets humans, especialment els que 
anomenem drets de proximitat». I també situa la tasca dels síndics en aquest marc 
de proximitat: «La nostra és una funció institucional estretament relacionada amb 
la defensa dels drets de la ciutadania en l’àmbit de la ciutat. Assumint la defensa 
de les persones quan l’Ajuntament no ha respectat els seus drets, d’acord amb els 
principis de legalitat i d’equitat, plantejant a l’Administració adequacions als drets 
fonamentals de les ordenances i protocols d’actuació i promovent consciència 
ciutadana sobre el respecte dels drets humans...». 

Finalment, el darrer article, de desembre del 2012, publicat en diversos mitjans (La 
Vanguardia, Diari de Girona i blocs com La Lamentable),60 assenyala la preocupació 
dels efectes de la crisi sobre la ciutadania: «Vivim amb preocupació creixent  el 
debilitament i pèrdua de drets dels nostres conciutadans, en aspectes tan neces-
saris com l’habitatge, el treball, la salut, les pensions o els serveis socials. I unim les 
nostres veus per recordar que els drets fonamentals, continguts en la Declaració, 
no poden quedar en simples proclames o intencions, sinó que han de ser normes 
d’inspiració i transformació de les nostres societats i de la nostra realitat política i 
econòmica».

59. http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20111216/54241145629/gloria-valeri-63-anys-
amb-la-declaracio-dels-drets-humans.html
60. http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20121210/54356242816/dia-drets-humans.html 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2012/12/10/10-desembre-2012-64-anys-declaracio-universal-
dels-drets-humans/594905.html?utm_source=rss
http://lamentable.org/?p=7295#more-7295
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Posicionaments, declaracions en defensa dels drets 
humans i altres articles

A part de les conclusions públiques o les declaracions i els manifestos sorgits de 
les citades jornades de formació o de les diverses trobades celebrades amb altres 
defensors de l’Estat, té interès citar algunes declaracions publicades davant de 
situacions socials concretes i altres articles presentats amb la intenció de donar 
difusió a la tasca duta a terme pels síndics municipals. En aquest apartat en desta-
carem algunes de les més significatives.

L’any 2003 i després de les valoracions de la V Trobada celebrada a Santa Coloma 
de Gramenet, respecte a la necessitat de donar més difusió de les institucions i 
de fer conèixer a la ciutadania el seu objectiu, es publica un article amb el títol «A 
què es dedica un defensor»: «Vetllar pel respecte i compliment dels drets de la ciu-
tadania, les seves competències estan situades dins del món local i ha d’escoltar, 
tramitar i resoldre les queixes a partir del seu propi criteri amb independència i 
objectivitat». L’article també dóna a conèixer  els criteris bàsics de la seva actuació: 
«No és un òrgan polític, ni d’opinió, sinó defensor dels drets de la ciutadania des 
d’una posició d’imparcialitat, objectivitat i independència». 

L’any 2004 i amb motiu de l’elecció al Parlament de Catalunya del Sr. Rafael Ribó 
com a síndic de greuges de Catalunya, els defensors locals fan públic un nou ar-
ticle amb el títol «La Sindicatura de Greuges local: una institució per al segle xxi». 

Es tracta d’un article molt significatiu, en la mesura que fa un esforç per situar la 
definició de la institució, més enllà de les funcions concretes de control i supervi-
sió de l’Administració, en el que ha de ser aquesta nova administració del segle xxi: 
«La tasca del síndic de greuges local representa un aprofundiment en una llibertat 
i una democràcia que creu en una societat civil forta, capaç d’aportar propostes 
complementàries i solucions alternatives al poder polític. També és un instrument 
d’aquesta societat civil que, des de la seva independència, fa de contrapès a la 
balança del poder. No és cap govern alternatiu, ni substitueix els representants 
polítics democràticament elegits; no obstant això, suposa un avenç cap a formes 
reals de democràcia participativa».

Respecte al paper de la institució, els síndics exposen el següent: «La institu-
ció pot aportar propostes innovadores i promou la modernització de la política 
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local, del comportament de les institucions i dels processos per a la resolució 
de les demandes de la ciutadania. Exerceix funcions de mediació entre la ciu-
tadania i l’Administració i impulsa la resolució de conflictes i de dificultats. Té 
la capacitat d’exercir de portaveu dels sense veu, és a dir, de les persones amb 
pocs recursos personals i socials. D’altra banda, pot garantir que el ciutadà es 
trobi en una posició d’igualtat efectiva i real davant d’una Administració que ha 
esdevingut gegantina. Finalment, si aconsegueix treballar en aquesta direcció, 
aconsegueix recuperar la confiança de la ciutadania cap a les administracions i 
els seus governants».

Quant a les manifestacions públiques dels síndics davant de problemàtiques o 
situacions socials concretes, es poden destacar algunes declaracions publicades 
també a la premsa local dels diversos pobles i ciutats i que també han estat sovint 
presentades pels síndics com a actuacions d’ofici als respectius ajuntaments i in-
closes en la Col·lecció Documents del FòrumSD.

En aquest sentit, l’any 2009 i com una proposta que obté la ratificació del con-
junt de síndics, la Sra. Pilar Malla, síndica de greuges de Barcelona, i el Sr. Frederic 
Prieto, síndic municipal de greuges de Cornellà, presenten la Declaració de Sín-
dics/ques i Defensors/es locals davant la situació de crisi econòmica.61 

En aquest document, els defensors locals fan una crida d’alerta als municipis per 
tal que reforcin tot el sistema de contenció i suport a les persones i famílies a les 
quals la crisi colpeja amb més virulència. D’aquesta manera, l’article alerta els 
municipis i els fa una crida per tal que siguin capaços de maximitzar la seva ca-
pacitat de resposta i atendre les demandes de la ciutadania: «Serà insuficient [el 
pressupost] per atendre les necessitats conjunturals de les persones afectades 
severament per la crisi»; parla de les prioritats que hauran d’atendre: «...garantir 
l’accés dels ciutadans en situació precària als aliments o a places de menjador, 
així com a l’allotjament» i de la necessitat d’assolir la màxima optimització de 
recursos i esforços a partir de la «coordinació dels diversos departaments amb 
incidència en aquestes situacions i, sobretot, els serveis socials públics amb les 
diverses entitats d’atenció social, de manera que es pugui garantir l’atenció més 
immediata i eficient».

61. FòrumSD. Col·lecció «Documents», núm. 001 (23 de juny de 2009).
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Una altra de les problemàtiques socials que més preocupació ha generat entre els 
síndics i que ha suposat diverses manifestacions públiques i propostes de reco-
manacions ha estat la situació de l’habitatge, el sobreendeutament de les famílies 
pels crèdits hipotecaris i els desnonaments. 

En aquest sentit apunta el document núm. 5 de la col·lecció «Documents», del dia 
2 de novembre de 2010, donat a conèixer amb el títol «Límits a l’embargament del 
salari, hipoteques i deutes amb l’Administració». En aquest document s’exposa la 
normativa legal vigent sobre la matèria fent un èmfasi especial en les capacitats 
de les administracions en tots aquests processos. Finalment, el document pro-
posa possibles millores de la legislació hipotecària i apunta cap a una aplicació 
efectiva de la dació en pagament, «facilitant sortides a la ciutadania afectada, com 
per exemple la cancel·lació de tot el deute hipotecari restant, un cop perduda la 
propietat hipotecada. Podríem imitar la legislació americana, on la donació en pa-
gament del bé hipotecat allibera el ciutadà de qualsevol responsabilitat posterior 
respecte als imports de la hipoteca».

El document núm. 8, del dia 21 de març de 2011, presentat amb el títol «Defensa 
del dret a l’habitatge i contra l’exclusió social», a partir de l’increment exponencial 
dels casos atesos amb problemàtiques al voltant de l’habitatge –impossibilitat 
d’accés a un habitatge, desnonaments, manca de promocions públiques a preus 
assequibles i altres–, diu, a partir del recordatori del que la Constitució i Estatut 
presenten com a dret a l’habitatge: «Tots els espanyols tenen dret a un habitat-
ge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i 
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la 
utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació».62 
I: «Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un 
habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sis-
tema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen 
les lleis».63

El document acaba reiterant la necessitat de canvis legislatius que garanteixin els 
drets de les persones afectades per aquests processos: «Reclamant una modifica-

62. Article 47. Constitució espanyola. 
63. Article 26. Estatut d’autonomia de Catalunya.
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ció legislativa més protectora de la ciutadania i del seu dret a un habitatge digne, 
sigui establint la dació en pagament, com han fet en altres països del nostre en-
torn i cultura, sigui adoptant altres mesures protectores del dret a l’habitatge, tot 
impedint les clàusules abusives o els privilegis que afavoreixen les entitats finan-
ceres enfront de la ciutadania».

El darrer document,64 presentat el novembre del 2012 com a conclusió del VII Ta-
ller de Formació (Mollet del Vallès, 15 de novembre), insisteix de nou en la proble-
màtica de l’habitatge i s’aprova amb el títol «Manifest contra els desnonaments». 

En l’exposició inicial del Manifest, es fa referència al drama de les moltes famílies 
que, amb la pèrdua de l’habitatge, entren de manera irremissible en processos 
d’exclusió social: «Constatem que la pèrdua de drets fonamentals, i el de l’ha-
bitatge ho és, aboca irremissiblement a la marginació i l’exclusió social, acom-
panyada moltes vegades per la pèrdua de la salut, la desesperança i l’aïllament 
social». També denuncia el molt discutible paper de les entitats bancàries en 
aquesta situació: «Les entitats bancàries han actuat, especialment en els anys de 
la bombolla immobiliària, mogudes per una desmesurada afició usurària, amb 
imprudència i fins i tot amb engany». I també les incoherències i contradiccions 
del poder judicial en les sentències dictades: «La pràctica majoritària dels jutges 
i tribunals de justícia, lligats per lleis injustes i extemporànies, com és la que 
regula la legislació espanyola de l’execució hipotecària, semblen més oficines 
recaptatòries de les entitats bancàries que institucions de defensa de la justícia 
i l’equitat».

El manifest demana, finalment, que «s’impulsin polítiques valentes de promoció 
i creació d’habitatge social», alhora que «l’adopció d’acords perquè les instàncies 
competents, mentre no es reformin les actuals, injustes i obsoletes lleis hipote-
càries, adoptin, urgentment, per decret llei, una moratòria que paralitzi tots els 
procediments en marxa per un període de dos anys».

64. FòrumSD. Col·lecció «Documents», núm.  010 (15 de novembre de 2012).
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La introducció de la defensa de drets generals en les 
jornades de formació

Les jornades de formació organitzades pel FòrumSD anualment, tal com hem vist 
anteriorment, són un instrument important per a la formació dels diversos síndics, 
i, en conseqüència, per a la configuració de l’univers de valors que assumeixen 
en la seva actuació de defensors de la ciutadania. En aquest sentit, és significativa 
la introducció progressiva en les jornades de temes socials i de drets humans, en 
general, amb una important repercussió en les persones i, per tant, també en els 
municipis, tot i que les competències per al seu desenvolupament no siguin sem-
pre municipals o només ho siguin tangencialment.

Temes com la legislació social més recent (dependència, serveis socials o infàn-
cia), el dret a l’habitatge, la crisi econòmica, l’estat del benestar i, en general, els 
drets econòmics, socials i culturals (DESC) recollits a la Constitució, però mal ar-
ticulats legalment, o el dret a una bona administració, recollit a la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea o a l’Estatut de Catalunya del 2006, han estat 
estudiats en les jornades.

Sens dubte que aquests continguts, que han permès complementar els temes 
més tècnics, han propiciat la sensibilitat cap a situacions i debats vius en la socie-
tat i, per tant, viscuts en els mateixos municipis on els síndics i síndiques duen 
a terme la seva tasca de defensa de les persones, des de la proximitat. Tot i que 
la seva tasca es defineix bàsicament en l’àmbit de les competències municipals, 
quan una persona es veu afectada per alguna transgressió dels seus drets bàsics, 
encara que no siguin de competència municipal, en pren consciència i cerca algu-
na manera d’expressar aquesta preocupació. Si les competències són de la Gene-
ralitat, ho transmet al Síndic de Greuges de Catalunya, i, si són del Govern central, 
al Defensor del Pueblo. Quan el problema està en la legislació o en el conjunt de 
circumstàncies que constitueixen la complexitat de la societat, aleshores, els sín-
dics fan sentir la seva veu.

Aquesta acció formativa ha facilitat també que el col·lectiu de síndics establís con-
tacte amb altres instàncies que actuen en defensa dels drets humans, de manera 
general, com el projecte «Dret al dret» de la Facultat de Dret de la UB, el Centre 
per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, l’Institut de Drets 
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Humans de Catalunya, Amnistia Internacional, l’Observatori DESC, l’Assemblea 
d’Afectats per les Hipoteques o altres d’àmbit més local.

Altres accions en la promoció dels drets humans en 
l’àmbit local

De manera complementària als articles en premsa, el posicionament i les declara-
cions al voltant de determinades vulneracions dels drets humans o la introducció 
d’aquestes problemàtiques, com a objecte de reflexió i aprofundiment dins de 
les jornades de formació, els síndics i defensors locals han anat desenvolupant, 
als respectius pobles i ciutats, diverses accions encaminades a promoure entre la 
ciutadania el coneixement dels seus drets i els seus deures. 

A continuació exposem alguns exemples d’aquestes accions que s’han anat de-
senvolupant des de les sindicatures locals: la tasca feta amb els nois i noies als 
instituts de batxillerat, per a la promoció dels drets de la infància, amb les entitats 
ciutadanes i associacions de veïns o amb les entitats i associacions de gent gran, 
entre d’altres.  

Així, són diverses les sindicatures que ofereixen la possibilitat de treballar amb 
l’alumnat dels instituts programes educatius que inclouen el coneixement dels 
drets humans, els mecanismes de protecció i defensa dels seus drets i la seva ma-
terialització en els respectius pobles i ciutats.65

Amb aquesta proposta, els instituts disposen de la possibilitat d’oferir una xerrada 
per al seu alumnat, habitualment del cicle superior, en què el mateix síndic expo-
sa la realitat dels drets humans en la societat actual, els incompliments i les dificul-
tats que ens podem trobar per al seu compliment i situa, com a marc de referència 
proper, la mateixa localitat com l’espai de materialització i el lloc on aquests drets 
s’han de poder concretar.

65. Programes de coneixement dels drets humans, les sindicatures locals, d’educació en valors i altres 
similars desenvolupats per les sindicatures de Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vila-
franca del Penedès, entre d’altres.
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Una altra de les actuacions en què algunes sindicatures també han anat desen-
volupant accions concretes ha estat en la promoció i la defensa dels drets de la 
infància, amb accions al voltant de la celebració del Dia Universal de la Infància, 
que se celebra cada 20 de novembre. 

En aquest marc, podem trobar les col·laboracions desenvolupades per la síndica 
de Barcelona amb la Xarxa dels Drets dels Infants de la ciutat de Barcelona i la 
celebració i la participació en la Festa de la Infància celebrada el passat 17 de no-
vembre de 2012 al Parc de la Ciutadella. En aquesta festa, la Sindicatura va oferir 
una prova per donar a conèixer les diverses situacions de risc que poden patir els 
menors i la necessitat d’actuar, si es produeix el cas, per a la seva protecció. Altres 
sindicatures (Santa Coloma de Gramenet) també han desenvolupat en diversos 
moments activitats similars amb les associacions, esplais i les entitats d’educació 
en el lleure del seu municipi.

Una altra línia d’actuació de les sindicatures locals és la seva proximitat i relació 
amb les entitats i les associacions dels respectius municipis. Són moltes les sindi-
catures que convoquen sessions informatives amb les associacions de veïns per 
donar a conèixer la institució, els respectius informes anuals i tota la tasca duta 
a terme al voltant de la resolució de les queixes. També hi ha sindicatures (Bada-
lona, Sabadell) que, de manera habitual, es desplacen pels seus territoris, com a 
oficina de proximitat –casals de barri, centres cívics i locals de les associacions de 
veïns– per atendre, directament, les queixes de la ciutadania.

El més important d’aquestes convocatòries, més enllà de l’exposició de les dades 
de l’informe anual, és que les trobades esdevenen, per al mateix síndic, un dels 
espais de contacte directe amb la ciutadania i amb la realitat subjectiva en què viu 
cada barri, i, alhora, l’oportunitat de promoure una cultura cívica al voltant dels 
drets i de la necessitat de mantenir, entre la ciutadania, el compromís pel propi 
aprofundiment i millora dels seus drets.

En una altra línia complementària a les anteriors i coincident amb la tasca de pro-
moció dels drets de la ciutadania, el síndic de greuges de Cornellà organitza anual-
ment, des del 2009, unes jornades al voltant de la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat i en relació amb el seu compliment en la seva ciutat. 
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Finalment, però també igualment destacables, cal esmentar els contactes que 
molts síndics i defensors mantenen amb les associacions de gent gran, amb un 
especial interès per les situacions en què es troba aquest sector de la població.
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Conclusions

Tot i les conviccions personals obtingudes al llarg de l’estudi, volem ser mesurats 
en les conclusions que se’n poden deduir; per tant, les limitarem a aquells aspec-
tes que es dedueixen sense cap dubte de les dades recollides i valorades en la 
investigació:

1. Creiem que, en primer lloc, cal dir que aquesta funció de defensor/media-
dor (ombudsman) local, en relació amb l’administració dels municipis, no és 
capriciosa. Creiem que el caràcter d’administració de proximitat i autòno-
ma dels ajuntaments fa que no se’ls pugui considerar un esglaó més de la 
piràmide administrativa (error freqüent) i que, aquest fet, justifica a basta-
ment l’especificitat de la funció del síndic municipal de greuges.

No es tracta de negar la possibilitat i el sentit que un síndic autonòmic o 
estatal no pugui atendre les queixes de la ciutadania sobre l’actuació del 
seu ajuntament. De cap manera. Però hem de dir que la gestió de les quei-
xes per un síndic local pot tenir un valor afegit, que podem resumir amb el 
terme proximitat, en el sentit de coneixement, d’interrelació i de globalitat. 
També en el tractament de la persona i les circumstàncies concurrents en 
cada cas, en l’accessibilitat als agents administratius o als altres operadors 
locals que poden contribuir a la resolució de problemes i en la detecció dels 
dèficits o errors de l’Administració o del Govern local en qüestió, que cal 
corregir. Per tant, l’anàlisi de l’experiència de les sindicatures locals a Cata-
lunya ens permet afirmar que hi ha una forma pròpia i genuïna d’exercir la 
funció d’ombudsman en la proximitat del municipi.

És evident que la gran fragmentació del municipalisme català, amb cen-
tenars d’ajuntaments de menys de 1.000 habitants, fa que es pugui posar 
en dubte la raonabilitat d’una multiplicació tan gran de síndics municipals. 
Ningú no ho podria discutir. Però aquest fet està més lligat a un altre debat 



106 ] Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans

sobre com es pot facilitar la confluència de diversos ajuntaments per plan-
tejar un ens administratiu més gran i eficient, que a la legitimitat del síndic 
local, que, en funció de la dimensió del municipi, pot adoptar una organit-
zació i una forma de fer més o menys complexa, més o menys burocràtica. 
I no oblidem que fins i tot el FòrumSD considera que la creació d’aquesta 
institució del Síndic Municipal de Greuges ha de ser potestativa dels ajun-
taments. Això sí, sempre que es garanteixi la seva independència i la seva 
objectivitat.

2. Hem pogut analitzar la complexitat de l’actuació dels síndics municipals, 
tant des del punt de vista de l’atenció a les persones com des del punt de 
vista de la millora o el qüestionament de les administracions i dels governs 
locals, i, a través de la col·laboració entre els síndics (FòrumSD), des del punt 
de vista de la seva intervenció com a factors de renovació legal i política.

Creiem que el paper dels síndics municipals avui està perfectament conso-
lidat, sigui a través dels diversos reglaments i de la normativa legal, sigui a 
través de les diverses iniciatives instrumentals generades des del FòrumSD.

Cal afegir que les actuacions dels síndics municipals assoleixen, tal com es 
pot constatar en les dades dels Reculls d’informes editats pel FòrumSD des 
del 2008, resultats apreciables de resolucions positives. El 2008 es van esti-
mar o resoldre, amb una «solució amistosa», un 58% de les queixes i van ser 
acceptades un 61% de les recomanacions. L’any 2009 van ser estimades un 
53% de les queixes i acceptades un 75% de les recomanacions. El 2010, les 
xifres van ser, respectivament, un 65% i un 60%. El 2011, un 65% i un 59%.

3. L’experiència de les sindicatures municipals de greuges, partint de l’atenció 
a les persones, està estretament relacionada amb el coneixement i l’exercici 
dels drets humans.

La pràctica de les sindicatures municipals deixa ben clar que la major part 
de les queixes i, en molts casos, de les consultes tractades, malgrat l’habi-
tual consideració de pures qüestions administratives menors (és a dir, no 
sancionables legalment), guarden una estreta relació amb l’exercici dels 
drets humans de proximitat per part de les persones afectades.
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Però, més enllà de la pràctica quotidiana de tramitació de les queixes i de con-
sultes, queda ben clar que els síndics locals assumeixen el rol de la promoció i la 
defensa dels drets humans: en les múltiples iniciatives promogudes en l’àmbit 
local (jornades, seminaris, conferències, actuacions en escoles, centres cívics i al-
tres), en el seu posicionament, individual o col·lectiu, davant les transgressions 
dels drets o les insuficiències de la legislació en relació amb el desenvolupament 
i el ple exercici dels drets.

Entenem, doncs, que, tant individualment com en les actuacions del col·lectiu 
dels síndics, estem davant d’una experiència especialment important en la defen-
sa dels drets humans. No és endebades que aquest col·lectiu hagi confluït sovint 
amb organitzacions civils de defensa dels drets, com tampoc que la seva proxi-
mitat a la ciutadania faciliti aquesta actuació per als sectors de la població més 
desfavorits o amb menys recursos.

Cal no oblidar que els 42 síndics municipals de Catalunya presten els seus serveis 
directament a més del 54% de la població catalana, a part de la seva possible i 
creixent projecció cap al conjunt del país. 

4. Finalment, volem cridar l’atenció sobre el fet que l’experiència de les sin-
dicatures municipals de greuges es pot considerar, sense cap dubte, una 
característica específica de la societat catalana.

Aquest fet, que s’inicia fa 22 anys a Lleida (1990), salvant dues o tres ex-
periències anteriors amb concrecions no homologables, però amb una 
intenció semblant (Amposta, Santa Coloma de Gramenet i, potser, Mont-
blanc), reflecteix una especial sensibilitat dels ajuntaments catalans cap als 
conceptes del municipalisme europeu, especialment recollits en el Consell 
d’Europa. Però creiem que l’extensió i la consolidació de l’experiència té una 
especial relació amb el fet que la gestació de la Carta Europea de Salvaguar-
da dels Drets Humans a la Ciutat es comencés a gestionar en la trobada de 
municipis europeus a Barcelona, l’any 1998, i que representants de les pri-
meres sindicatures catalanes participessin en la seva redacció.

Hem de consignar també el fet de la constitució a Catalunya de la Xarxa de 
Pobles i Ciutats pels Drets Humans, com a factor favorable per a la creació 
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del clima adient que ha anat tenint com a conseqüència la creació de la 
institució de la Sindicatura Municipal de Greuges en 42 municipis, que, en 
conjunt, representen una mica més de la meitat de la població catalana.

D’altra banda, la constitució del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores Locals de Catalunya ha contribuït a la consolidació d’aquesta 
experiència i a reforçar el seu caràcter nacional. Avui, el grup de síndics lo-
cals, tant en l’àmbit espanyol com en l’àmbit internacional, són un referent 
en la reflexió sobre el contingut de la institució de l’ombudsman i en el con-
tingut de la seva pràctica.

Creiem que, com a resum de la investigació, podem dir que la institució del Síndic 
Municipal de Greuges és una realitat fonamental en la defensa i l’aplicació dels 
drets humans i una aportació específicament catalana al desenvolupament d’un 
municipalisme realment democràtic.
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Introducción

La ponencia que presentamos en este congreso pretende dar a conocer la expe-
riencia de los ombudsman municipales, como un mecanismo más, en la proxi-
midad del ámbito local, de protección y defensa de los derechos humanos de la 
ciudadanía. 

En 1990, el municipio de Lleida elige a su primer ombudsman local, el Sr. Simeó 
Miquel (1990-1995), con la unanimidad de todo el plenario municipal y por un 
período de cinco años, configurando al Síndic Municipal de Greuges como una 
institución totalmente independiente y separada de las funciones y responsabili-
dades políticas. Se convierte así en la primera de las ciudades y pueblos españoles 
que dispone de la institución del ombudsman local con el objeto básico de prote-
ger y defender los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administra-
ción local, como su ámbito propio y principal de competencias. 

Son muchas las voces que en estos momentos cuestionan la existencia de los 
defensores locales bajo el argumento economicista de la reducción de costes 
o de la racionalización de la Administración por una supuesta eliminación de 
duplicidades,1 aunque es curioso observar que el cuestionamiento se produzca 
básicamente sobre instituciones que tienen por objeto la supervisión y el control 
de los poderes y las decisiones de las administraciones.

Los derechos y las obligaciones se ejercen en lo cotidiano, en lo próximo. Se trata 
de nuestro ámbito más cercano y, evidentemente, es en lo local donde, en buena 
medida, se pueden producir las vulneraciones o recortes de nuestros derechos 
de proximidad. La ciudad debe ser –o debería ser– el espacio que pueda garanti-
zar los derechos humanos, su materialización en derechos económicos, sociales y 
culturales de proximidad, avanzando a su vez en su materialización y concreción, 

1. Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Informe CORA, p. 100. Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas y Ministerio de la Presidencia, 21-06-2013.
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así como en la definición de nuevos derechos emergentes en la necesaria reinter-
pretación de los derechos humanos en un mundo condicionado por la desigual-
dad y la crisis globalizada. 

En este contexto, ¿aporta alguna novedad el síndico o defensor local, a la defensa 
de los derechos básicos de la ciudadanía o al funcionamiento de las administra-
ciones locales? ¿Su actuación se limita solo a simples cuestiones «administrativas» 
correspondientes a las competencias de la Administración local o su actuación y 
su posición lo configuran como un actor y agente institucional en la defensa 
y promoción de los derechos humanos?2

En la hipótesis que nos planteamos para este trabajo entendemos que el síndico 
o defensor local puede ser un instrumento más para operativizar la máxima de 
«pensar globalmente y actuar localmente». 

La ponencia que ahora les presentamos forma parte de un trabajo más completo 
que próximamente será objeto de una edición propia por parte del Fòrum de Sín-
dics i Defensors Locals de Catalunya. 

2. El relator de la ONU ha cuestionado que el Defensor del Pueblo español no se conciba explícitamente 
como defensor de los derechos humanos.
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Los derechos humanos y su concreción en 
el ámbito municipal

La Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña afirma, en el artículo 46 del 
texto refundido de 2003,3 que «el municipio es la entidad básica de la organiza-
ción territorial y el elemento primario de participación ciudadana en los asuntos 
públicos». Seguidamente clarifica que «las leyes de Cataluña garantizan (no tan 
solo la autonomía) la participación del municipio en todos los asuntos públicos 
que afectan directamente sus intereses» (el texto en negrita es nuestro). Y, cier-
tamente, reconoce su autonomía, la personalidad jurídica y la plena capacidad 
para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas y «para re-
presentar los intereses de la colectividad respectiva y para gestionar los servicios 
públicos la titularidad de los cuales asuman».

Si tal como se afirma anteriormente, el municipio es una «unidad territorial básica 
de convivencia, donde se desarrolla una parte esencial de la vida y de la actividad 
de sus miembros y que se organiza de acuerdo a unos criterios determinados (de-
rechos y deberes)», queda claro que en este ámbito se concretan y se experimen-
tan las grandes ideas de la concepción ética de la humanidad. 

Los gobiernos de los estados y sus constituciones consagran los criterios de com-
portamiento de las administraciones y de la ciudadanía, recogiendo derechos y 
deberes. Pero aparte de la función legislativa general y de las garantías consti-
tucionales para todas las personas, debemos constatar que una buena parte de 
los derechos y deberes se concretan o se conculcan en el ámbito local y que, al 
margen de las competencias municipales determinadas por la ley, los municipios 
tienen que asumir la responsabilidad de trabajar para hacer posible que las perso-

3. Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal 
y de Régimen Local de Cataluña.
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nas de su colectividad, a nivel local, puedan disfrutar de estos derechos constitu-
cionales y para evitar o eliminar los impedimentos que puedan aparecer. 

En 1998, en la ciudad de Barcelona, unas decenas de ayuntamientos reunidos 
bajo los auspicios del Consejo de Europa para celebrar el 50 aniversario de la De-
claración Universal, deciden elaborar una Carta que recoja todo lo que desde los 
municipios sea posible aportar, y hasta garantizar, para conseguir la aplicación 
efectiva de los derechos humanos en el ámbito municipal. La Carta se aprueba 
dos años más tarde, en el año 2000, en la ciudad francesa de Saint-Denis con el 
título de Carta Europea de Salvaguarda de los derechos humanos en la Ciudad 
(CESDHC), y, posteriormente, se han sumado a su firma otros municipios euro-
peos, hasta superar el número de 400.

En el preámbulo de la Carta se expresan tres ideas fundamentales, que debemos 
mencionar: 

1. La ciudad, como la concreción de lo que hemos definido en referencia al con-
cepto de municipio: «La ciudad es hoy el espacio de todos los encuentros y, 
por lo tanto, de todas las posibilidades. Asimismo es el terreno de todas las 
contradicciones y de todos los peligros: en el espacio urbano de fronteras 
inciertas aparecen todas las discriminaciones ancladas en el paro, la pobreza, 
el desprecio de las diferencias culturales, mientras que, al mismo tiempo, se 
esbozan y se multiplican prácticas cívicas y sociales de solidaridad».

2. La vida en la ciudad «impone hoy en día la obligación de precisar mejor 
ciertos derechos. Nos impone también el reconocimiento de nuevos dere-
chos».

3. También será en el ámbito de la ciudad donde los derechos encontrarán las 
«condiciones para una democracia de proximidad».

La Carta expone un completo y ambicioso programa que se fundamenta en la cons-
tatación de la centralidad del municipio, como escenario del ejercicio de los dere-
chos humanos, o de las dificultades para disfrutarlos, y sobre el dinamismo de los 
derechos proclamados en la Declaración Universal, en función de la misma realidad 
de la vida humana en tota la complejidad expresada en el ámbito del municipio.
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En la Carta encontramos el reconocimiento explícito de que «los derechos hu-
manos son universales, indivisibles e interdependientes, que todos los poderes 
públicos son responsables de su garantía». Parte del convencimiento de que los 
instrumentos para la ejecución efectiva de los derechos humanos, «muy especial-
mente en lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales» son 
insuficientes, y de que «la buena administración de las ciudades exige el respeto 
y la garantía de los derechos humanos para todos los habitantes sin exclusión».

La Carta adopta la forma de un texto legal, pero clarifica en su preámbulo que es 
un compromiso dinámico en la gestión interactiva de las ciudades. En cualquier 
caso, cabe destacar que la afirmación del respeto activo a los derechos humanos 
como referente de las políticas locales tiene una indiscutible importancia, tanto 
por su concreción en la vida de la ciudad, como por la propuesta de instrumentos 
para garantizar su cumplimiento, entre los cuales sitúa la creación del ombuds-
man a nivel local,4 objeto central de esta comunicación.

La Carta Europea de Salvaguarda de los derechos humanos en la Ciudad (CESD-
HC) es, así, un notable punto de referencia en vistas a la aplicación de los 
derechos humanos en el ámbito local y ha significado un importante impulso 
de las políticas informadas por la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. También es frecuente encontrar citas de la Carta en estudios jurídicos 
sobre los ayuntamientos y, evidentemente, forma parte del ámbito conceptual 
del Consejo de Europa.

La implantación de la Carta entre los ayuntamientos catalanes ha llegado a más 
de 147 municipios. Que más de un 25% de los municipios europeos que la han ra-
tificado sean catalanes, es un dato especialmente significativo en el estudio de la 
aplicación de los derechos humanos. Finalmente, la inclusión de la institución del 
ombudsman municipal, ha contribuido a su implantación y ha facilitado la crea-
ción de la figura del síndic o defensor municipal en más de 42 municipios, que 
prestan servicio a un 52% de la población de Cataluña. 

4. Artículo 27 de la CESDHC: «1. Las ciudades signatarias implantan en su territorio mecanismos preven-
tivos: Mediadores sociales o de barrio, en particular en las zonas más vulnerables. Ombudsman municipal 
o defensor del pueblo como institución independiente e imparcial».
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La institución del Síndic Municipal de 
Greuges en Cataluña

La institución del ombudsman en Cataluña se ha desarrollado mayoritariamen-
te bajo la denominación de síndic Municipal de Greuges o defensor/a de la ciuta-
dania, aunque existe alguna otra denominación puntual como puede ser la de 
Síndic/a Personer (Mollet del Vallès), defensor/a del vilatà/ana (Argentona). Aun así, 
en este trabajo utilizaremos indistintamente las denominaciones de «síndic/a» o 
«defensor/a» local, así como también el término de sindicaturas o defensorías para 
las referencias generales. 

Es la ciudad de Lleida quien, en 1990, recupera para el ámbito local la institución 
del Síndic de Greuges en la definición clásica del ombudsman, como una institu-
ción independiente y separada totalmente de las responsabilidades políticas. 

A Lleida le seguirán otras poblaciones como Vilafranca del Penedès (1993), L’Escala 
(1995), Girona, Santa Coloma de Gramenet y Badalona (1999), entre otras, hasta 
la actualidad, con las últimas incorporaciones de les sindicaturas locales de los 
municipios de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Lloret de Mar y Vilassar 
de Dalt. A fecha de hoy, el número total de instituciones en Cataluña es de 42 sin-
dicaturas municipales (datos de diciembre de 2013).

Los rasgos principales

Es obvio que la primera conceptualización de la institución tenemos que buscarla 
en la experiencia del ombudsman de los países del norte de Europa, donde en-
contramos los orígenes de esta figura. En un trabajo editado por la Diputación 
de Barcelona,5 y compartido en su elaboración por los síndicos y defensores, se 

5. Diputación de Barcelona (2008). Síndics defensors de la ciutadania: Apunts per a la seva implementació. 
Barcelona. Colección «Documents de Treball». Serie «Igualtat i Ciutadania», núm. 10, 2008, p. 9. (La traduc-
ción de las citas al castellano es nuestra.)
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define al ombudsman como «un órgano de la Administración pública elegido por 
el poder legislativo, pero independiente de los tres poderes del Estado. No tiene 
más función que la de ejercer de mediador entre la ciudadanía y el poder ejecu-
tivo cuando los procedimientos de acción y reclamación administrativa previstos 
con carácter ordinario presenten un mal funcionamiento o sean inadecuados. [...]
Se limita a interesarse, ante la Administración, por una queja ciudadana que, a su 
parecer, pueda tener como causa un mal funcionamiento de la Administración» y 
está legitimado para hacer recomendaciones para mejorar el funcionamiento de 
la Administración y los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, como 
ya hemos comentado anteriormente, amplía de forma dinámica el horizonte del 
síndic municipal y, en consecuencia, abre un importante debate sobre el rol de 
esta institución y sus límites.

Efectivamente, en el trabajo ya citado de la Diputación de Barcelona se advierte de 
que «el síndic defensor de la ciudadania no tiene porque limitarse a un papel reac-
tivo, ni a una visión restrictiva de los derechos de las personas por las cuales está 
legitimado a velar». La realidad plantea «retos y oportunidades con relación a los 
derechos humanos que no siempre están bien resueltos con los instrumentos le-
gales vigentes. La figura del síndic, pues, ha de saber entender estos retos y mostrar 
las consecuencias que tienen para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, 
tanto en su trabajo diario, como, muy particularmente, en su tarea de reflexión ante 
la instancia que lo ha nombrado». Y añade una observación interesante: «La falta de 
un poder decisorio, ejecutivo del síndic puede revelarse como una ventaja, ya que 
le permite hacer recomendaciones y propuestas de actuación municipal que, más 
allá de los derechos estrictamente exigibles a la Administración, repercuten en un 
mejor servicio para el administrado, en un mayor disfrute de sus derechos».6

La Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña

En el año 2002 y ante un proceso anunciado en el Parlamento de Cataluña de 
actualización de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña (LMRLC) –la 

6. Op. cit. p.. 10.
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séptima modificación– el FòrumSD acuerda elaborar y hacer llegar al Parlamento 
de Cataluña una propuesta de articulado para incluir en la reforma la institución 
del Síndic Municipal de Greuges, como una forma de reconocer la existencia de 
la institución.

La reforma recogió finalmente la institución con unas características básicas mí-
nimas, pero que supusieron la inclusión, por primera vez, de la sindicatura local 
dentro de un marco normativo legal y con las características propias del «modelo 
ombudsman». Así, el texto final de la ley, respecto a la institución del Síndic Muni-
cipal de Greuges, se concretó en los siguientes términos:

«Artículo 48. Órganos del municipio:

48.1 [...]

48.2 Pueden complementar la organización municipal:

a) [...]

b)[...]

c) El síndic o síndica municipal de greuges, si lo acuerda el pleno por mayoría 
absoluta, a propuesta de un grupo municipal.

d) [...]

Artículo 59. Síndico o síndica municipal de greuges

59.1 Para poder ser elegido síndico o síndica municipal de greuges, se tienen 
que cumplir las condiciones siguientes:

a) Ser mayor de edad y disfrutar de la plenitud de derechos civiles y políti-
cos.

b) Tener la condición política de catalán, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

59.2 El síndico o síndica municipal de greuges es escogido por el pleno del 
Ayuntamiento por una mayoría de las tres quintas partes de sus miembros, 
en primera votación; si no se logra esta mayoría, en la segunda votación es 
suficiente la mayoría absoluta. Corresponde al alcalde o alcaldesa nombrar 
al síndico o síndica municipal de greuges.
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59.3 El cargo de síndico o síndica municipal de greuges tiene una duración de 
cinco años; sólo puede cesar por renuncia expresa, por muerte, por incapa-
cidad sobrevenida o por condena firme por delito doloso.

59.4 La función de síndico o síndica municipal de greuges es defender los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de los vecinos del mu-
nicipio, por lo cual puede supervisar las actividades de la Administración 
municipal. El síndico o síndica municipal de greuges ejerce su función con 
independencia y objetividad.»

Esta es la única legislación local en el ámbito español que define y sitúa la existen-
cia del ombudsman municipal, así como su autonomía en relación con la estruc-
tura política y administrativa.

El Estatuto de Autonomía de 2006

A principios de 2005, y ante el proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña (EAC), se hace llegar a los grupos parlamentarios una pro-
puesta, elaborada conjuntamente por los síndicos municipales, para la inclusión 
de la institución del Síndic/a Municipal de Greuges dentro del nuevo Estatuto en 
dos apartados:

En el el capítulo IX «La Administración local», se propone incluir la Sindicatura 
Municipal de Greuges en algún artículo como una institución independiente y 
complementaria de la del Síndic de Greuges de Catalunya.

Respecto al capítulo VI «Otras instituciones de la Generalitat», y en los artículos 
que hacen referencia al Síndic de Greuges de Catalunya, establecer el principio 
de cooperación que hay que mantener entre el nivel autonómico del Síndic de 
Greuges de Catalunya y los síndicos y defensores locales.

Finalmente, el EAC incluyó en su redactado, y dentro del artículo 78 dedicado al 
Síndic de Greuges, la siguiente consideración: «78.4. El Síndic de Greuges puede 
establecer relaciones de colaboración con los defensores locales de la ciudadanía 
y otras figuras análogas creadas en el ámbito público y el privado».
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La propuesta para el proyecto de Ley de Gobiernos 
Locales

El nuevo Estatuto de Autonomía ha generado la necesidad de actualizar varios 
aspectos de la legislación local catalana. En este contexto, la futura Ley de Gobier-
nos Locales ofrece la oportunidad de mejorar el marco normativo y dar todavía 
una mayor visibilidad a una realidad que ya se vive en 42 municipios del país y a 
la que ya puede recurrir, en la defensa de sus derechos, un 52% de la ciudadanía 
de Cataluña.

La propuesta7 que presentan los síndicos y defensores locales está formada por un 
total de siete artículos que recogerían las bases principales de la creación y la defi-
nición de la institución. Destacaremos a continuación los puntos más significativos 
que hemos podido observar en este texto en relación al objeto de esta ponencia.

El artículo primero señala que el Síndic/a Municipal de Greuges es «una institu-
ción independiente que vela por la defensa de los derechos de las personas y por 
el buen gobierno municipal». Esta doble referencia genérica a los «derechos de 
las personas» y al «buen gobierno municipal» configura la definición de la institu-
ción del ombudsman del siglo xxi. Su actuación es el control del principio de lega-
lidad, pero es también mucho más que el control de la aplicación del principio de 
legalidad. Su actuación es el control de la Administración, pero es también mucho 
más que el control de la Administración. Los derechos de las personas estarán 
siempre por encima de lo que consigan definir las propias leyes y las normativas.

Más adelante se expone que el síndic/a «informará a los ciudadanos de sus de-
rechos, recomendará cambios normativos y desarrollará tareas mediadoras, apli-
cando el principio de equidad». Hay que destacar especialmente la referencia 
explícita que se quiere plantear en este texto sobre la aplicación del principio de 
equidad. La proximidad y el ámbito local, en el ejercicio cotidiano de los derechos 
y deberes de ciudadanía, entendido como el espacio natural donde las personas 
tienen que poder desarrollar efectivamente todos sus derechos económicos, so-
ciales y culturales, se convierte en el lugar donde evidenciar las disfunciones que 
se ponen de manifiesto en la aplicación de las leyes, las normativas y los regla-

7. Documento Propostes per a l’avantprojecte de Llei de Governs Locals - 2012, FòrumSD.
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mentos. La tensión que muchas veces se produce entre lo que es legal y lo que es 
justo puede poner de manifiesto la vulneración de derechos de la ciudadanía. La 
aplicación del principio de equidad en las resoluciones, propuestas y recomen-
daciones de los defensores locales abre para la ciudadanía y la Administración, 
además del simple control administrativo, una posibilidad más de resolver este 
tipo de indefiniciones y vacíos no previstos en el ordenamiento legal.

El 9 de septiembre de 2013, el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOP, 
núm. 141) publicó el proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña y se ha 
previsto para el primer trimestre de 2014 el inicio de los trabajos en comisión 
donde el FòrumSD ha podido concretar, con el acuerdo de todos los grupos par-
lamentarios, su comparecencia.

Este es el redactado final que el Gobierno ha presentado como anteproyecto en el 
Parlamento. Hemos marcado en cursiva los aspectos donde se quiere pedir alguna 
modificación:

«Artículo 100. Función del Síndic/a Municipal de Greuges

1. El Síndic/a Municipal de Greuges vela en el ámbito municipal por la pro-
tección y defensa de los derechos constitucionales, estatutarios y legales 
de los vecinos. Vela especialmente para que se cumplan los principios de 
transparencia, acceso a la información, buena administración y participa-
ción ciudadana. 

2. Para llevar a cabo su función puede supervisar: 

La Administración municipal. 
Los organismos dependientes o vinculados a la Administración 
municipal. 
Las empresas municipales de capital totalmente o parcialmente 
público. 
Las empresas privadas que lleven a cabo actividades o presten ser-
vicios públicos municipales. 
Las empresas privadas en cuanto a la aplicación de subvenciones, 
ayudas o recursos municipales. 
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Todos aquellos organismos que ejerzan por delegación competen-
cias locales.

Artículo 101. Establecimiento del órgano, elección y duración del cargo 

1. Los municipios con una población superior a 5.000 habitantes pueden esta-
blecer la existencia del órgano unipersonal del Síndic/a Municipal de Greu-
ges y regular el estatuto, si lo decide el pleno por mayoría absoluta. Este 
cargo será honorífico y no retribuido. 

2. El síndic/a municipal de greuges es escogido por el pleno del municipio, a 
propuesta del alcalde o alcaldesa después de las consultas previas a los 
grupos y las entidades ciudadanas del municipio. Para la elección, hay que 
alcanzar la mayoría absoluta. 

3. El cargo de síndic/a municipal de greuges tiene una duración de cinco años, 
prorrogables por nuevos períodos de la misma duración por acuerdo de la 
mayoría prevista en el apartado anterior. 

4. El síndic/a municipal de greuges presentará anualmente ante el pleno muni-
cipal la memoria de sus actuaciones referidas al año anterior.

Artículo 102. Incompatibilidades, suspensión y cese 

1. El cargo de síndic/a municipal de greuges es incompatible con pertenecer 
a un partido político; cargo público; funciones directivas en sindicatos o 
asociaciones empresariales; funciones administrativas al servicio del muni-
cipio, organismos públicos municipales o empresas con participación mu-
nicipal; cualquier actividad profesional, mercantil o laboral que comporte 
una relación contractual con el municipio o conflicto de intereses con la 
Administración municipal, y cualquier otra actividad pública o privada que 
ponga en cuestión la independencia y objetividad de su tarea. 

2. El síndic/a municipal de greuges cesa por renuncia expresa; transcurso del 
tiempo por el cual fue elegido; muerte; incapacidad sobrevenida; condena 
firme por delito doloso, o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 
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3. El cese por la negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes inhe-
rentes al cargo sólo podrá ser exigido por el pleno municipal, si lo acuer-
da la mayoría absoluta de los regidores, en un debate específico donde el 
síndic/a puede asistir y tiene derecho a intervenir antes de la votación.

Artículo 103. Relación y colaboración con el Síndic de Greuges de Catalunya 

1. Los síndicos municipales colaboraran con el Síndic de Greuges de Catalu-
nya, de acuerdo con lo que prevé la ley que regula esta institución. Con este 
efecto, podrán subscribir convenios. 

2. Los síndicos municipales podrán dar traslado de las quejas al Síndic de 
Greuges de Catalunya cuando su naturaleza lo requiera.

En la comparativa que podemos hacer sobre las peticiones de los síndicos y de-
fensores locales para la nueva ley, los borradores previos y el texto presentado por 
el Gobierno al Parlamento podemos constatar que la propuesta ha sido amplia-
mente aceptada. Aun así, el FòrumSD y los síndicos locales ya han hecho llegar al 
Parlamento enmiendas al texto presentado que defenderán en su comparecencia 
y que se sitúan alrededor de tres puntos concretos: 

Eliminar la referencia al número de habitantes para la creación de 
la institución.
Eliminar la referencia respecto a que el cargo sea «honorífico y no 
retribuido».
Conseguir para el nombramiento el requisito de una mayoría cuali-
ficada de 3/5 partes de los miembros del consistorio.

Los reglamentos

Todos los reglamentos que los ayuntamientos fueron aprobando para la creación 
de la institución del síndic/a tomaron, como primera referencia, la Ley del Síndic 
de Greuges de Catalunya8 del año 1984. Los redactores de los primeros reglamen-

8. Ley 14/1984, de 20 de marzo de 1984, del Síndic de Greuges.
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tos aprobados (Lleida, Vilafranca del Penedès...) hicieron una tarea de adaptación 
del articulado al ámbito local, objeto de la tarea de supervisión y resolución de las 
quejas de las sindicaturas municipales. 

Una de las novedades que se pudo destacar en relación con el ordenamiento jurí-
dico del Estado español sobre el «Defensor del Pueblo» fue la de incluir e incorpo-
rar, en el mismo nivel que las tareas y funciones de control de la Administración, 
la defensa de los derechos recogidos en el título I de la Constitución como objeto 
de su actuación.9 

El legislativo catalán incorpora esta característica a la ley cuando se declara que el 
Síndic de Greuges «es la institución que, de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, tiene por misión defender los derechos fundamenta-
les y las libertades públicas de los ciudadanos».10 Así, la institución del Síndic de 
Greuges de Catalunya también se define más allá del nivel tradicional del ombuds-
man como simple mecanismo de control de la Administración, configurando un 
modelo más expansivo de sindicatura que incorpora, a las competencias clásicas de 
investigación, resolución de quejas y control y supervisión del Estado de derecho, 
las funciones de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Las Normas de funcionamiento de la Sindicatura de Greuges del Ayuntamiento 
de Lleida, primer ayuntamiento que recupera en el año 1990 esta institución, dis-
ponen (artículo 1) que «La Sindicatura de Greuges de la Paeria11 es la institución 
que, dentro del ámbito local, tiene la misión de defender los derechos reconoci-
dos a favor de los ciudadanos por la legislación de régimen local». Vilafranca del 
Penedès, en 1993, define en estos términos la misión de la sindicatura (artículo 
102 ROM):12 «El Síndic de Greuges de Vilafranca es una institución que tiene por 
misión defender los derechos de los ciudadanos con relación a la actuación del 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y de los organismos que de él dependen. 
Con esta finalidad, supervisa la actuación de la Administración municipal e inves-
tiga las quejas que se le presentan, pudiendo actuar también de oficio».

9. Sobre este punto es interesante consultar: Díez BueSo, Laura(1999). Los defensores del pueblo (ombuds-
men) de las comunidades autónomas. Colección «Temas del Senado», Madrid.
10. Artículo 1 de la Ley 14/1984, de 20 de marzo, del Síndic de Greuges.
11. La Paeria: denominación propia del Ayuntamiento de Lleida.
12. ROM: Reglamento Orgánico Municipal.
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En estos dos reglamentos podemos ver lo que serán los ejes centrales recogidos 
en la mayoría de reglamentos que los ayuntamientos van adoptando. Por un 
lado, la referencia general a la defensa de los «derechos de los ciudadanos», por 
otro, la definición y restricción competencial, lógica evidentemente, al marco de 
la Administración local.

Una segunda característica que hay que destacar es la definición del mandato del 
síndico/a para un período de cinco años, con la evidente y necesaria intención de 
separar los mandatos del síndico/a local de los procesos electorales y mandatos 
de las corporaciones locales.

En el encuentro del año 2003, celebrado en Santa Coloma de Gramenet, se pre-
sentan, por primera vez, dos documentos: Bases de actuación y funcionamiento de 
la Sindicatura Local,13 en forma de manual básico de procedimiento de las sindi-
caturas, y una propuesta de reglamento para las sindicaturas y los ayuntamientos 
que lo pudieran solicitar. Este reglamento fue publicado en la revista Ayuntamien-
to XXI, por su autora, Sra. Joana Ricardo, asesora de la Oficina del Defensor de 
Santa Coloma de Gramenet, como anexo y parte de un artículo más extenso bajo 
el título «Competencias y atribuciones de los síndicos o defensores locales».14

A finales de 2005, la Diputación de Barcelona, desde la Xarxa de Pobles i Ciutats 
pels Drets Humans, bajo el impulso y marco de la Carta Europea de Salvaguarda 
de los Derechos Humanos en la Ciudad (CESDHC), propone la creación de una co-
misión de estudio de las «Sindicatures de greuges locals», uno de los mecanismos 
de garantía de los derechos que define la propia CESDHC. El resultado de esta 
comisión es el trabajo conjunto que se publica finalmente en 2007 bajo el título 
Síndics i síndiques, defensors i defensores de la ciutadania. Apunts per a la seva imple-
mentació15 e incluye, como anexo, la propuesta actualizada de reglamento que es 
la adoptada actualmente como modelo por los síndicos locales. El reglamento se 
estructura en una exposición de motivos, cinco capítulos y las disposiciones fina-
les. No nos extenderemos ahora en la exposición de este reglamento, dado que 
su configuración no es el objeto principal de esta comunicación. Aun así, destaca-

13. Bases d’actuació i funcionament de la sindicatura Local. V Trobada de síndics i defensors locals. Santa 
Coloma de Gramenet, marzo de 2003.
14. ricarDo HoyoS, Juana. “Competencias y atribuciones de los síndicos locales”. Ayuntamiento XXI. 
Núm. 8 - 2º Trimestre 2003. Pag. 36-53.
15. Citado anteriormente.



128 ] Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans

remos tres aspectos que se incluyen en la «exposición de motivos» y la referencia 
a lo que se define en este como la función del síndico/a y que entendemos que 
sirve para visualizar cómo se configura la institución en los consistorios:

La motivación y justificación de la propuesta que consta en la «exposición de moti-
vos» destaca, de entrada, la capacidad de autonomía de los municipios y hace una 
referencia a los principios de descentralización y de máxima proximidad de la ges-
tión administrativa a la ciudadanía. También señala, como principio democrático, 
el derecho de la ciudadanía a la participación en la gestión de los asuntos públicos.

El segundo argumentario utilizado está centrado en el papel de los municipios. 
Así, la proximidad de los ayuntamientos a la ciudadanía, la mayor complejidad 
administrativa, el incremento de sus competencias y la conveniencia de disponer 
de mecanismos efectivos de control motivan igualmente la propuesta. Es en este 
contexto que hay que contemplar la creación de la institución con el objetivo de 
salvaguardar los derechos de la ciudadanía con relación a la actuación de la Ad-
ministración local. La referencia a la CESDHC y al artículo XXVII donde se define 
el ombudsman municipal o defensor del pueblo como uno de los mecanismos 
de prevención y garantía de los derechos humanos de proximidad acaban de dar 
sentido a esta justificación. 

Para concluir, las referencias necesarias al actual contexto normativo, los artículos 
de la LMRLC que prevén la posibilidad de la creación de la institución, la referencia 
al Síndic de Greuges y la mención a los defensores locales de los artículos 78 y 79 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña complementan la motivación y justifica-
ción para la creación de la institución en el ámbito local.

En cuanto a las funciones que desarrolla el síndico (artículo 2) por el cumplimien-
to de su misión se concretan con la siguiente definición:

«Las funciones del Síndic/a Defensor/a de la Ciutadania son, por una parte, 
velar por los derechos de las personas y proteger a los ciudadanos y ciuda-
danas de las actuaciones de la Administración municipal que no tengan en 
cuenta sus derechos y, por otra parte, recomendar los cambios normativos 
para mejorar la protección de los derechos, así como promover el funciona-
miento eficaz de la Administración».
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Municipios con síndic/a - defensor/a local

Cataluña muestra, en el ámbito municipal y con relación a la propia realidad del 
territorio, una configuración muy fragmentada, con la presencia de un total de 
947 municipios y una población de 7.553.650 habitantes (datos de 2014, Genera-
litat, Municat). 

Así, encontramos en Cataluña a 42 municipios que ya disponen de la institución 
del Síndic/a Municipal. A pesar de que la proporción en relación al número total de 
municipios es baja, pues solo un 4,5% de los municipios del país tienen síndico/a 
local, en términos de población la realidad se muestra bastante más significativa, 
dado que un 52,2% de la población de Cataluña (3.945.400 personas) pueden ac-
ceder, directamente desde sus municipios, a ser atendidos por un síndic/a local. 

Respecto a la dimensión de los municipios, tenemos un total de 29 ayuntamien-
tos con más de 40.000 habitantes que concentran al 57% de la población. De es-
tos municipios un total de 20 disponen ya de un síndic/a municipal, lo que supone 
casi el 70% de estos grandes municipios.

Esta es la tabla de poblaciones con síndic/a municipal ordenados por el número 
de habitantes del municipio donde también hemos incluido la fecha de su crea-
ción. Los datos corresponden a diciembre de 2013.16 

  Localidad Fecha de creación Población

1 Barcelona 2003 1.611.822

2 Badalona 1999 219.708

3 Terrassa 2004 215.055

4 Sabadell 2006 207.649

5 Lleida 1990 139.809

6 Mataró 2000 123.868

7 Santa Coloma de Gramenet 1999 120.029

8 Reus 2001 106.790

9 Girona 1999 97.292

16. Fuente: FòrumSD. Tabla: elaboración propia.
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10 Cornellà de Llobregat 2008 86.687

11 Sant Cugat del Vallès 2007 86.108

12 Sant Boi de Llobregat 2000 83.408

13 Rubí 2000 74.468

14 Vilanova i la Geltrú 2001 66.275

15 Viladecans 2007 65.444

16 Mollet del Vallès 2004 51.954

17 Gavà 2003 46.377

18 Figueres 2008 45.123

19 Sant Feliu de Llobregat 2006 43.769

20 Lloret de Mar 2012 40.803

21 Igualada 2004 38.978

22 Vilafranca del Penedès 1993 38.929

23 Ripollet 2006 37.234

24 Tortosa 2009 33.992

25 Cambrils 2004 33.775

26 Salt 2008 30.247

27 Palafrugell 2011 22.942

28 Sant Feliu de Guíxols 2005 21.945

29 Amposta 2003 21.511

30 Manlleu 2000 20.435

31 Palamós 2007 17.830

32 Arenys de Mar 2007 15.224

33 La Seu d’Urgell 2002 12.468

34 Argentona 2002 11.920

35 Ripoll 2011 10.798

36 L’Escala 1995 10.513

37 Vilassar de Dalt 2012 8.879

38 Montblanc 2005 7.409

39 Vilanova del Vallès 2000 5.152

40 Sant Jaume d’Enveja 2004 3.566

41 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura 2012 1.273

42 Sant Jordi Desvalls 2003 702
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Esta es la distribución de municipios con síndic/a local según el volumen de po-
blación.17 

Municipios - habitantes

< 5.000 5/20.000 20/50.000 50/100.000 > 100.000

3 9 14 8 8

7,14 % 21,42 % 33,33 % 19,04 % 19,04 %

En 2012 y bajo justificaciones diversas que han utilizado el denominador común de 
los recortes se decidió la eliminación de las sindicaturas locales de: Granollers, una de 
las más antiguas, creada en 1997; Arenys de Munt, creada en 2007, y Tarragona, crea-
da en el año 2008. Tiana y Ulldecona no han eliminado formalmente la institución 
de su ordenamiento local, aunque mantienen la sede vacante desde hace tiempo.

Las sindicaturas locales en el territorio español

La implantación de la institución en el resto del Estado ha sido mucho menor que 
en Cataluña y no ha logrado unos niveles de arraigo que hayan facilitado su ex-
pansión. Aun así, hay que destacar el buen trabajo de las sindicaturas municipales 
de Vitoria-Gasteiz (2001), Vigo (2002), Segovia (2008) y Paterna (2002), la suerte 
irregular de otras sindicaturas como la de Jerez o Calvià, hoy eliminadas por los 
respectivos ayuntamientos, o la situación de la Oficina del Defensor de la Ciuda-
danía de Palma de Mallorca, con el cargo vacante y sin que se haya nombrado a 
un nuevo defensor desde finales de 2011, por la defunción de su primer titular. 
También nos consta la existencia de la sindicatura local en el municipio de Gandia. 

Un caso diferente ha sido la realidad de algunas sindicaturas como las de Mála-
ga o Córdoba, de ámbito provincial, nombradas por las respectivas diputaciones 
provinciales y hoy ya desaparecidas. 

El principal hecho diferencial de Cataluña con el resto del Estado es que la defi-
nición de la institución y la posibilidad de su creación a los municipios se incluyó 

17. Fuente: FòrumSD. Tabla: elaboración propia.
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en la legislación de régimen local. Por este motivo, todas las sindicaturas locales 
de Cataluña comparten en su definición las bases del modelo clásico del ombuds-
man. 

A pesar de que la mayoría de las sindicaturas del resto del Estado han querido 
acogerse e inspirarse en este modelo, esto no ha evitado algunas disfunciones o, 
incluso, usos poco adecuados del concepto defensor y algunos municipios han 
llegado a condicionar el mandato de su defensor/a con las elecciones munici-
pales y con períodos de cuatro años, o con supuestos «defensores» nombrados, 
como cualquier otro cargo de confianza, tan solo por un decreto del alcalde/al-
caldesa y al frente de lo que en realidad es un servicio municipal más (Candelaria, 
Granada), pero sin las garantías formales en cuanto a las funciones, elección, nom-
bramiento, autonomía e independencia que otorgaría la creación de la institución 
por parte del pleno.

Tampoco es fácil de encajar a la realidad de Cataluña, ni al propio marco legisla-
tivo, el modelo que se llegó a desarrollar en Málaga y Córdoba de un defensor 
provincial, nombrado por las diputaciones, donde no se acabó de clarificar si sus 
competencias de control y supervisión se ejercen solo por las actuaciones y com-
petencias de las diputaciones o pueden llegar, en función de la voluntad o no de 
colaborar con este defensor provincial, a las competencias y actuaciones de cada 
uno de los ayuntamientos del territorio. 

Para acabar, y teniendo en cuenta su posible efectividad en la resolución de algu-
nos casos y reclamaciones, tampoco podemos situar en el mismo modelo clásico 
de ombudsman las comisiones de quejas y sugerencias, denominadas en algunas 
localidades como defensor del pueblo y creadas en varios municipios (Sevilla) bajo 
los dictados del artículo 132 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Moderni-
zación del Gobierno Local. Cabe recordar que la composición de esta comisión, 
por determinación de la propia ley, se configura reproduciendo exactamente las 
mismas proporciones, mayorías y minorías, que encontramos en los respectivos 
plenarios municipales.
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El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors  
i Defensores Locals de Catalunya 
(FòrumSD)

El FòrumSD es una herramienta creada como resultado del trabajo conjunto de 
los síndicos y defensores locales de Cataluña. La asociación, como tal, nace en el 
año 2005 como resultado de la evolución natural de los contactos e intercam-
bios entre las sindicaturas locales. El primer encuentro formal de los síndicos y 
defensores locales se convoca en Granollers en 1999 y participan solo cinco sin-
dicaturas locales. Así, hasta el año 2005, el número de participantes y sindicaturas 
a los encuentros se incrementa hasta llegar a los 30 que se reúnen en 2005 en la 
ciudad de Manlleu. De toda esta etapa hay que destacar la creación, en 2002, de 
una lista de distribución de correo electrónico con el nombre de Fòrum de Síndics 
i Defensors Locals - FòrumSD y las gestiones con el Parlamento de Cataluña para 
lograr la primera regulación de la institución del Síndic/a Municipal dentro de la 
séptima modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen 
Local de Cataluña. Igualmente, cabe destacar la firma, en 2004, del convenio de 
colaboración con el síndic de greuges de Cataluña, Sr. Rafael Ribó, quien asumió, 
en aquel mismo año, la responsabilidad de la institución. 

La creación del FòrumSD

El VII Encuentro de síndicos del año 2005 se cierra con el encargo, a una comisión 
formada por varios síndicos y técnicos, de elaborar unos estatutos que permitan 
la creación de la asociación. Así, el 10 de noviembre de aquel mismo año, Figueres 
acoge la asamblea constituyente del FòrumSD donde participan un total de 25 
síndicos y defensores locales.

Los objetivos de la asociación, tal como se indica en sus estatutos, son: 

– Apoyar a los síndicos y defensores en el ejercicio de las competencias en 
el ámbito local de protección y defensa de los derechos de la ciudadanía 
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reconocidos en la Constitución y el Estatuto, la defensa de las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como los de-
rechos humanos de proximidad y los derechos económicos y sociales, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
– Promover los contactos y los intercambios técnicos, facilitar las consultas 
sobre casos y el intercambio de información. 
– Promover el desarrollo y la implantación de la institución en los municipios. 
– Establecer relaciones y convenios con otras instituciones, entidades y or-
ganismos para la consecución de los objetivos antes mencionados.

Así, además de la aprobación de los estatutos y la elección de la Junta Directiva, se 
aprueba el primer plan de trabajo y su presupuesto. En cuanto al modelo de tra-
bajo, el FòrumSD promueve una estructura de trabajo horizontal, con la máxima 
participación e implicación de sus miembros, abierto al personal que los defen-
sores tienen a su servicio y con el mantenimiento permanente de la red como un 
espacio cotidiano de intercambio, apoyo y coordinación de actuaciones entre las 
sindicaturas locales. 

El plan de trabajo, que se aprueba en la asamblea constituyente del año 2006, 
define las líneas estratégicas y prioridades y el posterior desarrollo del FòrumSD: 
formación; relaciones institucionales; promoción, difusión y extensión de la ins-
titución; desarrollo de la normativa legal y asesoramiento y consultoría de casos, 
entre otros.

La actividad del FòrumSD

La línea principal de la actividad del FòrumSD ha estado siempre centrada alrede-
dor de la consultoría e intercambio de información sobre los casos atendidos y las 
resoluciones de los expedientes de queja. En un segundo nivel, y como propuesta 
complementaria, encontramos toda la actividad y propuestas de formación de 
síndicos, para mejorar su capacitación ante las tareas de atención a la ciudadanía 
y la resolución de las quejas.

No nos extenderemos en el detalle de lo que han sido las actividades del FòrumSD 
en todo este período, puesto que se puede consultar la actividad desarrollada en 
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el propio fondo bibliográfico de la asociación.18. Aun así, queremos destacar la 
actividad desarrollada dentro de las relaciones institucionales (ayuntamientos, 
Gobierno y Parlamento); las propuestas de mejora de la normativa legal y los re-
glamentos; los encuentros anuales, las jornadas y talleres de formación; la activi-
dad alrededor de la promoción y difusión de la institución o la participación y or-
ganización de los diversos encuentros estatales y contactos con otras sindicaturas 
locales europeas, cuando ha sido posible.

18. FòrumSD. Recull d’Informes, ediciones de 2008, 2009, 2010 y 2011.
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El Síndic de Greuges de Catalunya y 
los defensores locales: el convenio de 
colaboración

El convenio de colaboración entre el Síndic de Greuges de Catalunya y los síndicos 
municipales se elaboró en otoño de 2004, a pocos meses del nombramiento del 
síndic Ribó, y fue firmado por la mayoría de síndicos municipales el 20 de diciem-
bre de aquel mismo año. 

El convenio supone una primera declaración formal de intenciones, destacando 
una serie de principios que tendrán que enmarcar el nivel de relación institucio-
nal entre el síndico autonómico y los síndicos municipales.

En la vertiente positiva, el convenio supone el reconocimiento por parte del Sín-
dic de Greuges de Catalunya de la realidad de las sindicaturas locales (aspecto 
que se podría considerar innecesario desde el reconocimiento e inclusión de la 
institución en la LMRLC) y se planteaba con vistas a alcanzar una mayor colabora-
ción institucional. 

Es en este contexto que en la introducción del texto del convenio se recogen las 
siguientes consideraciones sobre la cooperación, el trabajo conjunto y la colabo-
ración entre las instituciones:

«La existencia de diferentes niveles territoriales en el ámbito de actuación 
de los síndicos, derivada de la creación de síndicos y defensores locales, fru-
to de la autonomía municipal y de su potestad de autoorganización, hace 
necesario el trabajo conjunto19 con el Síndic de Greuges de Catalunya, con 
el objetivo de garantizar el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas 
que se dirigen». 

19. La negrita es nuestra.
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«El Síndic de Greuges de Catalunya y los diferentes síndicos y defensores 
locales, entienden que es conveniente establecer las bases de la colabo-
ración necesaria para asegurar al conjunto de la ciudadanía la resolución 
rápida y eficaz de sus quejas, al tiempo que cooperan en las actuaciones 
de oficio en el ámbito municipal».

En la vertiente práctica, el convenio establece que los síndicos municipales in-
formarán y dirigirán a la ciudadanía hacia el Síndic de Greuges de Catalunya las 
quejas que les lleguen y correspondan al ámbito de sus competencias. En cuanto 
a las quejas que lleguen al Síndic de Greuges de Catalunya de municipios con un 
defensor local, este tendrá que informar a las personas de la posibilidad que tie-
nen de dirigirse al síndico municipal para que asuma su trámite.

El articulado posterior del convenio hace mención a los «principios» sobre los 
cuales se tendrán que fundamentar las relaciones entre las instituciones y que a 
continuación se resumen:

– La independencia de las instituciones y la inexistencia de jerarquía o de-
pendencia entre ellas.
– La colaboración.
– El respeto a la voluntad de los ciudadanos sobre el trámite de la queja 
por la institución que lo haya recibido y la información, si es el caso, de la 
existencia de un síndico municipal en su localidad.
– La información mutua sobre las quejas tramitadas.
– La remisión al Síndic de Greuges de Catalunya de las quejas que no sean 
de su competencia y la posibilidad de adjuntar un informe propio para co-
laborar en su tramitación.
– El apoyo del Síndic de Greuges de Catalunya a los síndicos municipales en 
aspectos de formación y asesoramiento jurídico.
– El ofrecimiento de participar y colaborar en la capacidad de iniciativa nor-
mativa que dispone el Síndic de Greuges de Catalunya.
– La promoción y divulgación de la institución, así como de su independen-
cia y suficiencia financiera. 
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La defensa de los derechos de  
la ciudadanía

Queremos dedicar este apartado del trabajo a analizar cómo se ha ido configu-
rando la institución del Síndic/a Municipal de Greuges en el ámbito local y las 
características que, en la actualidad, definen a la institución como defensora de 
los derechos –en sentido amplio– de la ciudadanía.

La independencia, la proximidad, la legalidad, la 
equidad, la voluntad de conciliación y la referencia a 
los derechos humanos como características esenciales 
de la institución unipersonal del Síndic/a Municipal de 
Greuges

Uno de los principales rasgos de identidad de la institución es la independen-
cia. El síndico/a municipal de greuges es elegido por el pleno municipal por una-
nimidad o por una mayoría cualificada de dos tercios, justamente para evitar su 
dependencia del gobierno municipal. Algunos reglamentos especifican que el 
síndic/a «no estará sujeto a ningún mandato imperativo, ni recibirá instrucciones 
de ninguna autoridad». La simple lectura de los informes presentados a los res-
pectivos plenarios deja claro que su actuación es independiente.

Un análisis de la realidad permite también constatar que, mayoritariamente, han 
sido escogidos ya no por mayoría cualificada, sino por unanimidad de todos los 
grupos políticos con representación en el consistorio. Actualmente, solo tenemos 
conocimiento de un caso que haya sido escogido en segunda vuelta por mayoría 
absoluta.

Otro de los rasgos esenciales de la institución es la proximidad. Sobre todo proxi-
midad a las personas concretas. Para las sindicaturas municipales, las personas 



La defensa de los derechos de la ciudadanía  [ 139 

son las titulares de los derechos. No defienden los derechos o las libertades en 
abstracto, aplicando a las personas sistemas predeterminados, aunque sean un 
buen punto de referencia, como la Declaración Universal, la Constitución, el Esta-
tuto y la Carta Europea. Los síndics/síndiques y sus colaboradores y colaboradoras 
tienen muy claro que han de escuchar a todas las personas que se dirigen a ellos, 
intentando comprender en qué y por qué se consideran agraviadas y averiguar 
qué fundamentos tienen para poder argumentar en su favor ante la Administra-
ción. Esto hace que, como veremos enseguida, frecuentemente se atienda asun-
tos que no son propiamente quejas de la Administración, aunque puedan reque-
rir alguna orientación o alguna gestión (consultas).

El binomio legalidad/equidad ocupa un lugar relevante en la experiencia y el 
proceder de las sindicaturas municipales de quejas. En un estado democráti-
co de derecho, en ayuntamientos que actúan dentro del imperio de la ley, el 
síndic/a ha de respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico existente. En 
sus resoluciones es muy frecuente una fundamentación legal, comportando in-
cluso en determinados casos la no admisión a trámite de una queja, cuando es 
clara la falta de fundamento legal. Pero tan importante como lo anterior es su 
preocupación por la aplicación justa y adecuada a la situación concreta de las 
personas e incluso el señalamiento, si es el caso, de la posible inadecuación o 
injusticia de una determinada norma o protocolo, recomendando su modifica-
ción o su estudio.

Tal como citábamos antes, los Síndics/ques Municipals de Greuges se distinguen, 
al mismo tiempo que por la proximidad al ciudadano, por la posibilidad de dirigir-
se a los responsables de la Administración municipal de forma directa e inmedia-
ta, buscando la conciliación con el ciudadano agraviado. La misión del síndic/a no 
es de ninguna manera la organización de la oposición al gobierno municipal. Su 
misión es resolver efectivamente el mayor número de conflictos que se plantean 
entre la Administración municipal y los ciudadanos/as y trabajar para mejorar los 
mecanismos de atención y de servicio a la ciudadanía por parte del Ayuntamien-
to, dejando claro cuándo tiene razón la persona afectada y cuáles son sus obliga-
ciones y responsabilidades. Es un trabajo que los síndicos deben realizar a base 
de razonamiento y propuesta, con frecuencia sobre actuaciones de la Administra-
ción que, aun cumpliendo la letra de la ley, pueden haber generado un perjuicio 
a las personas.



140 ] Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans

Los síndicos/as municipales de greuges tienen muy claro que, en el fondo, su mi-
sión está estrechamente ligada al ejercicio práctico de los derechos humanos. 
Son conscientes de que aquello que muchas veces trivializamos como una simple 
falta administrativa, en el fondo puede esconder la transgresión de un derecho 
fundamental de un ciudadano. No garantizar suficientemente la publicidad de 
una convocatoria de plazas, obras o servicios, puede estar impidiendo la igualdad 
de oportunidades. Utilizar abusivamente el silencio administrativo puede ser, en 
determinados casos, condenar a personas a la indefensión por falta de informa-
ción sobre plazos y procedimientos. Los retrasos injustificados en la resolución 
de cuestiones vitales de las personas, como las ayudas a la dependencia o a la 
renta mínima de inserción, son discriminaciones que pueden tener consecuen-
cias graves en situaciones concretas. Son solo algunos ejemplos que encontra-
mos ilustrados en los informes anuales. Esto hace que los síndics/ques asuman 
frecuentemente iniciativas para difundir el sentido de los derechos humanos, sea 
a través de la Declaración Universal o a través de la difusión de la Carta Europea 
de Derechos Humanos en la Ciudad.

En este sentido, es interesante citar las iniciativas de los síndics de Sant Boi de 
Llobregat (2009) y de Cornellà de Llobregat (2010), que han elaborado informa-
ciones para orientar a los respectivos ciudadanos sobre la correspondencia entre 
los derechos que tienen como vecinos de la ciudad y los derechos humanos.

Finalmente, es interesante consignar que la atención a las personas que realizan 
las sindicaturas municipales de quejas les lleva a facilitar el acceso de los ciuda-
danos agraviados al Síndic de Greuges de Catalunya, al Defensor del Pueblo o a 
otros defensores de comunidades autónomas, en aquellos casos en que la queja 
se refiera a actuaciones de otras administraciones.

La asistencia o la orientación de la ciudadanía:  
las consultas

De hecho, una buena parte del modus operandi actual de las sindicaturas mu-
nicipales de quejas es el fruto de la puesta en común de la experiencia que los 
diferentes síndics y síndiques han ido acumulando en sus municipios a lo largo de 
los 22 años de existencia de esta institución en Cataluña. En el año 2003, bajo la 



La defensa de los derechos de la ciudadanía  [ 141 

dirección de la Sra. M. Teresa Seseras, Defensora del Ciudadano de Girona, y del 
Sr. Francesc Palacín, Síndic Municipal de Reus, se explicita lo siguiente:20 «Hay ciu-
dadanos y ciudadanas que piden ser atendidos por el defensor/a o síndic/a para 
formular lo que de entrada ellos llaman una queja. Normalmente mantienen una 
vivencia negativa de la cuestión que les afecta y, cuando la exponen, la definen 
como un problema concreto y real a partir de lo que es su experiencia y vivencia 
subjetiva. [...] Así surgen componentes que también pueden estar mezclados en-
tre sí: aspectos de competencia municipal, autonómica o estatal, cuestiones de 
ámbito privado, cuestiones referidas a procedimientos y trámites».

Los redactores del documento concluyen que «es evidente que la atención a estas 
consultas no es el objetivo de las sindicaturas locales». Sin embargo, atendiendo 
a la experiencia de los distintos titulares, consideran que «desde los límites de las 
propias competencias y sin entrar en competencias ajenas, habrá que encontrar 
el equilibrio para poder dar una mínima respuesta, orientación o derivación que 
pueda evitar recorridos innecesarios o excesivamente burocráticos a las personas 
que presenten la consulta». 

Efectivamente, esta actividad de orientar a la ciudadanía en temas que, a pesar 
de no tratarse de quejas generadas directamente por las administraciones, cons-
tituyen con frecuencia auténticos problemas para las personas, en el contexto de 
una sociedad compleja, fuertemente jerarquizada y frecuentemente condiciona-
da por normas, reglamentos y procedimientos burocratizados, ha sido ejercida de 
forma sustancial por las sindicaturas municipales de quejas. Los datos que pode-
mos encontrar en los diferentes Reculls d’informes21 elaborados desde el año 2008 
confirman el peso importante de estas consultas. 

Las referencias al documento citado serían suficientes para conceptualizar esta 
dimensión de las sindicaturas locales de quejas, pero nos parece conveniente 
añadir algunas consideraciones que permitan dimensionar la importancia de esta 
parte del trabajo de los síndicos locales y, sobre todo, establecer su relación con la 

20. Bases d’actuació i funcionament, documento actualizado el año 2005 y adoptado por el Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Municipals de Catalunya (www.forumsd.cat).
21. FòrumSD. Recull d’informes 2008, Barcelona, 2009. Los resúmenes de informes de 2009, 2010, 2011 y 
2012, han sido publicados, respectivamente, un año después del ejercicio correspondiente.
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función esencial de tramitar las quejas de la ciudadanía, cuando se ha producido 
algún tipo de lesión de sus derechos.

Así, nos podemos encontrar con la necesidad de dar respuesta a diversos proble-
mas y quejas de distintos ámbitos que tienen incidencia en la vida cotidiana de la 
ciudadanía y que pueden llegar a graves vulneraciones de sus derechos:

 – Uso y consumo (o su falta) de determinados productos, servicios y suminis-
tros (servicios telefónicos, electricidad, agua, gas, etc.).

 – Quejas sobre la complejidad de las tramitaciones y la inadecuación de los me-
canismos informativos de las administraciones públicas (procedimientos de 
solicitud, recursos administrativos, consecuencias del silencio administrativo, 
aplicación de plazos, etc.).

 – Quejas que tienen por objeto los problemas de relación y vecindad, suscepti-
bles de ser abordadas desde supuestos de mediación, más que desde ámbi-
tos judiciales.

 – Quejas y peticiones alrededor de casos de vivienda y desahucios, o de afecta-
ción por productos bancarios tóxicos.

 – Quejas en materia de derecho a la vivienda; en materia de atenciones a la po-
breza, a la marginación, a los inmigrantes o a determinadas etnias; en materia 
del derecho al trabajo o a prestaciones de paro; en materia de derecho a la 
información u otros.

En todos estos ámbitos hay que reconocer un difícil campo de actuación de los 
síndicos/as municipales de greuges, que no pueden reclamar a los ayuntamientos 
más allá de sus competencias, ni desentenderse de las personas que formulan 
dichas quejas.

En conclusión, y por lo que se refiere a esta comunicación, creemos que se puede 
confirmar la importancia de este capítulo de la actividad que define y caracteriza 
a los síndicos/as municipales de greuges. No se trata de puras intervenciones buro-
cráticas de Oficina de Información Municipal, sino de una auténtica actividad de 
defensa de los derechos humanos derivada de la proximidad. 
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Tramitación de quejas: resoluciones amistosas y 
expedientes de queja

Cuando la queja responde a una actuación u omisión en asuntos de competencia 
municipal, se inicia propiamente un proceso que está en el mismo centro de la 
actuación del síndic/a. Hay que precisar que la función defensora del síndic/a se 
considera formalmente como segunda instancia. Es decir, una vez la queja ya ha 
sido presentada directamente al Ayuntamiento y este ha dado su respuesta, sufi-
cientemente razonada o no, o ha mantenido algún tipo de silencio administrativo.

La intervención de las sindicaturas tiene, pues, dos objetivos: resolver la queja 
percibida por el ciudadano/a y, al mismo tiempo, corregir a la Administración pú-
blica que no haya actuado de acuerdo con la ley, con equidad y con la diligencia 
y el respeto debidos.

Una vez recibida la queja, sea de forma verbal o escrita, el síndic/a está obligado a
acusar recibo de la misma y, una vez estudiada, a comunicar la aceptación o no 
a trámite, en este último caso justificando los motivos de la inadmisión de la queja.22

La proximidad de las sindicaturas municipales facilita que, en algunos casos de 
quejas menores, de fácil resolución o de razón evidente por parte del ciudadano/a, 
sea posible llegar con celeridad a una solución amistosa, evitando los inconve-
nientes de una burocratización desproporcionada, incluso obviando el recurso a 
la primera reclamación al Ayuntamiento por parte del sujeto de la queja.23

Si no es posible una solución amistosa el síndic/a procede a abrir un procedimien-
to informativo y a redactar una resolución del Síndic/a, con la argumentación del 
caso, sus conclusiones y su decisión sobre la razón de la queja. El Ayuntamiento, 
que siempre tiene la última palabra, deberá explicitar si acepta o no las conclusio-

22. La mayor parte de los reglamentos especifican los supuestos en que la queja ha de ser rechazada: 
ser anónima, que esté formulada de mala fe, que no tenga fundamento legal o competencial, cuando se 
pueda deducir perjuicio a terceros, cuando exista resolución judicial, etc.
23. Las resoluciones o soluciones amistosas de los casos son habituales entre las sindicaturas locales, 
pero también las han utilizado y las han hecho constar en sus informes otros ombudsmen autonómicos 
(Defensora de Navarra, Informe 2005) o el propio Defensor del Pueblo Europeo (Informe anual 2010). 
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nes del síndic/a. En caso de no aceptarlas, debe argumentar las razones, trámite 
que frecuentemente se hace de forma imperfecta.

La solución amistosa de una queja no exime al síndic/a de constatar, si es el caso, 
posibles distorsiones del funcionamiento de la Administración municipal, que de-
berá hacer constar, al menos, «dentro de su Informe anual de la forma que estime 
más conveniente».24

Sin embargo, como veremos enseguida, aquí no acaba la actuación de los síndi-
cos/as municipales de greuges. A partir de esta función, que podemos considerar 
básica, los síndics generan las actuaciones que quizá podemos considerar más 
importantes de cara a la corrección de las administraciones locales y a incentivar 
a los gobiernos locales de cara a adoptar políticas de buena administración.

Recomendaciones y actuaciones de oficio: 
aportaciones al derecho a una buena administración

Los reglamentos de las diversas sindicaturas municipales autorizan a los síndics/ques 
a presentar al Ayuntamiento, en las resoluciones redactadas por el síndic/a para 
exponer sus conclusiones sobre cada queja, una o varias «recomendaciones», 
destinadas a proponer mejoras o modificaciones en la normativa municipal, en 
los protocolos de actuación o en determinados comportamientos. También les 
autoriza a generar «actuaciones de oficio», aunque no exista propiamente una 
queja de parte. Es obvio que, si dejamos al margen el evidente deseo de los ciuda-
danos/as por resolver su queja individual, estas resoluciones o las actuaciones de 
oficio concentran una gran parte del interés de la actuación democratizadora 
de las sindicaturas. Por esta razón nos vamos a extender en su consideración.

Es bastante frecuente que las recomendaciones de los síndics/ques añadan a la 
resolución de la queja concreta la constatación de que la actuación municipal 

24. «Dado que este proceso (el gobierno de la complejidad real) ha ido acompañado de una expansión 
de las intervenciones públicas en los ámbitos económico y social, a los controles tradicionales de legali-
dad se añaden nuevas exigencias de legitimidad de la acción administrativa como son la transparencia, 
la participación, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas». pratS català, Joan. «La lucha contra la 
corrupción como parte integrante del Derecho, el deber y las políticas de buena administración», Cua-
dernos de Derecho Público, núm. 31, 2007. Reproducido en Dret, Juristes i Gestió pública a Catalunya, EAPC, 
Barcelona, 2012, p. 183.



La defensa de los derechos de la ciudadanía  [ 145 

pone de manifiesto algún defecto susceptible de afectar a otros casos parecidos, 
se trate de una interpretación discutible de la legislación aplicada, de un protoco-
lo de atención al ciudadano insuficientemente respetuoso con sus razones o que 
no garantiza el principio de objetividad, o simplemente de una práctica autocrá-
tica que menosprecia la obligación de contestar y argumentar delante del ciu-
dadano. Aunque frecuentemente se considera que se trata de simples «defectos 
administrativos», algunas veces suponen auténticas transgresiones de derechos 
fundamentales de la ciudadanía y ponen de manifiesto defectos importantes en 
la calidad de la Administración.

En estos casos, las recomendaciones trascienden el caso concreto para sugerir 
mejoras en la actuación municipal (buena administración), pero también se pue-
den referir a los propios criterios de gobierno (buena gobernanza). En este sen-
tido, proponer que se estudien reformas fiscales, que se modifique alguna orde-
nanza municipal o que se redacten algunas nuevas para disponer de garantías de 
objetividad o de igualdad, o proponer la creación de instrumentos de participa-
ción ciudadana en las decisiones municipales, especialmente en aquellas que se 
pueden considerar discrecionales,25 no son recomendaciones puramente admi-
nistrativas, sino que inciden directamente en la acción de gobierno.26 Entonces 
la argumentación de los síndics/ques va más allá del caso concreto, pero también 
de las mecánicas administrativas, y se adentra con frecuencia en la referencia a 
derechos fundamentales de la ciudadanía. En realidad, el síndic/a está ejerciendo 
en el ámbito local la función de defensor de los derechos humanos.

Así pues, el ámbito de actuación de los síndics/ques en el ámbito del Gobierno y 
de la Administración local adquiere una gran relevancia, especialmente en el con-

25. «El deber de buena administración no implica sólo a los agentes públicos, sino que se extiende tam-
bién a los gobiernos. Como la buena administración plantea siempre nuevos desafíos a la gestión pública, 
los gobiernos han de mantener una tensión permanente para revisar los marcos institucionales y legisla-
tivos, los diseños organizativos, los procedimientos, las tecnologías, la ordenación y gestión de recursos, 
las técnicas e instrumentos de gestión, las formas de relación con los ciudadanos y las empresas.». Joan 
pratS català, Op. cit., p.187. 
26. Cuando elaboramos este trabajo parecía impensable la aprobación de una normativa como la actual 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No nos corresponde juzgarla, pero a 
la luz de la mejor teoría constitucional y de los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, esta ley 
presenta importantes dudas en relación con los principios de proximidad, autonomía y subsidiariedad 
aplicados a los ayuntamientos.
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texto de la gobernanza y de la buena administración, ámbitos en que la doctrina 
y la legislación administrativas caminan a remolque de un importante proceso de 
ampliación del campo competencial de los ayuntamientos que penetra, cada día 
más, en ámbitos de discrecionalidad.27

Es interesante seguir de cerca la reflexión de importantes administrativistas, como 
Agustín Cerrillo, Joan Prats Català, Juli Ponce y otros, sobre esta cuestión. «El prin-
cipio de objetividad, como parte del deber de buena administración implícito en 
la Constitución Española [...] expresa básicamente la necesidad de ponderar los 
intereses y los hechos relevantes antes de adoptar decisiones públicas, de manera 
especial si se trata de decisiones discrecionales, cosa que comporta la necesidad 
de fomentar la participación y potenciar la transparencia».28 Pero, al mismo tiem-
po, se reflejan las dudas sobre el riesgo de cuestionar desde participaciones par-
ciales e informaciones insuficientes el carácter democrático (por la responsabili-
dad atribuida electoralmente a los gobiernos) de las decisiones administrativas y 
gubernamentales. Juli Ponce concluye que «la Administración no es un actor más 
en las redes de gobernanza. Corresponderá al derecho administrativo reconocer 
esta singularidad, sin necesidad de recurrir a modelos autocráticos ya periclitados 
y contrarios al marco constitucional vigente».29

Estas actuaciones a través de las recomendaciones, planteadas a partir de al-
gunas quejas de parte, se complementan con las «actuaciones de oficio». Es-
tas se producen cuando el síndic/a, sin que tenga una queja formalizada, toma 
conciencia del mal funcionamiento o de la insuficiencia de algún aspecto de 
la Administración, sea por acción o por omisión y se dirige al Ayuntamiento 
proponiendo los cambios necesarios para resolver el tema. Las actuaciones de 
oficio parten con frecuencia de situaciones que, planteadas individualmente, 
podrían ser difíciles de tratar como quejas individuales susceptibles de ser re-
sueltas inmediatamente, aunque produzcan consecuencias indeseables para 
algún sector de la ciudadanía.

27. Cuando elaboramos este trabajo parecía impensable la aprobación de una normativa como la actual 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. No nos corresponde juzgarla, pero a la 
luz de la mejor teoría constitucional y de los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, esta ley 
presenta importantes dudas en relación a los principios de proximidad, autonomía y subsidiariedad apli-
cados a los ayuntamientos.
28. ponce, J., en cerrillo, a. (coord.): La gobernanza hoy: 10 textos de referencia, Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Madrid, 2005.
29.  J. ponce, op. cit., pág. 49. 
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En algunos casos de municipios grandes o medianos, esta iniciativa de oficio ha 
supuesto el encargo por parte de la sindicatura de informes y estudios sobre una 
determinada situación. Este es el caso de Barcelona, que se ha ocupado de la si-
tuación de los derechos de los niños y de sus oportunidades,30 de la vivienda,31 
de los factores de exclusión social,32 o del servicio del transporte especial,33 entre 
otros. También podemos consignar otros informes más modestos en sindicatu-
ras de municipios medianos, generalmente no publicados, como las iniciativas 
de oficio del síndic de Girona sobre Renta básica de emancipación (2011) o sobre 
Derecho a la vivienda y contra la exclusión social (2011), en colaboración con el sín-
dic de Palamós; la del defensor de la ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet, 
Informe sobre buenas prácticas en la admisión y trámite de solicitudes de empadro-
namiento (2008); las del síndic de Cornellà de Llobregat, Informe sobre el derecho a 
la vivienda en Cornellà de Llobregat (2010), Derechos y oportunidades de los niños y 
los jóvenes (2010), Propuesta de mejora en el tratamiento de las solicitudes de apla-
zamiento en el pago de los impuestos y tasas (2009) o Cuestiones sobre la gestión 
de la escolarización en Cornellà (2009/2010). Finalmente, también estaría en esta 
línea la Jornada sobre Presiones Inmobiliarias promovida por el síndic de Sant Boi. 
Estas citas son a título de ejemplo, sin ninguna intención de ser exhaustivos, pues 
estas iniciativas no publicadas son difíciles de investigar.

Es evidente que, en algunos casos, la intervención del síndic/a se produce en el 
contexto del funcionamiento administrativo del Ayuntamiento (pongamos por 
caso, el procedimiento de gestión de multas o la interpretación de ordenanzas 
fiscales), pero en otros casos la intervención se produce en un ámbito que tiene 
implicaciones políticas (por ejemplo, revisar la transparencia del Ayuntamiento, 
crear algún órgano de participación o modificar la política de vivienda).

Esta constatación nos lleva a citar el Informe 2010 en el pleno del Ayuntamiento 
del Síndic de Greuges de Cornellà,34 cuando se pregunta «si el síndic está haciendo 
política, si puede hacer política». Y lo afirma claramente matizando, sin embargo, 

30. SinDicatura De GreuGeS De Barcelona: Infancia i oportunitats, Ajuntament de Barcelona, 2009.
31. SinDicatura De GreuGeS De Barcelona: Reflexions sobre el dret a l’habitatge digne, Ajuntament de Barcelona, 
2009. 
32. SaraSa, Sebastià y SaleS, Albert: Itineraris i factors d’exclusió social, Barcelona, 2009.
33. SinDicatura De GreuGeS De Barcelona: Servei públic de transport especial, Ajuntament de Barcelona, 2013.
34. SinDicatura De GreuGeS De cornellà: Informe 2010, Cornellà, 3 de marzo de 2011, editado en CD, págs. 8-15. 
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que «el objetivo de los defensores es la mejora de las administraciones en función 
de los derechos fundamentales de la ciudadanía, no el planteamiento de una al-
ternativa política».
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La conciencia sobre la defensa de los 
derechos humanos

La actuación de los síndicos y defensores locales se situó, en un primer momento, 
dentro de un modelo más clásico y restringido de ombudsman centrado en la su-
pervisión de la Administración que lo había nombrado, en el caso que nos ocupa, 
la Administración local. Aun así, la misma realidad de la atención a las personas 
derivaba en la necesidad de tener que pronunciarse acerca de la situación más 
general de los derechos humanos, llevando a la institución a adoptar un papel 
más proactivo, como promotor y garante de la exigibilidad y cumplimiento de los 
derechos humanos en la proximidad del ámbito local.

El FòrumSD como instrumento para trascender el nivel 
local

La experiencia realizada por los síndicos/as municipales de greuges les lleva a cons-
tatar con frecuencia los desajustes de la situación global en relación con los dere-
chos humanos. Y esta situación se convierte, finalmente, en una gran preocupa-
ción a partir de la grave crisis iniciada en el año 2007. 

El FòrumSD facilita la comunicación entre las sindicaturas, la reflexión sobre pro-
blemáticas compartidas y, finalmente, permite elaborar posibles posicionamien-
tos unitarios. Esto hace posible que los síndics/ques consensúen propuestas o de-
claraciones conjuntas sobre algunas afectaciones generales de los derechos de la 
ciudadanía. También asume otro papel, a través de la formación y del intercambio 
y la ayuda mutua que le atribuyen los estatutos. Las preocupaciones inicialmente 
más técnicas y jurídicas dejan paso a temas más directamente relacionados con 
los derechos humanos: la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Huma-
nos en la Ciudad, la Ley de Servicios Sociales, la dependencia, la Ley de Atencio-
nes y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, el derecho a una vivienda 



150 ] Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans

digna, el derecho a una buena administración, el propio rol de los síndics/ques, 
etc. La crisis y su incidencia en el estado del bienestar y en el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos, se convierten en el contenido de algunas de las jornadas 
y encuentros del FòrumSD.

Todo ello facilita un cierto desarrollo del rol de defensores de los derechos huma-
nos, más allá de las intervenciones locales y, como hemos visto, de las recomenda-
ciones y de las iniciativas de oficio, buscando una cierta incidencia en la creación 
de opinión pública a favor de los derechos humanos y de sus garantías.

Los artículos con motivo del Día de los Derechos 
Humanos

Otro de los instrumentos que los síndics/ques han ido utilizando para poder con-
cretar este rol de difusión, promoción, conocimiento y defensa de los derechos 
humanos entre la ciudadanía han sido los artículos, firmados conjuntamente y 
publicados en medios de comunicación generales, de la localidad, semanarios, 
boletines municipales y otros medios, destacando los elaborados cada año con 
motivo del Día de los Derechos humanos.

Así, el 10 de diciembre del año 2000,35 los defensores de Tiana, Santa Coloma de 
Gramenet y Badalona publicaron el primer artículo conjunto, con el título de «La 
situación de los derechos humanos: desde un balance agridulce hacia un futuro 
optimista». El artículo hacía referencia a la falta de recursos hacia las políticas so-
ciales y al paro. También criticaba el orden social y político establecido, enfatizan-
do los incumplimientos de muchos de los derechos recogidos en la Declaración 
Universal.

El artículo del 10 de diciembre de 2001, destacaba por primera vez, y de forma 
explícita, la necesidad de cumplimiento de los DESC: «La consecución de los de-
rechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales de 
todas las personas debe hacerse con urgencia. Porque no nos podemos permitir 
perder más vidas, esperanzas e ilusiones».

35. Diario El Punt.
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Así, los artículos que publican los síndics locales van incluyendo de forma perma-
nente este tipo de referencias a los derechos, como se puede observar por los títu-
los de los mismos: «Globalicemos también los derechos humanos» (2002), «Por lo 
que parece… no aprendemos» (2003), «Defender los derechos humanos: un com-
promiso institucional y un compromiso de la ciudadanía» (2004), «Mis derechos, 
tus derechos, sus derechos» (2005), «Los derechos humanos también han de ser 
universales» (2006), «Piensa global, actúa local» (2007), «Los derechos humanos 
son un objetivo permanente» (2008), «Por el rigor, la transparencia, la legalidad, 
la buena administración… por la democracia» (2009), «Buscamos respuestas, nos 
corresponde a todos, sin exclusiones y de cerca» (2010) o «63 años con la Declara-
ción Universal de los derechos humanos» (2011).

Es interesante destacar un par de fragmentos de los dos últimos artículos publi-
cados. En diciembre de 2012 (La Vanguardia, Diari de Girona y blogs como La La-
mentable) se señala la preocupación por los efectos de la crisis sobre la ciudadanía: 
«Vivimos con preocupación creciente el debilitamiento y la pérdida de derechos de 
nuestros conciudadanos, en aspectos tan necesarios como la vivienda, el trabajo, la 
salud, las pensiones o los servicios sociales. Y unimos nuestras voces para recordar 
que los derechos fundamentales contenidos en la Declaración no pueden quedar 
en simples proclamas o intenciones, sino que han de ser normas de inspiración y 
transformación de nuestras sociedades y de nuestra realidad política y económica».

En el artículo de diciembre de 2013, «Lejos de la paz y el bienestar social», destaca: 
«Todos tenemos que ser conscientes de nuestros propios deberes y hemos de 
luchar por los derechos humanos, porque se trata de nuestros derechos indivi-
duales y de los de todas las otras personas. Y nosotros, desde las sindicaturas mu-
nicipales de quejas, reafirmamos nuestro firme compromiso de defender a toda 
persona que se sienta menospreciada en estos derechos».

Otras acciones en la promoción de los derechos 
humanos en el ámbito local

Los síndicos y defensores locales han ido desarrollando, en sus respectivos muni-
cipios, diversas acciones encaminadas a promover entre la ciudadanía el conoci-
miento de sus derechos y sus deberes.
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En este sentido, son diversas las sindicaturas que ofrecen la posibilidad de traba-
jar con el alumnado de los institutos programas educativos, que incluyen el cono-
cimiento de los derechos humanos, los mecanismos de protección y defensa de 
sus derechos y su materialización en sus respectivos municipios36. También pro-
mueven actuaciones para la promoción y defensa de los derechos de la infancia, 
con actuaciones en torno del Día Universal de la Infancia, que se celebra cada 20 
de noviembre, como las colaboraciones de la síndica de Barcelona con la Red de 
Derechos de los Niños de la ciudad de Barcelona, con la participación en la cele-
bración anual de la Fiesta de la Infancia.

Otra línea de actuación de las sindicaturas locales es la relación periódica con las 
entidades y asociaciones de los respectivos municipios: sesiones informativas con 
las asociaciones de vecinos para dar a conocer la institución, los respectivos infor-
mes anuales y toda la tarea desarrollada en la resolución de las quejas. También 
algunas sindicaturas (Badalona, Sabadell), de forma habitual, se desplazan a los 
barrios, abriendo oficinas de proximidad en hogares de barrio, centros cívicos, 
locales de asociaciones, para atender directamente las quejas de los vecinos/as, 
disponer de un mejor conocimiento de la realidad subjetiva en que vive cada ba-
rrio y promover, al mismo tiempo, una cultura cívica en torno de sus derechos y 
deberes.

En otra línea complementaria a las anteriores, pero coincidiendo con la tarea de 
promoción de los derechos de la ciudadanía, el Síndic de Greuges de Cornellà 
organiza anualmente, desde 2009, unas Jornadas Locales sobre la Carta Europea 
de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, analizando el nivel de 
cumplimiento de los compromisos que contiene y a los que el Ayuntamiento está 
adherido.

Por último, son igualmente destacables los contactos que muchos síndics mantie-
nen con las asociaciones de las personas mayores, con un especial interés por las 
situaciones y problemas específicos que sufre este sector de la población.

36. Programas de conocimiento de los Derechos Humanos, las sindicaturas locales, de educación en va-
lores y otros similares desarrollados por las sindicaturas de Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, 
Terrassa y Vilafranca del Penedès, entre otras.
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Conclusiones

El Síndic/a Municipal de Greuges es una experiencia específica y consolidada 
en Cataluña

La tradición municipalista republicana en Cataluña, así como un conjunto impor-
tante de experiencias en participación, redacción de ordenanzas y atención a la 
ciudadanía en los años de recuperación democrática, han facilitado un clima pro-
picio a la innovación en el ámbito municipal.

Este contexto facilitó la adopción de la institución del Síndic/a Municipal de Greu-
ges, hace ya más de 20 años, siguiendo el modelo europeo del ombudsman, así 
como su rápida extensión a los mayores municipios de Cataluña. Su presencia es 
una realidad para más de la mitad de la población (52,2%) y en más de dos terce-
ras partes de los municipios de más de 40.000 habitantes.

La creación de la institución del Síndic/a Municipal de Greuges, un acto voluntario 
de los ayuntamientos, supone poner de manifiesto ante la población un compro-
miso específico con la calidad democrática, con la transparencia y con la acep-
tación de un mecanismo de supervisión y control, independiente de la propia 
estructura administrativa del Ayuntamiento.

Constatamos que la institución del Síndic/a Municipal de Greuges es una realidad 
fundamental en el esquema de defensa y aplicación de los derechos humanos en 
el ámbito de la ciudad y una aportación específicamente catalana al desarrollo 
de un municipalismo realmente democrático. No es extraño, pues, que los legis-
ladores catalanes contemplen su universalización en la nueva Ley de Gobiernos 
Locales.
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El Síndic/a Municipal de Greuges, en su práctica, es una institución esencial-
mente comprometida en la defensa de los derechos humanos

Como hemos explicitado, la experiencia constatable de las sindicaturas municipa-
les de quejas, partiendo de la atención a las personas, está estrechamente relacio-
nada con el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos.

La práctica de las sindicaturas deja claro que la mayor parte de las quejas atendidas 
y, en muchos casos, de las consultas resueltas, guardan una estrecha relación con 
el ejercicio de los derechos humanos de proximidad. Pero más allá de la práctica 
cotidiana de tramitación de quejas y consultas, es evidente que los síndics/ques 
asumen, en las múltiples iniciativas promovidas a nivel local, el rol de la promo-
ción y defensa de los derechos humanos, cooperando entre ellos en la adopción 
de posicionamientos comunes ante las transgresiones de los derechos o las insu-
ficiencias de la legislación, especialmente en relación con los sectores más desva-
lidos de la población.
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