
UN 65% DE LES QUEIXES PRESENTADES ALS SÍNDICS 

LOCALS ES TANQUEN AMB DECISIONS FAVORABLES A 

LA CIUTADANIA 

Els defensors van fer al llarg del 2010 prop de 15.000 actuacions, de les quals més 

del 70% han estat acceptades pels consistoris  

Les principals denúncies dels veïns fan referència a la mobilitat, l’urbanisme, la 

fiscalitat, el medi ambient i els serveis socials 

El III Recull d’Informes dels síndics locals es va presentar el passat 14 de desembre 

en un acte al Parlament de Catalunya presidit per Núria de Gispert 

Un 65% de les queixes presentades davant els síndics locals de tot Catalunya al llarg de 

2010 s’han tancat amb decisions favorables a la ciutadania. Aquesta és una de les 

principals conclusions del III Recull d’Informes del FòrumSD, l’associació de Síndics, 

Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, que es va presentar el passat 14 

de desembre al Parlament de Catalunya i al qual va assistir com a membre del Fòrum la 

síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

Al llarg de 2010, els síndics locals han fet 14.679 actuacions, el doble que durant l’any 

2009. Les queixes tramitades han estat 2.990, de les quals 145 han estat actuacions 

d’ofici. Les recomanacions dels síndics als ajuntaments suposen fer-los arribar idees que 

proposen millores en les normatives locals i ens els protocols de funcionament, d’acord 

amb els drets fonamentals de la ciutadania. De les recomanacions emeses, un 71% han 

estat acceptades pels consistoris. 

Trànsit i mobilitat (15%), urbanisme (11%), fiscalitat (10%), medi ambient (9%) i serveis 

socials (9%) són les principals matèries de les queixes formulades pels ciutadans al 2010. 

De totes maneres, la tendència està canviant i es força probable que en futurs informes es 

noti un increment de les denúncies derivades de les retallades i la crisi.  

L’acte de presentació del III Recull d’Informes al Parlament va estar presidit per la 

presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, i la síndica de Vilafranca del 

Penedès i presidenta del FòrumSD, Glòria Valeri. A la cita també van assistir-hi el 



president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, i el membre de 

l’executiva de l’Associació Catalana de Municipis, Albert Batalla. 

Un 54% de la població, amb síndic 

Els síndics locals donen servei a un 54% de la població catalana (4.041.072 persones). La 

realitat territorial de Catalunya, amb 947 municipis, dels quals 737 tenen menys de 5.000 

habitants, fa que el percentatge de municipis amb defensor local sigui només d’un 4%, tot 

i que, en termes de població, suposa que la institució es troba a l’abast del 54%. 

De moment, són els municipis amb més població els que aposten amb major fermesa per 

aquesta figura de proximitat: dels 20 municipis amb més població de Catalunya --més de 

60.000 habitants--, 17 ja disposen de la institució, i només 3, encara no l’han creada: 

l’Hospitalet, Manresa i Castelldefels. 

El III Recull d’Informes dona testimoni de la feina duta a terme, en l’àmbit local i de forma 

permanent, pels síndics. I com les actuacions, la tramitació de les queixes de la 

ciutadania, les recomanacions i les actuacions d’ofici son fetes des de la independència 

institucional en que els síndics desenvolupen les seves funcions. També ho fan des de la 

comprensió de la funció que les administracions locals han de complir envers la ciutadania 

intentant plantejar solucions amistoses, o des de la força de la raó, de la llei i de l’equitat, 

tot treballant per assolir la millor administració possible.  

Els objectius del  FòrumSD són promoure el creixement i el desenvolupament de la 

institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de 

models de treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de coordinació, 

suport, intercanvi i assessorament entre les Sindicatures. Actualment, hi ha 42 municipis a 

Catalunya que disposen d’un defensor municipal. 

Els síndics tenen la funció de defensar els drets de la ciutadania del seu propi municipi. 

Les seves competències són d’àmbit local: les llibertats públiques i els drets fonamentals 

de la ciutadania, els drets humans de proximitat i els drets econòmics i socials, d’acord 

amb la normativa vigent.  

La figura del síndic de greuges a Catalunya està recollida a l’Estatut de l’any 1979. El 

primer síndic de Catalunya va ser Frederic Rahola. A imatge seva, l’any 1990, 

l’Ajuntament de Lleida va decidir implantar, com una figura independent i separada de les 

responsabilitats polítiques, la institució del síndic de greuges de La Paeria. Simeó Magí va 

assumir el càrrec entre els anys 1990 i 1995 i es va convertir en el primer síndic local de 

Catalunya.  

La creació del FòrumSD, l’any 2005, suposa poder disposar d’una xarxa de treball que 

permet i facilita un contacte quotidià entre els síndics. Aquest contacte consolida una 

nova relació entre les Sindicatures, les fa sortir del seu aïllament i afavoreix el 

plantejament i desenvolupament d’objectius i fites comunes. 

 


