
ELS SÍNDICS LOCALS DE CATALUNYA VAN FER MÉS 

DE 17.000 ACTUACIONS L’ANY 2013 

El Fòrum SD ha presentat el recull d’informes en un acte al Parlament 

El Fórum SD, l’associació de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de 

Catalunya, del qual format part la síndica de greuges de Barcelona, van fer l’any 2013 

17.254 actuacions i van tramitar 2.737 queixes. El VI Recull d’Informes s’ha presentat, 

el 12 de gener, en un acte al Parlament encapçalat per la presidenta del Parlament de 

Catalunya, Núria de Gispert. 

El president del Fòrum SD i síndic de greuges de Lleida, Josep Giné, diu que bona 

part de les queixes i actuacions realitzades han estat motivades per la crisi que afecta 

a la pèrdua de molts drets socials, que va degradant la qualitat de vida de la 

ciutadania. 

Al Fòrum SD li preocupa especialment el fet que un de cada quatre nens de Catalunya 

no tenen les seves necessitats socials cobertes, un fet que afecta a la seva qualitat de 

vida actual però també al seu futur, ja que impossibilita el seu desenvolupament tant 

físic com intel·lectual. 

Segons Giné, la gent gran és un altre dels grups de població més afectats per la crisi, 

especialment per la manca de recursos fruït de les retallades en prestacions i serveis i 

la pujada de preus dels subministraments bàsics. 

De les queixes rebudes, un 52% s’han tancat amb una resolució a favor de la 

ciutadania i un 60% del total de les recomanacions emeses han estat acceptades pels 

Ajuntaments. 

A banda de la presidenta del Parlament, a la presentació del VI Recull d’informes hi 

han participat el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i el 

president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch. 

En l’acte s’ha presentat també el llibre Síndic municipal de greuges: una proposta 

catalana en la defensa dels drets humans de Frederic Prieto i Joan Antoni Martínez. 


