
Consideracions i aportacions de l’Entesa per Sabadell respecte 
del Reglament del Síndic de Greuges de Sabadell 
 
 
1) Sobre la denominació de la institució 
 
El reglament vigent considera la institució com a Sindicatura Municipal 
de Greuges. En canvi, a la modificació s’ha substituït “Sindicatura” per 
“Síndic/Síndica”, sense que hi hagi cap tipus de justificació per aquest 
canvi. Proposem que es mantingui “Sindicatura” perquè no som 
partidaris de personalitzar en excés la institució i, d’altra banda, 
simplifica el redactat, mentre l’ús de “Síndic” obliga a posar també 
“Síndica” per utilitzar un llenguatge no sexista. 
 
 
2) Sobre les funcions de la Sindicatura 

 
Compartim plenament el segon paràgraf de l’article 1, que estableix 
que la Sindicatura té com a funció la protecció i defensa dels drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi de 
Sabadell en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus ens 
dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal. Així 
mateix, considerem adequat que es pugui atendre ciutadans d’altres 
indrets afectats per l’actuació de l’Ajuntament. 
 
En canvi, pel que fa als principis d’actuació, trobem sobrer l’apartat 
4 de l’article 2, referent a la defensa i promoció dels drets humans. 
Òbviament la Sindicatura ha d’afavorir i respectar els drets humans, 
però indicar expressament que pot fer-ne pedagogia considerem que 
obre la porta a què s’extralimiti en les seves funcions. 
 
 
3) Sobre la indemnització del Síndic o Síndica 
 
El reglament vigent considerava que es tractava d’un càrrec gratuït. 
Aquest concepte ha desaparegut de la nova proposta i, a més, 
s’equipara la indemnització a la dels regidors sense dedicació. 
Considerem que la independència d’aquesta institució no s’afavoreix si 
s’equipara en indemnització als càrrecs electes. Per tant, proposem 
que es busqui una altra fórmula per a aquest punt o que es limiti a 
indicar que la Junta de Portaveus fixarà l’import de la 
indemnització. 
 
Sabadell, 25 de febrer de 2011  



ANNEX a les Consideracions i aportacions de l’Entesa per 
Sabadell respecte del Reglament del Síndic de Greuges de 
Sabadell 
 
 
En relació a les Consideracions i aportacions de l’Entesa per Sabadell 
respecte del Reglament del Síndic de Greuges de Sabadell, 
presentades el 25 de febrer, volem afegir una nova aportació: 
 
 
4) Sobre la coincidència de la presentació de la memòria anual 

i l’elecció del Síndic o Síndica 
 

El reglament vigent permet que l’elecció del Síndic o Síndica de 
Greuges es produeixi en el mateix ple municipal en què es presenta la 
memòria anual. Considerem que no s’hauria de donar aquesta 
coincidència i que, per tant, es convidés al Síndic a presentar la seva 
memòria en un ple anterior al de l’elecció. 
 
 
 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell 
 
 
Sabadell, 16 de març de 2011  


