Alcaldia – Presidència

A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
Proposta de Resolució per a l’elecció del càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges
de Terrassa.
L'Ajuntament de Terrassa va aprovar el 30 d'octubre de 2003 la creació de la Sindicatura
Municipal de Greuges de Terrassa, enfortint els instruments de defensa i garantia dels drets dels
ciutadans i ciutadanes, en el marc de la seva autonomia organitzativa i la facultat que li atorga el
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya, per introduir en l’àmbit de l’organització municipal la figura del síndic o sindica de
greuges, amb la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats publiques dels veïns del
municipi.
El càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal de Terrassa des de la seva creació ha estat exercit
inicialment pel Sr. Joan Sales Homs, i a partir del 28 de gener de 2010 i fins el mes d’abril de
2016 per la Sra. Isabel Marquès i Amat, trobant-se vacant en l’actualitat.
El vigent Reglament del /la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, publicat al Butlletí Oficial
de la Província en data 29 d’agost de 2017, regula en el seu article 4 el procediment per a
l’elecció i nomenament del càrrec, d’acord amb el que seguidament es transcriu:
Article 4. Elecció i nomenament.
El Síndic/a Municipal de Greuges es escollit pel Ple de l'Ajuntament, a proposta de
l'Alcalde escoltada prèviament la Junta de Portaveus, d'acord amb el procediment
següent:
1. Es realitzarà un procés de convocatòria publica, de com a mínim 30 dies, per a que la
ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec.
2. Les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i
incompatibilitats que s'estableixen en el present reglament, es sotmetran a un procés de
participació ciutadana.
3. L'alcalde tenint en compte el resultat de procés participatiu i prèvia valoració de la Junta
de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l’elecció del candidat o la candidata al càrrec, amb
un mes d’antelació a l’expiració del mandat que estigui en curs, o en el termini màxim d'un
mes a partit del moment que estigui vacant el càrrec en la resta de supòsits de cessament
previstos en aquest Reglament.
4. Proposada la candidatura, resultarà escollida si obté la majoria de les tres cinquenes
parts dels membres de dret que integren la corporació municipal, en primera votació. En
cas de no assolir-se la dita majoria, i dins del termini dels dos mesos següents, en segona
votació serà suficient l'assoliment de la majoria absoluta dels membres de dret que
integren la Corporació per a la valida elecció del candidat/a.
5. Realitzada l’elecció, i en compliment de l'acord adoptat, correspon a l'Alcalde nomenar
el Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.
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D’acord amb les previsions legals i reglamentàries referides anteriorment, s’ha portat a terme el
procés d’elecció previ al nomenament pel Ple municipal del càrrec de Síndic/a de Greuges
Municipal de Terrassa, procés que ha incorporat les fases d’informació intensiva del
procediment, de presentació de candidatures, de publicació de candidatures i recollida de
suports, i una darrera fase de valoració per part de la Junta de Portaveus dels resultats obtinguts,
tal i com s’expressarà a continuació:
1. Mitjançant resolució 6288, d’11 de juliol de 2017 es va aprovar constituir la Comissió
Ciutadana de Seguiment del procés participatiu de presentació de candidatures i recollida de
suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa previst a l’article 4rt del
Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges de Terrassa. La Comissió te com a funció
principal definir la metodologia, establir calendaris, participar en l’estratègia comunicativa,
vetllar pel desenvolupament del procés, realitzar la valoració i fer el retorn dels resultats, així
com aquelles altres que es derivin de les corresponents bases reguladores del procés de
participació ciutadana per la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec
de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.
2. Mitjançant resolució 7878 de 18 de setembre de 2018 es van aprovar les bases proposades
per la Comissió Ciutadana de Seguiment en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2017,
que tenen per objecte establir la metodologia del procés de participació ciutadana i també
procedir a efectuar la convocatòria del procés que es va iniciar el dia 2 d’octubre de 2017
d’acord amb el calendari següent:
F1 Informació del procés
F2.Presentació de candidatures
F3. Informació i divulgació candidatures
F4. Recollida de suports

15 dies hàbils
30 dies hàbils
15 dies hàbils
1 dia

02/10/2017
02/10/2017
20/11/2017

23/10/2017
14/11/2017
13/12/2017
14/12/2017

3. Finalitzada la fase de presentació de candidatures, la Comissió ciutadana de Seguiment del
procés, en sessió celebrada el passat dia 20 de novembre de 2017, va acordar Declarar la
inadmissió de la candidatura presentada per la Sra. Maria Jiménez, per haver-se presentat
fora del termini establert tal i com preveu la base 8.5 de les que regeix el procés d’elecció, i
va Declarar vàlides per a passar a les següents fases del procés participatiu de difusió i
posterior recollida de suports les candidatures següents:





Isabel Marquès Amat
Roger Peiró i Carbonell
Jordi Estapé Medinabeitia
José Miguel Sanz Martínez

Aquesta proposta va ser formalitzada mitjançant Decret número 10063 de 21 de novembre
de 2017.
4. Mitjançant Resolució 9727 de 10 de novembre de 2017, el Tinent d’Alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert va disposar establir la configuració del dispositiu per a la recollida
de suports presencials en el procés participatiu previst a l’article 4rt del Reglament de la
Sindicatura municipal de Greuges de Terrassa, d’acord amb la proposta formulada per la
Comissió Ciutadana de Seguiment del procés, així com també va disposar que la recollida de
suports es realitzaria el dia 14 de desembre i l’horari seria de 9.30 a 20.00 hores, als
següents Punts de recollida de suports
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DISTRICTE 1
DISTRICTE 2
DISTRICTE 3
DISTRICTE 3
DISTRICTE 4
DISTRICTE 5
DISTRICTE 6

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA PLAÇA DIDÓ
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MONTSERRAT ROIG
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL ALCALDE MORERA
CASAL CÍVIC DE CAN PARELLADA
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL MARIA AURÈLIA CAPMANY
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL AVEL.LÍ ESTRENJER
CENTRE CÍVIC MUNICIPAL PRESIDENT MACIÀ

5. Reunida la Comissió Ciutadana de Seguiment el dia 14 de desembre de 2017, un cop
finalitzada la jornada de recollida presencial de suports ciutadans a les diferents candidatures
validades, ha acordat, tal i com queda palès a l’acta que acompanya aquesta proposta de
resolució, el següent:
“Primer.- Validació del desenvolupament de la fase de recollida de suports presencials.
Es procedeix a revisar la documentació recollida en cadascun dels centres habilitats per a la
recollida de suports a les candidatures presentades:
1.
2.
3.

Acta de constitució i desenvolupament de la sessió de cadascun dels punts de
recollida de suports.
Relació de persones que han participat en aquesta fase del procés en cada punt de
recollida.
Acta d’escrutini dels suports emesos i dels resultats obtinguts per cada candidatura
en cadascun dels punts de recollida.

A la vista de la documentació lliurada pels membres de cada punt de recollida a aquesta
Comissió, un cop revisada i comprovada la mateixa, s’acorda declarar la validesa del
desenvolupament de la fase 4ª de recollida de suports en aquest procés participatiu.
Segon.- Resultat del procés participatiu: suports obtinguts per cada candidatura.
A la vista dels suports emesos en cadascun dels 7 centres habilitats per a la recollida de
suports presencials durant el dia 14 de desembre de 2017, que es recull a les corresponents
actes d’escrutini de suports, es procedeix a realitzar el recompte de suports obtinguts per
cada candidatura, s’acorda declarar la validesa del resultat final de suports obtinguts per
cada candidatura que es recull a continuació:

Candidatures

Suports obtinguts

1

ISABEL MARQUÉS AMAT

1.457

2

JORDI ESTAPÉ MEDINABEITIA

169

3

ROGER PEIRÓ CARBONELL

168

4

JOSE MIGUEL SANZ MARTÍNEZ

83

D’acord amb els antecedents exposats, tenint en compte els projectes presentats per les
respectives candidatures i el resultat del procés participatiu, i la valoració efectuada per la Junta
de Portaveus, aquesta Alcaldia – Presidència, de conformitat amb el que preveu l’article 59 del
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Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya, i l’article 4 del Reglament del /la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, s’honora
en proposar a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’elecció de la Sra. Isabel Marqués Amat, com a Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa, per tal que, d'acord amb el que preveu el Text Refós de la Llei Municipal i
del Règim Local de Catalunya i el Reglament del/la Sindic/a Municipal de Greuges de Terrassa,
amb independència i objectivitat absolutes, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a
instruccions jeràrquiques, vetlli per la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus
organismes dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President, per tal que, en compliment de l'acord anteriorment
adoptat, procedeixi a l’oportú nomenament i porti a terme les actuacions que siguin preceptives
per a la seva efectivitat, així com a l'assignació de mitjans i recursos que en el seu cas siguin
precisos i d'acord amb les previsions pressupostàries.
TERCER.- Que es doni trasllat dels presents acords a la persona designada, a la resta de
candidatures presentades, al conjunt de l'organització municipal, i que es procedeixi a la
publicació d’aquest nomenament el Butlletí Oficial de la Província, i en el Portal de
Transparència.
No obstant això, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més oportú.

Terrassa, 15 de desembre de 2017

Alfredo Vega López
Alcalde
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