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NOTA DE PREMSA 
28 de setembre de 2005 
 
EL NOU ESTATUT HA DE SUPOSAR UNA MILLOR DEFENSA DELS DRETS DE 
LES PERSONES I UNA AMPLIACIÓ DE LES COMPÈTENCIES DEL SÍNDIC         
 
 
Els principals ombudsman d’Europa es reuneixen a Barcelona per 
intercanviar experiències 
 
El Síndic, Rafael Ribó, ha valorat avui positivament que l’avantprojecte de 
l’Estatut reculli un seguit de drets, especialment els socials, dels quals la 
institució ha rebut queixes, des de la seva creació, de la seva possible 
vulneració. El Síndic confia que la inclusió i concreció d’aquests drets en el 
redactat de l’ Estatut serveixi per augmentar el seu reconeixement i 
compliment.  
    
DEFENSA DELS DRETS 
La inclusió dels drets ha de facilitar també la seva defensa en tot alló que  el 
Defensor de les persones ja hi té ara una actuació preferent. 
Així alguns dels drets recollits en el text, com ara la igualtat d’oportunitats en  
l’educació,  el viure en un medi ambient saludable,  o el dret del consumidor a 
ser informat, són problemes que el Síndic ha tractat reiteradament perquè mai 
han deixat d’arribar queixes i que en el 2004 aquests tres àmbits (medi 
ambient, consum i educació) van representar el 20% del total d’actuacions del 
Síndic. 
També valora positivament, entre altres, el reconeixement com a dret de 
disposar d’una renda mínima d’inserció que ha d’assegurar la possibilitat de tota 
persona a tenir una vida digna, tot i que els drets es remeten al 
desenvolupament legislatiu. 
A més dels drets,  l’avantprojecte d’ Estatut recull, en el capítol V, els principis 
rectors que han d’orientar les polítiques públiques. Aquests principis rectors 
expliciten la protecció de col·lectius com ara els immigrants, els infants, les 
dones i àmbits com el medi ambient, consum o serveis socials que entren de 
ple en el camp d’actuació del Síndic. 
Rafael Ribó, espera, doncs, que si finalment s’acaba aprovant el text, el fet que 
reculli els drets de les persones, en l’apartat de drets, i l’obligació dels poders 
públics de defensar-los, en l’apartat de principis rectors, s’obri una nova etapa a 
Catalunya que faciliti un major respecte dels drets i una més gran cohesió 
social. 
 
 
 
 



 2

Aquest nova etapa hauria de superar o almenys disminuir algunes de les  
queixes endèmiques que ha rebut el Síndic des del la seva creació com són la 
falta de places en diferents serveis socials (gent gran, malalts mentals) el dret a 
un entorn saludable (sorolls, agressions al territori) i la indefensió dels 
consumidors. 
   
CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ  
Com a  controlador-col·laborador de l’administració, el Síndic es congratula que 
també es reculli el dret a la bona administració, com tenen les normatives més 
avançades d’ Europa, i que es concreti en que totes les persones  han de ser 
tractades pels poders públics de manera imparcial i objectiva. 
Recordem que les actuacions del Síndic relacionades amb el possible mal 
funcionament de l’administració (procediments, contractació, responsabilitat 
patrimonial, funció pública, etc ) van suposar el 2004, el 21% del total de les 
queixes rebudes. 
 
III JORNADES. ELS DIFERENTS MODELS DE DEFENSORS I LES FUNCIONS 
DEL SINDIC EN EL TEXT DE L’ESTATUT. 
Les terceres jornades  del cicle commemoratiu del 20è aniversari de la Llei  del 
Síndic, que es faran els pròxims dies 29 i 30 de setembre prenen caràcter 
internacional amb l’objectiu de debatre i analitzar l’expansió de la institució de 
l’Ombudsman i els diferents models d’actuació arreu d’Europa. Per aquest motiu 
seran a Barcelona els principals defensors europeus com ara els de Suècia, 
Irlanda, França, Àustria, Belgica així com el Defensor del Poble Europeu, 
Nikiforos Diamandouros i el Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, 
Álvaro Gil Robles. 
   
Les jornades coincideixen en el moment que el projecte de nou Estatut ha de 
tornar a fixar les competències, funcions i el marc d’actuació del Síndic. És, per 
tant, una bona oportunitat per conèixer altres institucions que defensen drets i 
el seu funcionament . 
Les jornades també han de servir per reforçar la projecció exterior de la 
institució, que ja participa periòdicament en trobades internacionals i que porta 
a terme des de fa sis anys un programa de cooperació amb la zona dels Balcans 
per promoure la institució del defensor i la implantació d’un servei de defensa 
gratuïta en els processos judicials. 
 
La inclusió dels drets de les persones a l’Estatut ajudarà a la funció del Síndic, 
però el nou text reforça també el paper de la institució i les seves 
competències,  donant-li noves eines per a la seva defensa. 
L’article 75 de l’avantprojecte d’Estatut recull que el Síndic pot supervisar a les 
empreses que gestionen serveis públics com ara gas, electricitat, telèfon, siguin 
públiques o privades, una vella reivindicació del Defensor de les Persones. 
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També fa referència a l’exclusivitat de la seva funció (únic defensor per 
supervisar l’administració de la Generalitat) i recull l’obligatorietat de cooperar  
amb la institució i la necessitat de regular les sancions quan no es faci per part 
de les administracions i les altres entitats o persones supervisades. 
 
Les noves funcions del Síndic ja les tenen altres defensors europeus que ens 
visitaran aquests dies. Així el Mediateur francès te dins de les seves 
competències la supervisió dels serveis d’interès públic i el defensors regionals 
d’Àustria tenen competències exclusives en el seu territori. 
El  coneixement d’aquestes institucions també ens serveix per veure que altres 
institucions, com ara l’Ombudsman de Suècia, amb quasi 200 anys d’existència 
tenen més funcions i supervisen, entre altres coses, les decisions judicials. 
Per tant, el Síndic, que amb aquestes III jornades finalitza la commemoració  
dels vints anys de la seva creació, constata que te encara moltes funcions i 
camps per explorar en la seva missió de defensa dels drets de les persones. 
  
 
  
 

 
      CONTACTE MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
      Ton Clapés 93 301 80 75/ 675 78 03 34 
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