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Barcelona acull per primera vegada la junta mundial de 
l’Institut Internacional Ombudsman (IOI) 
 
Els defensors assesoren la creació d’institucions similars a Jordània, 
Turquia i Sèrbia 
 
La ciutat de Barcelona acull per primera vegada la junta mundial de 
l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI).   
Creat el 1978, l’IOI  és l’organització internacional d'institucions de 
defensors que agrupa a ombudsman de 87 estats diferents d’arreu del 
món. Està organitzada en sis grans regions que són: Europa, Àfrica, 
Àsia, Austràlia i Pacífic, Llatinoamèrica i Carib i Nordamèrica.  Des del 
passat més de juny, el síndic Rafael Ribó és un dels quatre directors de 
la junta europea. 
Té com a objectius principals promoure el concepte i la institució de 
l'Ombudsmam arreu del món i potenciar l'intercanvi d'informació i 
experiències entre les diferents institucions. 
Entre les últimes accions per promoure la figura del defensor destaquen 
les que han fet alguns dels defensors membres de l’IOI d’assessorar els 
parlaments de Jordània i Turquia per la redacció d’una llei de 
l’ombudsman, primer pas per crear posteriorment  l’oficina i la figura 
del defensor.  El Síndic també ha portat a terme una acció similar, en 
aquest cas assessorant les autoritats de Sèrbia. Un cop aprovada la llei, 
el Síndic col·laborarà amb el titular escollit en la formació del seu equip 
i en la divulgació de les seves funcions a traves de diferents 
conferències. 
 
 Assisteixen a les jornades de treball, que tindran lloc des d’avui i fins 
divendres, entre altres els ombudsman o defensors de Suècia, Àustria, 
Finlàndia,  Eslovènia, Mèxic, Corea del Sud, Macau, Papua Nova Guinea, 
Irlanda del Nord, Iowa (EUA), Hong-Kong, Canada, Australia i Tunísia.  
Hi són representats tots els diferents nivells de defensors, estatal, 
regional i municipal. Tots ells tenen diferents graus de competències i 
àmbits d’actuació en funció de la legislació de cada lloc. 
 
 
 
 



Els Drets Humans al món 
Durant la trobada es farà una valoració del treball dels ombudsman   en 
la defensa dels drets humans arreu del món per mitjà de l’exposició i 
debat dels informes de les sis grans regions mundials. 
Pel que fa als Drets Humans a nivell general es constata que aquests 
són qüestionats constantment  arreu del planeta per diferents motius.  
El debat entre seguretat i llibertat i  les possibles retallades de l’Estat de 
dret en benefici de la seguretat és un nou motiu de qüestionament dels 
drets humans vist amb preocupació des de l’IOI i des de les diferents 
oficines de defensors. 
Els defensors consideren que s’hauria d’establir  el límit entre la 
retallada de drets  i la preservació de la seguretat, per buscar un 
equilibri que passi per decidir la renuncia o no d’ aspectes de la llibertat 
individual a canvi de reforçar la seguretat col·lectiva. 
  
Millorar el funcionament de les oficines d’ombudsman 
Una de les missions dels defensors  és vetllar per una bona 
administració.  Aquesta missió obliga a les mateixes oficines dels 
ombudsman a ser diligents a l’hora de la tramitació de les queixes de 
les persones.  Les noves tecnologies ofereixen moltes possibilitats per 
millorar els temps de resposta i l’eficàcia. Durant la reunió es tractarà 
de com millorar el funcionament de les oficines,  amb l’objectiu final de 
donar un millor servei a les persones que s’hi adrecen.     
  
Diferents models de defensors 
Actualment hi ha diversos models de defensors ( en funció de l’àmbit 
territorial, de la Constitució de cada Estat i de les seves competències). 
L’actual model a Catalunya és homologable  a la majoria de defensors  i 
té atribucions, que altres ombudsman no tenen,  com per exemple la 
capacitat  de fer propostes de canvis normatius.  
Pel que fa als difererents models es donarà a conèixer un estudi 
comparatiu sobre el funcionament, les competències i el marc legal de 
75 defensors d’arreu d’Europa.  
 
Una institució que reforça la democràcia 
Els ombudsman ajuden a les administracions a treballar millor. Són els 
seus supervisors/col·laboradors. És, per tant, una institució que reforça 
el sistema democràtic. Convençuts d’això l’IOI te programes de 
cooperació per impulsar la institució a nous estats, com també te el 
Síndic que porta vuit anys treballant a la zona dels Balcans per enfortir 
les institucions de defensa de drets. 
 
 
 
 
 
 
 



 
A banda de les accions que porten a terme alguns membres de l’IOI a 
Turquia o Jordània, la regió europea de l’OI  informarà durant la junta 
mundial d’un col·laboració per el període 2006-2010 amb l’oficina 
regional a Bratislava del Programa de Desenvolupament de les Nacions 
Unides.  La col·laboració consistirà en enfortir les capacitats i 
competències de les oficines de defensors dels països de l’est d’Europa  
amb pocs anys d’experiència democràtica i també amb aquest tipus 
d’institucions. 
    
 
 
 


