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Les queixes al Síndic es podran presentar també per   
videoconferència des de 10 ciutats de Catalunya 
 
 
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha explicat avui el nou sistema de 
presentació de queixes per videoconferència. L’objectiu és apropar el màxim 
la institució a persones i entitats amb un diàleg directe, perquè no hagin de 
desplaçar-se a la seu de Barcelona. 
 
Amb aquest nou sistema, les persones que tinguin alguna queixa de 
l’Administració podran dirigir-se al síndic  directament des de les localitats de  
Figueres, Girona, la Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Reus, Tarragona, Tortosa, 
Tremp  i Vic. 
 
Ribó ha presentat avui aquest nou servei des de Barcelona fent una 
videoconferència múltiple entre Barcelona,  Girona, Tarragona i Lleida on es 
trobaven  ell mateix,  l’adjunta, Laura Diez, el director de Relacions  
Institucionals i Locals, Matias Vives, i el director de Comunicació, Xavier 
Masllorens, respectivament. 
 
 
Funcionament d’aquest nou servei 
 
Els aparells de videoconferència seran instal·lats a les seus dels col·legis 
d’advocats de cada població. Per poder utilitzar els locals i la xarxa telemàtica 
dels col·legis, el Síndic ha subscrit un conveni amb el Consell dels l’Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya.  
 
L’horari habitual d’atenció  per mitjà de videoconferència serà de dilluns a 
divendres de 10 a 13 hores. Prèviament, s’ha de demanar hora al telèfon 
gratuït 900 124 124. Tot i que posteriorment s’hagi d’enviar documentació 
complementària, la queixa serà tramitada des del moment en què es produeix 
el diàleg entre la persona que presenta la queixa i un assessor del  Síndic. 
Ribó confia que les videoconferències siguin una bona eina d’accessibilitat i 
descentralització de la institució i  ajudin a fer-la més propera a la gent que 
viu lluny de Barcelona. 
 
El nou servei es donarà a conèixer per mitjà d’una campanya publicitària en  
mitjans de comunicació locals i comarcals, i també amb cartells explicatius 
que seran distribuïts en centres cívics i punts d’informació al ciutadà. 
  



Altres iniciatives per fer més accessible i més coneguda la 
institució 
 
 
Desplaçaments de l’oficina per Catalunya 
 
Cada mes i mig , aproximadament, el síndic desplaça durant tot un dia la seva 
oficina a alguna localitat de Catalunya per acostar la institució i facilitar la 
presentació de queixes o consultes sobre les administracions. 
    
A més d’atendre les persones en algun local  accessible (centre cívic, entitat, 
biblioteca, escola,  etc.),  per  a l’equip del Síndic el desplaçament és també 
una oportunitat de conèixer de primera mà les problemàtiques de la localitat i 
mantenir un contacte més directe amb les persones. És per això que s’aprofita 
la jornada per fer visites a centres educatius, entitats o dependències de 
l’Administració en la  població en qüestió, com ara centres sanitaris,  policials, 
de serveis socials, etc. 
 
Des de mitjans de 2004 , quan el síndic Ribó va iniciar el seu mandat,  fins ara 
s’han efectuat ja 17 desplaçaments.  També es va fer el primer desplaçament 
de l’oficina a un barri de Barcelona, concretament al Raval, el gener de 2006.  
En total el Síndic ha efectuat 50 desplaçaments.  El primer al final del 1996 a 
Girona, l’últim el gener de 2007 a Cerdanyola del Vallès. La pròxima sortida 
prevista és el 7 de març a Calella. 
 
 
Localitats visitades per l’oficina del Síndic 
    
 



 
 
Un web dinàmic amb pàgines especials de salut, d’infants i de joves 
 
Dins del canvi d’imatge institucional iniciat el 2005, el Síndic va renovar el seu 
web al principi de 2006. Aquest nou web, que es troba a www.sindic.cat,  vol  
ser una porta d’accés a la institució d’una manera fàcil  que permeti també la 
presentació de queixes. 
Durant el 2006, el web ha tingut una mitjana de 12.500 visites  mensuals. 
 
Amb l’objectiu d’arribar a més persones d’una manera propera i directa, 
també s’han creat dues pàgines sectorials dins del web general de la 
institució, adreçades a dos col·lectius  amb necessitats molt concretes . 
El mes de juliol va entrar en funcionament la pàgina del Defensor del pacient. 
Informa sobre l’organització i el funcionament  del sistema sanitari públic a 
Catalunya i sobre els drets i els deures dels usuaris. Amb apartats 
especialment dedicats a enllaços, exemples concrets i preguntes més 
freqüents, la web explica quins són els mecanismes per fer reclamacions a 
l’Administració i els passos que cal fer abans de presentar una queixa formal 
al Síndic, cosa que es pot fer per mitjà d’un formulari del mateix lloc web. 
 
A mitjan octubre es va llençar la pàgina dels infants i joves. Un lloc web amb 
una imatge dinàmica i un llenguatge directe i adequat  al seu nivell, que 
explica  als nens i els adolescents la missió i el funcionament del Síndic. 
Aquesta pàgina està dividida en dues parts: una adreçada  a nens i nenes 
menors de 12 anys; i l’altra, a adolescents i joves de 12 a 18 anys. Les dues 
conviden els internautes a participar i opinar, expliquen com demanar ajuda  i 
presentar una queixa, i incideixen en els drets  i els deures de la infància i 
l’adolescència. 
 
Entre els mesos de novembre i desembre de 2006 s’han rebut un centenar de 
queixes i consultes.  La majoria d’aquestes queixes i consultes han estat 
enviades per infants i adolescents que fins a la creació de la web pràcticament 
no s’adreçaven mai directament a la institució. 
 
La potenciació del web ha provocat també que  cada vegada sigui més 
important el nombre de queixes i consultes que es reben per mitjà de correu 
electrònic.  Així, les queixes arribades per correu electrònic ja representen el 
35% del total, mentre que les consultes són el 20%. 
 
 
Telèfon gratuït    
 
Per facilitar l’accés telefònic a la institució, el Síndic disposa d’un  telèfon 
gratuït, el 900 124 124.  En aquest telèfon, atès des del Servei d’Atenció a les 
Persones (SAP) de la pròpia institució, s’han rebut 8.880 queixes i consultes 
durant l’any 2006. 



 
L’e-butlleti: Una nova eina de difusió 
 
Des del mes de març de 2006, el Síndic disposa d’una nova eina de difusió de 
la seva activitat. Es tracta d’un butlletí electrònic en què s’informa de 
l’activitat feta pel síndic i s’anuncien properes actuacions i actes.  Aquest 
butlletí, de periodicitat mensual, s’adreça principalment a periodistes i 
professionals de la comunicació, però també a persones properes a la 
institució i a d’altres que han mostrat l’interès per rebre’l. 
 
El febrer de 2007 l’e-butlletí ja s’enviava a més de 700 persones i institucions, 
la majoria (un 93%) en la seva versió en català. 
 
 
Campanyes de difusió publicitària 
 
Per primera vegada en la seva història, el Síndic de Greuges ha fet diverses 
campanyes de difusió publicitària per donar a conèixer la institució. 
 
Aquest esforç està avalat, entre altres raons,  pel segon estudi d’opinió 
encarregat pel Síndic a l’Institut Opina, el qual reafirma que l’índex de 
coneixement de la institució entre la població de Catalunya continua sent 
baix. Només el 53% de la població més gran de 18 anys coneix o ha sentit 
parlar del Síndic. 
 
S’ha fet difusió institucional durant el darrer any, tant a la televisió com a la 
ràdio i la premsa, i publicitat a trens de Renfe i de Ferrocarrils de la 
Generalitat.  
 
 
     


