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22 de febrer de 2010 
 
El Síndic constata l’increment de queixes relacionades amb 
els ajuts socials en època de crisi 
 
A l’Informe anual 2009 es destaca que l’Administració accepta en un 
89% les resolucions del Síndic i que hi ha un increment d’un 5,2% de 
les actuacions 
 
Les actuacions del Síndic quasi quadrupliquen les del 2004 
(p. 345) 
 
Durant el 2009 el Síndic ha portat a terme 24.960 actuacions, distribuïdes entre 
5.941 queixes, 105 actuacions d’ofici i 18.914 consultes. Aquestes actuacions 
han suposat un creixement del 5,2% respecte de l’exercici anterior. Com que 
aquest és l’últim informe del mandat iniciat el 2004, cal destacar que 
d’aleshores ençà s’ha produït un creixement del 278%, és a dir, que per cada 
actuació que el Síndic va realitzar el 2004, el 2009 n’ha realitzat 3,8. La 
presentació de les queixes s’ha produït  de forma individual, en 5.007 casos,  i 
de forma col·lectiva, en 4.583. Així, han estat 9.590 les persones que han 
adreçat queixes al Síndic. Si, a més, s’afegeixen les persones que han 
presentat una consulta el resultat és que 28.504 han estat ateses per la 
institució durant el 2009.  

 
Actuacions 2009 
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Evolució de les actuacions en els darrers cinc anys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuacions per matèries 
 
Aquest any, per primera vegada respecte als darrers exercicis, les matèries 
d’urbanisme i habitatge (1.068 queixes)  i serveis socials (1.019 queixes) han 
estat les que han rebut un nombre més elevat de queixes, seguides de molt de 
prop de la matèria que cada any n’havia rebut més: administració pública 
(1.016 queixes). Pel que fa a les consultes, l’àrea de consum (3.950 consultes) 
ha estat la que n’ha rebut més, seguida de la d’administració pública (3.,371 
consultes) i urbanisme i habitatge (1.853 consultes). 
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Grau d’acceptació resolucions del Síndic  
 
Pel que fa al grau d’acceptació de les resolucions que ha emès el Síndic,  en els 
1.129 casos en què el Síndic ha emès una resolució, en un 89% aquesta s’ha 
acceptat, ja sigui de forma total (77,68%) o parcial (11,51%), i només en un 11% 
no s’ha acceptat.  

 
 
 
 
Temes destacats de l’informe 2009 
 
 
 
Conseqüències de la crisi en les polítiques socials 
 
En l’exercici del 2009 el Síndic ha pogut constatar l’impacte de la crisi amb 
l’augment de les queixes que denoten situacions d’exclusió social i de manca 
de possibilitats d’exercir drets bàsics.  
 
El Síndic ha reclamat que, en època de crisi, s’accentuïn les prioritats per 
combatre l’exclusió social. Les restriccions pressupostàries han afectat serveis 
i prestacions en àmbits especialment sensibles per a la igualtat d’oportunitats 
com ara l’educació, els serveis socials, la infància o l’habitatge, fet que es 
constata en les xifres del 2009. 
 
En són exemples, pel que fa a l’educació, els dèficits de finançament que han 
provocat la reducció del personal docent i de suport a les escoles i els 
excessius retards en la construcció i les millores dels centres escolars.  Sobre 
l’habitatge, el Síndic ha destacat la falta de pressupost per fer front a totes les 
demandes d’ajuts al pagament de lloguers.  
 
En l’àmbit dels serveis socials ha remarcat la supressió d’alguns supòsits del 
programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat i la falta de 
serveis residencials suficients que provoca llargues llistes d’espera. El Síndic 
també ha demanat una major dedicació pressupostària a l’acolliment familiar 
dels infants en situació de risc. 
 
Reducció del personal docent i de suport als centres educatius (p. 124, 125, 
126)   
 
El Síndic recorda que les necessitats educatives específiques als centres 
escolars no són, en termes generals, inferiors a les de cursos precedents i, en 
conseqüència,  la qualitat i l’equitat del servei educatiu es poden veure 
afectades per la reducció de plantilles i l’eliminació parcial o total de serveis 
de suport i de programes d’innovació educativa. Cal tenir present que, en 
conjunt, aquests serveis i programes tendeixen a garantir l’atenció de la 
diversitat del centre i a donar respostes específiques a les necessitats 
educatives que presenta, i aquesta reducció pot afectar negativament la 
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capacitat dels centres de donar aquestes respostes específiques. 
 
De fet, molts dels centres que han presentat queixa recorden que aquesta 
reducció de plantilles no només va en detriment de la qualitat de l’atenció 
educativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, sinó de la 
proposta educativa que ofereixen al conjunt de l’alumnat, ja que limita les 
possibilitats de fer desdoblaments o altres activitats educatives. 
 
En relació amb la reducció pressupostària en l’àmbit de l’educació, també 
s’han rebut queixes sobre els retards en la construcció o l’adequació de 
centres,  sobre la manca d’atorgament de les beques menjador, amb 
condicions molt restrictives, i l’augment del cost econòmic d’accés al 
transport escolar no obligatori o la reducció de determinades rutes. 
 
Supressió d’alguns conceptes del programa d’ajudes d’atenció social a 
persones amb discapacitats (p. 282) 
 
Durant el 2009 s’han suprimit els ajuts per a tractaments de rehabilitació del 
llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat. El Síndic ha recomanat al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania que adopti les mesures adequades 
per mantenir totes les modalitats d’ajuts i preveure la possibilitat de 
convocatòria de nous ajuts d’aquests tipus. En el mateix programa també es 
constata una discriminació per raó d’edat no justificada, ja que es limita les 
ajudes a les persones menors de 65 anys. 
 
La feblesa dels ajuts a les famílies acollidores per infància en risc d’exclusió 
(p. 165) 
 
La saturació de l’àmbit residencial i la manca de famílies acollidores 
provoquen que les propostes de mesura dels equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència no sempre siguin idònies, i també que la proposta de mesura 
no sempre coincideixi amb la mesura finalment adoptada. 
 
El sistema de protecció a la infància i l’adolescència en risc a Catalunya hauria 
de fer una aposta explícita per la protecció en l’àmbit familiar. L’increment de 
la inversió en acolliment familiar hauria de permetre, entre altres aspectes, 
augmentar el conjunt de famílies acollidores, i l’augment d’acolliments 
familiars, al seu torn, hauria de promoure una millora significativa de 
l’eficiència econòmica del sistema.  
 
La manca de pressupost per atendre les demandes d’ajut per al pagament 
de lloguer (p. 333 ) 
 
Enguany el Síndic ha rebut un nombre considerable de queixes de persones 
que han sol·licitat els ajuts per al pagament del lloguer i han rebut una 
resolució administrativa en la qual se’ls indica que es desestima la seva 
sol·licitud d’ajuts perquè, tot i haver acreditat el compliment dels requisits 
establerts en les bases de la convocatòria, s’ha exhaurit la partida 
pressupostària. 
 
El sentiment de frustració amb què es troben aquestes persones davant una 
resolució d’aquest tipus és molt gran, atès que es tracta de persones que 
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disposen d’ingressos econòmics molt reduïts i tenen veritables dificultats per 
poder assumir el pagament de les rendes del lloguer, raó per la qual havien 
dipositat la seva esperança en la percepció d’aquests ajuts. 
 
El Síndic ha suggerit al Departament de Medi Ambient i Habitatge que porti a 
terme les actuacions que s’escaiguin perquè, amb vista a futures 
convocatòries d’ajuts, s’incrementi la dotació pressupostària en la quantia 
suficient per poder atendre totes les sol·licituds de subvenció que acreditin el 
compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria. 
  
Altres temes que cal destacar 
 
Retards desmesurats en el reconeixement del grau de discapacitat i en 
l’aplicació de la Llei de la dependència (p. 273 i 274. ) 
 
Continuen els problemes de gestió i els retards desmesurats en la tramitació 
de determinats expedients relacionats amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, coneguda com a Llei de dependència. També hi ha retards en els 
procediments per reconèixer el grau de discapacitat, en els quals, hi 
continuen havent casos en què les persones –pendents d’un certificat que els 
permeti accedir a alguna prestació o a un tracte singular per compensar la 
seva discapacitat– han d’esperar de vegades el doble o el triple del que preveu 
la normativa vigent. 
 
Pel que fa als procediments de reconeixement de la situació de dependència, 
són molt nombroses les queixes que rep el Síndic per l’incompliment dels 
terminis establerts en el desenvolupament de tot el procés, en totes les fases 
del procediment, des de la valoració de la situació de la dependència, 
l’elaboració del programa individual d’atenció (PIA), la notificació de la 
resolució, la resolució de les reclamacions i el pagament de les prestacions 
que se’n deriven. En totes i cadascuna d’aquestes fases es produeixen retards 
que conculquen els drets de les persones interessades a obtenir les 
prestacions que la Llei els reconeix. 
 
Els requisits per a la inscripció al padró municipal d’habitants (P. 34) 
 
Atesa la diversitat de criteris que segueixen els ajuntaments a l’hora 
d’empadronar immigrants, problemàtica que ja es va estudiar en l’informe 
extraordinari sobre la gestió municipal de l’empadronament dels immigrants, 
de gener de 2008, el Síndic de Greuges ha hagut de tornar a recordar que la 
gran utilitat del padró és servir de reflex de la realitat del municipi i qualsevol 
modificació per fer-lo servir per a altres objectius desvirtuaria clarament 
aquesta funció.  
 
Durant el 2009, com a queixes més significatives en aquest àmbit, destaca  la 
negativa de l’Ajuntament de Tortosa a empadronar si no es presenta la cèdula 
d’habitabilitat. L’Ajuntament de Tortosa demana que aquest requisit sigui 
obligatori com un instrument de detecció i de correcció de les situacions de 
sobreocupació i d’infrahabitatge, segons un protocol aprovat  per la Junta de 
Govern Local. El Síndic considera que aquest acord de l’Ajuntament modifica 
el règim jurídic del padró, no té el rang normatiu exigit per la legislació vigent, 
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pot afectar drets i, en cap cas, pot ser un requisit obligatori. El control dels 
habitatges es pot fer a través dels mecanismes ja previstos en la Llei del dret a 
l’habitatge. El padró, fins i tot, pot servir per detectar aquestes situacions, que 
després han de ser controlades pel serveis municipals en ús de les seves 
potestats inspectores i sancionadores. 
 
Discriminació en la funció pública per raó de maternitat en les proves 
selectives (p. 56) 
 
El Síndic ha suggerit que s’evitin discriminacions a les dones aspirants a la 
funció pública per motius d’embaràs o maternitat després de rebre una queixa 
d’una aspirant a mestra que no va poder presentar-se a les proves perquè 
estava de part i va resultar exclosa després que el Departament d’Educació li 
denegués la possibilitat de fer l’examen en una data posterior. 
 
El Síndic considera que hi ha prou fonament normatiu per disposar 
l’ajornament de les proves a les dones en l’últim període de l’embaràs o que 
acaben de ser mares. 
 
En aquest sentit, el Síndic recorda que l’Estatut de Catalunya parla de la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a la funció pública i 
també a l’hora de garantir que les dones no siguin discriminades a causa de 
l’embaràs o la maternitat. En termes similars se situa la Llei orgànica per a la 
igualtat efectiva entre dones i homes i l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
És per això que ha suggerit al Departament de Governació i Administracions 
Públiques que estableixi un criteri general i eviti la discriminació per raó de 
sexe en l’accés a l’ocupació publica per motius relacionats amb l’embaràs o la 
maternitat.  
 
Les proves d’edat als menors immigrants no acompanyats (p. 177) 
 
Al llarg de l’any 2009 s’han continuat duent a terme proves d’edat als menors 
immigrants no acompanyats, tot i que disposaven de passaports en regla. 
Tant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) com 
la Fiscalia donen validesa a les proves mèdiques i procedeixen a notificar les 
expulsions als nois sempre que les proves indiquin que són majors de 18 anys. 
 
Mentre els menors estan pendents de les proves mèdiques, la DGAIA no 
n’activa la tutela ni el permís de residència. Aquesta situació els impedeix 
d’accedir a programes educatius o de formació i els deixa en una situació 
d’indeterminació legal: no són considerats menors per la DGAIA i, com que 
tenen la documentació que els acredita com a menors d’edat, no poden ser 
atesos formalment per la xarxa d’acolliment d’adults. 
 
El Síndic ha instat les administracions a cercar solucions per a l’acolliment 
d’aquests menors, més enllà del debat sobre la validesa de les proves 
mèdiques. En el moment de tancar aquest informe, el Síndic té constància de 
l’existència d’una taula de diferents administracions públiques que treballen 
en la creació d’un recurs d’acolliment per a aquest conjunt de menors en pisos 
assistits. 
 

 6 



Salut reproductiva (p. 266) 
 
Durant el 2009, el Síndic ha rebut diverses queixes relacionades amb aquest 
àmbit de la salut. Així, ha recordat al Departament de Salut el dret dels pares a 
la lliure elecció de sexe dels fills en determinades malalties hereditàries 
després que arribés una queixa en aquest sentit d’una parella en què un dels 
seus membres pateix una malaltia greu amb patologia genètica lligada al 
cromosoma X. 
 
També s’han rebut diverses queixes sobre les llargues llistes d’espera en els 
tractaments d’infertilitat  que fa que moltes vegades per raons de temps o 
d’edat no puguin ser tractades adequadament. El Síndic ha recomanat al 
Departament de Salut que emprengui les actuacions necessàries per millorar 
la previsió real de la fecundació in vitro i fer-la accessible i efectiva, corregir 
els llargs temps d’espera per als tractaments i garantir-ne l’equitat en l’accés, 
de manera que es pugui oferir una millor qualitat de la prestació del 
tractament de la infertilitat. 
 
El 2009 també s’ha obert una actuació d’ofici per conèixer el procediment per a 
la dispensació de la píndola postcoital. 
 
Seguretat Ciutadana: principi de proporcionalitat de l’actuació policial (El 
desallotjament de la Universitat de Barcelona el 18 de març de 2009) (P. 238) 
 
Després de rebre vuit queixes que denunciaven la presumpta actuació 
desproporcionada dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra que van 
intervenir contra els manifestants que protestaven pel desallotjament de les 
instal·lacions de la Universitat de Barcelona del dia 18 de març de 2009, el 
Síndic va obrir una actuació d’ofici per investigar el cas. 
Abans de rebre la informació sol·licitada al Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, aquesta institució va recopilar la informació 
apareguda als mitjans de comunicació i va detectar alguns problemes en la 
intervenció policial, com ara les contradiccions en les ordres rebudes pels 
agents antiavalots, l’ús de la força per part d’aquests agents, que no es va 
adequar en tot moment als principis de congruència, oportunitat i 
proporcionalitat,  la falta de números identificatius dels agents, que va 
impedir que possibles afectats denunciessin el cas, etc. 
El Departament d’Interior va reconèixer certes disfuncions, com ara 
l’existència de dubtes raonables sobre la conveniència del dia triat, l’actuació 
amb criteris homogenis davant d’una manifestació heterogènia, i el fet que 
l’actuació policial no s’ajustés en alguns moments al principi de 
proporcionalitat en l’ús de la força. Davant d’això es van adoptar mesures com 
ara l’encàrrec al cos de Mossos d’Esquadra d’analitzar les possibilitats de 
millorar els recursos de la brigada mòbil, d’incrementar-ne els efectius i de 
revisar-ne els protocols; la signatura de l’acord de col·laboració amb el Col·legi 
de Periodistes per facilitar la identificació, la comunicació i la formació dels 
periodistes; o l’anunci de la creació d’una unitat d’interlocució i de mediació 
dins del cos de Mossos d’Esquadra.  
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La supervisió d’empreses de serveis essencials (De la p. 78 a 92) 
 
Per primera vegada l’informe anual dóna compte d’actuacions del Síndic amb 
relació a empreses concretes: Fecsa Endesa, Telefónica, Gas Natural, Aigües de 
Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat. Aquestes empreses tenen 
encomanada la prestació de serveis essencials i a partir de l’Estatut del 2006 
entren dins del camp de supervisió del Síndic, amb el qual, a més, han signat 
convenis de col·laboració. 
 
Durant el 2009, amb Fecsa Endesa s’ha tractat la situació urbanística i 
l’electrificació,  a més de problemes de facturació i de lectures estimades; pel 
que fa a Telefónica, s’han rebut queixes relacionades amb l’accés al servei 
universal de telefonia en diferents indrets de Catalunya, com ara al parc 
nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici i en urbanitzacions d’Olius, els 
Pallaresos o Monistrol de Calders; quant a Gas Natural, les queixes han fet 
referència  a les inspeccions periòdiques de les instal·lacions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


