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Em plau presentar-vos la publicació que recull la tasca de cooperació internacio-
nal que el Síndic de Greuges de Catalunya ha  portat a terme des de l’any 1999. 

Hem cregut que l’any 2009, quan es compleixen deu anys de la posada en marxa 
dels nostres projectes de cooperació, és un bon moment per donar a conèixer els 
resultats assolits en aquest àmbit.  

Així, recollim i actualitzem en una sola publicació l’activitat que en algunes oca-
sions ja s’havia divulgat parcialment.

Fent balanç d’aquests deu anys, puc afirmar amb satisfacció que el Síndic de 
Greuges de Catalunya ha posat el seu petit gra de sorra en la construcció d’una 
comunitat internacional més segura, més justa i més respectuosa amb els drets 
humans.

És amb aquesta voluntat que aquesta institució ha apostat des de l'inici d'aquests 
projectes per posar els seus coneixements i les seves experiències al servei 
d’aquelles institucions que tenien davant seu l’important repte de vetllar pel res-
pecte dels drets humans i l’estat de dret en territoris de democràcia recent i que 
tot just s’estaven recuperant de les seqüeles d’un conflicte bèl·lic. 

Vull agrair a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvo-
lupament (AECID) i a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD) el seu suport econòmic i la confiança que han dipositat en els nostres 
projectes i, a les ambaixades espanyoles de Bòsnia i Hercegovina i Sèrbia, la seva 
valuosa col·laboració.

També agraeixo la participació de totes les  institucions d’àmbit català,  estatal i 
internacional que, tal com exposem més endavant, han fet possible la realització 
de les diverses activitats que ara presentem. 

Finalment, no només vull destacar l’admiració que em mereixen les persones i 
institucions dels països amb qui cooperem, per tota la tasca que porten a terme 
en circumstàncies realment adverses, sinó també el meu agraïment per haver 
tingut l’oportunitat d’aprendre tant d’ells.   

Rafael Ribó
Síndic de greuges de Catalunya

Desembre 2009
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Introducció

Des de l’any 1999 el Síndic de Greuges de Catalunya destina una part 
del seu pressupost a desenvolupar projectes de cooperació internacio-
nal. Aquesta contribució ha anat augmentant progressivament i se si-
tua actualment per sobre del 0,7% del pressupost anual de la institució. 

Amb aquesta tasca, el Síndic pretén contribuir a l’enfortiment de 
l’estat de dret, l’Administració de justícia, i la promoció i la defensa 
dels drets humans en altres països per mitjà de projectes específics, 
visites d’estudi d’intercanvi, seminaris de formació, taules rodones, 
conferències i assessorament tècnic continuat a institucions públiques 
d’altres països.

Des que va començar, l’activitat de cooperació del Síndic s’ha desen-
volupat bàsicament als Balcans, especialment a Bòsnia i Hercegovi-
na i a Sèrbia, on ha col·laborat amb institucions d’ombudsman (de-
fensors del poble), parlamentaris, jutges, fiscals, advocats i tècnics de 
l’Administració.
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Característiques de la cooperació del Síndic:

•	 Caràcter institucional: tots els projectes es 
basen en la cooperació entre la institució del 
Síndic de Greuges i les institucions públiques 
de l’àrea esmentada, amb la implicació total 
d’aquestes últimes.

•	 Assistència tècnica i jurídica integral: es 
col·labora amb les institucions d’ombudsman, 
col·legis d’advocats, associacions de jut-
ges i fiscals i altres institucions similars en 
l’àmbit de l’assessorament jurídic, la forma-
ció i l’intercanvi d’experiències professionals. 

•	 Interrelació entre les diferents comunitats 
culturals de la regió: es promou la participa-
ció conjunta de juristes de diferents comuni-
tats, procedents del mateix país o de diversos 
països dels Balcans, fet  que contribueix a la 
reconciliació.

Com a institució directora dels projectes de 
cooperació, el Síndic de Greuges disposa d’un 
equip encarregat d’executar-los, integrat per les 
dues coordinadores de projectes de cooperació 
(la cap de Relacions Exteriors i Cooperació de 
la institució, Judit Salas, i una tècnica externa, 
Arantxa Díaz) i dues ajudants en el terreny, una 
a Sèrbia i l’altra a Bòsnia i Hercegovina, ciuta-
danes dels països en qüestió. Segons el tema 
que es tracti també es desplaça als Balcans el 
personal directiu o assessor del Síndic de Greu-
ges o d’altres institucions col·laboradores.

A banda dels seus projectes de cooperació, el 
Síndic també participa en conferències i debats 
organitzats per altres institucions i acull visites 
d’estudi a petició d’altres organitzacions locals 
o internacionals.

Aquesta publicació, tanmateix, té per objec-
tiu presentar els projectes propis del Síndic de 
Greuges de Catalunya al llarg de deu anys, els 
quals han estat cofinançats bàsicament per 
l’AECID, l’ACCD i la Missió de l’OSCE a Sèrbia.

Reunió amb el president del Consell General de la Judicatura 
i la Fiscalia. Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina, maig 2008.

Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. 
Zrenjanin, Sèrbia, desembre 2005.

Des de l’any 1999 fins el 2003 l’activitat de coopera-
ció internacional del Síndic va tenir lloc en el marc 
del denominat Programa institucional de coopera-
ció, dirigit conjuntament pel Síndic, el Defensor del 
Poble i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid.

A partir de l’any 2004 el Síndic dirigeix i execu-
ta els seus propis projectes en solitari.
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La tasca de cooperació del Síndic s’ha anat adaptant, en cada mo-
ment, a les necessitats de les institucions i els territoris. Així, en un 
primer moment, l’any 1999, es va actuar en resposta a la demanda 
de suport dels Ombudsman de la Federació de Bòsnia i Hercegovina, 
quan encara eren molt recents les conseqüències de la guerra i portar 
a terme la seva missió era molt complicat. Els anys 1999 i 2000, el sol 
fet de reunir juristes de les tres comunitats bosnianes (croats, serbis 
i bosníacs) per  tractar temes de drets humans i poder arribar a con-
clusions comunes era un assoliment en si mateix.  En aquest context 
s’emmarquen activitats, com ara la taula rodona a Banja Luka, sobre 
l’experiència dels advocats davant el Tribunal de l’Haia, o les visites 
d’estudi a casa nostra d’operadors jurídics de les tres comunitats. 

L’any 2001, poc després de la caiguda del règim de Milosevic, l’activitat 
del Síndic es va estendre al que en aquell moment encara era Iugoslàvia.  
Els esforços del Síndic es van concentrar, a Sèrbia, en la implementació 
del model espanyol d’assistència jurídica gratuïta. Sorgeix així un exi-

El perquè de la cooperació del Síndic
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tós projecte pilot a la localitat de Nis, propera a 
Kosovo, amb molts refugiats i necessitats socials 
urgents, on el projecte és molt benvingut pels 
ciutadans. Els bons resultats a Nis fan que altres 
ajuntaments i col·legis d’advocats vulguin unir-
se per oferir aquest servei als ciutadans. Poste-
riorment, atesa la previsió que la Constitució de 
Sèrbia de 2006 fa de l’assistència jurídica i el fet 
que la prestació d’aquest servei sigui un requisit 
per formar part de la UE, l’objectiu del Síndic és 
demostrar que el sistema és viable a tot Sèrbia 
i, per tant, s’instaura, a escala reduïda, en tota 
una regió, la Província Autònoma de Vojvodina.  

Pel que fa a la institució de l’ombudsman, el 
Síndic ja va començar a participar en la dis-
cussió dels projectes de llei de l’Ombudsman 
de Iugoslàvia l’any 2001. Més tard, a mesura 
que la divisió territorial anava evolucionant, 
va col·laborar amb els  parlaments de Sèr-
bia i Montenegro en la promoció de la creació 
d’institucions d’ombudsman en aquests terri-
toris, així com amb el Parlament de la regió de 
Vojvodina. Després que l’any 2007 es creés la 
institució de l’Ombudsman de Sèrbia, el Síndic 
ha treballat en projectes específics de suport a 
la institució a llarg termini. 
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Des de l’any 1999 fins el 2003, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Defensor 
del Poble d’Espanya i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid van portar a ter-
me conjuntament una tasca de cooperació per mitjà del denominat Programa 
institucional de cooperació.

En un primer moment l’àmbit geogràfic d’actuació va ser Bòsnia i Hercegovi-
na. L’any 2001 el radi d’acció del programa es va ampliar fins a Kosovo, Mon-
tenegro i Sèrbia, i un any més tard, també a Macedònia.

L’activitat desenvolupada en el marc d’aquest programa va ser cofinança-
da majoritàriament per l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional per al Desenvolupament) i es va orientar a refermar les institucions 
d’ombudsman (defensors del poble), l’advocacia i el poder judicial dels terri-
toris beneficiaris. 

Així, es va treballar amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia dels diferents agents 
jurídics (judicials i extrajudicials) que intervenen en la protecció dels drets i 
les llibertats dels ciutadans, facilitar la transició democràtica i la integració a 
la Unió Europea d’aquests països i promoure-hi les condicions favorables per 
a la sostenibilitat del sistema jurídic i polític.

Programa institucional 
de cooperació (1999-2003)
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Objectiu específic  
• Promoció de la creació d’institucions i conso-

lidació de les existents

Institucions participants
• Ombudsman de Drets Humans de Bòsnia i 

Hercegovina

• Ombudsman de la Federació de Bòsnia i Her-
cegovina

• Ombudsman de la Republika Srpska (Bòsnia 
i Hercegovina)

• Ombudsperson de Kosovo

• Parlaments de Montenegro i Sèrbia

Activitats 
• Visites d’estudi a Barcelona i Madrid per a la 

formació del personal de l’Ombudsman

• Discussió del Projecte de llei de l’Ombudsman 
de la Republika Srpska

• Discussió de les iniciatives orientades a 
l’establiment de la institució a Sèrbia i Mon-
tenegro

• Visita d’estudi a Barcelona i Madrid per divulgar 
la institució entre els parlamentaris de Sèrbia i 
Montenegro amb vista a una futura discussió 
de la llei de creació de l’ombudsman en els res-
pectius parlaments

•	

Resultats que cal destacar

• Incorporació a les regles internes de pro-
cediment de l’Ombudsman de la Fede-
ració de Bòsnia i Hercegovina d’alguns 
aspectes analitzats a les visites d’estudi

• Primera formació a l’estranger dels Om-
budsman de la Republika Srpska (Bòs-
nia i Hercegovina)

L’Ombudsman
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Objectiu específic

• Promoció dels col·legis d’advocats 
com a instruments de garantia 
de qualitat professional dels seus 
col·legiats

• Assessorament en l’organització 
del servei d’orientació jurídica i de 
torn d’ofici

Institucions participants

• Col·legi d’Advocats de la Federació 
de Bòsnia i Hercegovina

• Col·legi d’Advocats de la Republika 
Srpska (Bòsnia i Hercegovina)

• Col·legi d’Advocats de Iugoslàvia

• Col·legi d’Advocats de Sèrbia

• Col·legi d’Advocats de Montenegro

• Col·legi d’Advocats de Macedònia

Activitats

• Visites d’estudi a Barcelona i Ma-
drid dels membres de les juntes 
directives dels col·legis

• Taula rodona a Banja Luka (Bòsnia 
i Hercegovina) sobre l’experiència 
dels advocats davant el Tribu-
nal de l’Haia, amb la participació 
d’advocats bosnians, serbis i mon-
tenegrins 

• Projecte pilot a Nis (Sèrbia) 
d’assistència jurídica gratuïta

Resultats que cal destacar

• Inici de la col·laboració entre 
els dos col·legis d’advocats de 
Bòsnia i Hercegovina

• Represa dels contactes entre 
els advocats dels diferents ter- 
ritoris des que va acabar el 
conflicte bèl·lic

• Continuïtat en el temps del 
sistema d’asistència jurídica 
gratuïta creat amb el projec-
te pilot dut a terme a la ciutat 
Sèrbia de Nis, antecedent im-
mediat de l’extensió del siste-
ma pel territori serbi 

L’Advocacia 
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L’Administració de justícia

Objectiu específic

• Promoció de la independència del poder ju-
dicial tot fomentant òrgans de govern inde-
pendents

• Participació en l’especialització de jutges i 
fiscals 

• Foment de la col·laboració del poder judicial 
amb altres agents de protecció dels drets i les 
llibertats  i amb la resta d’operadors jurídics

Institucions participants

• Associacions de jutges i fiscals de Bòsnia i 
Hercegovina, Sèrbia i Macedònia

• Fiscalies de la Federació de Bòsnia i Hercego-
vina, la Republika Srpska, Sèrbia i Montenegro

• Junta de Coordinació per a la formació de jut-
ges i fiscals a la Federació de Bòsnia i Herce-
govina i la Republika Srpska

Activitats

• Seminaris sobre la independència judicial
• Taules rodones per a jutges i fiscals especia-

litzats
• Visita d’estudi a Barcelona  i Madrid de jutges 

i fiscals

Resultats que cal destacar

• Projecte de llei relatiu a la formació de 
jutges i fiscals basat en l’experiència de 
l’Escola Judicial Espanyola
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Des de l’any 2002 i fins a l’actualitat, el Síndic de Greuges de Catalunya, 
amb fons propis, de l’AECID (Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional per al Desenvolupament) i l’ACCD (Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament) ha estat promovent la institucionalització d’un 
model d’assistència jurídica gratuïta per mitjà de projectes de cooperació 
que han instaurat un sistema que actualment s’està mantenint amb fons 
de l’administració sèrbia. 

Aquest model d’assistència jurídica gratuïta es basa en el sistema es-
panyol, que consisteix en un servei d’orientació jurídica i un servei de 
torn d’ofici.

Servei d’orientació jurídica: s’ofereix assessorament jurídic gratuït 
a totes les persones que hi acudeixen, s’informa sobre si un assump-
te requereix o no la designació d’un advocat o s’adreça la persona a 
la institució competent per resoldre el seu problema.

Torn d’ofici: defensa lletrada gratuïta davant dels tribunals dels 
drets de les persones que no tenen recursos econòmics i que així ho 
acrediten d’acord amb els criteris i els barems establerts.

La sol·licitud per a demanar la designació d’un advocat gratuït 
està disponible tant als serveis d’orientació jurídica com als ajun-
taments on es reuneixen les comissions d’avaluació. Aquestes co-
missions, integrades per representants del Col·legi d’Advocats i de 
l’Administració, estimen o desestimen la sol·licitud en funció de 
si la documentació presentada acredita o no que els ingressos del 
sol·licitant no superen el topall fixat. Una altra causa de desestima-
ció és que la pretensió no tingui fonaments jurídics que la facin via-
ble davant dels tribunals (pretensió manifestament insostenible).

Tots dos serveis es conceben com a serveis públics finançats per 
l’Administració sèrbia i prestats pels col·legis d’advocats, que en tenen 
encarregada la gestió. 

Sobre la base d’aquest model, 10.500 persones són ateses anualment als 
serveis d’orientació jurídica implantats a Sèrbia i més d’un miler són be-
neficiàries del torn d’ofici.

Instauració d’un sistema d’assistència 
jurídica gratuïta a Sèrbia (2004-2010) 
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El Síndic de Greuges, en col·laboració amb el 
Consell de l’Advocacia Catalana, ha pro-
porcionat a les institucions sèrbies 
la formació prèvia necessària 
per posar en marxa el sis-
tema i ha fet el seguiment 
dels serveis a cada munici-
pi participant, per mitjà de 
tallers i reunions. També ha 
assessorat en les campanyes 
informatives adreçades a la 
població per a donar a conèixer 
els serveis.

Així mateix, el Síndic ha tre-
ballat en dos nivells: l’extensió 
progressiva del sistema pel terri-
tori de Sèrbia i la sensibilització 
de les autoritats sèrbies sobre la 
idoneïtat d’institucionalitzar un 
sistema com aquest a tot Sèrbia, 
per mitjà de la seva regulació le-
gal, atesos els bons resultats acon-
seguits. 

Gràcies als projectes de coope-
ració impulsats pel Síndic en 
aquest àmbit, s’han instaurat serveis 
d’assistència jurídica gratuïta a diver-
sos municipis serbis. A partir de l’any 2008, 
es fa un salt qualitatiu important, ja que es 
passa d’un àmbit estrictament municipal a 
un àmbit regional, que abasta tota la regió 
de Vojvodina.

Així doncs, als municipis de Nis, Pancevo, Sa-
bac, Zrenjanin, Prokuplje, Lebane, Vlasotince 
i Novi Beograd, on es va instaurar el sistema 
entre els anys 2003 i 2007, era l’ajuntament 
qui es feia càrrec tant de les despeses del ser-
vei d’orientació jurídica com del torn d’ofici 
i, per tant, l’accés a aquests serveis estava 
limitat als residents d’aquells municipis.

Any d'inici de SOJ (Servei 
d'Orientació Jurídica) i TO 
(Torn d'Ofici)
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En canvi, des de l’any 2008, a Vojvo-
dina, els serveis d’orientació jurídi-
ca són finançats per diversos ajun-
taments, mentre que el torn d’ofici 
és sufragat pel Consell Executiu de 
Vojvodina (govern regional). 

Els catorze serveis oberts a tot Vo-
jvodina, atès el seu repartiment 
geogràfic, donen cobertura a tots 
els ciutadans de Vojvodina.

D’altra banda, el fet que el Con-
sell Executiu sigui responsable del 

finançament del torn d’ofici com-
porta que en pugui ser beneficia-
ri qualsevol ciutadà de Vojvodina, 
amb independència del seu muni-
cipi de residència, sempre que re-
uneixi els requisits econòmics ne-
cessaris. 

Per tant, Vojvodina disposa d’un sis-
tema global d’assistència jurídica 
gratuïta sufragat amb fons públics.

 
 

presta
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Resultats que cal destacar

• Les persones desafavorides econò-
micament accedeixen a la justícia 
en condicions d’igualtat respecte 
d’aquelles que tenen recursos econò-
mics, és a dir, per mitjà d’un advocat 
en exercici, independent i autònom, 
sotmès a les normes deontològiques 
el compliment de les quals garan-
teixen els col·legis d’advocats.

• Suport formal i exprés de les institu-
cions governamentals sèrbies: el 14 
d’abril de 2005 el Parlament de Voj-
vodina va aprovar una recomana-
ció dirigida a tots els ajuntaments 
d’aquesta província autònoma en el 
sentit que establissin aquest sistema; 
el 6 de juny del mateix any, el mi-
nistre d’Administracions Públiques i 
Locals, Zoran Loncar, va fer arribar 
a tots els ajuntaments de Sèrbia una 
recomanació en el mateix sentit. 

• A partir de la constatació  que aquest 
model és vàlid com a sistema integral 
aplicat a un territori supramunicipal, 
s’està aconseguint demostrar, a es-
cala reduïda, que el sistema pot fun-
cionar a tot Sèrbia. L’experiència de 
Vojvodina quant a costos i estadísti-
ques és un referent clar que cal tenir 
en compte pel que fa al sistema que 
s’hagi d’implantar  a tot Sèrbia.

• S’ha creat una xarxa institucional 
organitzada i amb resultats satisfac-
toris a un cost burocràtic i econòmic 
molt baix. El sistema és viable i soste-
nible en la mesura que es manté amb 
fons de l’Administració sèrbia.

 
 



16

L’any 2005 el Síndic i l’ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament) van signar un conveni de col·laboració per posar en marxa aquest  
projecte, que es va dur a terme amb el suport logístic de l’ONG local Balkan 
Human Rights Network (Xarxa balcànica de drets humans), de l'abril de 2005 
a maig de 2008.

La finalitat d’aquesta iniciativa era afavorir, mitjançant la creació de vies 
institucionalitzades i permanents, la col·laboració entre les institucions 
d’ombudsman, la fiscalia i el poder judicial de Bòsnia i Hercegovina, així com 
entre altres institucions vinculades a la protecció de menors maltractats.

I això, amb un doble objectiu. D’una banda, permetre que la detecció que 
l’Ombudsman fa d’aspectes que cal millorar o corregir en el funcionament de 
l’Administració de justícia puguin tenir un nivell més alt d’aplicació.

De l’altra, coordinar les actuacions de totes les institucions implicades en la 
prevenció i la investigació de maltractaments als infants, perquè només es 
duguin a terme les accions estrictament necessàries i s’eviti que s’agreugi la 
delicada situació emocional i victimització del menor.

L’instrument per assolir el primer objectiu va ser la signatura d’un conveni 
de col·laboració entre les institucions d’ombudsman de Bòsnia i Hercegovina i 
el Consell General de la Judicatura i la Fiscalia de Bòsnia i Hercegovina. I per 
assolir-ne el segon, l’elaboració d’un protocol d’actuacions en casos de mal-
tractaments als infants, en què van participar totes les institucions compe-
tents en la detecció, la prevenció i l’actuació en l’àmbit dels maltractaments 
infantils1 .

El Síndic ja havia estat el promotor de l’elaboració d’aquests dos instruments 
a Catalunya i, per tant, la seva experiència en aquest sentit es va poder utilit-
zar a Bòsnia i Hercegovina.

L’ombudsman com a impulsor de millores 
en l’Administració de justícia de Bòsnia i 
Hercegovina (2005-2008)

1 Ministeri de Drets Humans i Refugiats de BiH, Consell General de la Judicatura i la Fiscalia de BiH, Minis-
teri de Treball i Política Social de la Federació de BiH, Ministeri de Salut de la Federació de BiH, Ministeri 
de Salut i Protecció Social de la Republika Srpska (RS), ministeris d’Afers Interiors de la Federació de BiH 
i la RS, ministeris de Justícia de la Federació de BiH i la RS, Ministeri d’Educació i Ciència de la Federació 
de BiH, Ministeri d’Educació i Cultura de la Republika Srpska, associacions de metges forenses de la Fe-
deració de BiH i la RS,  Ombudsman de la Federació de BiH i la RS.
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Resultats que cal destacar

Conveni de col·laboració entre els om-
budsman i el Consell General de la Judica-
tura i la Fiscalia de Bòsnia i Hercegovina 

• Es va signar el 29 de novembre de 
2005. Estableix reunions periòdiques, 
l’intercanvi d’informes, la formació so-
bre la institució de l’ombudsman dirigi-
da a jutges i fiscals, i el treball conjunt 
en propostes dirigides al poder execu-
tiu i legislatiu, entre altres instruments 
de col·laboració.

Protocol marc d’actuacions en casos de 
maltractaments als infants 

• Es va presentar oficialment el 28 de 
maig de 2008, després d’un acurat i la-
boriós procés de discussió i redacció, 
dirigit a garantir el consens entre les 
quinze institucions competents en la 
matèria que formaven part del grup 
de treball.

• El Protocol regula una coordinació efi-
caç entre les diverses institucions im-
plicades i afavoreix, sense minva de 
les garanties processals, assistencials 
i de protecció, que les actuacions que 
es portin a terme amb l’infant siguin 
les  estrictament necessàries per evitar 
la repetició de dil·ligències que puguin 
agreujar la seva situació emocional. 
També inclou totes les passes que fan 
possible una identificació més acurada 
dels casos d’abusos, i les mesures que 
han d’adoptar les diverses institucions 
de forma coordinada.



18

El suport del Síndic a l’Ombudsman de Sèrbia s’ha concretat en dos projec-
tes, successius en el temps, que han permès abordar en un primer moment  
les necessitats genèriques de la institució per passar, posteriorment, a tre-
ballar principalment en dues àrees concretes.

En data 28 de setembre de 2007, el Síndic i la Missió de l'OSCE a Sèrbia (Or-
ganització per a la Seguretat i Cooperació a Europa) van signar un primer 
memoràndum d’entesa per mitjà del qual es comprometien a portar a terme 
activitats de suport a l'Ombudsman de Sèrbia, institució que s’havia creat 
recentment.

L'ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) va aportar els 
fons necessaris perquè el Síndic pogués participar en el projecte, el qual va es-
tar cofinançat per la mateixa OSCE.

L'oficina de l'Ombudsman de Sèrbia va començar a ser operativa a final de 
2007, per tant, les diverses activitats es van dur a terme durant l'any 2008.

En el marc d'aquest projecte, una delegació encapçalada per l'ombudsman va 
fer una visita d’estudi al Síndic. També es van organitzar quatre conferències 
de divulgació de la institució a Serbia sobre l'àmbit dels tribunals, la protecció 
dels drets dels infants, la col·laboració amb els ombudsman municipals i, final-
ment, els drets de les minories nacionals.

Així mateix, l’adjunta al síndic, en qualitat d’experta,  va elaborar un infor-
me detallat sobre els punts forts i els punts febles de la institució sèrbia i va 
formular propostes per orientar-la i millorar-ne l’eficàcia, com a resultat de 
l’estudi realitzat durant tres mesos d’estada a Sèrbia.

Cal destacar que, amb aquest projecte, el Síndic ha estat la primera institució 
d'ombudsman, en l'àmbit internacional, a oferir assistència tècnica completa a 
aquesta institució homòloga.

Suport a l’Ombudsman de Sèrbia 
(2008-2010)
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Resultat que cal destacar: 

• Primer informe exhaustiu sobre el fun-
cionament de l’Ombudsman de Sèrbia, 
a partir de l’estudi de diferents qües-
tions (la normativa reguladora, fun-
cions principals, funcions accessòries, 
estructura organitzativa, recursos i 
circuits interns, àmbit competencial, 
relacions amb altres institucions i 
projecció pública i internacional), que 
apunta un seguit de recomanacions 
per millorar i fer més efectiva la tasca 
de la institució.

Com a conseqüència dels bons resultats 
aconseguits, l’11 de maig de 2009, el Síndic 
i l'OSCE van signar un altre memoràndum 
d’entesa amb l’objectiu de reforçar dues 
àrees concretes de la institució sèrbia, la 
dedicada a les persones privades de lliber-
tat i la dels drets dels infants.

Aquest projecte, que està previst que 
s'executi fins a l'octubre de 2010, amb el 
cofinançament de l'AECID (Agència Es-
panyola de Cooperació Internacional per 
al Desenvolupament), pretén aconseguir 
els següents resultats concrets:

• Web especialitzada de l'Ombudsman 
per a infants i joves 

• Material divulgatiu per a estudiants de 
primària i secundària 

• Normes internes de procediment per 
aplicar a la supervisió in situ de llocs on 
es troben persones privades de llibertat 

• Document estratègic de campanya 
adreçada a persones privades de llibertat 

• Estratègia general de comunicació 

Coordinadores dels projectes:
Arantxa Díaz

Judit Salas

Dades de contacte:
Judit Salas

Cap de Relacions Exteriors i Cooperació

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7

08003 Barcelona
T +34 933 018 075 F +34 933 013 187

jsalas@sindic.cat
www.sindic.cat
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