


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA

De  comprovació  formal  de  les  candidatures  presentades  en  el  marc  del  procés  de
participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de
Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

1.- Antecedents del present informe

Mitjançant Decret 13486  del  9 d’agost de 2022 es van  confirmar  les « bases del procés de
participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a
municipal de Greuges de Terrassa», text aprovat el 18 de setembre de 2017 i que tenen per
objecte establir les normes de funcionament del procés de participació  per a la presentació de
candidatures i recollida de suports per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa
previst a l’article 4rt del Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges de Terrassa.

D’acord amb les referides bases, un cop finaltizat el termini de presentació de candidatures, la
Comissió  Tècnica  del  procés  procedirà  a  fer  la  comprovació  formal  de  les  candidatures
presentades per  tal  de verificar  que les mateixes reuneixen les condicions d’elegibilitat,  no
incompatibilitat, i que la documentació presentada s’adequa als requeriments establerts en la
convocatòria.

Efectuat  aquest  tràmit  de  comprovació  la  Comissió  Tècnica  donarà  trasllat  a  la  Comissió
Ciutadana de Seguiment de la informació comprensiva de les actuacions de comprovació i
verificació  de  les  candidatures,  a  l’efecte  que  pugui  prendre  en  consideració  la  validació
d’aquest resultat.

2.-  Candidatures presentades dins del termini

El  calendari  del  procés  de  participació  preveu  com a  fase  segona,  la  de  presentació  de
candidatures, fitxant a aquests efectes un termini de 30 dies hàbils, del 26 de setembre al 4 de
novembre d’enguany, ambdós inclosos.

Durant el termini de presentació de candidatures s’han presentat les següents propostes de
candidatura:

Data Registre Candidat/ Candidata Presentació
1 26/9/22 2022/146991 Pau Cònsola Pàrraga -Observatori Drets Socials de Terrassa
2 26/10/22 2022/165199 El Mustapha Ben El Fassi Mezouar A títol personal
3 31/10/22 2022/167492 Manuel Pérez Díaz A títol personal
4 31/10/22 2022/167639 Ignasi Puig Ventalló A títol personal
5 31/10/22 2022/169843 Mònica Olmo Forte A títol personal
6 4/11/22 2022/170579 Cristina Valverde Molina -GAM Vallés

-AIDE
-AVV Barri d’Egara
-AVV Ca n’Aurell
-Col·lectiu de dones de Ca n’Anglada
-ACPAE
-Assocació Catalana Defensa Personal
Científica

7 4/11/22 2022/170654 Miriam Esther Boira Salvia A títol personal
8 4/11/22 2022/170659 Juan Enrique Latorre Raez A títol personal



Respecte les candidatures presentades per entitats/institucions, s’ha verificat que compleixen
els requisits que es recullen al punt 6.1.b) de les Bases reguladores i que s’acompanyen de la
documentació següent:

a)  Document  acreditatiu  de  l’acord adoptat  proposant  la  presentació  d’una  candidatura.  El
document identificar la data i òrgan que va adoptar l’acord, així com el nom de la persona que
signa i el càrrec que ocupa dins l’entitat proposant.

b) Declaració d’acceptació de la candidatura, signada per la persona que ha estat proposada.

3.-  Candidatures presentades fora del termini

A data de l’informe no s’ha enregistrat cap candidatura fora de termini.

4.- Comprovació i verificació de les candidatures presentades

D’acord amb la previsió de les bases que regeixen el procés, poden presentar candidatures:

a) A títol individual, les persones que a la data d’inici del termini de presentació de propostes
reuneixin les condicions establertes a l’article 5è del Reglament  del Síndic/a de greuges de
Terrassa: Ésser major d'edat, gaudir  de la plenitud de drets civils i  polítics, tenir la condició
política catalana i ser veí o veïna de Terrassa.

b) Les associacions i  col•lectius de la ciutat que s’especifiquen a continuació també podran
presentar una persona com a candidata. La persona que sigui proposada haurà de reunir les
condicions establertes a l’apartat (a) anterior:

 Entitats i associacions de la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions Ciutadanes (RMEAC) 

 Persones jurídiques no compreses en el punt anterior, sempre que estiguin inscrites en
el Registre de Grups d’Interès de Catalunya en l’àmbit territorial de Terrassa.

 Altres  col•lectius  de  la  ciutat,  entenent  per  aquests,  a  l’efecte  d’aquest  procés,  les
plataformes,  les  xarxes  o  altres  formes  d’activitat  col•lectiva  que  no  disposin  de
personalitat jurídica i que estiguin inscrites en el Registre Municipal de Participació de la
Ciutadania.

La base vuitena de les que regulen el  procés també determina quina és la documentació
requerida.

En  data  d’avui,  9 de  novembre  de  2022 la  Comissió  Tècnica  procedeix  a  efectuar  la
comprovació prevista a la base 8.6 en relació a les candidatures presentades dins del termini
establert, amb el resultat següent:

Candidatura Presentació del
Projecte (1)

Presentació declaració condicions
d’elegibilitat (2)

Presentació
declaració causes
Incompatibilitat (3)

Pau Cònsola Pàrraga Sí Sí Sí
El Mustapha Ben El Fassi 
Mezouar

Sí Sí Sí

Manuel Pérez Díaz Sí Sí Sí
Ignasi Puig Ventalló Sí Sí Sí



Mònica Olmo Forte Sí Sí Sí
Cristina Valverde Molina Sí Sí Sí
Míriam Boria Salvia Sí Sí Sí
Juan Enrique Latorre Raez Sí Sí Sí

(1) Comprovació de la presentació del projecte de candidatura

Tots els candidats i candidates han presentat el seu respectiu Projecte de candidatura en el
que s'exposen les línies bàsiques del seu enfocament i el desenvolupament del càrrec.

(2 i 3) Comprovació i verificació condicions d’elegibilitat i no incompatibilitat

Tots  els  candidats  i  candidates  han  presentat  la  Declaració  Responsable  conforme
compleixen les condicions d’elegibilitat  previstes a l’article 5 del Reglament del Síndic/a
Municipal de Greuges de Terrassa.

Tots  els  candidats  i  candidates  han  presentat  la  Declaració  Responsable  de  causes
d’incompatibilitat  previstes a l’article 6 del  reglament del  Síndic/a Municipal  de Greuges de
Terrassa o, en cas de trobar-se incurs en alguna d’elles, compromís de resoldre-la d’acord
amb el previst a l’article 6.2 del reglament abans esmentat. 

Comprovació de la presentació de document de protecció de dades i autorització d’ús
d’imatge.

Tots els candidats i candidates han presentat autorització a l’Ajuntament de Terrassa per poder
publicar, distribuir i utilitzar en qualsevol mitjà i format, inclosos entre altres, materials gràfics,
audiovisuals,  publicitaris,  web  municipal,  xarxes  socials...amb  la  finalitat  d’informar  a  la
ciutadania sobre les candidatures al càrrec de  Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, de
forma gratuïta  i  sense  límit  territorial  ni  temporal,  d’acord  amb el  dret  a  la  pròpia  imatge
reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5
de maig, de Protecció Civil  del  dret a l’honor, a la intimitat  personal  i  familiar i  a la pròpia
imatge.

CONCLUSIONS

D’acord amb el  resultat  de la comprovació efectuada, la Comissió Tècnica emet el  present
informe i dona trasllat del mateix a la Comissió Ciutadana de Seguiment, per tal que prengui en
consideració l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Declarar  vàlides,  tota  vegada  que  s’han  presentat  dins  del  termini  establert  i
compleixen els requisits exigits a les bases del procés, les candidatures per a la Sindicatura
municipal de Greuges de Terrassa següents:

 Pau Cònsola Pàrraga
 El Mustapha Ben El Fassi
 Manuel Pérez Díaz
 Ignasi Puig Ventalló
 Mònica Olmo Forte
 Cristina Valverde Molina
 Míriam Boria Salvia
 Juan Enrique Latorre Raez



SEGON.- Autoritzar al President de la Comissió Ciutadana de Seguiment i Tinent d’alcalde de
l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa per tal que adopti la
resolució  de  formalització  de  la  declaració  de  validesa  i  admissió  de  les  candidatures
formulades  en  l’acord  anterior,  i  que  ordeni  la  notificació  de  la  dita  resolució  a  totes  les
persones interessades i es procedeixi a la publicació de les candidatures declarades vàlides a
la plataforma “Participa a Terrassa” 

Terrassa, 10 de novembre de 2022

Isidre Colás Castilla
President de la Comissió Tècnica

Documentació Annexa:

 Projectes presentats per les respectives candidatures.
 Declaracions responsables presentades per les respectives candidatures en relació a les 

condicions d’elegibilitat i causes d’incompatibilitat.













Els 4 Principis bàsics
1. Equitat
La més bàsica de totes les tasques d’una sindicatura de greuges és vetllar perquè totes les persones 
tinguin els mateixos drets i puguin desenvolupar la seva vida en igualtat d’oportunitats. Això ens 
porta al principi d’equitat, que es fixa en el resultat final de qualsevol acció. A diferència del principi 
d’igualtat, que es resumeix en oferir a tothom les mateixes oportunitats, l’equitat persegueix adap-
tar les actuacions a cada cas concret, per tal de compensar les desigualtats socials. L’equitat és, 
en definitiva, una forma de justícia social.

2. Drets de la Ciutadania
La base sobre la qual s’assenta la tasca del Síndic de Greuges o Defensor del Poble són els drets de 
la ciutadania —recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans— remarcant d’una manera 
molt especial els drets dels infants, que mereixen una especial protecció, els de les dones, que no 
són encara prou reconeguts en molts àmbits de la nostra societat, els de les persones grans, que no 
sempre reben el respecte que mereixen, els de les persones migrants que els veuen constantment 
vulnerats i massa sovint per l’administració pública i els de les persones amb diversitat funcional.

3. Proximitat i descentralització
Com a servei públic ens hem d’acostar a la ciutadania, que ja 
té prou feina amb les seves tasques diàries que són, en defini-
tiva, allò que fa funcionar la ciutat i el país. I d’una manera molt 
especial la Sindicatura de Greuges que, en moltes ocasions, 
serà el primer contacte que tindrà qualsevol persona en cas 
que senti que els seus drets no han estat respectats.

En aquest sentit, cal que la Sindicatura tingui espais oberts 
de participació descentralitzada, que es desplaci per tots els 
districtes de la ciutat i que pugui recollir de primera mà les 
diferents realitats socials de la ciutat. Que estigui en contacte 
permanent amb les diferents associacions de la ciutat i, fins 
i tot, estableixi acords de col·laboració mútua. També cal que 
faci difusió de la seva tasca, que aporti tota la informació 
necessària a la ciutadania i que estigui oberta a la seva parti-
cipació activa.

4. Bon govern
Finalment, cal que la bona gestió sigui una de les prioritats de la Sindicatura entenent per bona 
gestió l’eliminació de tantes barreres burocràtiques i administratives com sigui possible per facilitar 
l’accés de qualsevol ciutadana o ciutadà a la Sindicatura. El principi de Finestreta Única de l’admi-
nistració pública regirà les actuacions de la Sindicatura, que acompanyarà les persones en tots els 
àmbits de les diferents administracions públiques del país.

Un bon govern també ha de tenir en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible que es 
van fixar el setembre de 2015 en un acord històric de 193 països: l’Agenda 2030 per al Desenvo-
lupament Sostenible. En aquest document s’hi proposen 17 Objectius de Desenvolupament sos-
tenible en els quals els estats es comprometen a posar	fi	a	la	pobresa	i	a	la	fam, a combatre les 
desigualtats, a protegir els drets humans, especialment de les persones més excloses i de major 
vulnerabilitat, a promoure la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes, a 
construir	societats	pacífiques,	justes	i	inclusives i a garantir una protecció resilient del planeta i 
dels seus recursos naturals.

La persona, els 
seus drets i les 

seves necessitats 
han de ser al 

centre de l’acció 
del Síndic de 
Greuges de 

Terrassa









4. Lluita contra la desigualtat i la vulneració 
de Drets Fonamentals
Tot i que molts estats, entre ells l’estat espanyol, han sig-
nat la Declaració Universal dels Drets Humans, som enca-
ra molt lluny del respecte absolut a aquests drets sobre 
els quals es fonamenta la dignitat de les persones i les 
possibilitats de desenvolupament social per a tothom.

És en aquest sentit que la Sindicatura ha de fer el pos-
sible per ser accessible a tothom i ha de crear els me-
canismes necessaris per tal que tothom tingui coneixe-
ment de les seves funcions i trobi la manera d’accedir-hi 
amb facilitat evitant, d’aquesta manera, qualsevol forma 
d’exclusió.

També cal un compromís decidit a favor d’aquells 
col·lectius que pateixen algun tipus de discriminació: els 
infants, les dones, la gent gran, les persones migrants o 
les que pateixen alguna discapacitat. Cal que la Sindica-
tura tingui un model de ciutat clar, amb una veritable 
agenda social, que incorpori una visió global fent costat 
als col·lectius més vulnerables.

Declaració universal dels Drets 
Humans Emergents
Article 4. Dret a la igualtat de drets plena 
i efectiva. “Tots els éssers humans i tota 
comunitat tenen dret a la igualtat de 
drets plena i efectiva”. 

1. Dret a la igualtat d’oportunitats, que 
reconeix els drets continguts en aquesta 
Declaració sense cap tipus de discrimina-
ció per raó de raça, ètnia, color, gènere o 
orientació sexual, característiques genèti-
ques, idioma, religió, opinions polítiques 
o de qualsevol índole, origen nacional o 
social, pertinença a una minoria, fortuna, 
naixement, discapacitat, edat o qualsevol 
altra condició. Per a la realització de la 
igualtat, es prendrà en consideració l’exis-
tència i superació de les desigualtats de fet 
que l’erosionen, així com la importància 
d’identificar i satisfer necessitats particulars 
de grups humans i pobles, derivades de la 
seva condició o situació, sempre que això 
no redundi en discriminacions contra altres 
grups humans. 

2. Dret a la protecció dels col·lectius en 
situació de risc o d’exclusió, que reconeix a 
tota persona pertanyent a un col·lectiu en 
risc o a un poble en situació d’exclusió el 
dret a una protecció especial per part de 
les autoritats públiques. En particular : 

- Els nens, nenes i adolescents tenen dret a 
la protecció i atencions necessàries per al 
seu benestar i ple desenvolupament. 

- Les persones grans tenen dret a una vida 
digna i autònoma, així com a la protecció 
de la seva salut i a participar en la vida 
social i cultural. 

- Els immigrants, sigui quin sigui el seu 
estatus legal a l’estat d’acollida, tenen dret 
al reconeixement i gaudi dels drets procla-
mats en aquesta Declaració, així com a la 
tutela efectiva, per part de l’estat d’acollida, 
dels drets i llibertats fonamentals esta-
blerts en la Declaració Universal dels Drets 
Humans. 

- Les persones amb discapacitat, indepen-
dentment de la tipologia de la seva disca-
pacitat i del grau d’afectació, tenen dret a 
participari formar part activa de la societat, 
a contribuir a la seva articulació i desenvo-
lupament, a exercir la seva ciutadania amb 
drets i deures i a desenvolupar les seves 
capacitats.

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat

Art. II - PRINCIPI D’IGuALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ

1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes 
les persones que viuen a les ciutats signatàries, independent-
ment de la seva nacionalitat.

2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, 
sense cap discriminació per raó de color, edat, sexe o opció 
sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social 
o nivell d’ingressos

Art. IV - PROTECCIÓ DELS COL·LECTIuS I CIuTADANS MÉS VuL-
NERABLES

1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen 
dret a gaudir de mesures específiques de protecció.

2. Les persones discapacitades gaudeixen d’una assistència 
municipal particular. Se’ls han d’adaptar els habitatges, els llocs 
de treball i de lleure. Els transports públics han de ser accessi-
bles a tothom.

3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a 
la població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a 
la ciutadania.

4. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal 
de facilitar la integració de tots els ciutadans i ciutadanes sigui 
quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i evitar els assen-
taments de caràcter excloent.





Els 5 Referents
1. La tasca feta per l’actual Síndica de Greuges de Terrassa · Continuïtat
L’actual Síndica de Greuges de Terrassa ha treballat activament per prestigiar	la	figura	de	la	Sindi-
catura, no només a Terrassa sinó arreu de Catalunya. La feina ben feta i la comunicació constant 
amb escoles, associacions i altres col·lectius han estat la seva eina principal i no pot haver-hi millor 
referent que la feina ben feta.

L’adopció de diversos documents d’àmbit internacional com a full de ruta de la seva acció també 
ha estat un encert ja que basar la seva feina en convenis internacionals d’obligat compliment o 
bé en propostes d’acció reconegudes arreu del món ha estat una manera d’aconseguir respostes 
positives per part de l’administració de la ciutat.

2. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat
Fou una inciativa dels municipis reunits en la 
1a Conferència Europea de Ciutats pels Drets 
Humans (Barcelona, 1998) en la commemora-
ció del 50è aniversari de la Declaració Universal 
dels Drets Humans. Davant la constatació que la 
Declaració Universal dels Drets Humans no ha 
arribat a una bona part de la població humana 
i que la majoria d’habitants del món viuen en 
zones urbanes, es va acordar elaborar una de-
claració que recollís els drets i obligacions dels 
ciutadans i ciutadanes en els pobles i ciutats així 
com les polítiques necessàries de proximitat 
per garantir aquests drets.

La Carta és un instrument polític basat en el 
principi que la ciutat és de totes aquelles per-
sones que l’habiten i totes elles tenen dret a la 
ciutat, als drets de ciutadania, i aporta als ajun-
taments un full de ruta per orientar les seves 
polítiques cap a la plena realització i efectivitat 
dels Drets Humans. 

3. La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents
Han passat més de 70 anys des de la Declaració Universal del Drets Humans i en aquests 70 anys 
les realitats socials han canviat molt i les necessitats de la població també. La Declaració Universal 
dels Drets Humans Emergents pretén actualitzar la Declaració de 1948 i ho fa en tres àmbits: nous 
drets —a la renda bàsica, a la mort digna, a migrar o els derivats de l’orientació sexual—, drets 
que ja estaven recollits però que necessiten noves interpretacions o actualitzacions —a la salut, 
a l’educació i al coneixement, seguretat vital, interculturalitat, tutela de totes les manifestacions de 
comunitat familiar— i drets que cal extendre a col·lectius que no n’han pogut gaudir —dret al 
matrimoni en qualsevol orientació sexual, dret al vot de la comunitat migrant—.

Els drets emergents aporten una nova concepció de la participació ciutadana. Pretenen la parti-
cipació activa de col·lectius que tradicionalment han tingut un nul o un escàs pes en la configura-
ció de les normes jurídiques nacionals, com les ONG, els moviments socials i les ciutats. Són, en 
definitiva, reivindicacions de la societat civil que aspira a un món més just i solidari.

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans a la Ciutat · Extret del preàmbul

La ciutat és, avui, l’espai de totes les trobades i, per 
tant, de totes les possibilitats.També és el terreny de 
totes les contradiccions i de tots els perills: en l’espai 
urbà de fronteres incertes apareixen totes les discrimi-
nacions arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu de 
les diferències culturals, mentre que, alhora, s’esbos-
sen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de 
solidaritat.

La vida a la ciutat també ens imposa actualment 
l’obligació de precisar millor determinats drets, ja que 
hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També 
ens imposa el reconeixement de nous drets: el res-
pecte del medi ambient, la garantia d’una alimentació 
sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d’intercanvi 
i lleure, etc.

Finalment, davant la crisi que assola la democràcia 
delegada en l’àmbit dels estats nacionals i la inquie-
tud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat 
apareix com el recurs a un nou espai polític i social.





Règim de retribucions
Tal i com descriu l’article 3.4 del reglament del Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, i d’acord 
amb allò que estableixen el Principis de Venècia, la meva candidatura preveu una dedicació exclu-
siva, la retribució prevista per a un Regidor de Govern i l’alta en el règim general de la Seguretat 
Social. Evidentment, aquesta dedicació exclusiva és incompatible amb qualsevol activitat professio-
nal, mercantil i laboral, excepte l’activitat docent.

Principis de Venècia

3. La institució de l’ombudsman ha de tenir un rang suficientment elevat, que es reflecteixi també en la remunera-
ció de l’ombudsman i en el seu règim de jubilació.

Pau Cónsola Párraga

pauconsola.cat

participa@pauconsola.cat

@pauconsola





Protecció de dades de caràcter personal 

En compliment del que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa tot seguit del tractament que es farà de les
vostres dades personals: 

Responsable del tractament: Ajuntament de Terrassa. c/ Raval de Montserrat, 14, 08221. Telèfon 93 739 70 00.

Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@terrassa.cat 

Finalitat del tractament: registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament i/o empreses
municipals depenents, per atendre o donar resposta a una petició, consulta, reclamació, etc. Base jurídica del tractament:
missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en
contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del servei peticionat. 

Categories de les dades: aquelles que s'estimi necessàries per a poder tramitar la sol·licitud (dades identificatives,  de
característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, dades laborals, d'informació comercial,
dades econòmico-financeres i d'assegurances, dades de transaccions, dades relatives a la comissió d'infraccions penals o
administratives i categories especials de dades personals). 

Terminis o criteris de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps
necessari  per a complir  amb la finalitat  per la què es varen facilitar  i  per depurar  les possibles responsabilitats  que es
puguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniràn adreçades als serveis de l'Ajuntament de Terrassa i/o a les
empreses municipals depenents. 

Transferències internacionals de dades: no estan previstes. 

Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al
tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@terrassa.cat o a
qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa.

Reclamació: si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Trobareu més informació sobre la nostra Política de Protecció de Dades a l'enllaç següent:

http://www.terrassa.cat/ca/protecciodades 

 
 

Notificació electrònica

1. Persones obligades a relacionar-se amb l'ajuntament per mitjans telemàtics

Les persones  jurídiques  (empreses,  entitats,  associacions,  organitzacions sindicals  de l'ajuntament,  etc.)  i  determinades
persones físiques (professionals, treballadors/res autònoms/es, treballadors/res municipals, sol·licitants i beneficiaris/es de
subvencions, etc), estan obligades a relacionar-se amb l'ajuntament de Terrassa per mitjans electrònics, i, per tant han de
realitzar tots els tràmits telemàticament a través de la Seu electrònica (https:// seuelectronica.terrassa.cat). 

Si, a partir del 2 de gener de 2019, alguna persona obligada presenta la seva sol·licitud presencialment, el servei responsable
del procediment la requerirà perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considera com
a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

Consulteu els articles 14 i 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i
l'Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica. 

2. Persones no obligades

Les persones físiques no obligades a la tramitació electrònica, poden escollir el mitjà de relació: telemàtic, presencial, etc. 

Per  poder  rebre  notificacions  municipals  electrònicament,  hauran  d'autoritzar  l'ús  d'aquest  canal,  marcant  la  casella
d'autorització i facilitant el correu electrònic i el telèfon mòbil de contacte. 

Més informació a https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/ajuda/notificacio-electronica. 
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davant la casa del “Tío Antonio”, oncle del meu pare, que va estar pres a Mauthausen. Va aprendre 

alemany amb els sacs de patates, les llaunes de conserva... i va exercir d’intèrpret. Va salvar 

moltes vides de les dutxes de gas. 

 

La mare va venir del Puerto Santa Maria (Cadis) a estudiar perruqueria i en conèixer el pare ja no 

va marxar... 

 

Jo vaig néixer a Terrassa el 1970, igual que els meus sis germans, tres nois i quatre noies. Tots 

terrassencs i el que més estimo del món. 

 

Vaig estudiar al Vedruna del carrer del Vall. Durant la primera adolescència, amb una companya 

de l’escola, anàvem dos cops per setmana a la Fundació Busquets per fer un taller de gimnàs i 

jocs amb els infants que estaven acollits o tutelats per l’administració. De petita ja tenia clar la 

importància de l’atenció social a persones amb risc o situació d’exclusió. Em costava entendre 

com aquells menors, sense la seva família a prop, podien tenir un somriure tan magnífic i ser tan 

agraïts amb el que fèiem. 

 

Un cop aprovada la selectivitat, amb 18 anys, em poso a treballar d’administrativa en una empresa 

de transports. Van ser 13 anys en un bon ambient laboral que em va permetre aprendre molt, 

arribant a ser la directora del departament d’incidències. Aquest lloc de treball em va permetre 

constatar que serveixo per resoldre reclamacions. L’any 2003 marxo a viure a Cambrils, on treballo 

6 anys en una notaria. 

 

L’any 2008 faig el viatge de la meva vida: Guatemala. Conec l’ ONG Ixmucané i col·laboro 

activament amb el seu projecte d’educació per a la dona maia. Avui dia segueixo en contacte i 

aportant el meu granet de sorra.  

 

Torno amb 38 anys i decideixo matricular-me en Dret a la UAB. Per fi faré la carrera que tant desitjo 

i que durant tant temps porto procrastinant. 

 

Durant els anys de carrera combino diferents feines amb els estudis. Trio fer el pràcticum a la 

Cambra de Comerç de Terrassa per veure per dins l’administració pública. Però davant tot, el que 

més necessito és posar en pràctica cada un dels drets que estudio i:  

 

- Col·laboro amb la Fundació Autònoma Solidària (FAS) en el Programa de Justícia, dinamitzant 

un taller d’esports per a homes al Centre Penitenciari de Can Brians (Set’08 – Maig’09). 
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- Participació en les III Jornades sobre Missions de Pau, organitzades per la Unitat de Dret 

Internacional Públic de la UAB amb la col·laboració de la Direcció General de Relacions 

Institucionals del Ministeri de Defensa (nov’09).  

 

- Col·laboro amb la FAS en el Programa de Justícia creant un taller per a dones relacionat amb 

temàtiques de la dona a la Presó de Can Brians (Set’09 – Maig’10). 

 

- TALLER D’ESTUDI ASSISTIT - IES Les Termes del Programa CROMA de la FAS, planificant, 

organitzant i dinamitzant activitats pedagògiques (Oct’09 – Maig’11). 

 
- Assisteixo a formacions d’Estrangeria, Cooperació per al desenvolupament, Mediació, Societat 

i Violència.  

 
Una vegada llicenciada treballo a diferents despatxos d’advocats sense deixar de banda cursos i 

formacions i el 2019, durant nou mesos, assisteixo al màster de “Desarrollo personal y liderazgo” 

de Borja Vilaseca, que em confirma que el meu propòsit de vida té molt a veure amb aquesta 

candidatura. 

 

Actualment compatibilitzo la meva professió d’advocada amb el treball que realitzo al Servei 

d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa.  Sempre en contacte amb diverses ONG. 

 

ENFOCAMENT: 

Tot el camí recorregut fins avui han consolidat les meves qualitats personals i professionals, tinc 

capacitat de lideratge per protegir i defensar els drets humans i prevenir-ne les violacions. He 

adquirit valors que promouen l’escolta activa, valors del treball col·lectiu i de cooperació fraterna. 

L’escolta a les persones i el fet de donar-los veu, ens ensenya a confiar en els altres, a tenir 

esperança i a fomentar l’observança del dret humanitari. A atendre, orientar i assessorar en 

l’exercici dels drets.  

 

Però també ens permet proveir l’accés a l’administració amb responsabilitat i compromís. És 

treballant plegats, amb dedicació i bona voluntat que podem canviar les coses. Aprenen junts a 

respectar les conviccions i les identitats, a sumar en comptes de separar. El canvi per crear una 

societat més justa i més preocupada pel benestar social i mediambiental és cosa de tothom.  

 

PRIORITATS: 

Sobre els drets humans està tot més que escrit, el paper ho aguanta tot però, per a mi, el més 

important és l’aplicació real i efectiva de cada un d’aquests drets. Per això primer de tot és donar 

prioritat a cada una de les persones que, pel motiu que sigui, acudeixen a la síndica de greuges, 
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per posar una queixa o per fer una consulta. Cada cas ha de ser atès de la millor manera, s’ha de 

generar un funcionament d’atenció al ciutadà que permeti detectar de la forma més encertada els 

problemes existents i les solucions que com Administració hem d’adoptar.  

 

La defensa dels drets humans i mediambientals són grans reptes que tenim per endavant. Drets 

civils, polítics, socials, culturals, econòmics, naturals... La prioritat és la millora de la vida de milers 

de persones que formen la ciutadania de Terrassa escoltant i donant solució a tot en general i a 

cada cas en particular, i vetllar per la prevalença d’aquests drets per a les generacions futures. 

Així i tot donem una pinzellada a algun d’aquests drets:  

 

- Dret a la salut amb una atenció primària de qualitat, sense llistes d’esperes. El funcionament 

d’aquest pilar és fonamental i és necessari un compromís perquè es materialitzi amb la major 

celeritat. Millorar la relació amb el nivell hospitalari. Recuperar el retallat en els últims anys. 

  

-Lluita contra la pobresa: és un urgent garantir un sistema de protecció més ajustat a les 

necessitats reals de les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica. El manteniment 

de l’habitatge habitual ha d’esdevenir una garantia. Adquireix importància distribuir amb 

coherència els habitatges que gestionen les administracions i donar respostes ràpides a les 

situacions d’emergència residencial motivades per la pèrdua de l’habitatge habitual. 

És urgent dissenyar polítiques per combatre l’augment desorbitat del preu de l’energia (electricitat, 

aigua, gas) la pujada desproporcionada i inhumana del seu cost ha incrementat les famílies que 

pateixen la pobresa energètica. 

 

-En l’àmbit de l’educació, és obligat un pacte contra la segregació escolar. En els últims 5 anys 

Catalunya ha reduït la segregació escolar només 4 punts percentuals tant a primària com a l’ESO, 

la reducció és molt feble i la ciutat de Terrassa és la tercera en major nombre d’habitants i és clau 

que l’Ajuntament tingui un paper actiu. Donar solució a una escolarització equilibrada faria un 

efecte bumerang i facilitaria poder donar solucions a altres molts problemes educatius, de gènere, 

diversitat, inclusió, discriminacions... 

 

-Drets lingüístics: el model lingüístic de Catalunya assegura el coneixement de les dues llengües 

oficials per part de tot l’alumnat en finalitzar l’ensenyament obligatori i és un model plenament vàlid, 

reconegut internacionalment com a bon model pedagògic, de convivència i respectuós amb els 

alumnes amb independència de les seves necessitats i de la seva procedència. 

 

- PRIORITAT A LA NO-DISCRIMINACIÓ per cap condició o circumstància personal o social. No 

pot ser que augmenti els atacs a persones per pertànyer a un col·lectiu específic. 
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-Missió de garantir el compliment de la igualtat efectiva de dones i homes.  

 

-Prevenció de la violència de gènere. 

 

-Prevenció de les agressions sexuals a menors. 

 

-Hi ha diferents tipus de família i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar s’ha 

d’adaptar a les necessitats reals de cada persona. 

 

-Drets de les persones grans amb atenció a la sol·licitud no volguda, millora de la Llei de la 

dependència aplicable també al col·lectiu de persones amb capacitats diverses en grau de 

dependència. 

 

-Drets de les persones amb capacitats diverses. L’atenció adequada a les necessitats de les 

persones en situació de vulnerabilitat per raó de dependència o de capacitats diverses ha de ser 

una prioritat i qualsevol actuació ha d’anar dirigida a què tota persona assoleixi la seva autonomia 

personal i participació efectiva en la societat. L’accessibilitat no pot mancar en cap situació. No pot 

ser que sortir al carrer per aquest col·lectiu, es converteix en un perill per l’estat deplorable de les 

voreres. La campanya “trenquem barreres” ha de ser veritat. 

 

-Escletxa digital:  hi ha un salt tecnològic sense precedents, avançant cap a un nou model de 

ciutat on la tecnologia i la innovació es converteixen en aliades clau: reforcen el sentit de 

col·lectivitat, permeten comunicacions ràpides i eficients, i dibuixen noves xarxes de connexions i 

relacions... Però no es pot deixar a ningú enrere, s’han de trobar solucions urgents als problemes 

de connectivitat, accés a serveis digital i d’Administració electrònica amb el que es troben els 

nostres majors. No pot ser que l’escletxa digital vagi en augment. La innovació tecnològica no ha 

de ser un factor d’augment de les desigualtats, sinó un element facilitador per la igualtat. 

 

- Protecció del medi natural: Rebaixar la contaminació. Un factor clau per a la protecció del medi 

ambient és l’assoliment d’una mobilitat sostenible per mitjà de l’impuls del transport públic, és 

important que hi hagi un augment progressiu de l’ús del transport públic. Lluitar contra el canvi 

climàtic, tenim un model de producció i consum que està exhaurint els recursos naturals i 

deteriorant els ecosistemes. 

 

-Drets civils i polítics: impedint amb contundència determinades actuacions policials sobretot 

amb menors. És crucial tractar els conflictes des d’un punt de vista educatiu, facilitant la 

comprensió de les raons i conseqüències que té el seu acte en qüestió. Fent especial menció als 

“menas” en situació de desemparament i vulnerabilitat.  
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OBJECTIUS: 

Donar compliment i garantia plena dels drets i les llibertats, amb un treball constant en favor de la 

bona administració, en virtut de l’encàrrec estatutari que defineix la missió del síndic/a.  

 

Vetllar pel bon funcionament de l’Ajuntament de Terrassa i les administracions de la ciutat essent 

supervisora però a la vegada col·laboradora amb l’objectiu d’ajudar a millorar la convivència del 

municipi. 

  

Complir amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

Col·laborar perquè es doni compliment a l’Agenda Urbana de Terrassa. 

 

Garantir la participació i apoderament de la ciutadania per a la promoció i millora dels serveis 

públics. 

 

Compromís a mantenir i ampliar les polítiques públiques que promouen i protegeixen els drets 

humans des de la no violència. 

 

“La construcció d’un món solidari, sense injustícies ni violència, només és possible si totes les 

nacions i tots els individus ens esforcem a promoure, arreu del món, els drets i les llibertats 

d’aquesta Declaració”. (Adaptació del Preàmbul de la Declaració Universal de Drets Humans). 

 

ORGANITZACIÓ: 

La sindica Municipal de Greuges està al capdavant d’una institució que ha de donar compliment a 

les obligacions inherents del càrrec que ostenta i per poder millorar la vida de les persones de 

Terrassa és necessari comptar amb un equip de professionals que treballin per donar resposta a 

tot el que aquesta institució comporta en un municipi amb un nombre d’habitants superior als 

220000. 

 

En la actualitat, amb la síndica treballen tres persones: una assessora jurídica, un comunicador i 

una administrativa. Aquest equip de cap de les maneres pot ser reduït, tot el contrari. 

 

Garantir els drets de la ciutadania comporta institucions que estiguin a l’altura i és necessari una 

dotació de recursos que permetin desenvolupar les funcions que per Llei són inherents.  
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RÈGIM DE RETRIBUCIÓ EN VIRTUT ART. 3.4 

Atesa la visió general d’aquest projecte per la candidatura de síndica municipal de greuges de 

Terrassa i les prioritats i objectius que es persegueixen, i atès les dimensions del municipi, el model 

retributiu adient és el de dedicació plena i exclusiva. De no ser així seria impossible poder donar 

resposta a les veritables necessitats de la ciutadania. 

 

A Terrassa, 3 de novembre de 2022. 

 

 

-Mónica Olmo Forte- 
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1- EXPERIENCIA PROFESIONAL. SERVICIOS PRESTADOS 
 
- Médico Interno Residente por concurso-oposición en el Servicio Docente de 

Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en 
Barcelona  (Enero-87/Enero-92) 

 
- Jefe de Residentes de Angiología y Cirugía Vascular (1991-92) 
 
- Médico Adjunto de Urgencias del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del 

Hospital de la  Santa Creu  i Sant Pau desde Agosto-94 hasta la actualidad. 
 
- Médico Adjunto de ACV en Hospital de Terrassa (Julio-91/Diciembre-91) 
 
- Medico Ajunto Interino de ACV en el Hospital Joan XXIII de Tarragona desde 

Enero-92/Agosto-92. 
 
- Médico Ajunto de ACV en el Hospital del Mar de Barcelona desde Agosto-92 hasta 

Febrero-94 en calidad de Técnico Superior en Medicina. 
 
- Médico Adjunto de ACV en el Hospital de la Creu Roja “Dos de Maig” de 

Barcelona desde Marzo-94 hasta Diciembre-95. 
 
- Médico Adjunto de ACV en la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell desde 

Febrero-96 hasta Septiembre-01. 
 
- Responsable del Departamento de Exploraciones  Hemodinámicas Vasculares del 

Centro Médico Teknon desde Septiembre-95. 
 
- Coordinador Nacional de Residentes en la Comisión Nacional de la Especialidad de 

Angiología y Cirugía Vascular por elección del Ministerio de Educación.  
 
- Secretario del Comité Organizador del III International Cerebro-Vascular 

Symposium y XI Joint Meeting European Carotid Surgery Trial. Barcelona-93 
 
- Director Médico Adjunto del Instituto Vascular Sala Planell desde Septiembre-01 

hasta Diciembre-04 
 
- Director de IDYTEC (Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades 

Circulatorias). Centro Médico Teknon. Desde Enero-2005 hasta lAbril-2010 
 
- Director del Institut de Malalties del Aparell Circulatori (IMAC) del Instituto 

Cardiovascular Teknon. Desde Abril de 2010 hasta la actualidad. 
 
- Coordinador de la Especialidad en Centro Medico Teknon desde 2004 a 2010 y 

desde 2014 a 2018 
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Mejoras en calidad asistencial: 
 
- Estancia de 1 mes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid (Abril-90). Motivo: 

Abordaje retroperitoneal de los Aneurismas Aórticos. 
 
- Estancia de 3 meses en Union Memorial Hospital de Baltimore (Maryland) adscrito 

a la John Hopkins University en el año 1991. Training en Cirugía Endovascular. 
 

 
 
2- EXPERIENCIA DOCENTE: 
 
- Profesor desde el año 1998 hasta la actualidad del Master Universitario de Medicina 

Estética, encargado de la sección de Flebología Estética en su vertiente teórica y 
práctica. 

 
- Profesor en los siguientes cursos de Doctorado : “Cirugía Vascular de Urgencias” 

(años 90 y 91) “Pie diabético” (año 91). “Isquemias Crónicas” (año 92). “III Curso 
de Patología Vascular” (año 92). 

 
-  Profesor del Master en Angiologia y Linfologia de la Universidad de Alcalá            
(Septiembre 2017) 
 
 
 
 
4-  TESIS DOCTORAL 
 
“Insuficiencia vertebrobasilar. Indicaciones, técnica y resultados de la cirugía de la 
arteria vertebral” . En preparación. 
 
 
5- ASISTENCIA A CONGRESOS, REUNIONES, SYMPOSIUMS... 
 
61 congresos, 10 reuniones, 19  symposiums y  14 cursos 
 
 
6- COMUNICACIONES, MESAS REDONDAS, POSTERS... 
 
 Participante en 96 comunicaciones orales, 8 posters y 6 conferencias  
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7 -    PUBLICACIONES: 
 
Autor y coautor de 36 publicaciones científicas en libros, revistas nacionales e 
internacionales 

 
 
8- SOCIEDADES CIENTIFICAS: 
 
 
- Miembro numerario de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. 
 
- Miembro numerario de la Societat Catalana d´Angiologia y Cirurgia Vascular. 
 
- Miembro numerario de la European Society for Vascular Surgery 
 
-     Vocal de la Junta del Capitulo de Flebología de la SEACV hasta 2014 
 
 
9- BECAS Y PREMIOS: 
 
 
- Beca de la Sociedad Española de Angiología  y Cirugía Vascular para completar 

formación MIR en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Abril-91 
 
- Premio Fernando Martorell a la mejor comunicación. Four limbs necrosis. Congreso 

Nacional de Angiología y Cirugía Vascular . Barcelona Junio 1990. Autor. 
 
- Premio Valls Serra a la mejor comunicación de la Societat Catalana de Angiologia y 

Cirurgia Vascular .  Generación de radicales libres de oxígeno durante el clampaje 
aórtico prolongado. Barcelona 1993. Coautor. 

 
- Premio al mejor Poster presentado en el Congreso Nacional de Angiología y Cirugía 

Vascular. Diagnóstico mediante AngioARM del Kinkin estenosante. Valencia 1999. 
Coautor. 
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10- PROYECTOS DE INVESTIGACION: 

 
Participante en 12 proyectos de investigación clínica y epidemiológica y en 2 de    
investigación básica. 
 
Cirujano Vascular Colaborador del estudio multicéntrico “European Carótid 
Surgery Trial” (ECST) de la Universidad de Edimburgo, bajo la dirección del Prof. 
Warlow. 
 
Miembro de la Comisión Técnica sobre Trombosis Venosas Profundas y 
Tromboembolismo Pulmonar. 
 
Miembro de la Comisión sobre el Proyecto CABEG (Estudio multicéntrico español 
sobre la utilización de Urokinasa en Isquemias Agudas y Trombosis Venosas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA 
SINDICATURA DE GREUGES DE TERRASSA 
 
 
 
 
 

 
Es necesario que todos tengamos presente que la 
protección a la gente del pueblo no se consideraba 
en la época medieval de importancia suficiente como 
para abordarla como un problema. 
 
La protección a la población considerada “normal” 
era inexistente en el siglo décimo. Durante varios 
siglos, en los condados catalanes había un tejido 
social el cual se caracterizaba por ser propietarios de 
tierras que contaban con el beneplácito de las 
autoridades reinantes que aplicaban el “Liber 
ludiciorum” con sus leyes aplicadas fielmente 
siguiendo sus ordenanzas. 
 
Este régimen siguió en vigor hasta que se produjo la 
revolución feudal donde hubo una lucha encarnizada 
para sustraer las tierras a los menos favorecidos, y 
así someterlas a su servidumbre. Ante los actos 
violentos que se sucedían se intentó crear un 
procedimiento que acabase con tales hechos. 
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Esto no era nada más que la Asamblea de Paç y 
Tregua de Dios, cuyo objetivo era acabar con esos 
hechos violentos y defender de algún modo a las 
clases menos agraciadas socialmente. El no 
cumplimiento de estas actitudes acabaría por traer la 
excomunión de los infractores. 
 
Eran tiempos difíciles en los que aquellos que no 
cumplían la “Tregua de Dios” podían ser 
excomulgados y privados de todos sus bienes 
materiales, de ellos y de su familia. Estas personas 
no serian tratados nunca como  cristianos y hasta se 
les negarían entierro digno. 
 
Estas personas no se consideraban “buenos 
cristianos” y su vida pasaba a ser un infierno en la 
Tierra, y serian exiliados 30 años de su lugar 
habitual de vivir como castigo. 
 
Se trataba , sin ninguna duda, de un sistema para 
controlar los excesos de los gobernantes, lo cual se 
traduciría en lo que hoy representa la figura del 
SINDIC DE GREUGES. 
 
Esta figura es la que hoy tenemos en gran parte de 
Catalunya y Terrassa, y que se encarga de vigilar si 
el alcalde o las autoridades municipales se exceden o 
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no ,en sus limitaciones del cargo y es esta la 
protección que tenemos los ciudadanos, aunque en 
estos tiempos sea un cargo laico y no religioso. 
 
En un mundo que cada vez desprecia más los 
derechos humanos y se abusa cada vez más del 
poder, la figura de la Sindicatura de Greuges ha de 
ser mayoritaria e independiente, cosa que no ocurre 
a menudo. 
 
La protección del débil e indefenso ha de ser 
prioritario para esta figura fuera de presiones 
externas , normalmente poderosas y con mucha 
influencia. 
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        DECALOGO DEL SINDIC DE GREUGES 
 
 
 
   -   Trabajar con colectivos diversos y acercar el  
Ayuntamiento a los barrios 
 
   -   Proximidad al ciudadano, trabajando con 
colectivos diversos 
 
   -    Exigir un buen Gobierno de transparencia al          
Ayuntamiento, tanto al Alcalde como a los  
diferentes regidores. 
 
    -      Defender los Derechos Humanos , 
especialmente en personas vulnerables 

 
- Acercar el Ayuntamiento a los barrios 

 
- Aumentar los espacios verdes de la ciudad, 

preocupándose de los asuntos 
medioambientales 

 
- Más agilidad y eficacia de los Servicios 

Públicos 
 

-  Transparencia de las Instituciones implicadas 
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-  Defensa del Medio Ambiente 
 

-  Y, sobre todo, igualdad entre hombres y 
mujeres en el ámbito de la ciudad  

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






