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Antecedents i marc regulador01



L'Ajuntament de Terrassa va aprovar el 30 d'octubre de 2003 la creació de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, enfortint els instruments de defensa i garantia
dels drets dels ciutadans i ciutadanes, en el marc de la seva autonomia organitzativa i la facultat que li atorga el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de regim local de Catalunya per introduir en l’àmbit de l’organització municipal la figura del síndic o sindica de greuges, amb la funció de defensar els
drets fonamentals i les llibertats publiques dels veïns del municipi.

Des de la seva creació, el càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal de Terrassa ha estat exercit inicialment pel Sr. Joan Sales Homs i, a partir del 28 de gener de 2010, per la
Sra. Isabel Marquès i Amat.

El vigent Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 29 d’agost de 2017, regula en el seu article 4 el
procediment per a l’elecció i nomenament del càrrec, requerint la realització d’un procés de convocatòria pública per a que la ciutadania de Terrassa presenti candidatures
al càrrec, i el sotmetiment de les que eventualment es presentin a un procés de participació ciutadana.

D’acord amb les previsions legals i reglamentàries referides anteriorment, i en virtut del que es disposà mitjançant el Decret 13486/2022 de 9 d'agost de 2022 i la Resolució
núm. 357 de 14 de desembre de 2022, s’ha portat a terme el procés d’elecció previ al nomenament pel Ple municipal del càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal de
Terrassa, procés que ha incorporat les fases d’informació del procediment, de presentació de candidatures, de publicació de candidatures i de recollida de suports.

Atenent els antecedents esmentats, i d’acord amb el previst a les bases del procés de participació referit, en concordança amb el previst a l’article 39 del Reglament
Municipal de Participació Ciutadana, respecte al tancament i avaluació i retiment de comptes dels processos participatius, la Comissió Ciutadana de Seguiment elabora la
present memòria final del procés que inclou la valoració dels diferents actors que  han participat.

Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i  d'altres formes de participació ciutadana
Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges, de 20 de setembre de 2017
Decret 13486/2022 de 9 d'agost de 2022 que confirma 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
Resolució núm. 357 de 14 de desembre de 2022 de definició de la fase 4ª – recollida de suports 

A l 'annex 1 es pot consultar el text íntegre del marc regulador de l 'àmbit municipal.

Marc regulador del procés

3



Òrgans del procés02



L’article 39.7 de la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, estableix que “Els processos de participació hauran de
crear una comissió de seguiment que tindrà la funció de definir la metodologia, establir calendaris, participar en l’estratègia comunicativa, vetllar pel desenvolupament,
realitzar la valoració i fer el retorn dels resultats. Diferents agents i col•lectius implicats en el procés hauran de formar aquesta comissió que tindrà representació de tots
els grups municipals“.

El Decret 13486/2022 de 9 d'agost de 2022 i la Resolució núm. 357 de 14 de desembre de 2022 confirmen que el procés d'elecció es regirà per 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
a proposta de la Comissió Ciutadana de Seguiment del procés seguit el referit any. Així mateix, també es resol constituir la Comissió Ciutadana de Seguiment i la Comissió
Tècnica, respectivament, com a òrgans del procés, d'acord amb les composicions i funciones establertes a les bases reguladores.

Comissió Ciutadana de seguiment

El/la Tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, que exercirà la presidència
El/la regidor/a de Qualitat Democràtica
Representant de cada un dels grups municipals presents al consistori
Representant de cada un dels Consells Municipals de Districte
Representant de cada una de les taules i dels consells sectorials
Representant de la Comissió Ciutadana de Seguiment i impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC)
Representant de la Comissió Ciutadana de Transparència
Coordinador General de l'Ajuntament de Terrassa
Direcció de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Cap de Comunicació Interna i Avaluació de Programes

a) Vetllar perquè el procés participatiu es desenvolupi d’acord amb les bases reguladores i la normativa que li és d’aplicació segons la base 2.
b) Fer propostes per a la millora del procés de participació, validar els calendaris de cada una de les fases del seu desenvolupament i participar en l’estratègia
comunicativa.

Aquesta Comissió està integrada per:

Assistirà a la Comissió, en qualitat d’observadora, una persona en representació del Fòrum de Síndics i Síndiques defensors i defensores locals de Catalunya. Existirà una
secretaria tècnica de la comissió desenvolupada per personal municipal.

La Comissió Ciutadana de Seguiment esdevé l’òrgan de garantia del procés i exercirà les funcions següents:
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c) Fer les operacions de recompte dels suports recollits per cada candidatura i aixecar acta dels resultats.
d) Resoldre les queixes, consultes o incidències que es plantegin en relació a tot el procés.
e) Designar les persones que puguin ser presents en el desenvolupament de la jornada de recollida de suports, en la constitució dels punts de recollida, durant la jornada i
en el recompte provisional i final.
f) Valorar el desenvolupament del procés a la seva finalització, així com el procés de rendició de comptes.

Pel que fa al seu funcionament, la Comissió Ciutadana de Seguiment ha establert el seu propi pla de treball i calendari de reunions, per tal d'exercir les seves funcions.
Concretament, aquesta comissió s'ha reunit:

1. Informació de l'inici del procés per a
l'elecció i nomenament de la figura del
Síndic/a Municipal de Greuges de
Terrassa.

2.Constitució de la Comissió Ciutadana
de Seguiment.

3. Posada en comú de les Bases del
procés.

4. Validació del calendari.

5. Posada en comú de les accions
comunicatives.

6. Definir metodologia de treball de la
Comissió Ciutadana de Seguiment.

8 de setembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2.Informació i valoració del
desenvolupament de la fase
d'informació general del procés.

3.Informació estat de desenvolupament
de la fase de presentació de
candidatures.

4.Posada en comú i validació del procés
per al desenvolupament de la fase de
recollida de suports.

5.Posada en comú i validació del pla de
comunicació corresponent a les fase
d'informació i divulgació de les
candidatures.

6.Previsió de calendari properes
reunions.

3 de novembre de 2022

1. Aprovació acta sessió anterior.

2.Recompte global de l'escrutini dels
suports recollits durant la jornada.

3. Memòria final del procés:
continguts i calendari.

15 de desembre de 2022

1.Aprovació acta sessió anterior.

2. Validació memòria procés.

12 de gener de 2023
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Comissió Tècnica

Coordinador General, que exercirà la presidència
Direcció de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Cap de Comunicació Interna i Avaluació de programes
Direcció de Serveis Jurídics
Direcció de Tecnologia i Sistemes d'Informació 
Direcció de Programa d’Estructura territorial i atenció ciutadana 
Cap de Sistemes d'Informació Territorial 
Cap de Qualitat Democràtica 
Cap d'Atenció Ciutadana 
Cap de Comunicació 

La Comissió Tècnica està formada per treballadors/res dels diferents serveis municipals implicats en el desenvolupament del procés participatiu, d’acord amb la relació que
segueix:

La Comissió Tècnica podrà requerir l’assistència d’altre personal al servei de l’Ajuntament, a l’objecte de col•laborar i d’informar a la Comissió dins dels seus àmbits de
responsabilitat i/o coneixement. Aquesta comissió esdevé un òrgan tècnic de suport a la Comissió Ciutadana de Seguiment i als òrgans de govern municipal, en relació al
desenvolupament del procés participatiu. Les  seves principals funcions són:

a) Coordinar i impulsar les accions necessàries per a la realització del procés participatiu.

b) Proposar a la Comissió Ciutadana deSseguiment les accions de comunicació, informació i difusió necessàries en cadascuna de les fases del procés i, una vegada validades
per aquesta, impulsar la seva execució i vetllar per la seva realització.

c) Fer la comprovació formal que les candidatures presentades reuneixen les condicions d’elegibilitat previstes a l’article 5è del reglament de la Sindicatura municipal de
Greuges donant-ne compte a la Comissió Ciutadana de Seguiment i d’adequació de la documentació presentada a allò previst a les presents bases. 

d) Emetre informes a petició de la Comissió Ciutadana de Seguiment per tal de facilitar el correcte desenvolupament del procés.

e) Elevar a la Comissió Ciutadana de Seguiment les queixes, consultes o incidències que es plantegin en relació a tot el procés, juntament amb el seu informe tècnic. 

f) Fer una valoració al final del procés amb les recomanacions que es creguin oportunes. Aquesta valoració s’inclourà a la memòria final del procés prevista a la base 11.

g) Qualsevol altra funció que li sigui requerida pel Tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert o per la Comissió Ciutadana de Seguiment.
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Pel que fa al seu funcionament, la Comissió tècnica de seguiment ha establert el seu propi pla de treball i calendari de reunions, per tal d'exercir les seves funcions.
Concretament, aquesta comissió s'ha reunit:

26 de juliol de 2022

1.Informació sobre la
primera reunió de la
Comissió Ciutadana.

2.Validació de la
documentació necessària
per al tràmit de
presentació de
candidatures.

3.Consensuar
metodologia de treball de
la Comissió Tècnica per a
la validació de les
candidatures que es
presentin.

4.Plantejament propers
temes a treballar:
dispositiu per a la recollida
de suports.

22  de setembre de 2022 27 d'octubre de 2022

 

1.Informació de l'inici
del procés.

 

2.Bases  reguladores.

3.Comissió tècnica:
Composició, funcions i
mètode de treball.

4.Calendari de treball
i properes tasques.

 

1.Informació
candidatures
presentades fins la data.

2.Proposta dispositiu
recollida de suports.

3.Proposta accions
comunicatives fases 3 i 4.

9 de gener de 2023

7 de novembre de 2022

 

Validació tècnica de
les candidatures
rebudes.

Campanya de
comunicació, fase 3.

Plantejament del
dispositiu de recollida
de suports.

1.Validació tècnica de la
memòria del procés.

9 de gener de 2023
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Pla de comunicació03



Valors i criteris comunicatius

Transparència: Tota la informació relacionada amb el procés s’ha posat a l’abast de la ciutadania per ser coneguda i consultada lliurement. 
Neutralitat: La comunicació respecte les candidatures ha estat objectiva, independent i s’ha distribuït de manera equitativa entre les parts.

Continuïtat: Les accions comunicatives han acompanyat tot el procés, des del seu l’inici fins a la seva finalització.
Accessibilitat: Les accions comunicatives s’han adaptat a la varietat de canals disponibles i a la diversitat de perfils existents a la ciutadania.
Inclusió: Ús d’imatges i llenguatge inclusius, accessibles i no sexistes.
Marca corporativa: Les accions comunicatives han estan subjectes a l’estil comunicatiu i la identitat del procés participatiu.

Els valors principals tinguts en compte en el disseny i la implementació del pla de treball comunicatiu del procés són:

Criteris fonamentals de referència han estat:

Garantir la participació i transparència durant tot el procés. Assegurar que la ciutadania tingués a l’abast tota la informació necessària per poder conèixer i participar
en el procés.

Fomentar la presentació de candidatures al càrrec de Síndic/a de Greuges Municipal. Aquest objectiu ha tingut especial rellevància a les fases d'informació i
presentació de candidatures. En aquest sentit, s'ha posat l'accent en donar a conèixer el procés en sí mateix, les funcions de la Sindicatura Municipal de Greuges, els
requisits per poder optar al càrrec i el procediment per presentar la candidatura.

Promoure la participació ciutadana durant la jornada de recollida de suports. Aquest objectiu ha tingut especial rellevància a les fases d'informació i divulgació de
candidatures i a la fase de recollida de suports.

Fomentar el coneixement del procés dins l’organització municipal a través dels canals corporatius de comunicació interna.
Facilitar al personal municipal que intervé en el procés la informació necessària per al correcte desenvolupament de les tasques i funcions assignades.

Els objectius prioritaris de l’acció comunicativa han estat:

ÀMBIT EXTERN

ÀMBIT INTERN

Objectius 
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Canals

Plataforma Participa a Terrassa.
Web municipal.
Xarxes Socials corporatives (Instagram, Facebook, Twitter).
Notes de premsa.
Pantalles informatives municipals.
Cartelleries i punts d'informació dels equipaments municipals.
Ràdio i televisió municipal.
Intranet municipal.

En el disseny de les accions comunicatives s'han tingut en compte principalment els canals de comunicació corporatius, tant en format digital com en suport físic:

Així mateix, durant moments puntuals del procés, aquests canals s'han reforçat amb la tramesa de continguts a llistes de distribució de correu electrònic i amb el
pagament de publicitat a mitjans de comunicació privats locals.

Les accions comunicatives s'han adreçat al conjunt de la població major de 16 anys, empadronada a Terrassa, tot reforçant la informació a col·lectius, entitats/associacions
de la ciutat.

Públic 

A l'annex 2 es pot consultar la documentació complementària relacionada amb les accions de comunicació.

Accions comunicatives
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Desenvolupament del
procés

04



Fase 1. Informació general del procés.
Fase 2. Presentació de candidatures.
Fase 3. Informació i divulgació de les candidatures.
Fase 4. Recollida de suports.
Fase 5. Tancament procés.

D’acord amb la base 5a de la regulació del procés, aquest s’ha estructurat en les següents fases i calendari:

Fases Termini Inici Finalització

 

Fase 1. Informació general del procés

Fase 2. Presentació de candidatures

Fase 3. Informació i divulgació de les
candidatures

Fase 4. Recollida de suports

Fase 5. Tancament procés

   

30 dies hàbils

30 dies hàbils

10 dies hàbils

19 de setembre 31 d'octubre

26 de setembre 4 de novembre

17 de novembre 29 de novembre

1 dia, a determinar a partir del 30 de novembre

1 mes, a partir de la data de finalització del procés
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Fase 1 - Informació general del procés

S'ha obert un nou procés participatiu a la plataforma Participa a Terrassa. 
S'ha publicat informació del procés, tant a la home de la intranet municipal, com dins l'apartat de la Sindicatura de Greuges.
S'ha fet difusió a les xarxes socials corporatives (Facebook, Twitter i Stories Instagram).
S'han contractat bàners publicitaris al Diari de Terrassa i al Món Terrassa.
S'ha fet difusió a través de les pantalles informatives ubicades a les Oficines d'Atenció Ciutadana i la pantalla de l'avinguda Jacquard.
S'ha enviat informació per correu electrònic a totes les entitats enregistrades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.
S'ha enviat informació per correu electrònic a altres col·lectius rellevants no inclosos als grups anteriors.
S'ha incorporat informació al butlletí de Qualitat Democràtica que s'envia en format digital a les persones subscrites.

S'han distribuit 5000 díptics divulgatius sobre la figura de la Sindicatura Municipal de Greuges als equipaments municipals (centres cívics i casals cívics, biblioteques
municipals, oficines d'atenció ciutadana, oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa).
S'ha fet cartelleria sobre el procés, que s'ha distribuït als equipaments municipals.

Per garantir la participació i la transparència durant tot el procés, durant aquesta fase s'ha posat a l'abast de la ciutadania tota la informació per poder participar en aquest
procés.

Amb aquesta finalitat s'ha utilitzat la plataforma de participació digital Participa a Terrassa i els mitjans d'informació i comunicació municipals, així com els equipaments
municipals. Concretament:

Format digital:

Format paper:

Format presencial:
En el marc del procés participatiu per a la presentació de candidatures i recollida de suport al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, s'ofereix l'acte públic i
obert a tota la ciutadania "Què fan les sindicatures de greuges locals?", amb l'objectiu de donar a conèixer les funcions d'aquest càrrec i els serveis que presten a la
ciutadania.

Aquest es va fer presencialment el dilluns 3 d'octubre a les 18.30 h a la sala d'actes de la Masia Freixa, amb la participació de la Sra. Isabel Marqués, Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa, el Sr. David Bondia, Síndic Municipal de Greuges de Barcelona, i la Sra. Eva Abellán, Síndica Municipal de Greuges de Sabadell. La benvinguda a l'acte va
anar a càrrec de la Sra. Ona Martínez, regidora de Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa.

14



Fase 2 - Presentació de candidatures

Durant aquesta fase les persones interessades han pogut presentar la seva candidatura a títol individual. Les associacions i col·lectius de la ciutat també han pogut
presentar una persona com a candidata. En concret, les candidatures presentades han estat:
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La candidatura de Pau Cónsola ha estat a proposta de l'Observatori de Drets Socials de Terrassa.

Les entitats que donen aval/suport/recolzament a aquesta candidatura són:

- Casal de la Dona de Terrassa.
- Grup de Solidaritat Òscar Romero.
- Taula de l'Aigua de Terrassa.
- E.I. L'Eina, Sccl (Eina Cooperativa).
- Associació Ujaripen Terrassa

- Col·lectiu Iai@flautes-Terrassa.
- Associació Espai Segle XX.
- Associació de Veïns Font de L'Espardenyera.
- Associació Coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU).
- Associació de Veïns de Montserrat.

La candidatura de Cristina Valverde ha estat a proposta de:

- GAM Vallès.
- AIDE (Associació d'Intervenció en Drogodependències d'Ègara).
- Associació de Veïns Barri d’Egara.
- Associació de Veïns Ca n’Aurell.

L'entitat que dona aval/suport/recolzament a aquesta candidatura és Associació Xàtiga.

La resta de candidats/es s'han presentat a títol personal.

Un cop finalitzat el termini per a la presentació de candidatures al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, en compliment d'allò establert al punt 8.6 de les
Bases reguladores, la Comissió Tècnica va procedir a comprovar que totes les candidatures rebudes incloien la informació requerida a l'apartat 8.1 de les Bases. 

En data 10 de novembre, es va lliurar per correu electrònic a la Comissió Ciutadana dos documents, a efectes de la seva consideració i validació dels resultats:
Informe tècnic de comprovació formal de les candidatures presentades.
Annex amb els Projectes i declaracions responsables d'elegibilitat i causes d'incompatibilitat presentats per les respectives candidatures. 

I es va demanar la seva resposta per tal de donar continuïtat al procés i poder abordar la fase 3 d'informació i divulgació de les candidatures. En data 14 de novembre es
van donar per validades totes les candidatures presentades. 

-Col·lectiu de dones de Ca n’Anglada.
- ACPAE (Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar).
- Assocació Catalana Defensa Personal Científica.

A l 'annex 3 es pot consultar:
Informe tècnic de comprovació formal de les candidatures presentades.
Projectes i  declaracions responsables d'elegibil itat i  causes d'incompatibil itat presentats per les respectives candidatures. 
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Fase 3 - Informació i divulgació de candidatures

L'objectiu d'aquesta fase ha estat assegurar que la ciutadania tingués a l'abast la informació necessària per conèixer de forma suficient el contingut de cadascuna de les
propostes presentades. Han estat actuacions comunicatives d'aquesta fase:

Distribució de 5000 díptics divulgatius amb informació de les candidatures presentades i de la jornada de recollida de suports als equipaments municipals (centres cívics i
casals cívics, biblioteques municipals, oficines d'atenció ciutadana, oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa)

Distribució de cartelleria sobre el procés, que s'ha distribuït als equipaments municipals.

S'han fet entrevistes individuals a totes les persones candidates per presentar la seva proposta en la ràdio municipal, programa El Submarí. Al programa informatiu de la
televisió municipal també es va fer notícia el mateix dia de cada entrevista.

S'ha organitzat un debat públic amb la participació de les persones candidates per conèixer més a fons els seus projectes i la la seva opinió sobre preguntes comunes.
Aquest acte es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Terrassa i la gravació també es va posar a disposició de la ciutadania a través de
la plataforma Participa a Terrassa.

Es va convidar a les candidatures a lliurar un vídeo promocional i aquests es van publicar a la plataforma Participa a Terrassa i a través de les xarxes socials corporatives.

Totes aquestes accions es van reforçar amb:

Actualització de continguts a la pàgina web municipal.
Notes de premsa i missatges a les xarxes socials corporatives.
Correu electrònic a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes i a col·lectius específics.
Facilitació a les persones candidates de material imprès divulgatiu i l'accés a equipaments municipals per fer actes de la seva campanya.

Per altra part, també es va fer una reunió presencial a la que es va convidar a totes les persones candidates per tal d'informar de les fases restants del procés i posar en
comú les accions comunicatives previstes.
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Fase 4 - Recollida de suports

L'Oficina d'Atenció Ciutadana Plaça Didó
Centre Cívic Municipal Montserrat Roig
Centre Cívic Municipal Alcalde Morera
Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany
Centre Cívic Municipal Avel·lí Estrenjer
Centre Cívic Municipal President Macià
Casal Cívic Can Parellada

La Comissió Ciutadana va establir que la recollida de suports prevista en la fase 4 del procés participatiu es realitzés el dia 15 de desembre de 2022, en l’horari de 9.30 a
20.00 hores.  

A la Resolució núm. 357/2022 de data 14 de desembre, signada pel Tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, es detalla la definició d'aquesta quarta fase del
procés, d’acord amb la proposta formulada per la Comissió Ciutadana de Seguiment del procés. 

Es determinen punts de recollida de suports:

En tots ells, es van buscar espais de fàcil accés, per tal de promoure la visibilitat del procés i facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, durant aquesta
jornada, l'Ajuntament i Creu Roja van habilitar un servei de transport gratuït a les persones amb mobilitat reduïda. Aquest servei es podia sol·licitar fins el 12 de desembre i
es va fer difusió a través de nota de premsa enviada als mitjans, a través dels díptics en paper distribuït als equipaments municipals i a través de les plataformes i xarxes
socials corporatives. No es va enregistrar cap petició.

Per tal de garantir el bon desenvolupament de la jornada, prèvia a aquesta es va fer una sessió presencial adreçada a les persones representants de la Comissió Ciutadana
als punts de recollida i als vocals municipals, en la que es va repassar el protocol de la jornada, es va explicar el funcionament de l'aplicació de consulta al cens únic i es van
aclarir dubtes i consultes. Amb la mateixa finalitat d'informar del desenvolupament de la jornada i d'atendre dubtes, es va realitzar una sessió telemàtica a la que es va
convidar a totes les persones candidates.
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Informació econòmica

Concepte Import

 

Disseny imatge del procés i adaptació als diferents formats

Publicacions a web i portal procés participatiu

Díptic + cartelleria informativa sobre el procés

Distribució díptics i cartelleria als diferents equipaments municipals

Acte públic presencial 3/10 Què fan les sindicatures de greuges locals?

Acte públic telemàtic 29/11 Presentació de candidatures

Díptic + cartelleria informativa de les candidatures

Cartelleria jornada 15 de desembre (identificació espais, identificació urnes)

Butlletes participació

Sobres participació

Material divers jornada 15 de desembre 

Publicitat mitjans de comunicació locals

Difusió xarxes socials

Entrevistes ràdio municipal i difusió Canal Terrassa

Gratificacions serveis personal municipal punts de recollida de suports

2.850, 20€

Internalitzat

317,02 €

Internalitzat

236,15 €

157,76 €

614,68 €

Internalitzat

166,38 €

151,25 €

Internalitzat

1.573 €

Internalitzat

Internalitzat

1.835,26 €

Total 7.901,70€
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Desenvolupament de la
jornada de recollida de
suports

05



Garanties del procés

A cada punt de recollida de suports les persones que van voler participar van disposar de paperetes amb les candidatures que opten al càrrec de síndic/a de Greuges de
Terrassa. Aquestes paperetes s'havien d'introduir en sobres, per tal de facilitar la identificació de vots nuls i/o en blanc. Les paperetes es van dipositar en urnes
transparents i precintades des de l'inici de la recollida de suports fins a la finalització de la jornada.

A cada punt de recollida havien dues persones treballadores municipals i una persona designada en representació de la Comissió Ciutadana de Seguiment
encarregada de garantir el correcte desenvolupament del procediment (a excepció dels districtes 1 i 3 que van designar dues possibles persones en cada punt).

Les persones candidates també van poder acreditar persones amb funcions d’observació. Es van registrar un total de 19 persones en total, a més a més dels propis
candidats i candidates.

Per tal de comprovar que les persones participants havien complert els 16 anys i estaven empadronades a Terrassa, es va disposar d'un aplicatiu específic de consulta al
cens que permetia que els membres de cada punt de recollida poguessin comprovar el compliment de les condicions per emetre el seu suport i, alhora, deixés
constància d'aquesta acció per impossibilitar que la mateixa persona pogués donar un nou suport en aquell mateix punt de recollida o en qualsevol altre.

Com a mesura complementària i de reforç, els membres de la mesa també van fer registre manual de totes les persones que van emetre el seu suport a una
candidatura. Aquesta relació, es va incorporar a la documentació obligatòria a introduir dins el sobre de documentació de la jornada.

A les 20h es van tancar les cues de recollida de suports i quan totes les persones que estaven a la cua van poder emetre el seu suports, es va donar per finalitzat el termini
per donar suports i les persones que conformaven el punt de recollida van obrir les urnes, van fer el recompte de suports i van aixecar la corresponent acta d'escrutini del
punt de recollida, la qual es va introduir signada en sobre tancat, juntament amb la resta de la documentació requerida, i es va lliurar en mà en el Saló de Plens, on es van
obrir davant de la Comissió Ciutadana de Seguiment, les persones candidates i els mitjans de comunicació presents, per fer l'escrutini total.
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Incidències del procés

Per tal d'atendre consultes/incidències durant la jornada es va crear un equip de TEAMS on es va posar a disposició de totes les persones vocals informació rellevant de la
jornada. També es va oferir un xat de resposta immediata i es va habilitar un dispositiu intern per canalitzar les incidències.

Tal i com estava previst, els punts de recollida van iniciar la seva activitat amb normalitat a les 9.30h, a excepció del punt de recollida del districte 3, que va patir problemes
de connexió a la xarxa i va iniciar la seva activitat a les 10.15h. Durant la resta de la jornada no s'han identificat més incidències amb el funcionament de la xarxa.

Durant la jornada es van atendre moltes consultes relacionades amb l'empadronament. Aquestes es van poder resoldre consultant el padró a través del 010. Només es té
constància de dues persones que afirmaven estar empadronades i no sortien a l'aplicatiu. Una d'elles no va voler/poder esperar el temps de gestió de la consulta al 010 i va
renunciar a emetre el seu suport. L'altra persona va resultar que estava empadronada amb un cognom diferent al document acreditatiu que aportava. Se la va derivar a les
oficines de Didó per solucionar aquesta incidència i se la va informar de la possibilitat d'emetre el seu suport al punt de recollida de Didó, un cop solucionada la irregularitat.

Participació ciutadana
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Resultats de l'escrutini06



Escrutini per candidatures i punts de recollida
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Valoració del procés07



Candidatures
Membres Comissió Ciutadana de Seguiment
Membres Comissió Tècnica
Vocals de les meses dels punts de recollida

Candidatures: 4 respostes
Membres Comissió Ciutadana de Seguiment: 17 respostes
Membres Comissió Tècnica: 3 respostes
Vocals de les meses dels punts de recollida: 14 respostes

Les bases reguladores del procés participatiu estableixen que La Comissió ciutadana de seguiment elaborarà una memòria final del procés que inclourà la valoració dels
diferents òrgans que hi han participat.

Per obtenir la valoració del procés per part de la Comissió Tècnica s’ha elaborat un qüestionari que s’ha distribuït a:

L’emplemanent del qüestionari ha estat voluntari i les respostes s’han tractat de forma totalment anònima. A partir de les respostes obtingudes, els resultats de valoració
han estat els següents:

Garanties del procés

Comissió Ciutadana
44.7%

Vocals
36.8%

Candidatures
10.5%

Comissió Tècnica
7.9%

38 
respostes
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Aspectes més valorats

Aspectes menys valorats

Propostes de millora

La transcripció literal de les propostes rebudes es poden consultar a l'annex 4 "Formularis de valoració".

La valoració global del procés és positiva. S'ha pogut desenvolupar dins els criteris establerts a les bases reguladores i d'acord amb el calendari establert i aprovat
per la Comissió Ciutadana. La Valoració global majoritària pel que fa a l'organització i planificació ha estat adient i no s'ha enregistrat cap incident que qüestioni el
seu desenvolupament.

El funcionament dels òrgans del procés també s'ha valorat de forma positiva, així com l'acompanyament tècnic durant les diferents fases.

Un altre dels aspectes millors valorats han estat les garanties del procés adoptades per tal de vetllar per la transparència, la neutralitat i el compliment de les
bases reguladores.

Tot i que la participació ha estat superior a la del procés anterior en més d'un 75%, en les valoracions recollides un dels aspectes menys valorats ha estat el nombre
total de participants (3.324 persones).

Tot i que les accions comunicatives portades a terme són les previstes al pla de comunicació aprovat per la Comissió Ciutadana, hi ha una valoració generalitzada en
considerar que aquestes han resultat insuficients per promoure el coneixement de la figura de la Sindicatura de Greuges i, alhora, mobilitzar la participació
ciutadana. 
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