
2. INFORME SOBRE LES ACTUACIONS DEL 
SÍNDIC DE GREUGES DE CORNELLÀ L’ANY 
2009

2.1 Els Drets dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà de 
Llobregat

Tal com determina el “Reglament Orgànic del Síndic de Greuges de 
Cornellà”, aquest té la funció de “Defensar els drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels veïns del municipi en front de les actuacions municipals”.

En l’Informe 2008 ens va semblar convenient aprofundir en el sentit de la 
Missió del Síndic, en com el Síndic de Greuges de Cornellà entenia la missió 
que se l’hi havia encarregat i en com pensava exercir-la.

En aquest Informe 2009 volem fer un pas més i hem elaborat un “Quadre de 
Drets” que pugui servir per donar una notícia sintètica sobre allò que son els 
drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, on estan recollits i quins son els 
seus desenvolupaments i complexitats, particularment en l’àmbit local.

Aquesta era una empresa complexa i difícil, però creiem que necessària, a la 
vista de la desorientació constatada en bastants dels ciutadans i ciutadanes que 
se’ns han adreçat i, sobre tot, en altres que no ho han fet precisament per 
desconeixement. Més d’una persona ens pregunta perplexa quina és la nostra 
funció i, sovint, es confon la defensa dels drets amb la defensa dels interessos. 
Calia, sobre tot, diferenciar drets d’interessos. No tot el que és interès (legítim) 
de les persones ha de ser necessàriament el seu “dret”. I, al contrari, en molts 
casos ignorem que tenim dret a determinades coses, o que som portadors de 
drets que exigirien un determinat comportament de les administracions cap a 
nosaltres. Per aquesta raó ens hem atrevit a abordar l’elaboració del quadre 
que proposem, conscients que és perfectible i disposats a perfeccionar-lo 
permanentment.

El “Quadre de Drets” que posem al vostre abast té clarament dues parts. En 
la primera recollim els drets reconeguts en el que podríem anomenar textos 
constitucionals. En concret, la Declaració Universal de Drets Humans de les 
NN.UU. (1948), la Constitució Espanyola (1978), la Carta de Drets 
Fonamentals de la UE (2000) i l’Estatut de Catalunya (2006).



En la segona part, però seguint la guia dels drets fonamentals, intentem 
resumir les concrecions a l’àmbit de l’Administració local a partir de la 
legislació municipal (Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei de 
Procediment Administratiu, Reglament Orgànic Municipal de Cornellà, Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i Codi de Bones 
Pràctiques Administratives del Síndic de Catalunya).  Així hom pot entendre 
que el Dret Fonamental a la Informació està al darrera, per exemple, dels drets 
a ser informats dels serveis, projectes i expedients municipals que reconeix el 
ROM de Cornellà. I que aquests no poden ser considerats pels administradors 
com a components anodins d’uns protocols burocràtics que poden ser 
trivialitzats. Son drets fonamentals reconeguts o aplicats.

Abans de continuar aquesta explicació, dos advertiments metodològics:

1. És obvi que l’exercici concret de molts dels Drets Fonamentals està 
regulat per les lleis aprovades pels òrgans legislatius de l’Estat o de la 
Comunitat Autònoma, per exemple l’Estatut dels Treballadors, la Llei 
General de la Seguretat Social, la Llei General de Sanitat, la Llei del Sol, 
la Llei General Tributària, etc. Però hem renunciat a entrar, de moment, 
en el deixatament de la complexa legislació sectorial. Ens ha semblat 
que hauria fet inviable el quadre que havíem dissenyat i que l’objectiu 
hauria superat el nostre rol i la nostra capacitat (ja existeixen reculls 
legals infinitament més ben elaborats). Tanmateix volem cridar l’atenció 
de qui consulti aquest quadre sobre tres lleis recents que han reconegut 
explícitament drets que, fins ara, tenien un context més eteri. Ens 
referim a:
• La Llei 30, de 2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 

a les Persones en situació de Dependència.
• La Llei 12, de 2007, de Serveis Socials de Catalunya.
• La Llei 18, de 2007, del Dret a l’Habitatge.

2. És obvi que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat no té pròpiament un rang legal. És un conjunt de compromisos 
adoptats pels Ajuntaments signants. Però, en la mesura que 
l’Ajuntament de Cornellà n’és signant, ens ha semblat correcta incloure 
referències a l’esperit dels compromisos assumits per la Carta, sense 
baixar a les concrecions. I, pel que fa al recent Codi de Bones 
Pràctiques Administratives proposat pel Síndic de Greuges de 
Catalunya, ens ha semblat convenient citar quatre principis que recullen 
drets morals dels ciutadans i ciutadanes, malgrat no es recullin 
explícitament en el ROM. Finalment hem renunciat, de moment, a 
explicitar el contingut de les Ordenances municipals o de Reglaments 
de dubtosa aplicació, bàsicament per fer menys complex el quadre.



És obvi, per altra banda, que els drets sempre tenen la correspondència en el 
deure de respectar-los. No hi hem insistit perquè creiem que és obvi, però no 
volem deixar de citar-ho en aquesta introducció al quadre. Cal dir, però, que 
alguns dels drets citats ja suposen l’obligació de respectar-los, com el “Dret a 
un ordre social i internacional que protegeixi els Drets proclamats...”. I ens ha 
semblat que calia respectar i citar el mandat constitucional de “contribuir 
econòmicament a la despesa pública”.

Voldríem acabar (o començar) deixant clar el sentit fonamental dels Drets i de 
la seva universalitat. Tota persona humana, pel fet de ser-ho, i al marge de la 
seva condició física, intel.lectual o moral, és portadora de drets. I, per tant 
aquests son inal.lienables. D’aquí la diferència radical amb els interessos. No 
tots tenim els mateixos interessos i els hem de gestionar amb respecte dels 
drets de tots.

I d’aquesta premissa se’n dedueix el primer i probablement el principal dels 
drets reconeguts, que hem volgut destacar a part, en tant que matriu de tots 
els altres drets:

• Totes les persones tenen els mateixos drets i son iguals davant la 
llei i davant la societat. Ningú pot ser discriminat per la seva 
condició física (de gènere, de salut, de raça...), intel.lectual o 
moral (política, religiosa, sexual...). Tothom té dret, per tant, a 
tenir les mateixes oportunitats.

Sigles utilitzades per designar els textos legals citats:

Legislació constitucional:
• DUDH: Declaració Universal dels Drets Humans
• CE: Constitució Espanyola
• UE: Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea
• EC: Estatut de Catalunya

Legislació d’aplicació local:
• LMRLC: Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
• LPA: Llei de Procediment Administratiu
• ROM: Reglament Orgànic Municipal de Cornellà de Llobregat
• CESDHC: Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat



• CBPA: Codi de Bones Pràctiques Administratives
Quadre de Drets:

DRETS ESPECIFICACIONS TEXTOS CONCRECIONS 
A L’ÀMBIT 
ADMINISTR
ATIU LOCAL

TEXTOS

Dret a la vida, la 
llibertat i la seva 
seguretat

L’Art 4 de la DUDH 
especifica l’abolició de  
l’esclavitud. El 5, el dret a no  
ser torturat o maltractat.
La CE (Art. 15) assumeix  
aquests drets i aboleix la  
pena de mort.
La UE especifica (Art.2)  
que ningú pot ser condemnat  
a pena de mort. Requereix  
(Art. 3) el consentiment del  
pacient, la prohibició de les  
pràctiques eugenèsiques, del  
lucre amb el cos humà i la  
clonació humana. 

DUDH 
3/4/5
CE, 15
UE, 1-5
EC, 4, 15

Les autoritats municipals  
fomenten el respecte de la  
dignitat de tots i la qualitat  
de vida dels seus habitants  
(CESDHC, Art. 1).

CESDHC, 1

Dret a la 
protecció de la 
Llei

Els Arts. 6-11 especifiquen  
els drets davant de la Llei i la  
Justícia, com la igualtat, la  
presumpció d’innocència, el  
dret a presentar recurs...
L’Art. 17 de la CE 
especifica les condicions de  
detenció de les persones.
L’Art. 24 desenvolupa el  
dret a la tutela judicial,  
l’Art. 25 les condicions de la  
privació de llibertat, l’Art.  
26 prohibeix els “tribunals  
d’honor” en l’àmbit civil.
L’Art. 53 garanteix la  
protecció judicial dels drets i  
llibertats reconeguts.  
Adverteix que informaran la  
legislació positiva i que  
només podran ser reclamats  
en els termes fixats per  
aquesta.

DUDH 6-
11
CE, 17, 24-
26, 53
UE, 20. 47-
50
EC, 4

Per fer efectius els drets 
establerts a l’Art. 43 
s’estableixen procediments 
administratius i  
jurisdiccionals o es pot 
demanar l’actuació del  
Síndic de Greuges. Per  
exigir l’establiment de  
serveis obligatoris es pot  
impugnar l’aprovació inicial  
del pressupost, si no en 
preveu les partides  
(LMRLC, Art. 44).

LMRLC, 44

Dret a la vida 
privada, la 
família, el 
domicili, la 
correspondència 
i l’honor i la 
reputació

L’Art. 16 especifica el Dret  
a fundar una família  
lliurement, al marge de raça,  
nacionalitat o religió.
L’Art. 22 de la CE recull el  
Dret a contraure matrimoni  
lliurement i en igualtat de  

DUDH 
12/16
CE, 18, 22
UE, 6-9. 22. 
23
EC, 31, 32

CESDHC, Art. 3 es  
compromet a reconèixer el  
Dret a la llibertat cultural,  
lingüística i religiosa.
En l’Art. 10, la  
CESDHC es compromet a  
protegir la família i la vida  
privada, en particular la  

CESDHC, 3, 
10



condicions per a home i dona.
La UE (Art. 8) especifica el  
Dret a la protecció de les  
dades personals.
L’Art. 22 especifica el  
respecte a la diversitat  
cultural, religiosa i lingüística.  
Defensa la igualtat entre  
homes i dones (Art. 23).
També l’EC especifica el  
Dret a la protecció de dades  
personals (Art. 31) i el Dret  
i Deure de conèixer les dues  
llengües oficials perquè cap  
persona pugui ésser  
discriminada per raons  
lingüístiques (Art.32)

dels infants, adoptant  
polítiques actives amb 
aquesta finalitat.

Dret a circular 
lliurement pel 
seu país i a fixar 
residència. A 
sortir del País i 
a tornar-hi.

DUDH 13
CE, 19
UE, 45-46
EC, 4

La LMRLC (Arts. 39-
42) defineix l’obligació i el  
dret d’empadronar-se en el  
municipi de residència, així 
com la gestió del Padró.  
Aquest dona lloc a la  
condició administrativa de 
veïnatge i de català.

LMRLC, 39-
42

Dret a cercar 
asil en cas de 
persecució

L’Art. 14 especifica que la  
persecució que dona dret a  
l’asil no ha de tenir com a 
causa la comissió de delictes  
comuns o d’actes oposats als  
principis de l’ONU.
La UE (Art. 19) limita les  
expulsions. 

DUDH 14
CE, 13
UE, 18, 19
EC, 4

Dret a una 
nacionalitat

Especifica el dret a canviar de  
nacionalitat.
La CE (Arts. 11-13)  
estableix els termes en que es  
reconeix la nacionalitat  
espanyola.

DUDH 15
CE, 11-13
EC, 4

Dret a la 
propietat 
privada

DUDH 17
CE, 33
UE, 17
EC, 4

Dret a la 
llibertat de 
pensament, de 
consciència i de 
religió

Especifica el dret a  
manifestar-ho.

DUDH 18
CE, 16
UE, 10
EC, 4

Dret a la 
llibertat 
d’opinió i 
d’expressió, així 

Inclou el Dret a no ser  
molestat per aquest motiu. 

DUDH 19
CE, 20
UE, 11
EC, 4

La LMRLC (Art. 154) 
estableix l’obligació dels 
Ajuntaments a 
proporcionar la més ampla 
informació als ciutadans 

LMRLC, 154-
156, 159-161
ROM, 172
CESDHC, 11



com a la lliure 
informació

sobre llur activitat. Els  
ciutadans tenen dret a 
obtenir còpies dels acords i  
dels seus antecedents, a 
consultar la documentació i  
els arxius, així com  les 
ordenances i reglaments,  
d’acord amb els  
procediments establerts  
(Art. 155).
Les sessions del ple i les dels  
òrgans de participació son 
públiques (Art. 156).
Els alcaldes poden, amb 
acord per majoria absoluta 
del ple, convocar consultes  
populars sobre afers de  
competència local (Arts.  
159-161).
El ROM (Art.172) 
estableix un conjunt de 
mitjans per canalitzar la  
informació als ciutadans.

 Dret a la 
llibertat de 
reunió i 
d’associació.

L’Art. 34 de la CE recull  
específicament el Dret a crear  
fundacions.
L’Art. 52 regula les  
organitzacions  professionals  
de defensa d’interessos  
econòmics.

DUDH 20
CE, 21, 22, 
34, 52
UE, 12
EC, 4

Veure LMRLC, Art.  
158
La CESDHC, Art. 9,  
assumeix el compromís de  
fomentar l’associacionisme i  
de cedir espais per reunions  
i trobades.

CESDHC, 9

Dret a la 
participació en 
la governació 
del seu país

DUDH 21
CE, 23
UE, 39-40
EC, 29

El municipi és l’element  
primari de participació  
ciutadana en els assumptes 
públics (LMRLC, Art.  
46)
El veïnatge dona Dret a ser  
elector i elegit i  a participar  
en la gestió municipal, a 
rebre informació sobre la 
gestió i els expedients  
municipals i a sol·licitar la  
consulta popular  
(LMRLC, Art. 43).
L’Ajuntament pot  
complementar l’organització  
municipal amb òrgans de 
participació ciutadana, amb 
el Síndic municipal de 
greuges, etc. (LMRLC, 
Arts. 48-49)).
El ROM de l’Aj. de 
Cornellà preveu la creació  
de Consells sectorials de 
participació i l’elecció d’un 
Síndic/a Municipal de  
Greuges (Arts. 102-104, 
105-109)
Els ciutadans poden exercir  
el dret de petició (Art.157).
Les Associacions de Veïns,  

LMRLC, 43, 
46, 48-49, 157, 
158,  244, 248
ROM, 76, 
102-104, 105-
109,  173, 176-
179, 180-186
CESDHC, 8



per acord del ple, tenen dret  
a: Rebre informació directa  
de llur  interès, elevar  
propostes d’actuació  
municipal, formar part dels 
òrgans de participació i  
intervenir en les sessions del  
ple o de les comissions  
informatives (Art. 158).
El ROM de l’Aj. de 
Cornellà no preveu la  
participació ciutadana en els  
plens i, excepcionalment, en 
les Comissions informatives  
(Art. 76).
Els usuaris de serveis  
municipals poden participar  
en el seu desenvolupament,  
per garantir el seu  
funcionament adequat i la  
seva millora (LMRLC, 
Art. 248).
Una representació dels  
usuaris ha de participar en  
la comissió d’estudi prèvia a 
l’establiment d’un servei  
econòmic municipal de 
caràcter essencial  
(LMRLC, Art. 244)
El ROM (Art. 173),  
reconeix el Dret de  petició,  
de demanar aclariments,  
d’accedir a documentació i  
informació, a sol·licitar  
consulta popular, a utilitzar 
els serveis municipals i a 
exigir l’establiment de  
serveis públics obligatoris, a 
exercir els drets reconeguts a 
l’Art 35 de la LPA, a 
presentar queixes al Síndic  
de Greuges i a sol·licitar  
audiències públiques (Arts.  
173, 176-179)
El ROM (Art. 180-186) 
reconeix a les Entitats  
ciutadanes el Dret a rebre  
subvencions, a utilitzar bens 
i espais públics, a rebre  
informació, a proposar  
actuacions, a formar part de 
Consells sectorials, a rebre  
el “Cornellà Informa” i  
altres publicacions  
municipals del seu interès i  
a col·laborar en la gestió  
d’assumptes públics.
El ROM (Arts. 30-46) 
recull els Drets que 
assisteixen els membres de 
la Corporació municipal.
La CESDHC, Art. 8, es  



compromet a fomentar la  
participació política i a 
treballar pel dret de vot de  
tots els veïns que portin  
més de 2 anys de residència.

Dret a la 
seguretat social 
i a la satisfacció 
dels drets 
econòmics, 
socials i 
culturals 
indispensables.

En l’Art. 23 s’especifiquen el  
Dret al treball a la, protecció  
contra l’atur, a la igualtat de  
salari a igual treball, a  
constituir sindicats.
En l’Art. 24 s’especifica el  
Dret al descans.
En l’Art. 25 s’especifica el  
Dret a poder satisfer les  
necessitats familiars,  
especialment en cas de  
malaltia, maternitat i  
infantesa.
En l’Art. 26 s’especifica el  
Dret a l’educació i el dels  
pares d’escollir-ne les  
característiques.
En l’Art. 27 es consagren el  
Dret a participar en la vida  
cultural de la comunitat i al  
respecte de les creacions  
científiques o artístiques de  
que es sigui autor.
L’art. 27 de CE, articula el  
Dret a l’educació i reconeix  
l’autonomia de les  
Universitats.
L’Art. 28 de CE, recull el  
dret a crear sindicats i a la  
vaga.
L’Art. 35 estableix el Dret i  
Deure de treballar.
L’Art. 37 de la CE 
especifica el dret a la  
negociació col·lectiva, i l’Art.  
38 la llibertat d’empresa.
L’Art. 39 especifica la  
protecció a la família i,  
especialment, als infants. El  
40 la promoció de condicions  
favorables pel progrés social i  
econòmic, el reciclatge  
professional, la seguretat i  
higiene en el treball i el  
descans dels treballadors. El  
41 garanteix el sistema de  
Seguretat Social. El 42 els  

DUDH 
22-27
CE, 27, 28, 
35, 37, 38, 
39-51
UE, 13-16, 
24-26, 27-
38. 
EC, 16-28

El veïnatge dona dret a 
utilitzar els serveis públics  
municipals, d’acord amb 
llur naturalesa i amb les  
normes vigents i, fins i tot, a 
exigir l’establiment d’un 
servei públic, si és  
competència obligatòria 
(LMRLC, Art. 43).
La CESDHC, Art. 4, es  
compromet a protegir els  
col·lectius i els ciutadans 
més vulnerables.
Art. 12, garanteix el Dret  
general als serveis públics de  
protecció social.
Art. 13 garanteix el dret a 
l’educació i contribueix a la 
lluita contra el sexisme, la  
xenofòbia i la discriminació.
L’Art. 14 assumeix 
compromisos per garantir el  
treball a tothom.
L’Art. 15 reconeix el Dret 
a la Cultura, en la seva  
diversitat.
L’Art. 16 assumeix 
compromisos per garantir el  
Dret a l’habitatge.
Els Arts. 17-18 
assumeixen el compromís de  
fomentar la salut de tots i  
un medi ambient sa.
Igualment recull el Dret a 
un urbanisme harmoniós i  
sostenible (Art. 19), a un 
transport públic, una 
circulació fluida i a la  
tranquil·litat (Art. 20), al  
lleure (Art. 21) i a un 
consum just i garantitzat  
(Art. 22).

LMRLC, 43
CESDHC, 4, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17-18, 19-
22 



drets socials i econòmics dels  
treballadors espanyols a  
l’estranger. El 43 la prevenció  
de la salut.
L’Art. 44 promou l’accés a  
la cultura i el foment de la  
investigació. El 45 el medi  
ambient i la qualitat de vida.  
El 46 la conservació del  
Patrimoni artístic. 
L’Art. 47 defineix el Dret a  
l’habitatge i l’ús social del sol.
L’Art. 48 promou la  
participació dels joves.
L’Art. 49 garanteix atenció  
a les persones amb 
discapacitats,. El 50 
garanteix el sistema de  
pensions i atencions a la gent  
gran.
L’Art. 51 planteja la  
protecció del consum i dels  
consumidors.
La UE especifica (Art. 32)  
la prohibició del treball  
infantil.
L’EC especifica (Art.19) el  
dret de les dones a  
desenvolupar-se plenament en  
llibertat. Planteja el Dret a  
les atencions socials (Art.24)  
I especifica el deure de  
col·laborar en la conservació  
del patrimoni natural i contra  
la contaminació (Art. 27.
  

Dret a un ordre 
social i 
internacional 
que protegeixi 
els Drets 
proclamats en la 
DUDH

L’Art. 29 especifica que tot  
hom té deures envers la  
comunitat i les altres persones.  
I que els drets especificats mai  
poden justificar actes  
individuals o estatals contra  
els principis de l’DUDH.

DUDH 28-
30

La CESDH, Art. 6,  
assumeix el compromís de  
cooperar amb col·lectius  
d’altres països.

CESDHC, 6

Dret i obligació  
de defensar  
Espanya

L’Art. 30 de la CE defineix  
els drets i deures dels  
espanyols respecte a la defensa 
militar i civil d’Espanya,  
especialment en casos de  
catàstrofe o risc públic.

CE, 30

Dret a viure 
amb dignitat el 

L’EC contempla  
específicament aquest Dret  

EC, 20



procés de la 
mort

(Art. 20)

Obligació de 
contribuir a la  
despesa pública  
i Dret a 
l’eficàcia i  
eficiència  
d’aquesta.

CE, 31 La condició de veí comporta  
l’obligació de contribuir  
econòmicament a les  
competències municipals 
(LMRLC, Art. 41)
El ROM recull aquest  
Dret i Deure de contribuir  
a la despesa pública 
municipal (Art 173).

LMRLC,43
ROM, 173

Dret a una bona 
Administració

La UE introdueix  
explícitament aquest Dret,  
cada vegada més important  
pels ciutadans (Art. 41-44).
També  l’EC insisteix en  
aquest concepte (Art. 30))

UE, 41-44
EC, 30

La LPA, en l’Art. 35, 
defineix el Dret a conèixer  
l’estat de tramitació  
d’expedients en els que es  
sigui interessat(Art. 31),  
obtenir còpia dels  
documents, identificar els  
instructors i a obtenir còpia 
segellada dels documents que 
es presentin.
Estableix també el dret a 
formular al·legacions i a 
que siguin considerades en 
la redacció de la resolució, a  
no presentar documents no 
exigits per les normes, a 
obtenir informació sobre els  
requisits jurídics i tècnics de 
les tramitacions i a ser  
informat prèviament a la  
tramitació d’un expedient.
L’Art. 35 estableix també 
el Dret a emprar qualsevol  
de les llengües oficials en el  
territori.
L’Art. 35 estableix també 
el Dret a accedir als arxius 
i registres de les  
Administracions públiques,  
d’acord amb uns requisits.
L’Art. 35 de la LPA 
també estableix el Dret a  
exigir responsabilitats a les  
Administracions públiques  
i al personal al seu servei,  
quan correspongui.
El ROM (Art.174) crea 
una Oficina d’Atenció al  
Ciutadà.
La CESDHC (Arts. 23-
24) garanteix el Dret a 
l’eficàcia de  
l’Administració, l’adopció  
de mitjans d’avaluació i de 
compromisos de 
transparència.
Els Arts. 25-28 de la 
CESDHC estableix 
diversos mecanismes de  
garantia dels Drets  

LPA, 31, 35
ROM, 158, 
173, 174
CESDHC, 23-
24, 25-28
CBPA, 6, 10, 
11,16



Humans de proximitat a  
nivell de la ciutat: Justícia 
local, policia de proximitat,  
mediadors socials, síndics de  
greuges, pressupost  
participatiu.
El CBPA, en els Principis 
6,10, 11 i 16 especifica el  
dret dels administrats a 
rebre un tracte diligent i  
correcte per part de  
l’Administració, a ser  
escoltats, a ser atèsos en un 
termini raonable i a ser  
indemnitzats per  
l’Administració, quan 
s’escaigui. 

Dret i Deure de 
solidaritat, en el 
marc de la 
ciutat

La CESDHC, en l’Art.  
5, es compromet a afavorir  
la creació de xarxes i  
associacions de solidaritat  
entre ciutadans/nes.

CESDHC, 5
CESDHC, 5
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