Nota de premsa
Terrassa, 20 d’abril de 2016

El Govern municipal es reafirma en la proposta que
Isabel Marquès continuï com a Síndica de Greuges
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha ratificat a Marquès la proposta, en una
reunió que han mantingut aquest matí a l’Ajuntament

El Govern municipal es reafirma en la proposta que va fer el novembre que Isabel
Marquès continuï com a Síndica Municipal de Greuges. L’alcalde s’ha reunit aquest
matí a l’Ajuntament amb Marquès, a qui ha reiterat la proposta que ja s’havia fet el
novembre passat a tots els grups municipals, en el marc de la Junta de Portaveus.
En paraules de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, “Isabel Marquès ha estat una
gran Síndica per a Terrassa: ho avala la seva bona feina al llarg d’aquests
anys, així com el prestigi que la institució ha assolit gràcies a l’enorme
compromís de Marquès amb els ciutadans i ciutadanes. Des del Govern
municipal reiterem que ella és la millor candidata; insistirem per aconseguir el
màxim consens polític i social perquè la seva continuïtat al capdavant de la
Sindicatura sigui possible”.
Mentrestant, els grups municipals estan debatent la revisió del Reglament de la
Sindicatura, tal i com es va acordar al Ple de desembre passat, amb l’objectiu de
replantejar i actualitzar el funcionament de la institució, creada el 2004 amb l’objectiu
de garantir, amb independència i objectivitat, els drets fonamentals i les llibertats
públiques dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa davant l’Administració municipal.
Isabel Marquès ha estat la segona Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.
Advocada de professió, va ser nomenada el 28 de gener de 2010, succeint Joan
Sales i Homs. El seu nomenament era inicialment per un període de cinc anys, fins a
2015, però els grups municipals de l’anterior mandat van considerar que la tria del
nou síndic o síndica l’havia de fer el Consistori del nou mandat 2015-2019. Per
aquest motiu, es va proposar a Marquès una pròrroga d’un any en el càrrec.
Posteriorment, la Síndica va plantejar la necessitat de revisar el Reglament de la
Sindicatura. Per poder dur a terme el procés de revisió, es va acordar una nova
pròrroga de Marquès al capdavant de la institució. El novembre de 2015, l’equip de
Govern municipal va proposar la continuïtat d’Isabel Marquès, i al desembre, arran
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d’una proposta de resolució del grup municipal de la CUP, que va comptar amb els
vots favorables de PSC, TEC, ERC i CiU, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va
resoldre iniciar el procés per a la revisió del reglament, en el marc de la Junta de
Portaveus. La renúncia de Marquès es va fer efectiva el passat 11 d’abril de 2016.
La revisió del reglament continua en ple debat a Junta de Portaveus. Les
modificacions que s’acordin hauran de passar per Ple. Mentrestant, la Sindicatura
continua funcionant gràcies a la seva estructura administrativa, per la qual cosa la
ciutadania pot continuar fent ús d’aquest servei. “La figura del Síndic és,
indiscutiblement, una figura necessària per a Terrassa, i des del Govern
municipal desitgem que aquest impasse sigui el més breu possible. Per tant,
confio que hi hagi consens dels grups municipals al voltant d’aquesta
proposta, cosa que serà una molt bona notícia per a la ciutat”, ha afegit
l’alcalde, que demà mantindrà una reunió a Barcelona amb el Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó, per exposar-li el debat que s’està duent a terme a
l’Ajuntament de Terrassa al voltant de la Sindicatura Municipal de Greuges i del seu
reglament.
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