
 

 

 

 

 

 

 

La riquesa material es pot heretar,  o pot ser creada per uns altres, però la realització i 
la satisfacció només poden aconseguir-les l’individu mateix. 

Laurence J, Peter 

 

PRESENTACIÓ 

Ningú és aliè a l’evolució constant de la nostra societat i els seus canvis: la tecnologia, 
la indústria i el comerç en són clars exemples. Terrassa també pateix canvis en els 
seus models socials, culturals i de convivència; i cada cop els reptes són més 
importants. Per aquest motiu, crec que cal donar el valor idoni a la figura del Síndic 
Municipal de Terrassa, el representant de la ciutat vers les institucions municipals.  

Per això, és molt important que la figura del Síndic sigui una persona dinàmica, 
transversal, amb ganes de conèixer la gent i de participar de l’activitat diària de la 
ciutat. Una persona cordial, dialogant, capaç d’establir converses amb tothom, 
respectuosa i amb capacitat d’empatia amb la gent. Una persona tranquil·la, afable, 
organitzada i metòdica, que pugui resoldre adequadament les inquietuds dels 
ciutadans i les ciutadanes de Terrassa. Sense prejudicis i molt respectuós amb totes 
les sensibilitats, en especial amb la gent més desfavorida i necessitada.   

Crec, amb humilitat, però també sincerament, que el meu perfil s’escau amb aquesta 
descripció. A més a més, vull destacar una altra cosa: la satisfacció personal de fer 
quelcom útil per la gent de Terrassa. Tinc il·lusió i ganes d’un nou repte a la meva vida 
professional, i sens dubte representaria el més important de la meva trajectòria, per la 
responsabilitat que implicaria disposar de la vostra confiança, de la  confiança de la 
ciutat de Terrassa. 

Per aquest motiu vull presentar la meva candidatura com a Síndic de Greuges de 
Terrassa.   

 

ROGER PEIRÓ i CARBONELL 

 



VIDA PROFESSIONAL I PERSONAL 

Em dic Roger Peiró i Carbonell, tinc 38 anys. Estic casat amb la Neus Espriu i sóc pare 
de tres filles precioses: la Meritxell, de 6 anys, la Queralt, de 4 anys i la Vinyet, d’un 
any i mig. Veí de Vallparadís i egarenc d'adopció, vaig néixer i viure la meva infantesa i 
joventut al barri del Guinardó de Barcelona. A Terrassa, hi vaig venir a viure l’any 2005 
i ha estat on, conjuntament amb la meva dona, ens vam establir per construir la nostra 
família. 

Actualment treballo a l'empresa privada T500-Puratos S.A., una multinacional Belga 
amb fàbrica a Sils i delegació a Terrassa. Sóc assessor comercial i la meva funció 
actual es la gestió de comptes de clients del Vallès Occidental, amb totes les tasques 
que això implica: assessorament, innovació, venda i seguiment. La meva feina és, 
literalment, la de fer de mitjancer entre les necessitats dels clients i els interessos de 
l’empresa. M’agrada la meva feina perquè la relació comercial ha de ser a llarg termini: 
els clients es converteixen en  companys de viatge, i no es tracta només d’una relació 
comercial. Coneixes les seves vides personals i hi estableixes uns vincles superiors 
als estrictament laborals. Fa 10 anys que treballo en aquesta empresa i més de 18 
anys en el sector comercial i específic del món de la fleca i la pastisseria. Anteriorment 
vaig treballar en una empresa del mateix sector, a Sant Sadurní d’Anoia.  

Disposo dels estudis bàsics complerts, i amb 16 anys vaig decidir iniciar-me en el món 
laboral. Sóc una persona autodidacta, amb una gran capacitat d’aprenentatge i, 
sobretot, puc dir que sempre he tingut ganes de progressar personalment, la qual cosa 
m’ha portat a poder gaudir d’una estabilitat laboral, personal i familiar. 

Sóc una persona molt familiar. Cada cap de setmana procurem fer activitats en família, 
ens agrada gaudir junts. També gaudeixo dels petits plaers personals com el pàdel o 
el futbol sala amb pares de l’escola. Participo activament de l'AMPA de l'escola de les 
meves filles. Penso que som un actiu de l'entorn escolar i per aquest motiu procuro 
sempre col·laborar amb les necessitats de l’escola. Pertanyo a la Junta i sóc el 
coordinador d’una comissió, la de La Cursa de la Nova Electra.  

Sóc molt positiu, procuro veure sempre el got mig ple i creure en les persones. Sóc 
social, comprensiu i dialogant, això és essencial per a la meva feina i respecto totes 
les sensibilitats.  

Sempre he tingut interès pel meu entorn social: poder ajudar, col·laborar o intervenir 
per aconseguir l’acord entre les persones que ho puguin necessitar. Crec en el model 
de societat del benestar i de les oportunitats per a tothom, amb drets i deures, basat 
en el respecte i l’empatia, on tothom ha de poder opinar i ser escoltat. Amb diàleg, 
seny i bona voluntat es pot arribar a  una millor convivència social. 



Enfocament de la Sindicatura de Greuges 

Primer de tot, abans de detallar i concretar més l’enfocament de la Sindicatura, vull 
destacar la notable feina efectuada en els darrers anys per la Sra. Isabel Marquès. He 
pogut revisar les memòries del 2015 i del 2016, les més recents, i personalment crec 
que l’organització i la pauta que ha seguit l’anterior Síndica va en la línia que crec que 
ha de seguir tenint la Sindicatura. Per aquest motiu crec que, en essència, la 
sindicatura ha de ser, propera, social, activa, participativa, integradora, 
transversal i d’aprenentatge. 

 

LA SINDICATURA DELS TERRASSENCS I LES TERRASSENQUES 

Propera al ciutadà. Un aspecte molt important i rellevant és que proposo exercir una 
sindicatura molt propera i comunicativa, per aquest motiu vull desenvolupar diferents 
projectes de comunicació. 

 Nous canals de comunicació: treball de comunicació a les xarxes socials, twitter, 
instagram, facebook, etc… 

 “Terrassa pam a pam” Projecte de barri a barri per conèixer les incidències del 
dia a dia i al mateix temps donar a conèixer la figura del Síndic. Poder ser 
visualitzat a totes les associacions de veïns, centres esportius, centres culturals i 
associacions diverses de Terrassa. 

 “Qui es el Síndic de Greuges?” Projecte per a infants i joves en edat escolar 
acompanyat d’una presentació per fomentar la figura del Síndic. Enfocat a nens i 
nenes de primària i joves de secundària. 

 La Sindicatura activa. Participar en la majoria d’activitats proposades de tot 
l’entorn associatiu de Terrassa. 

Oficina del Síndic (Oberta, transparent i efectiva) 

 Resolució dels procediments en el terminis adequats. 

 Possibilitat de concertació de visites de dilluns a divendres al matí i dimarts i dijous 
a la tarda. En altres horaris, si s’escau, es donaran facilitats per poder acordar 
visites. En cas de necessitat (gent gran o persones amb mobilitat reduïda) estaria 
disposat al desplaçament. 

 Pressupost transparent. Tots les despeses de la sindicatura han d’estar justificades 
i  els pressupostos han d’estar disponibles als requeriments que s’escaiguin. 

Una Sindicatura Social i Integradora 

 Treball integrador de les diferents cultures i en nouvinguts terrassencs i 
terrassenques. Aproximar la figura del Síndic i donar a conèixer els drets i deures 
de la ciutadania. Barris amb un alt índex de nouvinguts: Egara, La Maurina, Ca 
n’Anglada, Sant Llorenç, Les Arenes, Can Palet. 



 Especial sensibilització vers la gent més necessitada en termes econòmics i 
socials i seguiment de les accions municipals que es realitzin. En cas que siguin 
insuficients, possibilitat d’actuar d’ofici per donar a conèixer a l’administració de 
Terrassa les necessitats específiques que es puguin produir. Atenció especial a la 
gent gran que pugui estar sola. Visites als diferents Casals d’avis de la ciutat. 

 Pensant en la necessitat cada cop més important en matèria social, crec que és de 
bona conducta ser solidari i aportar quelcom a la societat de Terrassa. Per aquest 
motiu també plantejaríem, de cara al final de cada any, una iniciativa solidària des 
del Síndic, com ara una recollida d’aliments o un petit sopar benèfic, com a 
possibles exemples. 

Administració Local i diferents Ens Locals 

 Seguiment de les diferents administracions locals i supervisió de les seves 
actuacions.  

 Col·laboració activa amb els funcionaris locals per poder donar un servei millor als 
ciutadans. 

 Seguiment concret de La Mina d’Aigües de Terrassa. La municipalització de La 
Mina es mereix un seguiment concret per poder garantir els drets als ciutadans de 
Terrassa. 
 

COMPROMISOS DEL SÍNDIC DE GREUGES DE TERRASSA 

 Independent, sense cap vinculació a cap partit ni entitat política.  

 Exercici amb imparcialitat i sense cap prejudici de cap índole. 

 Dedicació exclusiva. 

 Priorització dels drets econòmics, socials i de convivència de la ciutadania de 
Terrassa. 

 Resolució de totes les denúncies presentades, amb justícia i respecte pel principi 
d’equitat. 

 A donar a conèixer la figura del Síndic de Greuges a la ciutadania per poder ser 
present a la vida dels terrassencs i les terrassenques. 

 Representativitat: compromís de participació als actes de la ciutat als quals sigui 
convidat.  

 Al servei de la ciutadania de Terrassa, a donar totes les facilitats possibles per 
poder exposar les denúncies i a fer-ne seguiment. 

 Seguiment de l’administració local i vetllar pels interessos dels terrassencs i les 
terrassenques en aquells litigis que s’estiguin tramitant. 



 Compromís amb la ciutat: comerços, barris, veïnat, associacions, entitats 
esportives, entitats culturals, castellers, etc.. Gaudir-ne i aportar-hi tot allò en què 
pugui col·laborar i donar suport. 

 Digne dels terrassencs i les terrassenques: dur una vida ordenada i correcta a 
nivell personal. 

 Donar veu a tots aquells nous terrassencs i terrassenques que han vingut de lluny, 
amb dificultats econòmiques i socials, i que sovint desconeixen profundament els 
drets i deures que poden tenir. 

 

FORMACIÓ CONSTANT 

 A l’inici d’una nova etapa és molt important fer-ho amb humilitat. Cal, per tots els 
reptes que es puguin plantejar, iniciar un procés de formació. Per aquest motiu és 
molt important participar del Fòrum de Síndics per poder aprendre de l’experiència 
d’altres Síndics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius i Estratègia 

 

OBJECTIUS: 

 Fer de l’Oficina del Síndic un lloc on la ciutadania pugui venir a preguntar, rebre 
assessorament i, si s’escau, executar greuges de les inquietuds o problemes que 
puguin tenir. 

 Conèixer i ser conegut per tot el teixit social de la ciutat de Terrassa. 

 Donar un impuls a la Sindicatura Municipal de Greuges a les xarxes socials amb 
una participació activa del dia a dia de la ciutat. 

 Portar a terme el projecte “Terrassa Pam a Pam” en la seva totalitat. 

 Participar activament en tots els actes de ciutat de Terrassa, per poder donar a 
conèixer la figura del Síndic Municipal de Greuges a Terrassa. 

 Haver visitat totes les escoles de primària de Terrassa amb “Qui és el Síndic?”,  
iniciar la segona fase amb el programa enfocat a secundaria. 

 La realització d’almenys 12 actuacions d’ofici anuals per poder millorar i contribuir a 
la convivència o desenvolupament de la ciutat de Terrassa. 

 Realitzar anualment una acció solidària impulsada des de la Sindicatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATÈGIES: 

1. Inici de mandat. 

1.1. Revisió de les memòries anteriors per poder estar al dia de la Sindicatura 
Municipal. 

1.2. Posada al dia de les resolucions i greuges pendents de resoldre. 

1.3. Coordinació de l’activitat de l’Oficina del Síndic amb el projecte que es 
presenta. 

1.4. Activació i actualització de la figura del Síndic a les xarxes socials. 

2. Síndic Municipal de Greuges. (Comunicació i Relacions amb la ciutat) 

2.1. “Terrassa Pam a Pam” Organització de visites i reunions per poder presentar 
el Síndic Municipal i explicar a la ciutadania els seus drets i deures enfront  de 
l’administració local. 

2.1.1. Associacions de veïns/es. 

2.1.2. Associacions o entitats culturals. 

2.1.3. Entitats esportives de la ciutat. 

2.1.4. Ampes de les escoles de Terrassa. 

2.1.5. Passejades per la ciutat realitzant el botiga a botiga. Comerç de 
Terrassa 

2.1.6. Altres entitats o associacions de la ciutat. 

2.1.7. Participació activa en actes del teixit social de Terrassa. 

2.2. “Qui és el Síndic?” Projecte escolar per a infants. 

2.2.1. Visualitzar entre els infants la figura del Síndic, entorn històric i cultural. 

2.2.2. Drets dels Infants. Presentar i informar dels seus drets com a infants. 

2.2.3. Educar amb la mediació i el diàleg. La força de la paraula i l’empatia 
amb els companys i les companyes.  

2.2.4. Participar en l’entorn de les AMPA amb la possibilitat d’exercir xerrades 
educatives en conflictes i mediacions escolars. 

2.3. Actes públics. 

2.3.1. Entitats de barri i de l’entorn de la ciutat de Terrassa. 

2.3.2. Altres actes públics. 

 



2.4. Seguiment municipal. 

2.4.1. Ajuntament de Terrassa 

2.4.2. La Mina de Terrassa 

2.4.3. Diferents ens municipals de la ciutat. 

2.5. Actuacions d’ofici. Priorització dels següents aspectes: 

2.5.1. Socials i econòmics per evitar exclusió social. 

2.5.2. Infants i col·lectius vulnerables. 

2.5.3. Interès general per a la ciutadania de Terrassa 

2.5.4. Funcionament o millora de gestió de l’administració municipal. 

2.6. Xarxes Socials. 

2.6.1. Twitter 

2.6.2. Facebook 

2.6.3. Instagram 

2.7. Formació constant en el Fòrum dels Síndics 

3. Fonaments de l’activitat del Síndic Municipal de Greuges. 

3.1. Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa. 

3.2. Carta Europea dels drets humans. 

3.3. Defensa dels drets socials i econòmics. 

3.4. Defensa dels drets dels infants. 

3.5. Principi d’equitat en les actuacions. 

3.6. Mediació i diàleg. 

   

   

  

  



Model Organitzatiu per a la Sindicatura Municipal de Terrassa 

 

OFICINA DEL SÍNDIC (Masia Freixa) 

Horari:   

 Matins de dilluns a divendres, de 9h a 14h 
 Tardes de dimarts i dijous, de 15h a 17h. 
 

Personal: 

 Síndic de Greuges 
 Administrativa (Se sol·licitaria la continuïtat de la persona actual) 
 Tècnica de l’administració (Se sol·licitaria la continuïtat de la persona actual) 

Funcions: 

 Atenció al ciutadà i recepció de greuges. 
 Resolució dels greuges de la ciutat. 
 Preparació dels projectes del Síndic. 
 Actuacions d’ofici. 
 Memòries anuals. 

 

AGENDA OBERTA (Sense horaris preestablerts) 

 Seguiments de greuges en persona si s’escau. 
 Visites personals de greuges per a persones incapacitades per poder venir a 

l’oficina del síndic. 
 “Terrassa Pam a Pam”. 
 “Qui és el Síndic?”. 
 Invitacions a actes públics. 
 Participació dels actes de la ciutat de Terrassa. 
 Fòrum de Síndics. 

 

EINES DE TREBALL 

 Smartphone amb connexió a internet i línia de telèfon. 
 Ordinador portàtil amb pack office. 
 Vehicle propi. (Despeses de quilometratge a part) 

  



Planificació Anual 

L’organització de la feina és la següent per ordre de prioritats: 

1. Gestió de l’oficina del Síndic. (Les persones, primer. La gestió al dia dels greuges 
és prioritària). 

2. Projecte “Terrassa Pam a Pam”. Conèixer les inquietuds dels ciutadans de 
Terrassa i poder presentar-me com a Síndic és important per la confiança de la 
ciutat. 

3. Actes públics. Sempre donaré prioritat a les entitats dels barris i de la ciutat, vull 
ser un Síndic pròxim i planer per a la gent, per aquest motiu ho disposo.  

4. Projecte “Qui es el Síndic?”. L’educació dels valors en els nostres infants és molt 
important, apropar la figura del Síndic, educar en drets i deures, i ensenyar la 
importància del diàleg i la mediació és essencial. 

5. Actuacions d’ofici. 
6. Seguiment de l’administració local. 
7. Xarxes Socials 

 

PLANING MENSUAL PER   A L’ANY 2018 

Gener i febrer de 2018 

 Presa de possessió del càrrec. 
 Presentació a l’Oficina del Síndic i posada al dia de la situació actual. 
 Preparació i revisió de la memòria del 2017 per poder presentar al ple municipal. 
 Revisió i resolució dels greuges pendents d’anys anteriors. 
 Iniciació del projecte “Terrassa Pam a Pam” en primera fase. 
 Oficina del Síndic. 
 Primeres aparicions públiques i contacte amb el Fòrum de Síndics. 
 Xarxes Socials. 
 Actuacions d’ofici. 

Març, abril, maig, juny i juliol de 2018 

 Oficina del Síndic. 
 Seguiment de la primera fase “Terrassa Pam a Pam”. 
 Preparació de les actuacions del primer semestre. 
 Inici del projecte “Qui és el Síndic?” en la seva primera part enfocat a escoles de 

primària. 
o Objectius i continguts. 
o Preparació de la visualització. 
o Interacció amb els alumnes amb proves pràctiques. 
o Presentació del programa a la regidoria d’ensenyament per poder 

concertar les primeres escoles per al curs 2018/19. 
 Estructuració de l’administració municipal a Terrassa i primeres revisions de 

procediments i actuacions. 
 Increment de l’activitat pública i seguiment de la formació en el Fòrum dels Síndics. 
 Xarxes Socials. 



 Actuacions d´ofici. 

Agost 2018 (vacances) 

 Deixo agenda oberta per a actes d’interès municipal i del Síndic i en cas 
d’excepcionalitat. 

Setembre, octubre, novembre i desembre  de 2018 

 Oficina del Síndic. 
 Finalització de la primera fase del  projecte “Terrassa Pam a Pam” 
 Primeres visites a escoles del projecte “Qui és el Síndic?” 
 Seguiment de l’Ajuntament de Terrassa i dels diferents ens municipals de la ciutat. 
 Xarxes Socials. 
 Seguiment de l’activitat pública per poder donar a conèixer la figura del Síndic. 
 Preparació de l’acció solidària del Síndic de Greuges de Terrassa. 
 Actuacions d’ofici. 

Anys 2019, 2020, 2021 i 2022. 

La planificació anual és igual tots els anys, sempre tenint en compte que cada any 
s’han d’anar executant les diferents fases del projectes presentats en aquest dossier i 
sobretot la preparació de les memòries anuals i els plens municipals per anar 
presentant la gestió que es va fent en cada moment. 

  



Règim de retribucions 

 

Per al bon funcionament de la Sindicatura Municipal i per una bona atenció en la 
defensa dels drets i llibertats de la ciutadania de Terrassa o d’altres persones que, no 
essent veïns/es de la ciutat puguin resultar afectats per l’actuació de l’Ajuntament de 
Terrassa, crec que és imprescindible una dedicació exclusiva. 

Tal com indico en el model organitzatiu la meva voluntat és poder realitzar gestió 
d’oficina, preparació de projectes i atenció de greuges a l’Oficina del Síndic i al mateix 
temps disposar d’agenda oberta de dilluns a diumenge per a una plena dedicació al 
càrrec. 

Òbviament, per poder justificar les hores treballades, proposo la realització d’un 
informe mensual per poder justificar la dedicació exclusiva. Així mateix també vull fer 
constar que la dedicació a la feina sempre ha de respectar la privacitat personal, el 
meu temps de descans i les vacances que pertoquin. 

Per tant, tal com s’indica en el reglament de la sindicatura municipal de greuges de 
Terrassa en vigor des del 20 de setembre del 2017,  sol·licito la retribució prevista de 
regidor de govern i l’alta en el règim general de la Seguretat Social, amb les mateixes 
dietes i despeses de quilometratge que pugui disposar un regidor de govern.  

Al mateix temps m’agradaria sol·licitar un pressupost acordat per l’Ajuntament a la 
Sindicatura per poder donar una projecció de comunicació adequada en aquesta nova 
etapa de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, així com per poder 
executar adequadament els projectes de la Sindicatura. 

 

 

 

 

 


