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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2019 i segons consta
a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

ÀREA FUNCIONAL: Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Moció que presenta el grup municipal del PSC- La Garriga per reclamar el cessament de
Rafael Ribó com a Síndic de Greuges de Catalunya
Vist que segons el mateix Síndic de Greuges, les Tasques i Competències d’aquesta oficina, és
la d’atendre a les persones que se senten agreujades i desemparades per actuació o mancances
d’actuacions de les administracions.
Vist que en els darrers dies, s’han fet públiques dades sobre la mancança i les saturacions de la
Sanitat Públic. Mancances reals que s’han produït per la manca de finançament dels serveis
públics, aspecte real que demostren estudis de la mateixa Generalitat de Catalunya, fet que es
demostra amb el percentatge destinat a la Sanitat Pública en els darrers pressupostos, on es
destinava un 4,6% del Pressupost, mentre que la mitjana de les CCAA era d’un 5,5%.
Vist les afirmacions en un mitjà de comunicació del Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges, que
lluny de defensar els interessos de la ciutadania, va fer unes declaracions desafortunades i
polítiques, on relacionava aquest col·lapse a que hi ha ciutadans i ciutadanes d’altres CCAA que
utilitzen els serveis mèdics a Catalunya.
Vist que les despeses derivades per aquestes necessitats mèdiques que tenen persones d’altres
CCAA són compromeses per la CCAA de la qual prové la persona, d’igual forma que les que
se’n deriven d’un català o catalana en una altra CCAA l’assumeix econòmicament l’ICS, cosa
que sembla que obviï el Sr. Ribó.
Vist que les declaracions del Sr. Ribó ens semblen desmesurades i poc pensades el que ens
suposa una falta greu de responsabilitat i més venint d’una persona que ocupa el càrrec del
Sr.Ribó
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Vist que el Sr. Ribó porta 15 anys ocupant el mateix càrrec i que al 2020 se li acabaria el nou
mandat.
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Per tot l'exposat, el Grup Municipal del PSC – CP proposa al ple de l'Ajuntament de la Garriga
els següents acords:
Primer. Demanar al Parlament de la Generalitat el cessament de forma immediata del Sr. Ribó
per haver faltat, arrel de les seves declaracions públiques, a les tasques i competències que ha de
realitzar el Síndic de Greuges.
Segon. Instar al Parlament de Catalunya a treballar en la modificació de la Llei 24/2009, del
Síndic de Greuges i proposar que aquesta figura només pugui repetir durant dos mandat, un total
de 10 anys.
Tercer. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al President del
Parlament de Catalunya, als Grups Polítics representats al Parlament de Catalunya i al Síndic de
Greuges.

El Ple de l’Ajuntament per 3 vots a favor (2 PSC-CP i 1 C’s) i 14 vots en contra (6 Acord ERCAM, 6 JUNTS i 2 CUP) dels 17 membres assistents, essent 17 els de dret i de fet de la
corporació, desestima la proposta d’acord.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62
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