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CARTA DE PRESENTACIÓ:

Sóc en Jordi Giró i sóc candidat a Síndic de
Greuges de Barcelona. Em complau
dirigir-me a vosaltres per presentar-me i
demanar-vos la vostra confiança i suport
per poder encapçalar la Síndicatura durant
el proper mandat entre 2021-2026.

En primera instància, m'agradaria
presentar-me. Vaig néixer a Sant Esteve de
Palautordera, l'11 de maig de 1960, estic
casat i sóc pare de dues filles. He viscut
sempre a Barcelona, des de l'Eixample, fins
a Sants, la Bordeta i, actualment resideixo a
la Vila Olímpica.

La meva trajectoria professional va lliga des
de ben aviat al món empresarial. La meva
experiència laboral comença a la banca
l'any 1975, amb un bagatge ampli de
responsabilitats i de càrrecs dins del sector.
El 1988 vaig fer un salt a l'empresa privada,
iniciant-me a una delegació d'una firma del
sector alimentari a Catalunya, on exercia
com a Delegat Administratiu. Fins fa poc i
des de 2019, he estat membre del Consell
Assessor de Participació, Transparència i
Acció Social d'Agbar.

Avui dia sóc Cap Administratiu de Dispocat,
una empresa dedicada a la distribució alimentària, on també participo.

La meva relació en l'àmbit veïnal comença l'any 1993, i ho faig des del meu barri actual, la
Vila Olímpica de Barcelona. És en aquest barri on, a poc a poc i per inquietud pròpia, vaig
introduint-me en temàtiques que s'expandeixen més enllà de la delimitació del barri, entrant
en contacte amb qüestions de districte i ciutat. El meu compromís em va portar a ser
President de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica i, l'any 2001, a la Junta de la
Federació d'Associacions Veïnal de Barcelona (FAVB), com a Vocal Primer i posteriorment,
com a Vicepresident.

També he estat membre del Consell de Ciutat, en representació de la FAVB, havent participat
en diferents comissions, com la del Pla Estratègic de Turisme, la reforma de la Diagonal i la
comissió de pressupostos. No content amb tot això, l'any 2012 i amb una situació complexa,
a la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), em proposen com a
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President de l'entitat, càrrec que vaig assumir com un gran repte i honor i que actualment
exerceixo per tercer mandat consecutiu.

M'apassiona el meu país, que és Catalunya, la meva ciutat, Barcelona, i els seus barris i les
seves gents. És aquesta passió i compromís amb el territori que l'any 2012 em va dur a rebre
la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta commemoració reflecteix el
motiu pel qual sempre treballo content i motivat, perquè puc fer-ho des de la visió amplia
que m'ofereix la CONFAVC i a l'hora concreta, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Vila
Olímpica. Actualment formo també part de la Comissió d'Empara del Consell de Ciutat de
Barcelona.

Tot aquest bagatge m'ha permès aprendre constantment, dia rere dia durant els trenta anys
que porto exercint com a destacat dirigent veïnal. Per mitjà dels diversos càrrecs ocupats
fins a la data, he pogut aprendre i incidir en temes de mobilitat, habitatge, famílies, infància,
educació, urbanisme, pobresa, desigualtat, diversitat, participació, salut, convivència, medi
ambient, seguretat i civisme.

Em considero una persona optimista, perseverant i incansable, preparada i a punt per
afrontar nous reptes, sobretot que ajudin a millorar les condicions de vida de les nostres
veïnes i els nostres veïns, però vull fer-ho com un candidat que creu en la participació i
decisió de la gent en tots els temes que els afecten.

La meva participació activa i compromís amb la societat civil radica de la consideració
prèvia que, conjuntament amb la reivindicació i la protesta, sempre hi ha d’haver la proposta.
Sóc una persona afortunada perquè cada dia aprenc de totes les persones i situacions que
m’envolten, aquesta vida és una formació contínua i continuada, i em complauria gratament
comptar amb el vostre suport per encarar la votació popular que contempla el reglament de
la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

La funció del Síndic és la defensa de les llibertats públiques i els drets fonamentals dels
ciutadans de la capital catalana, i em comprometo a fer-ho amb visió amplia. Si bé la
institució que encapçalaré és l'encarregada de supervisar l'actuació de l'Ajuntament i depèn
econòmicament del Consistori, la figura de Síndic no rep ordres de cap govern ni de l'alcalde.
És per això que em comprometo amb vosaltres a garantir una Sindicatura independent i que
presti atenció i combati la vulneració de drets de la gent que viu i treballa a Barcelona i per
protegir i promoure els drets i llibertats de la ciutadania de Barcelona amb ple convenciment
i compromís.
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PROGRAMA PER A LA SINDICATURA 2021 - 2026

La igualtat, la participació política i associativa, els drets civils i l'establiment de lligams,

xarxes de suports i vincles afectius, tant socials com familiars, han estat el motiu pel qual la

humanitat al llarg de la nostra evolució ha anat convertint el nostre planeta en un planeta de

ciutats.

Paradigmàticament, però, durant el primer quart del segle XXI, el que havia de ser i sense

dubte serà el segle de les ciutats, ha patit per primer cop un fenomen que ha trencat la línia

progressiva i ascendent d'urbanització constant i creixement de la ciutat al món. Aquest

trencament, en els aspectes que em preocupen com a dirigent del moviment ciutadà i

candidat a síndic de Barcelona, és doble.

Per una part ens trobem davant una tragèdia humana mundial que ofereix l’oportunitat de

canviar i redefinir el nostre paradigma global de procés d'urbanització en haver posat en

evidencia i deixar al descobert les contradiccions d'una manera de fer, construir, planificar i

entendre la ciutat des d'una perspectiva mercantilista, individualista i depredadora del

territori i dels recursos energètics. La pandèmia global ens ha retrobat amb una ciutat

d'escala més humana i amable, on hem retrobat els valors de la proximitat. Són

innumerables les anècdotes de persones que ens expliquen com durant aquests darrers

mesos han conegut el nom del veí del davant. De la ciutat sense noms vam passar d'un dia

per l'altre a petits micropobles formats per illes o blocs on la solidaritat va reeixir, vam

redescobrir que els carrers eren espai públic i no llocs per on circular en vehicle privat, vam

valorar els nostres serveis públics essencials i el seu principal actiu, el seu capital humà.

Vam descobrir que eren més importants les doctores i les científiques que els visitants de

les innumerables fires i de la Barcelona que més veiem.

Però cal dir-ho. És ben cert què hem descobert que Barcelona no és Barcelona sense les

mestres, les doctores, els serveis públics, les nostres festes dels barris i els carrers a vessar

de gent, però també hem descobert que Barcelona tampoc és Barcelona sense els nostres

comerços, els nostres bars i restaurants, hotels, sense turistes, sense Mobile i un llarg etc.

Barcelona és tan maca, és tan nostra, que la volem per nosaltres i per compartir-la, de forma

sostenible i amb reglamentacions clares, amb tot el món.
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Per altra part hem descobert que, com sempre, també les amenaces a la seguretat humana

global coneixen i distingeixen les classes socials. Les dades les tenim ja a la mà, les

afectacions sanitàries, socials, educatives i econòmiques de la pandèmia ens han mostrat

un cop més què de profundament desigual és la nostra Barcelona.

El 2020 ha fet més grans els murs invisibles que divideixen la nostra ciutat. Més pobresa,

més soledat per la gent gran, més desigualtat educativa, milers de famílies i autònoms

arruïnats són algunes de les herències que ens deixa la Covid-19 i que només amb l'esforç

conjunt i coordinat de tots els actors públics i privats podrem superar.

Trencar aquests murs, contribuir a garantir el principi d'igualtat d'accés i tracte amb

l'administració i garantir l'accés de tothom als serveis públics és el què m'ha guiat a

presentar la meva candidatura a síndic de Barcelona.

Per això us presento un resum de les propostes principals i iniciatives que vull impulsar des

de la Sindicatura. Una Sindicatura que ha de ser un instrument més per la reconstrucció

social i econòmica de Barcelona. És per això que les propostes com veureu estan centrades

en aquells col·lectius invisibles que més han patit aquesta crisi global, la gent gran, les

dones, els infants, les persones dependents, els autònoms arruïnats, les persones

desocupades el jovent etc.

Vull ser doncs un síndic que intenti cada dia, acció rere acció, des de la quotidianitat i la

proximitat, apropar Barcelona a l'ideal que dibuixa la Carta Europea de Salvaguarda dels

Drets Humans a la Ciutat. Fent el què he fet sempre com a activista veïnal: pensar que

darrere de cada porta de la ciutat no hi ha un número d'usuari d'un servei públic sota una

clau de qualificació urbanística, hi ha persones, persones amb drets, persones que fan la

ciutat.

Perquè la ciutat som persones, perquè sense persones no hi ha ciutat. Perquè vull una

Barcelona a la mida de cada persona perquè sigui la Barcelona de tots i totes.

Des de la sindicatura treballarem plegats amb tota la societat civil i les administracions per

un model integrador de Barcelona que superi el model urbà segregatiu propi del procés
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urbanitzador del segle vint. Garantint la convivència i la democratització de l’espai públic

com a motors d’intercanvi de béns, serveis i coneixements què estengui a tota la ciutadania

els serveis públics sense exclusions ni discriminacions assegurant el desenvolupament

humà de tothom que viu, treballa o gaudeix de Barcelona.

Treballaré perquè l'administració municipal garanteixi un millor sistema educatiu, on el dret

d'accés a un habitatge digne no sigui un luxe, on disposar d'un treball estable i ben

remunerat sigui la norma i no l'excepció, amb un nivell més gran de prestacions sanitàries.

Una Barcelona on l'administració vetlli per garantir l'accés a la cultura i l'esport. On es

reconeixen i garanteixen nous drets com el de la mobilitat sostenible i a viure sense

contaminació en un entorn saludable. Una Barcelona lliure de barreres físiques i socials i on,

en allò que em pertocarà com a síndic, rau al bell mig de les meves competències, què

aquestes barreres físiques i socials desapareguin també en l'accés de la ciutadania als

serveis públics i l'administració.

Vull vetllar per una administració que defugi de les pràctiques i dinàmiques burocràtiques

assistencialistes i segregadores on el seu objectiu principal sigui dissenyar, garantir i

proveir serveis públics inclusius, amb eficàcia i eficiència basats en la protecció dels drets

i les llibertats de la ciutadania. Una administració municipal on el servei al ciutadà sigui

l'objectiu principal dels seus procediments.

LES MEVES PROPOSTES PER DEFENSAR ELS TEUS DRETS:

1. Per garantir el dret a una bona administració plantejaré el govern municipal destini

més recursos a l'atenció a la ciutadania incrementant els horaris del servei d'atenció

presencial a les OAC i reforçar el servei del 010. Proposarem que no sigui determinat

la demanda de cita prèvia electrònica per realitzar tràmits municipals, ja que aquesta

pot ser una barrera d'accés als procediments administratius necessaris a realitzar

per la ciutadania i poden incrementar l'escletxa digital.

2. Proposaré d'ofici que s'articulin mesures per garantir el dret a la informació,

especialment pel que fa als procediments urbanístics, amb nous canals de
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publicació i comunicació que utilitzin un llenguatge comprensible per al conjunt de

la ciutadania.

3. Vetllaré perquè es garanteixi el dret a l'empadronament de totes les persones

independentment de la situació en què visquin atenent a la legalitat vigent que obliga

a empadronar a tothom disposi o no de domicili fix.

4. Donat que la llei anomenada de segona oportunitat de 2015 (25/2015 de 28 de juliol)

exclou els seus supòsits els deutes contrets amb l'administració pública i davant la

greu afectació econòmica que la crisi està tenint en els autònoms, comerciants i

classes treballadores de la ciutat impulsarem una comissió de treball

interadministrativa per determinar el procediment legal a poder seguir per ajornar o

condonar els deutes en execució per part de l’administració municipal d'aquelles

persones greument afectades per la crisi econòmica.

5. Impulsaré un observatori, depenent de la sindicatura, que auditi i segueixi el

compliment els objectius i l’efectivitat i eficiència de les ajudes destinades per part

de l’ajuntament als autònoms, comerciants i emprenedors de la ciutat per fer front a

l’aturada de l’activitat dels darrers mesos.

6. Desenvoluparé un nou programa de proximitat de la institució que complementi les

mesures impulsades per l'actual Síndica amb visites i atenció al personal públic dels

serveis assistencials dependents dels consorcis dels quals forma part l'Ajuntament

de Barcelona.

7. Actuaré, d'ofici, per avaluar el compliment dels objectius fundacionals de Barcelona

Energia de garantir la comercialització d'energia de fonts cent per cent renovables i

garantir els drets energètics per emetre un informe sectorial de recomanacions a

aquesta empresa municipal en aquests dos A aspectes claus.

8. Revisaré les taxes municipals per la prestació de serveis per efectuar les

recomanacions pertinents que garanteixin la tarifació social dels mateixos en

especial en aquells que tenen a veure amb els drets dels infants i la gent gran.
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9. En aquest mateix sentit, actuaré d'ofici per auditar les instal·lacions esportives de la

ciutat, el seu model de gestió i les taxes aplicades per tal d'evitar que aquesta

siguin una barrera per la pràctica de l'esport i una vida saludable de la nostra

ciutadania i garantir la pràctica de l’esport informal als espais públics per part del

jovent.

10. Vetllarem perquè en totes les actuacions de millora i inversió en l'espai públic es

compleixin els requisits d'accessibilitat. Tanmateix em proposo determinar amb les

autoritats municipals una partida pressupostària fixa anual per l'eliminació de

barreres arquitectòniques.

11. L'accés a l'habitatge digne segueix sent una de les assignatures pendents de la

nostra ciutat. Lamentablement hem de reconèixer què són molts els solars de

titularitat pública què resten pendents de per construir habitatge social destinat als

col·lectius més desfavorits. Hem de dir prou, no volem habitatge protegit oficial, no

volem es parli del HPO com habitatge social, no ho és. Exigiré a les administracions

la construcció d'habitatge públic i social de veritat. La greu problemàtica d'accés a

l'habitatge no la resoldrem amb canvis de legislació urbanística només, cal una

decidida aposta pública inversora en aquesta matèria per assolir l'objectiu del 15%

de solidaritat urbana abans del 2027.

12. Demandaré al govern municipal que torni a convocar el fons extraordinari per ajuts

puntuals d'emergència social per a infants de 0 a 16 anys.

13. Vetllaré per l'accés a la tecnologia i connexions necessàries per a tot l'alumnat de la

ciutat a fi d'evitat l'escletxa digital.

14. Proposaré la redacció d'un nou mapa d'educació 0-3 a fi de garantir la

universalització i gratuïtat de la mateixa a la nostra ciutat.
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15. Proposaré que s’incorpori al planejament urbanístic i el disseny de noves

intervencions a l’espai públic d'indicadors de presència real de verd urbà i nivells de

contaminació a fi d’assegurar estàndards reals de qualitat de vida per la ciutadania.

16. Vetllaré per la ràpida implementació de Mobilitat electrònica i proposaré la redacció

d’una nova normativa de distribució urbana de mercaderies per minimitzar i

racionalitzar el seu impacte a la ciutat.

17. Promouré que l’Ajuntament de Barcelona garanteixi el dret a assistir a un espectacle

cultural de forma gratuïta al semestre (teatre, dansa música) al jovent de la ciutat.

18. Promouré Ampliar la franja horària de metro en horari nocturn més enllà de les OH

19. Proposaré l’ampliació de l’horari d’obertura de les biblioteques públiques per

permetre a infants i joves, sobretot en situació de precarietat, tenir un major accés a

espais on poder fer ús d’internet, ordinadors, llibres i altres materials.

20. Una ciutat com Barcelona ha de prestar servei durant les 24 hores del dia set dies a

la setmana per ajudar i donar suport i assessorament a les víctimes de la violència

de gènere de forma especialitzada. Treballaré per exigir a les autoritats municipals

l'ampliació dels actuals serveis de suport perquè estiguin operatius 7 dies a la

setmana durant 24 hores.


