4.5 Defensor de la Ciutadania
4.5.2 Nomenament
(Acord de Ple de 28-10-2003)

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, regula l’organització municipal i, entre els òrgans previstos amb
caràcter potestatiu, contempla el Síndic o Sindica municipal de greuges. Aquesta norma
determina que la seva designació correspondrà a l’Ajuntament en Ple mitjançant acord que
s’haurà d’adoptar amb el el quòrum especial d’una majoria de 3/5 parts dels seus membres en
primera votació i, cas de no assolir-se aquesta, de majoria absoluta en segona votació. Així
mateix aquesta regulació determina que el referit càrrec té una duració de cinc anys.
Atès que en l’exercici de la potestat d’autoorganització i cercant mecanismes necessaris per
garantir al màxim la defensa dels drets i interessos dels ciutadans davant aquesta administració
pública, l’Ajuntament Ple, en sessió de 30 de novembre de 1999, va aprovar la normativa de
funcionament de la Defensa de la Ciutadania i va formalitzar el corresponent nomenament a
favor del senyor Desideri León i Martínez. En virtut d’aquesta normativa, completada per la
modificació acordada per l’Ajuntament Ple, en sessió de 19 de desembre de 2000, s’estableix
la competència de l’Ajuntament Ple per designar i cessar l’esmentat càrrec i determina la
duració del seu mandat en quatre anys, coincidint amb el de la Corporació.
La novetat que introdueix en aquest òrgan l’esmentat Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en
la regulació d’aquest òrgan ha comportat l’obertura d’un procediment d’elaboració de les
normes reguladores d’aquesta figura, incoat per acord plenari de data 29 de juliol de 2003. Amb
independència del resultat d’aquest procediment de dotació d’una norma reglamentària pròpia
d’aquesta Administració Municipal, i de conformitat amb les previsions legals en vigor, s’ha
considerat procedent procedir a la elecció d’un nou Síndic, Defensor de la Ciutadania de
Badalona, atès la situació de jubilació del senyor Desideri León i Martinez.
Atés que el Sr. Armand Soler i Alcaraz, reuneix les condicions de capacitat i idoneïtat per
realitzar les tasques pròpies d’aquest òrgan, de conformitat amb els arts. 59 i concordants del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, considerant-se procedent la seva elecció. El Règim de
dedicació, mitjans i règim de retribució serà l’establert per l’Administració Municipal en aquesta
data.
Vist l’informe emès per la Secretaria general, el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i d’altres d’aplicació,
proposo al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER:- Deixar sense efectes el nomenament del senyor Desideri León i Martínez com a
Defensor de la Ciutadania de Badalona, d’acord amb la normativa de funcionament de la
Defensa de la Ciutadania, segons el tenor dels acords plenaris de 30 de novembre de 1999 i
19 de desembre de 2000.
SEGON.- Agraïr al Sr. Desideri León i Martínez la tasca duta a terme com a primer Defensor de
la Ciutadania de Badalona i mostrar testimoni del reconeixement dels representants de la ciutat
al seu treball i a la seva vocació de servei públic, amb l’atorgament de la venus de Badalona.
TERCER.- Designar al senyor Armand Soler i Alcaraz, Síndic Defensor de la Ciutadania de
Badalona, d’acord amb el previst a l’article 59 i concordants del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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