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Presentació 

He escollit dos fragments prou coneguts de tres escriptors preocupats pels valors 
humans que poden esperonar la reflexió.  

Un escriptor bengalí nascut a Calcuta, a l’Índia: Rabindranath Tagore 
Un escriptor català: Joan Maragall 

“Volia canviar el món primer 
 després el meu entorn 
 i finalment vaig veure que si 
canviava alguna cosa dins meu ja era molt” 

    Rabindranath Tagore 

"Elogi del viure" 

"...Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò pel qual serveixes, allò 
en el qual et sents un entre els homes. Esforça’t en la teva tasca com si de cada 
detall que penses, de cada mot que dius, de cada peça que hi poses, de cada 
cop del teu martell, en depengués la salvació de la humanitat. Car en depèn, 
creu-me. Si oblidat de tu mateix fas tot els que pots en teu treball, fas més que 
un emperador que regís automàticament els seus estats; fas més que el qui 
inventa teories universals només per satisfer la seva vanitat, fas més que el 
polític, que l’agitador, que el qui governa. Pots negligir tot això i l’adobament del 
món. El món s’arreglaria bé tot sol, només que tothom fes el seu deure amb 
amor a casa seva..." 

                                                                           
(fragment)    
       
Joan Maragall  
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Introducció 

Aquest informe és el segon del Síndic de Greuges de Sant Cugat i de l’EMD de 
Valldoreix. Recull, com l’any anterior, totes les queixes que ha presentat la ciutadania, 
des del 3 de maig de 2008 al 2 de maig de 2009, corresponents al segon any des de la 
presa de possessió del càrrec. 

El 3 de maig de 2009 va fer dos anys de la presa de possessió del càrrec de Síndic de 
Greuges de Sant Cugat del Vallès de resultes de la corresponent elecció per part del 
Ple Municipal del 19 de març i el posterior nomenament per Decret d’Alcaldia del 27 de 
març de l’any 2007. 

Aquesta memòria reflecteix l’activitat del Síndic i de l’equip de la seva oficina, com ho 
determina el Reglament. 

També recull el seguiment constant de les queixes presentades que ha dut a terme 
l’oficina. L’informe complet es pot considerar com la continuïtat de l’activitat del Síndic 
de l’any anterior, a l’igual de les queixes. 

Des del primer dia hem intentat complir amb la nostra responsabilitat al servei del 
ciutadà, per millorar la bona administració municipal del nostre municipi i de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 

Les queixes estan classificades per àmbits d’actuació de l’Ajuntament i, en alguns 
casos, es conclouen amb suggeriments i recomanacions. 

Voldria esmentar que de les queixes d’aquest any no se’n desprèn cap influència de la 
crisi econòmica i financera que ens envolta actualment. Malauradament podria succeir 
que l’any vinent fos més angoixant i quedés reflectit en l’informe la situació precària de 
molts ciutadans. 

Aquest informe no pretén ser exhaustiu, ni tampoc ser cap examen de l’acció 
municipal. Vol assenyalar alguns problemes i està fet amb el pensament que sigui 
d’utilitat pels ciutadans i perquè els grups polítics municipals i el Ple, que ha de decidir, 
coneixedors de les consideracions, suggeriments i propostes que es formulen, en 
treguin les conseqüències que considerin oportunes.

A més, com l’any anterior, té el doble propòsit que el seu contingut serveixi per a la 
millora de la pròpia Institució i que, tot examinant l’acció municipal, pugui ser útil per a 
la millora dels seus serveis, proposant mesures i suggeriments per perfeccionar-lo i 
encarar-lo cap a una millor administració. 

El Síndic vol agrair la col·laboració rebuda dels grups polítics municipals, dels grups 
que formen part del govern com a oposició, dels tècnics i funcionaris de l’Ajuntament, 
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del Gabinet de l’Alcalde -amb el seguiment dels expedients- i, sobretot, de la seva 
única col·laboradora, la senyora Esperanza del Pino, especialment sensible a l’atenció 
curosa, atenta i delicada cap als ciutadans. 

La memòria anual s’ha acabat de redactar el dia 9 de setembre de 2009, amb la 
col·laboració d’Esperanza del Pino, secretària de l’Oficina del Síndic.  
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La Institució del Síndic de Greuges. Missió del Síndic. 

Personalitzada en la figura del Síndic, aquesta institució és l’òrgan que té encarregada 
la funció unipersonal i independent de supervisar l'Administració municipal per garantir 
els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de Sant Cugat i de l’EMD 
de Valldoreix, exercint la seva funció amb independència i objectivitat. La seva missió i 
el seu credo és la defensa del dret del ciutadà davant un presumpte greuge i la 
prevenció general de les garanties dels drets fonamentals davant els projectes o 
omissions de l'Ajuntament, segons que preveu el seu Reglament i la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a la qual està adherida la ciutat, per acord 
del plenari del mes de gener de 2008.  

La prevenció general per garantir tant els drets individuals com els drets d’interès 
general. 

El Síndic de Greuges, respectant l’ordenament jurídic, explora totes les alternatives per 
a una aplicació justa, equitativa i respectuosa amb els ciutadans, per evitar qualsevol 
situació d’arbitrarietat en defensa dels seus drets. 

La mediació i la conciliació, presents en l’actuació del Síndic, com atendre, aconsellar i 
orientar totes les persones que s’apropen, també formen part de la missió del Síndic 
de Greuges. 

La competència i responsabilitat del Síndic abasta tots els òrgans de dependència 
municipal i totes les persones que visquin, treballin o s’estiguin a Sant Cugat, tot i no 
tenir la condició de residents. 

En el Reglament de la Institució del Síndic de Greuges aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
es justifica la seva creació. En la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans, feta a la 
ciutat de Sant Denis el 18 de maig de 2000, l’article XXVII inclou, entre els 
mecanismes de prevenció, la implantació del Defensor del Poble. Consegüentment, 
l’activitat del Síndic de Greuges té com a referència molt preferent els drets i llibertats 
assenyalats a la carta. 
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Objectius 

El Síndic va recollir els diferents objectius a la memòria 2007-2008.  

El primer objectiu 

L’atenció al ciutadà, l’obertura de l’Oficina, dotar-la de mitjans i anar consolidant la 
Institució. Assolit  

El segon objectiu 

- Disposar d’un procediment informàtic, pel tractament i seguiment dels expedients, i 
d’una web. Assolit.  

• Es va disposar d’una web pràcticament des del primer dia, com ja varem recollir a 
la memòria del 2007-2008. 

• Des de desembre del 2008 disposem d’un nou programa informàtic, necessari pel 
seguiment dels expedients.  

- Disposar d’una segona persona adscrita a l'Oficina del Síndic, amb titulació jurídica 
per assessorar en la redacció de les resolucions quan impliquin temes jurídics, 
interpretant les ordenances i normatives. No ha estat possible, justificat per la crisi 
actual i la reducció de despeses. 

El tercer objectiu, un cop aconseguits els anteriors 

Aconseguir, mantenir i, en els transcurs de l’any, millorar la qualitat de cadascuna de 
les actuacions del Síndic en la recepció de la queixa, tramitació, informació necessària 
i resolució amb la decisió final i, si escau, amb recomanacions i suggeriments que es 
fan arribar a l'Ajuntament i a la persona afectada, sempre amb la intenció de trobar 
una solució amistosa a les queixes per tal d’evitar que els problemes sorgits s’hagin de 
resoldre a través de la Justícia. Aconseguida la metodologia de treball per anar 
treballant en aquest sentit. 

Aconseguir l’aprovació definitiva del Protocol de funcionament amb l'Ajuntament, iniciat 
el desembre de 2007. Assolit i aplicant-se, excepte el punt 1.5 que textualment 
diu: “L’informe s’ha d’emetre dins el termini de 15 dies des de la recepció de la 
sol·licitud. Per motius d’especial dificultat, complexitat o altres circumstàncies 
concorres degudament justificades, l’anterior termini podrà ampliar-se fins un 
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màxim de 15 dies més, prèvia comunicació per part de la direcció de l’àmbit al 
Gabinet d’Alcaldia. El compliment del termini serà responsabilitat directa del 
Director de l’Àmbit.”  

El quart objectiu 

Donar a conèixer la Institució del Síndic de Greuges. No ha estat possible, en el grau 
desitjable, per la manca d’una persona més adscrita a l’Oficina. 

Des del mes d’octubre de 2007, el Síndic escriu una columna mensual al Diari de Sant 
Cugat. Assolit i prossegueix.  

Comparèixer a Ràdio Sant Cugat un cop al mes. Durant aquest any s’han fet unes 
petites variacions i la compareixença a la ràdio ha passat a ser bimensual. Assolit i 
prossegueix, bimensualment. 

Visitar i explicar la utilitat de la Institució del Síndic a diverses associacions veïnals, 
cíviques, culturals i educatives, i als diversos col·lectius més marginats de la ciutat 
amb la finalitat de conèixer directament les diverses problemàtiques i allò que els 
preocupa. No s’ha aconseguit per manca de l’ajut demanat. 

El cinquè objectiu 

Participació en el Programa Educatiu “Educació en valors”, projecte elaborat en 
col·laboració amb els Síndics, Síndiques, Defensors de Sabadell, Rubí, Santa Coloma 
de Gramanet, Vilafranca del Penedès i Sant Cugat, de setembre de 2008 a juny de 
2009, dirigit a tots els alumnes de cicle superior de primària i secundària amb aquests 
objectius: 

- Conèixer els drets i deures de totes les persones
- Conèixer el mecanismes per defensar aquest drets 
- Conèixer la figura del Síndic de Greuges i la seva tasca 
- Aplicar els coneixements adquirits a un cas pràctic 
- Realitzar una síntesi del cas treballat per presentar-lo a la societat 
- Crear la figura del “delegat” o “assessor” del Síndic 

Aquesta activitat s’ha iniciat amb molt d’èxit, reconegut per mestres i alumnes, S’han 
impartit 5 xerrades a alumnes de l’últim curs de cicle superior d’educació primària, 6è, 
a l’escola pública La Floresta i a l’escola concertada l’Avenç. No s’ha prosseguit per 
manca d’ajut. Queda en espera amb la confiança de renovar-lo.
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El Síndic intentarà continuar amb aquest programa i compensar la manca de personal 
adscrit a l’Oficina, signant un conveni amb l’Escola de Protocol per disposar de becaris 
en pràctiques.  
  
Entenc que és molt important formar els nostres joves en els valors i en el 
coneixement del respecte a l’altre. El dia a dia de la nostra joventut està ple de 
situacions en les que cal fer ús del respecte a l’altre, de ser valents, de saber quines 
eines han de fer servir perquè els drets humans no els sembli una cosa llunyana. Hem 
d’aconseguir que sàpiguen que actituds racistes, riure’s d’un company, incitar a l’altre 
a consumir drogues... són actituds que van en contra els drets de l’altre, en contra dels 
drets humans. Volem fer-los veure que ells poden pintar un petit tros de la seva realitat 
d’un color més clar.  
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Imatge: Participació dels nens a l’escola La Floresta en el Programa Educatiu 
“Educació en valors”
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El sisè objectiu 

Continuar treballant en la redacció articulada d’una Carta de serveis i bona 
conducta, com ho ha fet el Síndic de Greuges de Catalunya, adaptada a la realitat de 
Sant Cugat i als recursos disponibles del seu Síndic. Aquest compromís s’assumirà 
amb els conciutadans i com a avaluació pública de la qualitat del servei. 

Aprovada la pròpia carta i de forma raonada, proposar als grups municipals la 
conveniència que la ciutat es doti, ella mateixa, d’una Carta de serveis i bona conducta 
com a eina d’aproximació a l’excel·lència d’una bona administració en benefici de tots 
els ciutadans.  

El setè objectiu 

Insistir en l’objectiu de l’any anterior per obtenir l’aprovació del Ple de 
l'Ajuntament per tal que la dedicació inicial de mitja jornada, aprovada pel Ple que la 
va elegir el 19 de març de 2007, es modifiqui passant a ser de jornada plena, 
procediment d’acord amb l’article 10 del Reglament. La càrrega de la tasca assumida 
que es desenvolupa i els propis objectius ho fan imperatiu i, d’aquesta manera, en 
quedarà oficialitzada la realitat actual. 

El vuitè objectiu 

Obrir l'Oficina dues hores a la tarda, dos dies a la setmana, per atendre les persones 
que sovint ho demanen, atès que la persona en qüestió estigui adscrita a l'Oficina. 

Objectiu nou: el síndic i la gent gran 

Amb la col·laboració de l’Àmbit de Serveis Socials de l’Ajuntament 

Des de Serveis Socials s’intentarà, al principi d’any, iniciar la nova dinamització de la 
gent gran, dinamització que pretén fomentar la formació permanent, la participació en 
activitats culturals i la pràctica d’activitats físiques i saludables. Per això, s’està 
treballant amb un nou programa per a la gent gran que inclou el conjunt d’activitats que 
ofereixen les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament, les entitats, les institucions i 
recursos específics amb la finalitat de promoure una vida saludable i activa per a la 
gent gran de Sant Cugat del Vallès. 

Un dels objectius és apropar els diferents recursos que ofereix la mateixa 
Administració o les entitats a la gent gran a través dels casals. Per aquest motiu s’ha 
plantejat poder fer una presentació de la figura del Síndic de Sant Cugat: 



13/54 

1. Donar a conèixer la figura del Síndic Municipal de Greuges a la gent gran del 
municipi 

2. Informar dels drets i deures de les persones com a ciutadans 
3. Educar en valors 

Tant aquests objectius com els no assolits s’assumeixen íntegrament fins a la seva 
consecució.
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Tramitació d’expedients. Procediment. 

En la Memòria 2007-2008 s’explicava el Procediment que seguia el Síndic.  

Aquest procediment no ha canviat i es pot consultar a la web, 
www.sindic.santcugat.cat Memòria 2007-2008. 

En aquesta Memòria 2008-2009 faré altres consideracions sobre els mecanismes de 
procediment. 

D’acord amb els seu Reglament, el Síndic de Greuges està comissionat, des del seu 
nomenament, pel Ple Municipal per supervisar l’Administració municipal, atenent les 
queixes de les persones que visquin, treballin o estiguin de trànsit per Sant Cugat o a 
l’EMD i té competència sobre tots els òrgans de gestió municipal o de dependència 
municipal. 

És un òrgan unipersonal i independent que està integrat dins l’organització de la ciutat 
i la seva actuació, com la de tota l’Administració, segueix uns procediments d’acord 
amb les normes vigents. En el cas del Síndic aquestes normes estan especificades en 
el seu Reglament, aprovat pel Ple municipal el dia 20 de febrer de 2006, i el seu 
funcionament queda especificat en el Protocol de Funcionament amb data de juny de 
2008. 

Qualsevol persona física o jurídica que es consideri subjecte d’un dret conculcat pot 
adreçar-se al Síndic de Greuges sense cap mena de limitació, excepte les queixes 
anònimes que queden fora -com les del personal de l’Ajuntament de caràcter laboral- i 
les que no fan referència a l’Administració local -com els problemes entre particulars- o 
que afectin a altres Administracions -com la Generalitat o l’Estat. 

L’inici d’un expedient i, per tant, l’inici d’una intervenció, comença quan el Síndic rep la 
queixa d’una persona. També es pot iniciar d’ofici, sense que prèviament s’hagi 
presentat una queixa, però el procediment serà el mateix. 

La forma més habitual de presentar una queixa és la presencial, però es pot utilitzar 
qualsevol altre mitjà: telèfon, fax, correu electrònic, web del Síndic i correu postal. 

Un cop rebudes i admeses, el Síndic, periòdicament, comunica les queixes a 
l’Ajuntament, demanant un informe. Mensualment es du a terme un seguiment de totes 
les queixes presentades i no resoltes amb el Gabinet de l’Alcalde que actua per 
delegació del propi Alcalde. Aquest any el seguiment es farà, també, sobre els 
suggeriments i recomanacions que fa el Síndic per saber el seu grau d’acceptació, si 
s’ignora o rebutja.

Les queixes queden formalitzades per escrit, signades personalment o en nom d’un 
col·lectiu on constaran les dades. Aquestes dades personals queden protegides i en 
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custodia del Síndic. Actualment està en tràmit l’acceptació de l’arxiu de dades del 
Síndic de Greuges de Sant Cugat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat). Tots els formularis del Síndic informen, degudament i d’acord amb la llei, del 
dret de tot ciutadà a demanar modificacions o supressions, totals o parcials, de les 
dades personals que contenen. El Síndic valora la conculcació dels drets i llibertats 
constitucionals per acceptar o no una queixa. 

Com ja es va esmentar l’any passat, la tasca del Síndic és, habitualment, assessorar i 
orientar les persones sobre les gestions i els centres on s’han d’adreçar per resoldre 
els seus problemes. Sovint l’actuació del Síndic acaba aquí. 

Altres cops, l’assessorament també rau en explicar de forma entenedora les 
resolucions desfavorables de l’Ajuntament perquè s’entengui clarament que 
l’Ajuntament ha actuat de forma correcta, d’acord amb les normatives, i dissuadir de la 
presentació d’una queixa. 

El Síndic de Greuges, actuant d’acord amb el Protocol de Funcionament, resol 
directament algunes queixes, quan estan prou documentades, amb entrevistes 
personals amb la Regidora o Regidor de l’Àmbit corresponent o amb els Caps tècnics, 
facilitant l’acord i la conciliació ràpidament i sense requerir cap informe. 

Tant en aquest cas com el pròximament descrit de resolució per la via de l’informe, el 
Síndic acaba la seva actuació amb un escrit on resol prenent la decisió oportuna. 

Quan a les explicacions rebudes de les persones que presenten la queixa, de l’estudi 
rigorós dels documents que aporten, el Síndic creu que és necessària una informació 
directa de l’Àmbit de gestió responsable, demana un informe i, un cop rebut, inicia les 
actuacions d’investigació que cregui necessàries.  

S’espera rebre l’informe en un termini de 15 dies, com especifica el Protocol de 
Funcionament. Aquest termini es considera suficient atès que les queixes són sobre 
assumptes que ja formen part dels arxius de l’Ajuntament i són prou coneguts. Caldria, 
malgrat la norma, que tota l’organització rebés instruccions precises respecte a això 
perquè aquest termini és sobrepassat molt sovint i durant massa temps. El Gabinet de 
l’Alcalde, tot i fer un bon seguiment dels terminis reclamant resposta als escrits del 
Síndic, no ha aconseguit el compliment dels terminis establerts. El Síndic de Greuges 
recomana que el Gabinet i la persona encarregada de fer el seguiment disposin d’un 
mandat exprés de l’Alcalde en aquest sentit, fent-lo circular dins tota l’organització 
municipal per tenir-ne coneixement i instant al seu compliment. 

Si un assumpte està judicialitzat des de l’inici, el Síndic s’ha d’abstenir d’obrir un 
expedient i, si es judicialitza en el transcurs dels tràmits, l’haurà d’aturar fins que tingui 
coneixement de la resolució o sentencia judicial. 
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Informe 

Aquest informe anual és el segon que presenta el Síndic de Greuges després de la 
creació de la Institució per part del Ple Municipal del 19 de març de 2007. Recull un 
resum de l’actuació del Síndic sobre les queixes presentades pels ciutadans, des del 3 
de maig de 2008 al 2 de maig de 2009, i relacionades amb els serveis i les funcions 
dels diversos àmbits de gestió municipal i altres òrgans dependents de l'Ajuntament. 

Com l’any anterior, l’altra activitat important i complementària relacionada amb la 
pròpia iniciativa s’ha limitat a fer suggeriments i consideracions generalitzades extretes 
de queixes específiques. 

L’activitat per iniciativa pròpia milloraria si el Síndic, d’acord amb els seus objectius, 
pogués disposar del temps i recursos materials i personals per dur a terme els estudis 
necessaris, i així poder treure’n les conseqüències que li permetin, amb rigor, fer 
recomanacions a l'Ajuntament. 

Aquests recursos necessaris que es formulaven com a objectius del primer any no han 
estat assolits. 

Fer pública aquesta memòria és l’ultima activitat anual i té, com l’any anterior, la 
finalitat de donar a conèixer quines són les queixes presentades, quins àmbits de 
serveis afecten i a quines funcions municipals es refereixen. 

Reflectirà el que preocupa conjuntament als ciutadans de forma profunda i general, i 
també serà el recull de les queixes tramitades i que, un cop resoltes i fets els 
suggeriments i propostes pertinents, no han estat acceptades o no s’ha pogut 
convèncer l’àmbit de gestió i, consegüentment, el greuge ha quedat sense resoldre. 

L'informe, com ja es va expressar l’any passat, no ha de ser considerat com un mer 
relat del que s’ha fet per indagar i conèixer la divergència de posicions, sinó com una 
exposició de les solucions presentades per fer convergir els interessos públics que 
defensa l'Administració amb els interessos dels particulars, fent-los compatibles. 
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Resultats. Resoltes. Suggeriments i recomanacions acceptats. 
Consultes ateses. 

Amb les resolucions finals, el Síndic de Greuges pot formular advertiments, 
recomanacions i suggeriments que són la principal raó de la Institució i són emesos 
amb la voluntat de millorar la bona administració i poder rectificar resolucions poc 
satisfactòries que es poden esmenar. Sempre ha de ser possible millorar en el seu 
origen el fet que causa i genera la discòrdia recollida en el greuge. És una eina de 
millora de la bona administració mitjançant el consell. 

El Síndic adverteix a un àmbit de gestió si constata un perjudici, recomana per evitar la 
presentació de nous greuges o per millorar un servei i suggereix quan preveu una 
millora que cal valorar abans d’adoptar. 

Com ja es va esmentat amb altres paraules l’any anterior, el descoratjament del Síndic 
prové del fet que cap dels seus advertiments, recomanacions i suggeriments siguin 
acceptats, és a dir, que cap perjudici es compensi, cap recomanació serveixi per evitar 
greuges repetitius i cap suggeriment sigui valorat per acceptar una millora de la bona 
administració. Quan el Síndic ha cregut convenient posar-los en coneixement de 
l’Administració, si no aconsegueix convèncer l’àmbit de gestió que presta el servei, el 
greuge persistirà, podrà repetir-se sense ser resolt i solament quedarà el petit i inútil 
consol de que aquesta lamentable i anòmala realitat quedarà reflectida en l'informe 
anual del Síndic. 

Policia Local 

El Síndic continua considerant el mateix que l’any anterior: que el principi de veracitat 
del que, com a autoritat, gaudeix la Policia Local, pot ser correcte i adequat en el 
primer moment de la denúncia. 

Tot i així, en cas que el ciutadà, mitjançant la presentació d’una queixa al Síndic, aporti 
proves clares i suficients per justificar la seva actuació, s’hauria de considerar la 
rectificació de la sanció i no deixar al ciutadà amb l’únic recurs d’anar al jutjat per 
aportar les proves que consideri que l’exculpen. 

S’ha d’entendre que la Policia Local reduiria l’arbitrarietat i augmentaria la seva bona 
imatge davant la ciutadania amb una aplicació més ponderada de la seva facultat de 
denúncia. 

Com l’any anterior són moltes les queixes sobre el tracte de la Policia Local. Quan hi 
ha la presència del denunciat, sempre hi ha la queixa de mal tracte de paraula i 
actitud, manca d’educació i abús d’autoritat. Al Síndic se li fa difícil esbrinar la realitat 
però constata que és un tema recorrent i, per millorar la convivència, recomana i 
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suggereix que la fermesa del manteniment de l’autoritat és compatible amb la bona 
educació i els bons modals. 

El Síndic de Greuges, que té sempre molt present la Carta de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, ha recopilat la següent informació sobre la Policia Local que 
presenta en aquesta Memòria 2008-2009 com una possible i bona eina de treball per  
millorar la Policia Local de Proximitat. 

“Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat” i del treball elaborat 
per la Diputació de Barcelona recollit al llibre Els drets humans a la ciutat: adaptació de 
les normatives municipals a la Carta Europea. (*)  

Art. XXVI de la Carta. Policia de Proximitat 

Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de 
proximitat, altament qualificats, amb missions d’agents de seguretat i convivència.  

Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una 
policia d’educació cívica. 

Art XXVII de la Carta 

Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius: mediadors 
socials o de barri, en particular en les àrees més vulnerables; i ombudsman municipal 
o defensor del poble com a institució independent i imparcial. 

Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control 
de la població l’estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió 
d’alerta constituïda per ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de 
l’aplicació de la Carta. 

Propostes d’adaptació, d’ordenances i normatives municipals fetes per la 
Diputació de Barcelona (*)  

 * (Diputació de Barcelona, xarxa de municipis. Els drets humans a la ciutat. Col·lecció: 
Documents de Treball. Sèrie: Igualtat i Ciutadania número 7, setembre 2008) 
  
1. Incloure en el Reglament orgànic municipal la creació d’una comissió encarregada 
de proposar estratègies per millorar la convivència i la salvaguarda dels drets humans. 
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Per fomentar la policia de proximitat: 

2. Incloure en l’instrument regulador que es consideri convenient el compromís 
d’organitzar els serveis de policia segons els àmbits territorials, com ara els barris, que 
apropin la policia als ciutadans i que afavoreixen el coneixement mutu de policia i 
ciutadans. 

3. Completar l’organització municipal amb la creació de la Junta Local de Seguretat. 

Amb la finalitat que els cossos de policia compleixin missions d’agents de seguretat i 
convivència. 

4. Promoure que l’actuació de les policies locals s’ajusti als principis que va establir el 
Congrés de Poders Locals i Regionals en la Resolució 180 (2004), sobre la policia 
local a Europa. 

5. Fer palès, mitjançant l’instrument idoni, el compromís de la policia de satisfer les 
demandes i de tenir en compte els avisos dels diferents grups de població, amb vista a 
establir bones relacions entre la policia local i la població. 

6. Que els serveis de policia siguin especialment sensibles a les demandes dels 
habitants quan assenyalin infraccions i que s’esmercin a donar-hi resposta. 

 7. Adoptar el compromís de la policia d’intentar comprendre els motius de 
descontentament de la població i adoptar-ne les solucions apropiades. 

8. Elaborar un codi de bona conducta que aclareixi les normes de comportament i els 
principis a seguir per la policia local. 

9. Afavorir una valoració de les capacitats i del paper de la policia local en el 
manteniment de la seguretat i la prevenció. 

10. Formar els policies en els valors de la Carta i en la seva pràctica. 

11. Establir incentius pels agents favorables a l’acompliment dels principis esmentats 
de la Resolució esmentada. 

Recomanacions acceptades  

Modificació Objecte Social de Promusa  

Es va rebre, mitjançant el Servei d’Atenció Ciutadana, un escrit signat pels afectats per 
les Contribucions Especials del Sector 2-5 de La Floresta. Aquests veïns havien 
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obtingut una sentència favorable en els recursos contenciosos administratius, en els 
quals va recaure la Sentència núm. 449, de 10 de maig de 2007, on es reconeixia el 
seu dret a que l’Ajuntament els retornés les quantitats i les garanties pagades en 
concepte de CCEE del seu barri.  

Davant la demora en aquesta devolució, sol·liciten la intervenció del Síndic a fi que 
l’Ajuntament els retorni, sense més dilacions, els diners i les garanties, devolució que 
veien perillar per unes declaracions efectuades a la premsa per part de personal 
municipal.  

El Síndic va sol·licitar informació respecte a això, juntament amb un aclariment per part 
dels Serveis Jurídics sobre un punt en concret d’aquesta sentència ferma: “sin que 
ello conlleve en modo alguno una declaración de que los propietarios del sector 
quedan exentos en el futuro de hacer frente a toda clase de pago por su 
urbanización, ya que en su día, aprobados los instrumentos de planeamiento y/o 
de gestión precisos, deberán asumir las cuotas urbanísticas o las 
contribuciones especiales que puedan corresponderles”, per poder valorar si 
aquest paràgraf podia ser la base de les declaracions efectuades per l’Administració i 
que havia molestat els interessats, i en aquest cas, les conseqüències que es podien 
derivar d’aquesta part de la sentència.  

Desprès de rebre el corresponent informe i explicacions, comprovant que en cap 
moment perillaven aquestes devolucions, el Síndic va fer les següents recomanacions:  

“Atès tot el que ha succeït amb les CCEE de La Floresta, Sector 2-5, que ha finalitzat 
amb una sentència judicial desfavorable a l’Ajuntament, a causa d’errors en la seva 
gestió i ocasionant-li unes despeses econòmiques, recomanem l’execució de les obres 
(que per llei es podrien haver compartit amb els propietaris dels sectors afectats), unes 
despeses judicials i la devolució de les quotes satisfetes més els interessos meritats. 

Recomano, subjecte al seu millor criteri, la modificació de l’Objecte Social de Promusa, 
el qual a l’article 3 dels seus Estatuts de la Societat, textualment diu: “Així mateix la 
Societat podrà executar a través de tercers obres d’urbanització en tot el terme 
municipal que li siguin encarregades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
incloent l’encàrrec i contractació dels corresponents projectes tècnics i la contractació, 
adjudicació, supervisió de l’execució i la recepció tècnica de l’obra urbanitzadora, així 
com també la realització de les operacions materials administratives i tècniques 
referides a l’aplegament de dades, preparació de padrons liquidadors i altres 
actuacions derivades de les contribucions especials que es puguin imposar per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o les quotes d’urbanització que es girin per part 
municipal, així com la percepció dels corresponents ingressos en els termes previstos 
a la legislació aplicable.”

Vist els perjudicis causats, fora bo que el Consell d’Administració de PROMUSA 
modifiqués el seu Objectiu Social, suprimint aquesta facultat (subratllada en el paràgraf 
anterior) i retornar la responsabilitat al propi Ajuntament.  
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Aquesta recomanació ha estat recollida per la Junta de Govern del dia 15 de juny: 
“Atesa la recomanació del Síndic de Greuges i que des de fa 5 anys la gestió i 
liquidació de les contribucions especials es du a terme directament des de 
l’Ajuntament, es proposa eliminar aquesta facultat de l’Objecte Social i modificar 
l’article 3 dels Estatus Socials, suprimint la part subratllada i marcada en cursiva.” 

Recomanacions efectuades referents a la utilització dels radars mòbils.  

Recomanació de la utilització de la norma UNE 26-444-92, referent a les 
sancions imposades fent servir els radars estàtics. 
  
Davant d’unes al·legacions referents a una infracció de circulació/denúncia per excés 
de velocitat-63 Km/h, article infringit 50.01- per excedir el límit de velocitat específic 
en via urbana en més de 20 Km/h fins a 30Km/h. 
La infracció va ser captada per un cinemòmetre Digicam UX010673. En la descripció 
de les característiques tècniques d’aquest aparell constava la corresponent revisió i la 
data de la seva validesa, recollint la normativa vigent.  
El Síndic va estudiar la documentació del Servei de Trànsit de la Generalitat i Lleis de 
la Prefectura de l’Estat publicades en el BOE relacionats amb aquest tema. Després 
d’aquest estudi es va fer la següent observació:  
- Que la mesura de la velocitat va ser presa per un radar estàtic establert en base fixa 
(inclosos el vehicle radar parat i el radar trípode) 
- Que no hi ha cap aparell en el mercat, hagi passat o no les homologacions 
corresponents, que no tingui marge d’error. La fiabilitat del 100% gairebé no és 
possible, a més caldria addicionar el possible error humà que pot produir-se per part 
del responsable que intervé en la mesura.  
- Que els responsables legislatius de fer els reglaments i el Catàleg d’Infraccions han 
estat molt conscients dels possibles errors i han establert que: “per els radars 
estàtics, si la limitació de velocitat és de 40 Km/h, circular de 46 a 64 Km/h no 
comporta la retirada del permís ni la pèrdua de punts; i sí comporta la pèrdua de 2 
punts circular de 65 a 74 Km/h. 
Es recomana l’aplicació de la recomanació d’AENOR, Norma UNE 26-444-92 
(aplicada per altres cossos de seguretat a la resta de comunitats) per deixar un marge 
de 5 km/h a l’hora de denunciar un vehicle per excés de velocitat amb els aparells 
cinemòmetres (radars). 
L’aplicació d’aquest marge implica una variació, tant de l’import de la sanció com de la 
pèrdua de punts, més favorable al ciutadà.  
Recomanació acceptada i posada en marxa des de l’1 de juny.  
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Relacions del Síndic amb l’Ajuntament  

Les relacions amb l’Ajuntament continuen millorant i el Síndic de Greuges treballa amb 
bona col·laboració, tant si els regidors electes són de l’equip de govern com si són de 
l’oposició. Ha pogut fer la seva feina sense problemes amb els Caps de Serveis, 
tècnics i la resta de treballadors municipals.  

Rep suport, ajut i assessorament de l’OMIC, els Serveis Socials, el personal del 010, 
Promusa, etc. 

Les crítiques que pot expressar el Síndic sobre l’actuació de l'Ajuntament, recollides en 
els seus expedients, es fan amb rigor atès que forma part de la seva responsabilitat i 
l’obliga el Reglament.  

No em canso de dir que l'única força que té el Síndic és la força moral que li ha de 
reconèixer l'Administració, que l’ha de veure com un mecanisme de col·laboració 
democràtica en la persecució de la bona administració que té com a focus principal de 
la seva actuació a les persones. A més, el Síndic està al costat del ciutadans més 
dèbils, aquesta és la seva tasca que, feta en bona col·laboració amb l’Administració, 
sens dubte reverteix en benefici seu.  
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Activitats del Síndic de Greuges 

21 de maig de 2008 

Participació en la Jornada de Treball amb els Defensors Locals organitzada pel Síndic 
de Greuges de Catalunya.  

18 de juliol de 2008 

El Síndic Municipal de Sabadell organitza la primera edició dels Tallers de 
Comunicació, amb la voluntat de potenciar la gestió de la comunicació a les 
institucions dels Síndics locals i de millorar l’atenció a la ciutadania. Assisteixen els 
Síndics locals de Catalunya i els seus equips.  

Els Síndics locals es van reunir amb el president del Parlament de Catalunya, el M. 
Hble. Sr. Ernest Benach. 
  

3 d’octubre de 2008 

Trobada de Síndics a Vilafranca del Penedès. 

9 d’octubre de 2008 

Jornada de formació de Síndics. Introducció al Dret a la protecció de Dades Personals: 
com defensar-lo. Organitzat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

30 i 31 d’octubre de 2008  

  
III Jornades de Formació del FòrumSD a Barcelona, organitzades per la Sra. Pilar 
Malla, Síndica de Greuges de Barcelona. 
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18 de novembre de 2008 

Sessió de treball al Parlament de Catalunya. Comissió de Peticions. 

11 de desembre de 2008 

Primera convocatòria del representants de la Junta de FòrumSD que es realitza a Sant 
Cugat del Vallès.  

28 de gener de 2009  

Jornades de formació organitzades per l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
Tema: “Evolució de la Protecció de Dades a la Unió Europea: àmbit de cooperació 
policial i judicial”. 

26 de febrer de 2009 

XI Trobada del FòrumSD. Assemblea Anual celebrada a Sant Boi de 
Llobregat.  

El Síndic pren una part molt activa amb l'Associació Fòrum de Síndics i Defensors de 
Catalunya FòrumSD, acompanyant els altres Síndics a la presentació anual de les 
seves memòries i a tots els actes als quals és convidat. 

Els Síndics locals de Catalunya escullen la seva nova junta directiva a la Trobada del 
FòrumSD celebrada a Sant Boi de Llobregat. 
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Imatge: Els membres de la nova Junta Directiva a la XI Trobada del FòrumSD 
Assemblea Anual celebrada a Sant Boi de Llobregat. 

SANT BOI, 26 DE FEBRER DE 2009. El FòrumSD, l’associació que aplega tots els 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha celebrat a Sant 
Boi de Llobregat la seva 11a Trobada anual, en la que s’han exposat les noves línies 
d’actuació de cara als propers anys i en la que s’ha escollit la nova Junta Directiva. 
Josep Escartín, Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, serà el nou president de 
l’associació els propers 2 anys, en substitució del Síndic Municipal de Sant Boi, Carles 
Dalmau. Mª Glòria Valeri, Síndica de Vilafranca del Penedès, ocuparà la 
vicepresidència de l’associació de Síndics locals de Catalunya.  

Josep Escartín, que és el primer Síndic Municipal de Greuges de Sabadell des de fa 3 
anys i que fins ara ocupava el càrrec de vicepresident del FòrumSD, ha destacat la 
importància de la proximitat que té el Síndic local: “L’Administració del Segle XXI és 
aquella que és propera, que parla el llenguatge de la gent. En aquesta Administració el 
Síndic o Defensor local és fonamental; és qui dóna la cara humana de l’Administració. 
És una figura que col·labora molt decisivament en millorar l’Administració”.  

La 11a Trobada del FòrumSD ha comptat amb la presència de Jordi Ausàs, Conseller 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que ha 
participat en la cloenda de l’acte juntament amb l’alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, i 
el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos.  

Els membres de la nova Junta Directiva són (a la fotografia, i d’esquerra a dreta): Jordi 
Sistach (Palamós), Misericòrdia Vallès (Reus), Jaume Clavell (Sant Cugat), Josep 
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Escatin (Sabadell), Carles Dalmau (Sant Boi), Fernando Oteros (Santa Coloma de 
Gramenet), M. Glòria Valeri (Vilafranca del Penedès), Josep Giné (Lleida) i Frederic 
Prieto (Cornellà). 

Llista dels components de la Junta del FòrumSD  
  

1 Josep Escartín president Sabadell 
2 M. Glòria Valeri vicepresidenta Vilafranca
3 Carles Dalmau vocal Sant Boi 
4 Frederic Prieto formació Cornellà 
5 Misericòrdia Vallès secretària Reus 
6 Jaume Clavell vocal Sant Cugat 
7 Fernando Oteros vocal Santa Coloma 
8 Jordi Sistach vocal Palamós 
9 Josep Giné tresorer Lleida 

  
Sant Cugat ha estat escollida la ciutat per acollir la pròxima assemblea general a 
celebrar el 25 de febrer de 2010. 

27 de març de 2009  

Jornada de formació “El Dret a la Bona Administració”, organitzat pel Síndic de 
Greuges de Catalunya.  

29 d’abril de 2009  

Tallers de formació organitzats pel FòrumSD. Tema: “Procediment 
sancionador en matèria de Trànsit”. 
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Imatge: Tallers de formació amb tema “Procediment sancionador en matèria de 
Trànsit” organitzats pel FòrumSD al Parlament de la Generalitat de Catalunya.

Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de 
Catalunya i el Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat 

El passat 14 d’octubre de 2008 varem signar el conveni de col·laboració entre el Síndic 
de Greuges de Catalunya i el Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat. 

L’objectiu d’aquest conveni era establir la relació entre les respectives institucions en 
els diferents àmbits territorials de la seva competència, fonamentant els següents 
principis:  

1. La independència de cada una de les institucions. 
2. La col·laboració entre les institucions en tots els seus àmbits d’actuació. 
3. El respecte envers la voluntat dels ciutadans, signants d’un greuge referit a 

l’àmbit municipal, amb relació a la seva tramitació per una o altra institució.  
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4. La informació als Síndics i Defensors locals d’aquells greuges tramitats pel Síndic 
de Greuges de Catalunya que afectin al seu municipi, tot respectant les degudes 
garanties legals. 

5. La tramesa ràpida dels greuges referits a administracions, distintes de la 
municipal, cap al Síndic de Greuges de Catalunya, quan la queixa s’hagi presentat 
davant els diferents Síndics i Defensors locals.  

6. El suport del Síndic de Greuges de Catalunya cap als Síndics i Defensors 
locals, en allò que té a veure amb la seva formació, l’assessorament jurídic, 
l’exercici de les seves competències i el treball en xarxa. 

7. La participació dels Síndics i Defensors locals en la capacitat d’iniciativa 
normativa que la llei reconeix al Síndic de Greuges de Catalunya, proposant-li el 
seu exercici i col·laborant en el mateix. 

8. La promoció de les actuacions legislatives i pressupostàries necessàries per  
garantir la independència i la suficiència financera dels Síndics i Defensors 
locals. 

9. L’ajuda a la divulgació i l’extensió de la figura del Síndic o Defensor local.  

Imatge: Signatura del Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de 
Catalunya i el Síndic Municipal de Greuges de Sant Cugat. 
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Estadístiques 

Queixes presentades període del 3 de maig de 2008 a 2 de maig de 2009  

Expedients per total població 2007-2008 2008-2009 % Variació 
Total població Sant Cugat del Vallès 76440 79635 4%
Total Queixes/Assessoraments 153 156 2% 
% Queixa per 1000 habitants 2,00 1,96 -2% 
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Distribució per sexes  

Expedients per sexe 2007-2008 2008-2009 % Variació 

Homes 84 66 -21% 

Dones 69 90 30% 
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Comparativa memòria 2007-2008/2008-2009

Presentació de queixes per entitats 
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Expedients 2007-2008 2008-2009 % Variació  

Particulars 142 152 7% 

Associacions 4 0 -100% 

Comunitat Propietaris 4 2 -50% 

Empreses 3 2 -33% 
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Distribució de ciutadans que han visitat l’oficina del Síndic per zones 

Expedients per zones 2007-2008 2008-2009 % Variació 
Nucli urbà 93 111 19%
Valldoreix 10 12 20%
La Floresta 11 10 -9%
Mira-sol 25 16 -36%
Les Planes 4 1 -75%
Fora de Sant Cugat 10 6 -40%
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Expedients portats a tràmit / assessoraments  

Situació Núm. d’expedients
Admissió a tràmit  71 
No admissió a tràmit – assessoraments  85 
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Expedient portats a tràmit/assessoraments

46%

54%

Admisssió a tràmit 
No admissió a tràmit 

Motius de la no admissió a tràmit  

Motiu Número d’expedients
Cap documentació  2 
Es troba pendent de resolució judicial 4 
No és competència del Sindic de Greuges  46 
No s'ha iniciat o no s'ha esgotat la via administrativa  32 
Renúncia de l'interessat 1 
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NO ADMISSIÓ A TRÀMIT

5%

54%

38%

2%1%
Cap documentació 

Es troba pendent de resolució judicial

No és competència del Sindic de
Greuges Municipal

No s'ha iniciat o no s'ha esgotat la via
administrativa 

Renúncia de l'interessat

Situació expedients portats a tràmit  

Situació Núm. expedients 

Finalització expedient no greuge - no recomanació a l’Alcalde 
6 

Finalització expedient resolt favorablement per mediació  
12 

Finalització carta al ciutadà tancant l'expedient amb informació 
13 

Finalització expedient tramès SGC 
13 

Finalització expedient tramès a un altre municipi 
1 

Pendent 
26 
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Situació expedients tramitats

8%
17%

18%
18%

1%

38%

Finalització expedient no
greuge-no recomanació a
l’Alcalde
Finalització expedient resolt
favorablement per mediació 

Finalització carta al ciutadà
tancant l'expedient amb
informació
Finalització expedient tramès
SGC

Finalització expedient tramès a
un altre municipi

Pendent

Distribució d’expedients per Àmbits d’actuació  

Àmbit d’actuació Núm. d’expedients Percentatge 
Habitatge 7 4% 
Medi Ambient  16 10% 
Territori i Disciplina Urbanística  13 8% 
Mobilitat. Circulació i aparcaments  7 4% 
Serveis Urbans. Manteniment Via Pública  8 5% 
Atenció al Públic  1 1% 
Procediment Administratiu 7 4% 
Cultura, Educació i Esport 3 2% 
Seguretat Ciutadana 32 21% 
Impostos, Taxes i Tributs 7 4% 
Comerç 3 2% 
Reclamació Patrimonial 4 3% 
Polítiques Socials. Serveis Socials 11 7% 
Diversos 36 23% 
Padró d'habitants 1 1% 
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Resum expedients 

Veïns de Valldoreix que s’han adreçat al Síndic.  

Número d’expedient: 82/2008 

Assumpte:  
Sorolls i molèsties produïdes per les motos 
Fets: 
S’ha presentat una queixa en aquesta Institució referent al soroll que fan les motos, 
agreujat a les nits i matinades dels caps de setmana. 
S’han presentat diferents reclamacions, que han estat contestades amb bona voluntat 
però sense cap resultat pràctic. Malgrat el temps transcorregut, no s’ha resolt el 
problema, i se sosté el fet que no es respecta el descans dels veïns. 
Comentari:  
Se sol·licita informació respecte a això a l’EMD de Valldoreix, que redacta un informe 
on reflecteixen totes les vegades que aquesta persona ha presentat les queixes a 
l’EMD, i informen dels mitjans que posaran per resoldre aquest problema.  
Aquesta informació es notifica a la interessada, també l’informen que no es tancarà 
aquest expedient fins que no se’n valorin els resultats.  
El mes d’abril i després de tres mesos de la nostra comunicació, ens posem en 
contacte amb la interessada per comprovar si s’han produït els canvis desitjats. Ella 
ens comunica que no i que encara és pitjor, ja que hi ha conductors habituals que 
saben que no hi ha vigilància i no respecten la velocitat establerta, tan de dia com de 
nit.  
Tornem a sol·licitar informació respecte a això, aportant la informació que ens ha 
proporcionat la ciutadana. 

Tipus Resolució: Pendent de resposta.  

  

Número expedient: 83/2008 

Assumpte: 
Problemes amb el soroll que provoca el generador d’electricitat ubicat en un recinte 
escolar  
Fets: 
Una ciutadana de Valldoreix s’adreça al Síndic exposant la molèstia ocasionada pel 
soroll continu provocat pel generador elèctric situat al patí d’una escola. Aquesta 
escola és nova i està situada al costat dels seu habitatge. 
Afirma que és un soroll constant, des de les 7:00 h fins les 21:00 h. Ha presentat 
reclamació davant de l’Administració, però no ha rebut cap mena de resposta.  
Sembla, segons la descripció dels fets efectuats per la ciutadana, que l’escola no té 
voluntat de solucionar-ho. 
Comentaris: 
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El Síndic fa una consulta a l’àmbit de medi ambient, que en aquell moment encara 
estava pendent de fer una sonometria. Els resultats van ser que el soroll emès estava 
dins dels barems recollits a la normativa vigent.  
El Síndic consulta amb FECSA, que comunica que el subministrament normal 
d’electricitat pot quedar resolt en un mes. En aquell moment els contractes habituals 
entre la companyia i l’escola estaven pendents de resolució.  
El Síndic notifica a la interessada les dades aportades per l’Administració i per FECSA, 
que entenia que el soroll emès pel generador pogués destorbar-la encara un altre mes, 
però que havia de tancar l’expedient al no incomplir cap normativa vigent.  

Tipus Resolució: Queda tancat informant la ciutadana. 

  

  

Número expedient:  126/2008 

Assumpte: 
Problemes amb el subministrament correcte de llum  
Fets: 
Una ciutadana expressa el seu descontent amb les obres d’urbanització del seu 
carrer. Afirma que, des de que es van fer, tenen problemes amb el 
subministrament de la llum (manca de potència i talls de llum). 
Els problemes es van iniciar a l’estiu. Semblava que el tema estava resolt, atès 
que FECSA i l'EMD els havien comunicat que l’avaria estava resolta. El focus del 
problema era un fanal que s’havia instal·lat incorrectament.  
Però els problemes havien continuat i, en una setmana, havien patit fins a tres 
talls de llum sense previ avís. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació telefònica a l'EMD, per contrastar la informació 
aportada per aquesta senyora.  
Aquell mateix dia es rep a l'Oficina una altra trucada d’una veïna de la zona que 
descriu els mateixos fets que la interessada que presenta la queixa.  
Ens posem en contacte amb les oficines de FECSA de Sabadell, exposem la 
queixa i es comprometen a enviar uns tècnics. 
El tema queda resolt. Els tècnics de FECSA, conjuntament amb els tècnics 
municipals, detecten l’avaria, que finalment queda resolta.  

Tipus Resolució: Resolt favorablement per mediació. 

  

Número expedient:  ASS0903130005 

Assumpte: 
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Problemes amb un arbre de la seva propietat. 
Fets: 
L’interessat exposa els problemes ocasionats per un veí que presenta 
successives instàncies a l'EMD de Valldoreix en contra d’un arbre que té a la 
seva propietat. 
Fa temps que dura aquest problema. Amb anterioritat ja va haver de contractar 
una empresa per tenir cura del manteniment de l’arbre, retirada de les eures que 
creixien en el seu tronc i l’airejat de la copa.  
Durant la ventada del passat gener no va ocasionar cap problema, però el seu 
veí continua presentar queixes a l'EMD i aquesta li trasllada a ell.  
Ell ha fet i farà tot el que sigui per no ocasionar problemes i acabar amb aquest 
tema, però no vol que li ocasionin més despeses econòmiques.  
Comentaris: 
El Síndic l’informa que no pot entrar en temes entre particulars, que troba positiu 
que vulgui resoldre la seva situació amb el veí amb la conformitat de l'EMD i, en 
aquest sentit, li recomana que faci un escrit per presentar-lo davant de l'EMD on 
reculli les mesures que estaria disposat a prendre per finalitzar aquesta qüestió 
sense que es perjudiqui cap de les parts implicades.  

Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a assessorat. 

  

Número expedient:  ASS0903250001 

Assumpte: 
Problemes ocasionats per l’arbrat del seu veí. 
Fets:  
Un ciutadà s’ha adreça al Síndic per exposar els problemes ocasionats  pels 
arbres del jardí del seu veí. Degut a la ventada del gener, van caure dos pins, un 
al jardí i un altre sobre la part posterior del seu habitatge (cambra de bugaderia). 
El seu veí era conscient de la situació en què es trobaven aquests arbres, però 
no havia fet res per solucionar el problema. Fins i tot havien arribat als tribunals. 
Aquesta persona té la mobilitat reduïda i sol·licita la visita del Síndic a casa seva. 
Comentaris: 
El dia 24 de març el Síndic visita l’habitatge, pot comprovar les destroces que 
han ocasionat els arbres.  
És un problema entre veïns que s’ha de resoldre per la via civil, però davant de 
la gravetat  
de la situació, el Síndic acorda mantenir una entrevista amb la presidenta de 
l'EMD i d’altres tècnics relacionats amb el tema.  
Aquesta persona ja ha rebut ajuda de l’Administració que ha dut a terme les 
obres oportunes per retirar els troncs del jardí i restaurar la normalitat. 
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Tipus Resolució: Pendent d’informe jurídic i posterior entrevista amb l’EMD i la 
Regidoria de Serveis Socials. 
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Reculls de premsa 
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Imatges: El Sr. Jaume Clavell i Ymbern rebent el reconeixement com a personatge de 
l’any 2008 a la redacció del Diari de Sant Cugat. 
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Reflexions finals 

El 19 de març de 2007 quan el Ple d L’Ajuntament va crear, voluntàriament sense 
tenir-ne l’obligació, la figura del Síndic de Greuges com a mecanisme de garantia dels 
drets de totes les persones  va fer un acte de maduresa democràtica. 

Cal tenir present  que de la valoració que facin els regidors del Síndic tant els de 
l’equip de Govern com els pertanyents als grups de l’oposició ,depèn la valoració que 
en facin els tècnics i els funcionaris municipals i darrera tota la ciutadania.  De la 
importància que l’Ajuntament doni en assumir el compromís efectiu sobre  les 
demandes o suggeriments que el Síndic de Greuges presenta en la seva memòria 
dependrà si totes les queixes i recomanacions queden com una simple formalitat 
administrativa, sense cap altre compromís per part de l’Ajuntament. Aleshores els 
Regidors, Tècnics, funcionaris i la ciutadania que ho patirà, consideraran poc important 
el paper de la institució del Síndic de Greuges de la ciutat. 

 Front el futur cal insistir en el següent: 

• Millorar les inspeccions i actuacions de l’ajuntament davant de l’execució 
d’obres presumptament il·legals. Actuació d’ofici per la restitució de la legalitat 

• Millorar els problemes derivats de la contaminació acústica que son causa de 
queixa sobretot per sorolls a la via pública, voltant les sales d’esbarjo, 
restaurants, escoles de música i per aparells d’aire condicionat pel soroll i 
l’escalfo que fan  insuportables per molts veïns. 

• Millorar la tramesa de documentació  com : notificacions, requeriments, cartes, 
etc.,- per part de l’Ajuntament. Són moltes les persones que s’han queixat 
perquè les notificacions no sempre arriben als interessats, i en aquests casos, 
aquests no poden presentar al·legacions, ni tan sols poden optar al pagament 
amb bonificació de la sanció.82

• Vigilar i millorar la implantació de l’ús de la bicicleta  per evitar-ne el mal ús i 
que no es creïn situacions conflictives amb els vianants entre els drets d’uns i 
els altres. Caldria reflexionar i deixar clar que en vies exclusives per a vianants 
aquests han de tenir prioritat absoluta sense ser avançats pels ciclites de forma 
perillosa, sobtada i espantadissa. 

• Vigilar i millorar l’aplicació del silenci administratiu, davant de les queixes 
formulades per la ciutadania que en molts casos se’ls ha aplicat el “silenci 
negatiu”, quan realment no s’ha donat resposta a aquella consulta. Sempre 
serà més ben rebuda una resposta negativa, ben raonada, que no rebre  cap 
resposta, aquest silenci implica la desqualificació i podria veure’s com un 
menyspreu cap al ciutadà. 

Quan presento aquesta memòria estem vivim temps socialment difícils i mes que mai 
l’Administració ha d’estar al costat del ciutadà oferint-li serveis estant a prop seu 
sentint l’escalfor de la proximitat i la solidaritat. 
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L’Administració ha de vetllar que els principis d’una bona administració estigui 
orientada al ciutadà, al usuari, ha d’assegurar-se que els ciutadans puguin accedir als 
serveis que ofereix.  

Ha d’actuar d’acord amb la llei, prenent decisions raonables basades amb la realitat, 
però sempre i complementàriament tenint cura vigilant i garantint els drets de les 
persones amb sensibilitat  i rapidesa. Ha d’informar i complir amb el que es 
compromet. 

Les persones han de ser tractades amb cortesia, imparcialment però, també amb 
respecte i amb promptitud, rebent ajut als seus problemes i tenint en compte les seves 
circumstàncies particulars. L’Administració ha de ser flexible i no rigorosa en l’estricte 
aplicació de la llei. 

La bona administració ha de ser un veritable dret del ciutadà i si l’actuació del Síndic 
implica corregir errors i fer esmenes, ho ha d’admetre ràpida i efectivament. Ha d’oferir  
solucions apropiades a les queixes quan aquestes es mantenen i resolen 
favorablement. 

S’han fet un cert nombre de suggeriments, amb un grau d’acceptació que explica  la 
memòria, però s’haurien d’incrementar reconeixent, d’aquesta manera, implícitament, 
el dret de ciutadà a la bona administració. Els suggeriments del Síndic no han de ser 
entesos com esmenes o critiques a l’actuació municipal sinó com una possible 
interpretació diferent de la norma, ordenança o llei que comportaria que es pot millorar  
la tramitació de l’expedient introduint-li altres motivacions. 

Els suggeriments poden estar equivocats o ser errònia la interpretació que el Síndic en 
fa del fet o les normes. S’ha d’entendre que no disposa de tot l’assessorament 
necessari però els suggeriments que es fan han de ser interpretats com 
recomanacions de millora de la bona administració encara que l’Administració no les 
pugui acceptar. 

Jaume Clavell i Ymbern 

Sant Cugat del Vallès, 9 de setembre de 2009 


