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ESBORRANY ACTA 

 
Srs. Assistents: 
 
Presidència: 
LL. RECODER I MIRALLES 
 
Tts. d'Alcalde: 
J. RECASENS I GUINOT 
M. CONESA I PAGÈS 
J. JOLY I LENA 
M. SUBIRÀ I ROCA 
C. PARAIRA I BESER 
C. FORTUNY I CAMARENA 
X. ESCURA I DALMAU 
 
Regidors: 
J. PUIGNERÓ I FERRER  
J. ROMERO I TEJERO 
E. SALAT I LLORENTE 
S. PELLICER I LÓPEZ 
X. AMADOR I PITARCH 
F. VILLASEÑOR I ROMERO 
P. GORINA I SAENZ DE CABEZÓN 
A. RODA I FÀBREGAS 
X. BOIX I ROCA 
J. MASSANÉS I PAPELL 
J. CALDERON I ORTEGA 
B. RODRÍGUEZ I CALLAO 
F. VÁZQUEZ-DODERO I RODRÍGUEZ 
R. GRANGÉ I FLORES 
A. RAMON I ALGUERÓ 
 
Secretari General: 
J.M. RIGAU I CAIXÉS  
 
Interventor: 
F. CARULLA I GRATACÒS   

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les divuit 
hores i quatre minuts del dia dinou 
d’octubre de dos mil nou, es 
reuneix en sessió extraordinària el 
Ple municipal sota la Presidència 
de l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís 
Recoder i Miralles, i amb 
l'assistència dels Regidors 
relacionats al marge, així com del 
Secretari General i de l’Interventor, 
havent estat excusades les 
absències dels regidors Sr. 
Martorell i Sr. Gausa. 
 

El desplegament de la 
sessió i correlativa adopció 
d'acords, es van produir en els 
següents termes: 

 
OBERTURA DE LA SESSIÓ 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Dono la benvinguda al Sr. Jaume Clavell, Síndic 

de Greuges de la ciutat i també volia esmentar la presència entre nosaltres del Sr. 
Josep Escartín que és el president del FòrumSD, l’Associació de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores dels ajuntaments de Catalunya i alhora Síndic de Greuges 
municipal de la població també vallesana de Sabadell. Benvingut a Sant Cugat Sr. 
Escartín. 

 
Sr. Clavell, té la paraula. 
 

 Únic.- PRESENTACIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA MEMÒRIA ANUAL 2008-
2009 DEL SÍNDIC DE GREUGES DE SANT CUGAT. 
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 . SÍNDIC DE GREUGES, SR. CLAVELL: Benvingut en al meu company i 
president del FòrumSD, el Sr. Josep Escartín, que avui ens honora amb la seva 
presència aquí en aquest acte. Aquest és el segon any que el Síndic de Greuges ho 
fa, presentar la Memòria, i abans de res vull dir que tant la meva secretària com jo 
mateix hem treballat amb rigor, curosament i posant-hi molta il·lusió. Puc assegurar-
vos que la Institució del Síndic està plenament consolidada, segura del que ha de fer i 
com actuar. 
 
 (En aquests moments, essent les 18,09 hores, s’incorpora a la sessió la 
tinent d’alcalde de Territori, Sra. Conesa). 
 
 Si la feina ha estat ben feta o no, és una conclusió que hauran de treure els 
ciutadans, els grups municipals i aquest Ple, de la pròpia Memòria i no d’aquesta 
petita presentació. 
 
 Al llarg d’aquest any m’he sentit molt més a prop del ciutadà que de 
l’Administració. Em sento, exercint la meva feina, com un mena de primat que, 
sempre ha de sentir-se a prop del seu grup i que no pot estar-ne fora, ha de sentir el 
seu bategar, les seves preocupacions i angoixes sense allunyar-se’n massa. 
 
 Em sento a prop dels ciutadans de Sant Cugat. 
 
 (En aquests moments, essent les 18,12 hores, s’incorpora a la sessió la 
tinent d’alcalde de Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat, Sra. Paraira). 
 
 Aquest segon informe que presenta el Síndic de Greuges de Sant Cugat, 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, corresponent al segon any des de la pressa de 
possessió del càrrec. 
 
 La pròxima Memòria recollirà les activitats des del 3 de maig de 2009 al 31 de 
desembre de 2009, només 8 mesos, per continuar-la per anys naturals amb la finalitat 
de poder complir amb el Reglament, que especifica que la Memòria s’ha de presentar 
al Ple dins del primer semestre i 15 dies abans posar-la en coneixement dels 
Regidors i grups polítics municipals. Tancant-la el dos de maig m’és totalment 
impossible. 
 
 La Memòria reflecteix l'activitat del Síndic i de l’equip de la seva oficina, com ho 
determina el Reglament. 
 
 També recull el seguiment constant que n’ha fet l’Oficina de les queixes 
presentades. Tot l’informe es pot considerar com la continuïtat de l’activitat del Síndic 
de l’any anterior i les queixes són, també, com una continuïtat. 
 
 Com des del primer dia hem intentat complir amb la nostra responsabilitat al 
servei del ciutadà, per millorar el concepte i pràctica de la bona administració en el 
nostre municipi. 
 
 Les queixes estan classificades per àmbits d’actuació de l’Ajuntament i en 
alguns casos es conclouen amb suggeriments i recomanacions. 
 
 Voldria fer menció que de les queixes d’aquest any no es 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 dels ciutadans d’aquesta Ciutat. 
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 S’han atès 308 persones durant aquest any i s’han obert 156 expedients d’una 
població de 79.636 santcugatencs/ques, que representa un 1,96 per mil habitants. 
111 del Nucli Urbà, 12 de Valldoreix, 10 de la Floresta, 16 de Mira-sol, 1 de les Planes 
i 6 de fora de Sant Cugat. 
 
 Al tancament de la Memòria hi havia 26 expedients pendents, que durant els 
mesos de juny i juliol, després del tancament, molts han tingut una resposta que 
s’està valorant. 
 
 (En aquests moments, essent les 18,17 hores, s’incorpora a la sessió el 
regidor de Comerç i Obres Públiques, Sr. Romero). 
 
 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 del Síndic 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, estiguin en el 
Govern o a l’oposició, als tècnics i funcionaris de l’Ajuntament, al seu Alcalde i al seu 
Gabinet en el seguiment dels expedients i, especialment agrair a la seva única 
col·laboradora, la senyora Esperanza del Pino, tan eficaç com sensible a l’atenció 
curosa, atenta i delicada cap als ciutadans. 
 
 La Institució del Síndic de Greuges personalitzada en la seva figura, és l’òrgan 
que té encarregada la funció unipersonal i independent de supervisar l'Administració 
municipal per a garantir els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans 
de Sant Cugat, exercint la seva funció amb total independència i obligada objectivitat.  
 
 Té com a missió i credo la defensa del dret del ciutadà davant un presumpte 
greuge i la prevenció general de les garanties dels drets fonamentals tant els 
individuals com els drets d’interès general, 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.   
 
 El Síndic de Greuges, respectant l’ordenament jurídic, explora totes les 
alternatives per 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 a totes les persones que s’apropen, també forma 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 aquests moments, essent les 18,31 hores, s’incorpora a la sessió el 
regidor d’ICV-EUiA, Sr. Massanés). 
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 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 que en el seu article 
XXVII inclou entre els mecanismes de prevenció, la implantació del Defensor del 
Poble, conseqüentment, l’activitat del Síndic de Greuges té com a referència molt 
preferent els drets i llibertats assenyalats en aquesta Carta. 
 
 El Síndic, en ser nomenat, es va proposar:  
 
 - Consolidar la Institució, dotant-la dels mitjans necessaris i d’una cultura de 
proximitat cap el ciutadà i de rigor en les seves actuacions i resolucions.   
 
 - Disposar d’un procediment informàtic pel tractament i seguiment dels 
expedients i d’una web.  
 
 S’ha assolit: 
 
 - Disposar d'una segona persona adscrita a l'oficina del Síndic, amb titulació 
jurídica per assessorar-lo en la redacció de les resolucions quan impliquin temes 
jurídics, interpretant les ordenances i normatives.  
 
 No ha estat possible assolir-lo i es justifica per la crisis actual i la reducció de 
despeses. 
 
 També es proposà aconseguir, mantenir i, en el transcurs de l'any, millorar, la 
qualitat de cadascuna de les actuacions del Síndic en la recepció de la queixa, 
tramitació, informació necessària i la resolució amb la decisió final i, en el seu cas, 
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.  
 
 Ho hem assolit i per tant hem aconseguit l’establiment d’una bona metodologia 
de treball, i, també és per això, que m’he atrevit a dir que la Institució està plenament 
consolidada i en marxa.  
 
 En aconseguir l'aprovació definitiva del Protocol de funcionament amb 
l'Ajuntament, s’ha millorat enormement la tasca del Síndic. Però 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 
concurrents degudament justificades, l’anterior termini podrà ampliar-se fins un 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.” ....  té, actualment, aquest punt, marge per una substancial millora. 
 
 No ha estat possible donar a conèixer la Institució del Síndic de Greuges 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 per donar-se a conèixer i compareix a Ràdio Sant Cugat 
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, tampoc no s’ha aconseguit per manca de l’ajut i temps. 
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 El propòsit d’iniciar el Programa Educatiu “Educació en valors”, projecte 
elaborat en col·laboració amb els Síndics, Sindiques, Defensors de Sabadell, Rubí, 
Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedès i Sant Cugat, dirigit a tots els 
alumnes de cicle superior de primària i secundària per donar-los a conèixer: 
 
- Els drets i deures de totes les persones. 
- Els mecanismes per defensar aquest drets. 
- La figura del Síndic de Greuges i la seva tasca. 
 
aplicant els coneixements adquirits a un cas pràctic, 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 pogut prosseguit per manca d’ajut. Queda en espera amb la confiança 
de renovar-lo. Ha mostrat, aquest curs, el seu desig que el Síndic hi vagi, l’escola 
pública Joan Maragall, i ja m’he compromès a anar-hi, encara que no tingui l’ajut 
suficient. 
 
 El Síndic intentarà continuar amb aquest programa i compensar la manca de 
personal adscrit a l’oficina, negociant la signatura d’un conveni amb l’Escola de 
Protocol per veure si pot disposar de becaris en pràctiques, com ho està fent 
actualment el Síndic de Greuges de Sabadell. 
  
 Entenc que és molt important formar als nostres joves en els valors i en el 
coneixement del respecte a l’altre.  
 
 El dia a dia de la nostra joventut està plagada 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 soni a una cosa llunyana. S’ha de saber dir que no. 
 
 Hem d’aconseguir que sàpiguen que actituds racistes, riure’s d’un company, 
incitar a l’altre a consumir drogues ..., són actituds que van contra els drets de l’altre, 
contra els drets humans.  
 
 Volem fer-los veure que ells poden pintar un petit tros de la seva realitat d’un 
color més clar, com diu sovint el Síndic de Sabadell aquí present.  
 
 Em proposo continuar treballant en el redactat articulat d’una Carta de serveis i 
bona conducta, com ho ha fet el Síndic de Greuges de Catalunya, adaptat a la realitat 
de Sant Cugat i als recursos disponibles del seu Síndic.  
 
 Aquest compromís s’assumirà front als conciutadans i servirà com a avaluació 
pública de la qualitat del serveis que presta el Síndic. 
 
 Aprovada la pròpia Carta -i no abans-, proposaré, de forma raonada 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, com preveu la Carta de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat. 
 
 Em proposo, també, col·laborar amb l’Àmbit de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i participar en un programa de dinamització de la gent gran, que pretén 
fomentar la formació permanent, la participació a activitats culturals i la pràctica 
d’activitats físiques i saludables.  
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 Aprofitant els diferents recursos que ofereix la mateixa administració o les 
entitats a la gent gran a través dels Casals es plantejarà fer una presentació de la 
figura del Síndic de Sant Cugat per donar a conèixer la Institució a la gent gran del 
municipi i informar-la dels drets i deures de les persones com a ciutadans. 
 
 Tant aquests objectius com els no assolits s’assumeixen íntegrament fins a la 
seva consecució. 
 
 Com jo mateix ho faig, us podríeu preguntar: aquests propòsits, són realment 
necessaris?. Puc dir, desprès de dos anys d’experiència, que NO, ... no ho són de 
necessaris. La activitat del Síndic és una d’aquelles activitats que no necessitarien 
cap programació si no es vol, o no es pot, anar més enllà, que no és el meu cas. 
Flueix constantment, com l’aigua dins la llera del riu, només atenent i escoltant al 
ciutadà, fent saber les seves preocupacions a l’Administració, i resolent, complint el 
Reglament, ja n’hi hauria prou.   
 
 Com a membre de la Junta del FòrumSD, que és l’Associació de Síndics, 
Sindiques, Defensors i Defensores Locals he proposat, amb l’aquiescència del Sr. 
Alcalde, a la ciutat de Sant Cugat com a seu de la seva propera Assemblea General, 
que ha estat acceptada i tindrà lloc el proper dia 25 de febrer de 2010. 
 
 Fer pública aquesta Memòria, és l'última 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. 
 
 La Memòria la trobareu en el web del Síndic de Greuges: 
 
 www.sindic.santcugat.cat 
 
en dos formats diferents, un PDF, el l’apartat ‘Memòries 2008-2009’ i l’altre en format 
de llibre electrònic Catàleg 3D, en el link que trobareu sota, en el mateix apartat ... 
 
 Reflecteix el que preocupa conjuntament als ciutadans de forma profunda i 
general, i també és 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, no s’ha de considerar 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. 
 
 Amb les resolucions finals, el Síndic de Greuges formula 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 un 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 caldrà valorar per adoptar-la. 
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 El descoratjament del Síndic ve del fet que cap dels seus advertiments, 
recomanacions i suggeriments siguin acceptats, es a dir:  
 
 Cap perjudici es compensa. 
 
 Cap recomanació serveix per evitar greuges repetitius i, 
 
 Cap suggeriment, sigui valorat per acceptar una millora cap 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 quedarà reflectida aquesta lamentable i anòmala realitat en l'informe 
anual del Síndic. 
 
 Sobre advertiments, suggeriments i recomanacions, el Síndic de Greuges vol 
ressaltar els següents:  
 
 Continua considerant 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, aportant les proves que consideri que l'exculpen, doncs allà sí que li seran  
acceptades. 
 
 Considera que la facultat que tenen els membres de la Policia Local de 
denunciar directament, per iniciativa pròpia, al ciutadans de Sant Cugat davant d’un 
Jutjat s’hauria de reglamentar amb el coneixement de l’expedient dels seus superiors 
jeràrquics.  
 
 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 i cortès de la 
seva facultat de denúncia. 
 
 M’entristeixen les queixes sobre el tracte de la Policia Local, i molt, i abans de 
res vull agrair públicament el suport, enteniment i l’amabilitat de tracte del senyor 
Martorell, Regidor de Seguretat Ciutadana, del senyor Moises Simón, ex Intendent en 
Cap de la Policia Local i de l’Inspector substitut provisional, senyor Àngel Pastor.  
 
 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 tal de millorar la convivència, recomana i suggereix que la fermesa del 
manteniment de l'autoritat és compatible amb la bona educació i els bons modals. 
 
 Que les queixes dels ciutadans en l’Àmbit de Seguretat Ciutadana siguin 
només 32, que només representen el 20% del total d’expedients oberts i que al 
mateix temps representa que només un de cada 2.500 ciutadans ha presentat una 
queixa ... no hauria de ser considerat com una nimietat de problema, ni que s’estiguin 
tot el dia al carrer tampoc.  
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 El problema es copsa al carrer, on és, a la meva Oficina, on es presenta la 
queixa i segur que tampoc és desconegut pel propi Ajuntament, com ho demostra el 
que afegiré a continuació. En el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat celebrat el passat 
dilluns dia 21 de setembre de 2009, el grup municipal de Iniciativa per Catalunya i 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa va presentar una moció sobre la Policia de 
Proximitat, que negociada prèviament per tots els grups municipals es convertí, 
acceptada per tots els grups polítics municipals, en una Declaració Institucional. 
 
 El Síndic de Greuges ho vol agrair  especialment al Ple de l’Ajuntament, doncs 
en la Memòria d’aquest any, publicada al web, fa uns suggeriments a l’Ajuntament, 
recopilant les recomanacions de la Diputació de Barcelona desenvolupant el que diu 
sobre la Policia de Proximitat, la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 
que més aviat més que menys, es recullen en el text aprovat pel Ple, com ho podeu 
veure si consulteu la Memòria. 
 
 Me n’he de congratular, juntament amb els ciutadans de San Cugat, no sense 
preveure que la implementació del que es va acceptar el dia 21 de setembre 
possiblement trigarà molt temps d’aplicació molt costosa, constant i acurada, ... però 
com diu el poeta, es fa camí, caminant. 
 
 El Síndic de Greuges, com en aquest cas, té sempre molt present la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
 És significatiu que el Síndic hagi de puntualitzar que tots els ciutadans tenen el 
dret a obtenir una resposta de l’Administració i, aquesta, té l’obligació de donar-la. El 
silenci administratiu, reconegut i utilitzat massa sovint sense cap mena de recança, 
s’entén, potser equivocadament, com una resposta negativa, quan en molts casos és 
al contrari. El silenci és una ficció jurídica que implica que el ciutadà no ha d’esperar 
eternament una resposta però l’estan obligant, amb tot el cost que això significa, 
haver d’anar a la justícia per reclamar-la i on pot denunciar al personal de 
l’Administració per incompliment de l’obligació legal d’informar i dictar  una resolució 
expressa en termini, incompliment que pot donar lloc a responsabilitat disciplinària. 
Abans de no respondre s’hauria de tenir present el perjudicis i les conseqüències. 
 
 Recomanacions acceptades, què ha fet el Síndic?: 
 
 Modificació Objecte Social de Promusa suprimint la facultat que tenia sobre 
contribucions especials retornant aquesta facultat i responsabilitat a l’Ajuntament. 
Atesa la recomanació del Síndic Greuges aquesta recomanació ha esta recollida i 
acceptada per la Junta de Govern del dia 15 de juny.  
 
 Recomanació referents als radars d’aplicació de la norma d’AENOR, UNE 
26444-92, referent a les sancions imposades fent servir els radars estàtics.  
Acceptada i posada en marxa des de l’1 de juny.  
 
 L’Ordenança de ‘Pla d’usos als eixos comercials” s’hauria de flexibilitzar en 
aquests temps de crisis econòmica i financera per facilitar el lloguer de locals i 
d’activitats que generin ocupació i vida comercial. 
 
 Altres advertiments, recomanacions i suggeriments estan recollits en la 
Memòria en els expedients corresponents. 
 
 Les relacions del Síndic 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 estan a l’oposició. Ha pogut fer la seva feina, sense problemes, amb el 
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Gabinet d’Alcaldia, Regidories, Caps de Serveis, tècnics i la resta de treballadors 
municipals.  
 
 Rep suport, ajut i assessorament de Secretaria General, Tresoreria i 
Intervenció, de l’OMIC, dels Serveis Socials, del personal del 010 i de Promusa, a tots 
els hi estic agraït. 
 
 Per finalitzar vull dir que les crítiques que pot expressar el Síndic sobre 
l'actuació de l'Ajuntament, recollides en els seus expedients, es fan amb rigor atès 
que formen part de la seva responsabilitat i n’està obligat pel seu Reglament, aprovat 
pel Ple Municipal. 
 
 No em canso de repetir 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 focus 
principal de la seva actuació, a les persones, als ciutadans i ciutadanes. El Síndic, a 
més, està al costat dels més dèbils, aquesta és la seva tasca que, feta en bona 
col·laboració amb l’administració, sens dubte revertirà en benefici seu i de tota la 
Ciutat de Sant Cugat. 
 
 Moltes gràcies a tothom.  
 
  . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Gràcies Sr. Clavell per aquesta exposició i 
sobretot per la Memòria que ha presentat en aquest Ple i que és un recull de la feina 
que s’ha fet durant aquest últim any. Voldria aprofitar aquest moment per excusar al 
Sr. Martorell, el Síndic l’ha trobat a faltar, ell avui no podrà acompanyar-nos al Ple per 
raó d’una qüestió personal anunciada amb a temps i al Sr. Salvador Gausa que sí que 
l’esperàvem però per una qüestió de salut doncs tampoc podrà ser avui aquí amb 
nosaltres. Doncs passem al torn d’intervencions dels Grups municipals, els Grups que 
volen fer ús de la paraula. La Sra. Rodríguez té la paraula en primer lloc. 
 

. REGIDORA SRA. RODRÍGUEZ, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR: En primer lloc donar les gràcies al Sr. Síndic de Greuges per aquest 
fantàstic informe que ens ha donat i la Memòria que ens ha fet arribar a tots els Grups 
polítics i una vegada més i un any més donar les gràcies també, a part de la labor que 
vostè ha estat fent, a la Srta. Esperança per la ajuda importantíssima de recolzament 
que li ha estat donant.  

 
Passant a llegir el informe del Síndic de Greuges et dones compte que, un any 

més, les queixes o les persones de Sant Cugat es donen compte de lo important que 
és la figura del Síndic de Greuges, és aquella persona que ens serveix per mediar, 
per intentar aconseguir allò que una vegada has intentat fer a través de 
l’Administració i no arribes. Hi ha hagut una sèrie de suggeriments que l’Administració 
ha acceptat i ha tirat endavant, crec que es com una mica l’àngel de guarda 
d’aquelles persones de la nostra Ciutat que a vegades es troben una mica davant 
d’una indefensió total i absoluta perquè no saben com fer els tràmits per poder arribar 
a l’Administració. Crec que les recomanacions que ens ha fet, com per exemple de 
cara a la Policia Local, que es tindria que intentar fer d’una altra manera potser 
podríem fer més ciutat, però en aquest sentit podria ser una mica més crítica respecte 
a vostè ja que de vegades la nostra Policia Local es troba en un moment on hi ha tota 
una sèrie de problemes i està una persona sola que ha d’aconseguir distribuir (la 
feina), encara que també podria escoltar una mica més a la població i al ciutadà. Crec 
que és importantíssima aquesta figura del Sindic de Greuges i que poc a poc la gent 
de Sant Cugat ens estem donant compte de la mateixa. De la mateixa manera que 
l’any passat varem demanar que l’Ajuntament fes una reflexió i que mirés de dotar 
dels serveis pertinents quan s’havia agafat un compromís en el moment de constituir-
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ho veig que cada vegada hi ha més tasques, més feina, encara que potser siguin tres 
més que han entrat, si féssim una mitjana de les queixes que han entrat són 159, si 
ho dividíssim pels 223 o 239 dies laborables que té un any suposa mitja queixa per 
dia. Però aquesta mitja queixa per dia no és el fet de que t’arriba mitja queixa o una 
queixa i l’ha tens que complimentar. És tota aquella labor que has fer d’escoltar a la 
persona intentar fer arribar als organismes pertinents de l’Administració i és un treball 
molt important que es necessita, a part de la Srta. Esperança, des del nostre punt de 
vista, un recolzament jurídic cap a la figura del Síndic de Greuges, perquè el Síndic 
de greuges té que saber de tot i no, té que tenir els mitjans pertinents que el recolzin. 
Des d’aquí només congratular-nos per la tasca que ha fet Sr. Clavell i espero i desitjo 
que aquesta petició que se li pugui dotar de més mitjans finalment pugui ser una 
realitat. Gràcies. 
 

. REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Bé, 
no per reiterar les gràcies aquestes perden efecte i en nom del meu Grup doncs li 
reiterem les gràcies per la informació que ens ha donat i sobretot per la contundència 
i claredat del seu discurs que en els temps que corren és una qüestió difícil de trobar, 
la contundència i la claredat.  

 
Per a nosaltres la Memòria del Síndic és un bon termòmetre per conèixer la 

salut democràtica i de gestió de la nostra ciutat i amb això sí que li presentaré el meu 
únic i amable punt de disconformitat que ha dit vostè que aquest informe no és un 
examen de la gestió municipal. Nosaltres creiem que sí com a mínim serà un parcial, 
un examen parcial de la gestió municipal i creiem que és una bona dada per escatir 
que s’està fent, com ho perceben els ciutadans i com viuen els nostres ciutadans i 
que reben de la nostra Administració.  

 
Les queixes segueixen el mateix sentit que l’any passat, es reiteren com s’ha 

dit les crítiques pel tema de seguretat i jo ho dividiria en dues qüestions fonamentals 
la del tema seguretat: una és la interpretació doncs de les ordenances, de les lleis, 
que això sempre ha de primar el principi d’autoritat, però una altra, i creiem que amb 
això i tal i com vostè ha dit en el seu informe hem de ser inflexibles, és amb les 
actituds de cara al ciutadà, i l’actitud sempre ha de ser correctíssima, educadíssima i 
veiem que no sempre ha estat així, per això creiem que és un tema que, a més, 
millorar això no és un tema pressupostari i que és un tema simplement de constància 
i de creure-s’ho; i després un altre aspecte que sí que ens preocupa moltíssim és que 
moltes de les qüestions que li plantegen els ciutadans que encara estan sense 
resposta. És a dir, l’Administració encara no ha respost o no ha resolt els temes 
plantejats per vostè i això sí que és un tema preocupant. La lentitud sempre és un 
agreujament de la situació, si bé no a efectes pràctics, sí que ho és a efectes anímics 
del ciutadà. I en els temps que corren doncs la salut anímica dels nostres 
conciutadans crec que és un tema a considerar i la rapidesa en les respostes en això 
és un factor important. És important per tal de que hi hagi percepció de la importància 
de la figura del Síndic superar la cultura de la queixa de “pataleta” que hem tingut en 
aquest país doncs gràcies a una cultura que ha menystingut la política com a estri de 
transformació. Hi han tots uns sectors que s’han dedicat a estendre la sospita 
permanent sobre l’acció política dels que estan a l’oposició i sobretot dels que 
governen. I això fa que la ciutadania senti aversió a acudir, a anar als centres oficials 
als centres que són precisament per protegir-lo.  

 
El Síndic és un d’aquests llocs on es fa política en majúscules i on millor es veu 

el sentit i utilitat de la mateixa política. Vostè al final del seu informe ens fa unes 
reflexions finals, reflexions que nosaltres veiem entenimentades, que veiem lògiques. 
Creiem d’exigència pel Govern com també d’exigència pels que tenim la tasca de fer 
oposició d’exigir-li al Govern que les segueixi fil per randa. Li reitero el nostre 
agraïment per la seva tasca i el reconeixement. 



 
SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  19.10.2009                    pàg. 11 

 
ESBORRANY ACTA 

 
 

. REGIDOR SR. BOIX, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA: Diu 
el Síndic en les seves conclusions “de la valoració que facin els regidors del Síndic, 
tant les de l’equip de Govern com les 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 en doni en assumir el compromís 
efectiu sobre les demandes o suggeriments  que el Síndic de Greuges presenta en la 
seva Memòria dependrà de si totes les queixes i recomanacions queden com una 
simple formalitat administrativa sense cap altre compromís per part de l’Ajuntament. 
Doncs ja li dic d’entrada que el nostre Grup en fa una avaluació positiva i que espera 
que d’aquest segon informe se’n treguin els compromisos pertinents per part de 
l’equip de Govern municipal.  

 
El felicitem pels objectius assolits pel que fa a la infraestructura de la que està 

dotat, no són pocs. Lamentem tanmateix que segueixin existint les traves habituals 
que no permetin que vostè faci la seva feina de forma eficient. Li dic, però, en 
confiança, que a nosaltres ens passa igual en moltes ocasions també. La manca de 
resposta diligent als requeriments del Síndic és un exemple extrapolable a la feina 
dels Grups municipals de l’oposició i també de la ciutadania. La diferència entre vostè 
i nosaltres és que nosaltres podem presentar mocions.  

 
Hi ha de tot, però el que més m’ha cridat l’atenció és que després de 13 anys 

s’hagi resolt un cas en el que l’Ajuntament ha intervingut de forma subsidiària. I un 
altre que ha prescrit sense la seva intervenció després de 5 anys. La manca 
d’estructura jurídica no és només un greuge de la seva institució sinó de tota la 
Corporació municipal. I així ens va, i el que ens costa en tots els sentits, també 
econòmicament. Instem a l’Ajuntament, però també a vostè com a màxima autoritat 
d’aquesta institució que avui presenta l’informe anual a reforçar els recursos humans, 
tècnics o imaginatius per tal de donar-se a conèixer més a la ciutadania. 
L’encoratgem a que es relacioni encara més amb el teixit social santcugantenc i 
sobretot amb aquells que més necessiten de la seva intervenció.  

 
Sobre la carta de serveis en el Reglament de Participació esperem fer passos 

per ajudar a que sigui realitat mitjançant els compromisos d’aquesta Administració 
vers la ciutadania, reduint els temps de resposta i garantint el registre de les 
incidències. També esperem que aquest Reglament serveixi per a reduir els temps de 
resposta i garantir el registre de les incidències. Arribar a les persones més 
susceptibles de veure retallats els seus drets és un objectiu que entre tots i totes hem 
d’aconseguir.  

 
En el tema de Policia Local, recurrent, tal i com esmenta el Síndic, creiem que 

es farà un pas en positiu amb la creació d’una veritable policia de proximitat i en una 
actuació proactiva en la línia de les diferents directives que proposen com ha de ser la 
Policia del segle XXI. I amb la constitució del Consell Local de Seguretat de ben segur 
que normalitzarem i ajudarem a crear un debat serè sobre el paper que han de tenir 
els cossos de seguretat però també el què ha de tenir la ciutadania en la resolució de 
conflictes i en l’assumpció dels nostres deures.  

 
També ha estat una qüestió reflectida a l’informe la mala praxis de PROMUSA 

pel que fa a la gestió de les contribucions especials, de la que n’han sorgit 
conseqüències lamentables per a la Ciutat. Volem ressaltar que aquest tema s’hagi 
solucionat ja i de fet ja feia temps que s’havia d’haver situat orgànicament aquesta 
responsabilitat.  
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El felicitem també per posar en el mapa no només pel que fa al fòrum de 

Síndics sinó també en l’acceptació de la recomanació sobre l’autorització de radars 
estàtics.  

 
De l’informe vull ressaltar algunes dades que em semblen interessants també 

per visualitzar aquella ciutat que a vegades sembla no existir i en la que tot no va bé: 
un augment considerable de les queixes per part de les dones, les de particulars han 
pujat un 7%, i han pujat un 19% al nucli de la Ciutat. El 21 % dels admesos tenen a 
veure amb la seguretat ciutadana i el 10 %amb el Medi Ambient. Hem pogut constatar  
en el seu dilatat informe l’existència de molts temes que no són de la seva 
competència però que són greuges reals de la ciutat: el mobbing immobiliari, els 
problemes amb la Llei de Dependència, d’aquí la importància en la coordinació amb el 
Síndic de Greuges de Catalunya. Però també n’hi ha que des de la proximitat poden 
tenir millor resposta per part de l’Ajuntament: els problemes que afecten els drets dels 
consumidors, la manca de manteniment de la Ciutat i els seus efectes sobre les 
persones, incidències a les noves escoles de la Ciutat, alguns d’ells temes tancats 
perquè no s’ha iniciat la via administrativa o bé aquesta no està exhaurida.  

 
Algunes preguntes que ens hauríem de fer i que valdria la pena tenir la 

resposta abans del proper informe: els expedients pendents i que encara no han rebut 
resposta per part de l’àrea corresponent, han estat atesos ja? Què passa amb la 
plataforma de la plana Web “Els ulls de la Ciutat”?.  

 
Per acabar Sr. Clavell li agraïm l’esforç que ha fet per presentar una vegada 

més un informe fidedigne que ens va molt bé per millorar l’actuació municipal i per 
saber també de quin peu calcem. Alhora dir-li que estem molt d’acord amb les seves 
reflexions finals i sobre tot en aquella que ens diu: “quan presento aquesta Memòria 
estem vivint temps socialment difícils i més 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. Esperem també que cadascú en tregui del seu informe les 
conseqüències que pertoquen. 

 
. REGIDOR SR. VILLASEÑOR, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA: En primer lloc felicitar al Síndic per la feina realitzada vostè i el seu 
equip. El Síndic en l’informe que ha presentat ens adreça 5 objectius principals. 
Nosaltres voldríem destacar-ne quatre: Primer, els recursos per millorar les 
resolucions, el Síndic parla que no ha estat possible una persona adscrita a l’oficina 
del Síndic amb coneixements jurídics, n’han parlat altres companys, de cara a la 
redacció de resolucions. Justifica vostè el no compliment d’aquesta demanda 
efectuada l’any passat per la situació per la crisi econòmica. Nosaltres entenem que 
hauria de fer l’equip de Govern força per intentar que vostè tingui, la seva institució, 
una altra persona que pugui tirar endavant les demandes. Al nostre grup li preocupa 
aquest fet, pensem  però que incorporar personal no és l’únic camí que poden utilitzar 
les Administracions Públiques i som sensibles, malgrat tot, a les restriccions d’aquest 
moment. En aquest sentit recordar, però, tant al Síndic com a la resta de Grups que 
en el propi Reglament del Síndic existeix la possibilitat d’externalitzar serveis, com per 
exemple, en Universitats i, per tant, els recomanem que mirin també aquesta 
possibilitat; (En segon lloc) Respecte al Protocol de relació amb l’Ajuntament, el 
Síndic explica que aquest any s’ha avançat en el Protocol de relació amb 
l’Ajuntament, fet que trobem important des del punt de vista dels hàbits i costums, 
però que s’ha de consolidar en una institució jove com la del Síndic. Preocupa al meu 
Grup que la resposta municipal no s’adeqüi al termini de 15 dies establerts. Pensem 
que aquest fet perjudica el treball del Síndic i el que és més greu, la relació que 
aquest estableix amb els ciutadans. En aquest sentit encoratgem a millorar-lo al llarg 
de l’any; El tercer punt seria la difusió i coneixement de la Institució. Valorem molt 
positivament la inquietud que expressa el Síndic en l’àmbit de la difusió i coneixement 
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de la Institució. Compartim amb el Síndic que la Institució necessita un revulsiu a 
través de campanyes de comunicació, tant generals com sectorials, com la que 
explica el programa educatiu “Educació en valors”, que pretén eixamplar el 
coneixement en els instituts i les escoles i que malauradament no s’ha pogut 
desenvolupar. Valorem, però, que el propi Síndic apunti la possibilitat un conveni amb 
l’escola de Protocol per disposar d’estudiants de pràctiques i poder suplir la manca de 
recursos. L’encoratgem a explorar aquestes solucions; El quart apartat serien les 
millores en la gestió: parla el Síndic de l’objectiu d’obrir dues tardes, això suposo que 
també va relacionat amb els recursos, un tema que trobem essencial i necessari 
d’implementar de forma immediata en la ciutat de les nostres característiques. 

 
Expressa el Síndic també que s’hauria de fer una Carta de Serveis o Bones 

Pràctiques, fet que compartim des del punt de vista de consolidar els bons hàbits i la 
bona gestió en els primers anys.  

 
Celebrem també que el Síndic hagi afrontat posar ordre a les prescripcions 

legals en allò referent a les dades de caràcter personal.  
 
Reitera per últim el Síndic la necessitat d’ampliar la seva dedicació. Ho va fer 

també l’any passat i no se li va dir ni que sí ni que no. Creiem que se li hauria de dir o 
que sí o que no. Suposo que sí.  

 
Respecte als continguts dels informes el nostre Grup vol referir-se a tres àmbits 

que considerem rellevants. Reiterar també l’anàlisi de la Policia Local. Pensem que 
aquest servei té una forta pressió i evidentment també surt a tots els seus informes. 
Jo crec que també cal trencar una llança per als treballadors municipals que es 
dediquen a aquest àmbit per la complexitat de la situació ja que avui no ho pot dir el 
regidor que s’encarrega ja ho dic jo. No obstant això no ens conformem amb aquesta 
justificació i compartim amb el Síndic que el cal avançar i aprofundir en l’adopció de 
protocols del servei i especialment aprofundir en la Carta Europea de Salvaguarda de 
Drets Humans a la Ciutat. Pensem també que invertir en la formació del cos de la 
Policia és una inversió necessària i convenient per a la ciutat de 80.000 habitants, que 
ja és diversa i complexa. L’àmbit dels drets del consumidor, pensem que aquest és un 
espai que pren rellevància i sobre el que caldria actuar d’una forma paral·lela a la del 
Síndic. Hem de ser conscients del gran desconeixement que té per part dels 
ciutadans de l’Oficina del Consumidor, de l’OMIC, pensem que caldria realitzar una 
campanya d’informació per tal de combatre el que un recent estudi de la Diputació de 
Barcelona ha posat damunt la taula que un 47% dels ciutadans no coneixen l’OMIC 
del municipi. Tercer, la Llei de Dependència present amb un increment substancial de 
les queixes en aquest àmbit, principalment relacionat amb el fet de no donar resposta 
des de l’Administració a les demandes presentades. Aquest és un tema que no es pot 
passar per alt als responsables polítics. Confiem que l’acord de finançament entre 
l’Estat i la Generalitat incideixi positivament en aquest àmbit. Per acabar, volem 
destacar un parell d’aspectes que ens semblen igualment importants i que volíem dir: 
primer reconèixer la humanitat i la proximitat del Síndic. En molts sentits sí que 
descriu una forma d’actuar atenta i personal que hem sabut valorar. Pensem que 
aquesta és una forma de fer que ajuda a les persones a que es sentin ben tractades i 
no com un expedient o un tràmit. En segon lloc, apreciem la tasca institucional i de 
relació amb la resta de Síndics i el Síndic de Greuges de Catalunya. En aquest àmbit 
pensem que la feina restarà pels anys que vindran. L’apunt que volem fer es que es 
tingui cura d’alguns episodis en el que la relació del Síndic a través dels mitjans de 
comunicació ens ha provocat certa perplexitat. En la Institució del Síndic de Greuges 
el meu grup s’hi troba especialment compromès perquè pensem que enforteix una 
Administració al servei dels ciutadans. Esperem que totes les observacions que hem 
fet s’entenguin com aportacions a la seva tasca. 
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ESBORRANY ACTA 

 
. TINENT D’ALCALDE DE PRESIDÈNCIA, SR. RECASENS: En primer lloc, a 

banda de donar-li la benvinguda, felicitar al Síndic per l’informe que ha fet, per la 
claredat de l’exposició i per haver-lo deixat aquí sobre i així l’hem pogut seguir amb 
més deteniment. Sé que abans l’ha anat deixant perquè així ho féssim i així ho hem 
fet evidentment. Aquest segon any de funcionament del Síndic a Sant Cugat ha estat 
l’any de la consolidació. La seva presència a entitats, escoles i mitjans de 
comunicació, la seva presència a actes ciutadans han convertit la figura del Síndic en 
una Institució coneguda i reconeguda a la nostra Ciutat. És cert que queda camí per 
recórrer, el Síndic ja ho deia en el seu informe, però és voluntat del Govern de la 
ciutat, que aquest camí es faci el més ràpidament possible. Si ens centrem en el fons 
de l’informe podem observar que les queixes presentades al Síndic durant el període 
que va del 3 de maig de 2008 a 3 de maig de 2009 són inferiors a les del mateix 
període de l’any anterior. Si tenim en compte que la Institució del Síndic de Sant 
Cugat és molt més coneguda durant aquest període que l’anterior ens fa estar 
raonablement satisfets del funcionament de la nostra administració local, del nostre 
Ajuntament i del tracte del mateix amb els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Si 
entrem en la distribució territorial de les queixes o visites que ha tingut el Síndic 
veurem que La Floresta, Mira-sol i Les Planes han disminuït el nombre de ciutadans 
que han visitat el Síndic. A La Floresta un 9 %, a Mira-sol un 36 % i a Les Planes un 
75 %. És cert i ja ho comentat algun portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula 
que el nucli s’ha incrementat un 19 %. Val a dir que el nucli és el districte en que s’ha 
incrementat més la població durant aquest període. I finalment, s’ha de dir que 
Valldoreix ha estat a on s’han incrementat més les visites al Síndic amb un 20 %. Pel 
que fa a la distribució per àmbits és absolutament lògica i segueix la línia de l’any 
anterior. No voldríem que es pensés però que el tracte majoritari habitual de la Policia 
no és el correcte. Tenim el convenciment de que la en immensa majoria dels casos 
del tracte de la Policia Local amb els ciutadans és correcta o molt correcta. Finalment, 
permeti’m que feliciti al Síndic, que el torni a felicitar per l’exposició, per la feina feta i 
per la que farà, avui ens ha fet propostes de futur que van més enllà del que està 
obligat pel Reglament. L’encoratgem a seguir per aquest camí. En aquest equip de 
Govern que va impulsar amb la complicitat de tots el Grups politics la creació de la 
Institució del Síndic, alguns pensaven que no ho faríem perquè veien que era posar-
nos pedres a la sabata sap que sempre trobarà col·laboració i complicitat, tot i que no 
sempre estarem d’acord. 

 
. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies Sr. Recasens, moltes gràcies de 

nou Sr. Clavell per la seva exposició i sobre tot per la completíssima Memòria i per la 
bona feina que desenvolupa al llarg de tot l’any. Prenem nota de totes les seves 
recomanacions, tots els Grups municipals i òbviament el Govern municipal també i el 
nostre compromís que ha quedat expressat amb les paraules dels diferents portaveus 
és de que no caigui en el buit sinó que serveixin per a millorar els serveis que presta 
aquesta Corporació i molt especialment l’atenció als ciutadans i l’atenció als seus 
problemes i a les seves preocupacions. Moltíssimes gràcies de nou.  
   
 Conclòs l’anterior i essent les 18,49 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
 

 


