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1. Introducció  
 
Aquest és el tercer informe del Síndic de Greuges de Sant Cugat i de l’EMD de 
Valldoreix. Recull, com és habitual, totes les queixes que ha presentat la ciutadania, 
des del 3 de maig de 2009 al 31 de desembre de 2009, per tant és l’activitat del Síndic  
corresponent als vuit últims mesos de l’any 2009.  
 
El 3 de maig de 2009 va fer tres 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 com l’ultima activitat de l’any.  
 
Des del primer dia hem intentat complir amb la nostra responsabilitat al servei del 
ciutadà, per millorar la bona administració municipal de la nostre ciutat, inclosa 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. Sobre suggeriments i 
recomanacions, m’estendré aquest any. 
 
Voldria esmentar que de les queixes d’aquests 8 últims mesos de l’any any no se’n 
desprèn, com l’any anterior cap influència de la crisi econòmica i financera que 
malauradament ens envolta actualment.  
 
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, com el Síndic ho va dient en les 
memòries. 
 
A més, com l’any anterior, té el doble propòsit que el seu contingut serveixi per millora 
de la pròpia Institució i que, tot examinant l’acció municipal, pugui ser útil per 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 de la oposició, dels tècnics i funcionaris de 
l’Ajuntament, 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 personalitzada cap als ciutadans. La memòria anual s’ha 
acabat de redactar el dia 25 de maig de 2010, amb la seva col·laboració. 
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2. 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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3. Objectius  
 
El Síndic a diferencia dels anys anteriors no proposa en la seva actuació cap altre 
objectiu que no sigui el compliment curós de la seva responsabilitat d’acord amb el 
mandat que te del Ple d’aquest Ajuntament i el de l’EMD i el que demana del seu 
reglament. Altres objectius, com els assenyalats anys anteriors requereixen d’un ajut i 
uns recursos que no se’n poden disposar.  
 
Com objectiu que no precisa de cap recurs solament la feina del Síndic i la seva 
secretària es proposa confeccionar i publicar electrònicament, abans de finalitzar l’any, 
un catàleg de drets dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat recollits en dos formats 
entenedors i simples, un dels drets generals i l’altre dels drets que recullen les 
ordenances municipals i obliguen de forma precisa a l’Ajuntament i l’EMD que 
inclouran, també, els drets anunciats en textos als quals Sant Cugat s’ha adherit i 
compromès com la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, encara sigui 
una Carta legal que no obliga legalment.  
 
Ho farà el Síndic com a complement del que es publica en el butlletí de l’Ajuntament 
en compliment de la funció que li ve determinada pel Reglament de Síndic de Greuges 
de Sant Cugat i l’EMD que especifica que te la funció de defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi en front de les actuacions 
municipals. 
 
En aquest informe es vol ressaltar que el Síndic actuant d’ofici recomana a 
l’Ajuntament que s’avanci en el discutit dret d’accés a la informació, com es dirà mes 
endavant. Mirar el que l’Ajuntament ha fet fa poc, la setmana passada per millorar la 
informació als ciutadants i els tràmits que pot fer directament.  
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4. 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 la Memòria 2008-2009 es varen fer altres consideracions sobre els mecanismes de 
Procediment, que també es pot veure en la seva web. 
 
No està de mes fer-ne menció, informant altre vegada, en aquesta memòria. 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 
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 
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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. 
 
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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5. Suggeriments i recomanacions 
  
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, anys anteriors, 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 cap a 
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 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, aquest acostuma sovint, ha lamentar-se del 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 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 2009 com una possible i bona eina de treball per 
millorar la Policia Local de Proximitat, com ho va fer l’any anterior i mes que repetitiu 
ho considera de molta utilitat. “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 
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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.  
 
El Síndic constata, amb satisfacció, el compliment d’aquest punt en està llest i redactat 
el Reglament que va quedar sobre la taula del Ple del mes de maig, i que s’aprovarà 
probablement, en el Ple ordinari a celebrar a continuació en haver-se rectificat els 
errors anteriors.  
 
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. 
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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. 
 
Excepte el que s’ha dit sobre el Reglament del Consell Local de Seguretat i 
Convivència a punt de constituir, la resta de suggeriments els podrà avaluar i discutir i 
en el seu cas aprovar, el nou Consell, com una de les tasques a realitzar.  
 
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. 
Es recomanava 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 del 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 passat. 
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6. 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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7. Activitats del Síndic de Greuges  
 
Com a vocal de la Junta del FòrumSD, elegit a l’assemblea que va tenir en data 26 de 
febrer de 2009, el Síndic participa mensualment, cada segons dilluns de cada mes, en 
una reunió que té lloc a Santa Coloma de Gramenet, on es recull les tasques que 
estan realitzen els diferents síndics/defensors sindiques/defensores en les seves 
oficines, s’acorda les línees d’actuació, els temaris pels diferents tallers de formació, ..  
 
11 de juny de 2009 -   
 
Visita a Sant Jaume d’Enveja, convidats pel seu Defensor del Ciutadà, el Sr. José-Luis 
Navarro Juan 
 
 
23 de juliol de 2009 
 
Els Síndics municipals de Sabadell, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Terrassa signen un 
conveni amb CCOO i UGT per promocionar la Institució.  
 
 

 

 

Sabadell Va acollir en data 23 de juliol de 2010, la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre els Síndics municipals del Vallès Occidental amb els sindicats 
CCOO i UGT. El principal objectiu que persegueix el conveni és, d'una banda, sumar 
els esforços entre els Síndics per promocionar junts la Institució del defensor local, 
amb un missatge unitari i proper a la ciutadania i, d'altra banda, recolzar la promoció 
amb la col·laboració dels dos principals sindicats del nostre país.  
 
El conveni entre els Síndics vallesans i les centrals sindicals reconeix que la figura del 
Síndic municipal de greuges és una institució de cabdal importància per la societat 
d’avui en dia, atesa la seva finalitat de defensa dels drets i interessos del ciutadans/es 
enfront de l’Administració Local. Tant els Síndics com els sindicats comparteixen el 
dret i el foment la bona administració com a principi i dret vertebrador de l’actuació dels 
síndics locals i pensen que és necessària una bona difusió i promoció de la figura dels 
Síndics locals per tal que el màxim de gent possible pugui conèixer-la i saber-ne la 
tasca i competències. 
 
El conveni de col·laboració té com a primer fruit una campanya de difusió de la 
Institució del Síndic municipal a través d’un e-mailing informatiu que UGT i CCOO 
enviaran a tots els seus associats el proper mes de setembre i a l’abril i juliol de 2010. 
Josep Escartín, Síndic Municipal de Sabadell i president del FòrumSD, va destacar la 
importància d’aquesta campanya de difusió amb la col·laboració dels sindicats, “ja que 
la informació dels Síndics locals arribarà directament a un col·lectiu molt sensible amb 
la lluita per la bona administració i els drets de la ciutadania”.  
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L’acte va estar presidit per Josep Escartín, Síndic Municipal de Greuges de Sabadell i 
president del Fòrum de Síndics Locals de Catalunya, i ha comptat amb la presència de 
Ramon Costa, Defensor del Ciutadà de Ripollet; Jordi Quintas, Síndic de Greuges de 
Rubí; Jaume Clavell, Síndic de Greuges de Sant Cugat; Pere Soler, Cap de Gabinet 
de la Sindicatura de Greuges de Terrassa; Pedro Sánchez, secretari de l’àrea 
socioeconòmica de CCOO; i Josep Sancristòfol, representant del sindicat UGT.  

1 d’octubre de 2009 

 “II ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES LOCALES  Vigo, 1 y 2 de 
octubre de 2009 

Conclusiones II Encuentro Estatal - Declaración de Vigo 

 

Reunidos en Vigo, en el II encuentro estatal de Defensores Locales, después de 
compartir nuestras experiencias y opiniones sobre las ponencias presentadas 
acordamos las siguientes conclusiones y propuestas.  

I.       Sobre la buena administración.  

Los síndicos y defensores locales asumimos como una de nuestras prioridades 
conseguir una administración pública próxima, directa, eficaz y eficiente, regida por los 
principios de la buena administración: valores éticos, principio de legalidad, 
transparencia y participación ciudadana. En este aspecto los “códigos de buenas 
prácticas”, tanto en la administración local, como en nuestras propias oficinas, son una 
herramienta eficaz para definir y concretar esta nueva administración.  

II.      Sobre la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la   
ciudad. CESDHC.  

La Carta Europea, como compromiso voluntario y transformador del municipalismo es, 
desde las funciones y perspectiva de los síndicos y defensores locales, un valioso 
medio para concretar la aplicación de los derechos humanos, explicitando en la 
cotidianeidad del ámbito local, derechos y deberes de proximidad formulados desde la 
participación ciudadana. En este sentido, sería recomendable promover, en las 
corporaciones locales que no dispongan ya de la carta, su proclamación, firma, 
adhesión y difusión de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en 
la ciudad.  

III.     Sobre los conflictos entre el ocio y la convivencia ciudadana.  
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Los síndicos y defensores locales destacamos el derecho fundamental a disfrutar en 
nuestras ciudades de un medio ambiente y un entorno adecuado al desarrollo de la 
persona y a su calidad de vida que pueda hacerse compatible,  en términos de 
convivencia ciudadana, con el ocio y las actividades de tiempo libre. La educación, el 
diálogo, el civismo y los adecuados marcos jurídicos de control e inspección de 
actividades por parte de las entidades locales deben poder garantizar y priorizar el 
derecho al descanso ante el derecho a la diversión.  

En cuanto los acuerdos y conclusiones sobre nuestra función como síndicos y 
defensores locales, profundizando en el espíritu y acuerdos del I encuentro estatal 
establecidos en la declaración de Málaga como la base de nuestra función como 
ombudsmans locales y el punto de partida y marco de nuestros intercambios y relación 
establecemos los siguientes acuerdos:  

I.       Comisión permanente  

Los síndicos y defensores locales acordamos crear una comisión permanente de 
coordinación, formada por representantes de todos los territorios que asuman la 
preparación y convocatoria de los encuentros estatales de defensores locales y 
profundicen en las futuras vías de colaboración que puedan establecerse y ser de 
interés para nuestras instituciones.  

II.      Encuentro Estatal  

Los síndicos y defensores locales acordamos celebrar nuestro III Encuentro Estatal de 
defensores locales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y convocar una sesión de trabajo de 
la Comisión Permanente preparatoria del mismo en la ciudad de Segovia��

19 i 20 de novembre de 2010 

IV Jornades de Formació - Girona  Les Jornades de Formació 
organitzades pel FòrumSD tenen l’objectiu d’aprofundir en la formació 
dels Síndics i Defensors locals i de compartir experiències 

 

 

Inauguració de les Jornades amb Anna Pagans, alcaldessa de Girona i la resta d'autoritats 

Més de 50 Síndics de greuges locals i personal al seu càrrec es van reunir a Girona en 
les quartes Jornades de Formació que organitza el FòrumSD, l’associació que agrupa 
als Síndics i Defensors locals de Catalunya.  
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Aquestes jornades, es van celebrar a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats de Girona, 
amb l’objectiu d’aprofundir en la formació dels titulars de les sindicatures i dels 
treballadors i treballadores al seu servei. Les sessions han acollit diversos 
debats sobre qüestions d’actualitat, moltes d’elles sorgides de les queixes de la 
ciutadania.  

La inauguració de les jornades es va celebrar amb l'assistència d'Anna Pagans, 
alcaldessa de Girona; Jordi Martinoy, delegat del Govern; Enric Vilert, president de la 
Diputació de Girona; Ramón Lorente, Defensor de la ciutadania de Girona; i Josep 
Escartín, president del FòrumSD.  

Quant als diversos temes inclosos en la formació, l’activitat va començar amb un 
primer bloc dedicat a l’administració electrònica amb una ponència a càrrec de Jordi 
Cases, secretari de l’Ajuntament de Barcelona i de Localret.  

En un segon bloc, un grup de Síndics i Defensors locals van exposar i compartir 
experiències pròpies com són: el programa educatiu que porta a terme el Síndic 
Municipal de Sabadell, Josep Escartín, la implicació de les entitats per a resoldre 
problemes que presentarà la Síndica de Barcelona Pilar Malla, les jornades sobre la 
CESDHC que promou Frederic Prieto, Síndic de greuges de Cornellà de Llobregat i la 
defensa a peu de carrer que proposa Armand Soler, Síndic de Badalona.  

En el tercer bloc d'aquest primer dia Ángel Castiñeira, Doctor en Filosofia i Ciències 
de  la Educació; Director del Departament de Ciències Socials i de la Càtedra 
Lideratges i Governança Democràtica a ESADE, va presentar la conferència “Valors i 
administració pública. Cap a una bona administració”. a la sala La Fontana d’Or, del 
Centre Cultural Caixa Girona.  

Quant al divendres dia 20 les Jornades es van iniciar amb la ponent Anna Valls, 
Directora del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, que va exposar quin és el 
marc general de la mediació a Catalunya. Seguidament es va fer un anàlisi de la 
mediació des d’un enfocament local: Fina Sala, Responsable del Pla de civisme i 
coordinadora del Servei municipal de mediació ciudadana de l’Ajuntament de Sant Boi, 
i Xavier Jiménez, responsable del programa de mediació de l’Ajuntament del Prat van 
exposar als assistents les experiències dels seus municipis en matèria de mediació.  

Finalment la clausura de les Jornades va anar a càrrec de Josep Escartín, president 
del FòrumSD  i Ramón Lorente, Defensor de la ciutadania de Girona. 

11 de desembre de 2010  
 
Commemoració 61è aniversari del Dia Internacional dels Drets Humans 
 
Amb motiu de la comemoració del 61è aniversari del Dia Internacional dels Drets 
Humans els Síndic va organitzar un dinar amb els portaveus dels partits polítics amb 
representació municipals, representants de la premsa municipal; radio, televisió i 
premsa escrita, representants del FòrumSd, formats per sindics, sindiques, defensors i 
defensores de Catalunya i com a convidat d’honor hi era el Sr. Arcadi Oliveres,  
 
El Sr. Arcadi Oliveres, ha dedicat les seves energies a múltiples qüestions en defensa 
dels drets humans, la pau i la justícia social. En particular, s’ha destacat especialment 
en la denúncia del deute extern dels països més pobres, en la divulgació de les xifres 
de la fam, en la denúncia del subdesenvolupament, de la desigualtat, de les injustes 
relacions econòmiques Nord-Sud, de la guerra, del militarisme, de la recerca militar i 
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de la despesa militar; en l’exigència d’incrementar l’ajut al desenvolupament, en favor 
del desarmament, del reconeixement de l’objecció de consciència al servei militar i a la 
despesa militar, en favor d’incrementar l’ajut al desenvolupament, la promoció del 
consum responsable, la banca ètica i les formes d’economia solidària, etc. 

Relació d’entitats de les quals és president o membre  

Actualment és president de les següents organitzacions: 

Consell Català del Foment de la Pau 
Associació Justícia i Pau de Barcelona 
Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat 

Igualment és membre actiu dels organismes o entitats següents: 

Consell de la Ciutat de Barcelona 
Institut Víctor Seix de Polemologia (actualment director) 
Comitè Internacional de la Fundació per la Pau 
Societat Catalana d’Economia 
Consell Assessor d’ATTAC (Associació per la Tributació de les Transaccions 
Internacionals) 
Consell Editor de revista Monthly Review 
Consell Editorial de la revista Foc Nou 
Patronat de la Fundació Tam Tam 
Institut Català Internacional de la Pau 
Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat (ACSAR) 
Comité Científic del CCDR (Centre de Desenvolupament Rural de la universitat de 
Lleida)       

Manifest dels síndics, síndiques, defensors i defensores del FòrumSD - 
Dia dels Drets Humans - Desembre de 2009 

El municipalisme i la ciutadania, a escala local, han viscut i estan vivint uns dies molt 
durs: a les dificultats que moltes persones pateixen des de fa temps per la greu crisi 
econòmica hi hem hagut de sumar la decepció i el desànim provocat pels diversos 
casos de presumpta corrupció que, a diferents nivells institucionals, han estat 
denunciats i, malauradament, s’han fet un lloc destacat als jutjats i als mitjans de 
comunicació d’arreu del país. Certament els sentiments d’avui, de tots nosaltres, són 
contradictoris.  

Però diguem-ho clar i fort: la gran majoria de les persones que treballen a 
l’administració pública i de les que estan en la política ho fan des de l’honestedat, amb 
la il·lusió de servir al veí i també, per què no dir-ho!, des de la utopia de voler 
transformar la societat.  

I ho afirmem rotundament perquè els síndics i defensors locals treballem cada dia amb 
les queixes de la ciutadania, vetllant pel compliment i respecte dels seus drets i 
supervisant el funcionament de l’administració municipal. I això ens permet solucionar 
problemes, rescabalar greuges i col·laborar en la millora d’aquesta administració. Però 
ens permet també veure, alhora, els milers d’actes administratius i decisions que es 
prenen correctament, per l’interès comú i des del màxim respecte a la legalitat i la 
ciutadania.  
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I és per això que no podem deixar-nos atrapar pel desencís o la tan sonada 
desafecció. Perquè volem –i necessitem– ser optimistes i positius amb el treball que 
tenim per endavant i amb el futur dels nostres pobles i ciutats. Perquè l’exigència de la 
nostra pròpia societat amb el benestar de tots és cada cop més intensa i més ferma. 
Perquè la ciutadania reclama als responsables polítics –i a tots els servidors públics– 
un compliment excel·lent i òptim de les seves obligacions i compromisos.  

Perquè avui, de nou, ens cal refermar el nostre compromís i confiança en el treball i la 
dedicació que una gran majoria d’homes i dones, treballadors, funcionaris i 
responsables polítics de totes les opcions polítiques fan des dels serveis públics, 
ajuntaments i institucions d’arreu del nostre país des del rigor, la transparència, la 
legalitat i la bona administració, des de la quotidianitat del seu treball, des del silenci i 
l’efectivitat de la seva feina.  

Els síndics i defensors locals som molt conscients del servei que assumim i del paper 
que ens correspon desenvolupar davant el repte d’assolir una administració més 
eficient, més justa i més transparent. No som “la solució” però podem formar part d’un 
camí compartit envers les millores si tots hi sumem –la societat civil, la ciutadania i els 
mateixos responsables polítics– per avançar cap a una bona i millor administració.  

Necessitem ser crítics i necessitem depurar les responsabilitats que calguin. Que la 
justícia faci el seu camí, sense dilacions i amb la màxima celeritat. Que l’administració 
–totes les administracions– revisi i assumeixi les responsabilitats que pugui tenir en 
cadascun dels casos. Però necessitem també un tractament seriós i responsable 
d’aquests temes tan importants per una societat que sap condemnar el delicte sense la 
nociva ajuda d’un sensacionalisme simplista i demagògic.  

I que cadascú de nosaltres, avui especialment, Dia dels Drets Humans, renovi el seu 
compromís pel que és patrimoni de tots: la cosa pública, per sobre dels nostres 
interessos personals i partidismes. És massa important i ens hi juguem massa com per 
no fer-ho així.  

Josep Escartin, president del FòrumSD, Fòrum de síndics, sindiques, defensors i 
defensores locals de Catalunya i síndic de greuges de Sabadell i M. Glòria Valeri, vice-
presidenta i sindica de Greuges de Vilafranca del Penedès. En representació dels 
síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Badalona, Barcelona, Cambrils,  Cornellà, Figueres, Gavà, Girona, 
Granollers, Igualada, La Pobla de Mafumet, La Seu d’Urgell, L’Escala, Lleida, Manlleu, 
Mataró, Mollet, Palamós, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, Sant 
Jordi Desvalls, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Tiana, Tortosa, 
Ulldecona, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès i Vilanova i la 
Geltrú, i síndics agregats de: Calvià, Gandia, Palma de Mallorca, Paterna, Segovia, 
Vigo i Vitòria-Gasteiz.  
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8 .Resum estadístic de les queixes i consultes 
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Queixes/Assessoraments període 3 de maig fins al 31 de desembre de 
2009 
 
 
 
 

Total Població 81.699 
Total Queixes/Assessoraments      131 
Per 1000 habitants   1,603 

�

�

�

�

�

Aquestes dades es refereixen a la totalitat de la població de Sant Cugat, Valldoreix 
inclòs, població a 31 de desembre de 2009, no aprovada per d’Institut Nacional 
d’Estadística.  
 
S’observa que el total de queixes i d’assessoraments personalitzats han estat de  131 
persones que representen aproximadament un 1,60 per mil habitants. 
 
Expedients de queixa oberts 78 que representen 0,95 per mil habitants i els 
assessoraments que han estat 53 representen 0,65 per mil.  
 
Respecte Valldoreix amb una població de 7.588 habitants el total dels veïns que s’han 
adreçat aquesta Institució han estat 11 persones que resideixen a Valldoreix, que 
representen un 1.45 per mil . D’aquestes persones nomes 4 que representen 0,53 per 
mil estan relacionades amb l’àmbit de l’EMD de Valldoreix . 
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FORMA PRESENTACIÓ DE LA QUEIXA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

�

Les persones que necessiten el Síndic ponderen millor l’entrevista personal,com es 
comprova en el gràfic i poques utilitzen la web o altres mitjans. Cal ressaltar que molt 
rarament, en cas d’acceptació de la queixa, no es complementi la informació amb 
reunions personals posteriors per aprofundir en el coneixement del cas específic.  
 
 
�

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA QUEIXA
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Entrevista personal Correu ordinari Email Telèfon Web

�
�

�

�

Entrevista personal  110 84% 
Correu ordinari 1 1% 
Email 8 6% 
Telèfon  1 1% 
Web    11 8% 
                             Total 1 1% 
  131  100% 
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DISTRIBUCIÓ PER ZONES  
�

�

�

Fora  de Sant Cugat         9 7% 
Nucli 93 71% 
Valldoreix 11 8% 
La Floresta         7 5% 
Mira-sol 10 8% 
Les Planes         1 1% 
                      Total      131   100% 

�

�
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DISTRIBUCIÓ PER ZONES
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Cal fer menció i tenir en compte el fet que, en aquest gràfic, de les 131 persones 
ateses a l’oficina per queixes i assessoraments la distribució que se’n fa es per 
districtes de Sant Cugat  
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DISTRIBUCIÓ PER SEXES 
 
 
 

Homes 55 42% 
Dones 76 58% 
             Total  131 100% 

 
�

�

DISTRIBUCIÓ PER SEXES
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En aquesta gràfica es contempla la distribució entre homes i dones, que no te altre 
significat que la curiositat estadística. 
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DISTRIBUCIÓ SEGONS QUI HA PRESENTAT LA QUEIXA 
 
 
 

Associacions 1 1% 
Empreses  5 4% 
Particulars  125  95% 
             Total  131 100% 
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DISTRIBUCIÓ QUEIXES / ASSESSORAMENTS 
 
�

�

Queixes 78 60% 
Assessoraments 53 40% 
                  Total   131 100% 

�

�
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DISTRIBUCIÓ QUEIXES / ASSESSORAMENTS
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En aquest gràfic s’observa el percentatge de queixes i d’assessoraments i en aquest 
grup cal ressaltar que son incloses les persones que s’han adreçat al Síndic per 
presentar una queixa que no li pertoca però sempre reben informació i suport inclusiu 
l’ajut en la redacció de les al·legacions als organismes o  empreses  competents prèvia 
sol·licitud d’informació, en cas de comprovació de que, de no fer-ho, la persona 
quedaria desemparada per manca de coneixements personals. i si no cal s’ha facilitat 
el correu electrònic, el telèfon, o fins i tot hem fet la consulta personalment 
 
Els assessoraments són queixes o informacions que el Síndic no pot acceptar per que 
no esta dins del seu Reglament, però, que malgrat això, la persona ha estat 
assessorada i dirigida a l’OMIC o on correspongui. Cal destacar la excel·lent 
col·laboració de l’OMIC i del departament del 010, dos organismes imprescindibles en 
la tasca diària del Síndic. 
 
Són responsabilitats assumides per la Institució del Síndic, que es podrien considerar 
impròpies però justes i del tot necessàries si el que es pretén es donar un bon servei al 
ciutadà i ens considerem implicats en la persecució de la bona gobernança. 
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ADMISSIÓ A TRÀMIT O NO ADMISSIÓ  
 
 
 
�

�

�

�

�

ADMISSIÓ A TRÀMIT O NO ADMISSIÓ
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MOTIUS DE LA NO TRAMITACIÓ 
 
 
 

Cap documentació 2 5% 
Es troba pendent de resolució judicial 1 3% 
No és competència del Sindic de Greuges municipal 4 11% 
No s'ha iniciat o no s'ha esgotat la via administrativa 29 78% 
Renúncia de l'interessat 1 3% 
                                                                Total      37 100% 

 
 

Admissió a tràmit 41 53% 
No admissió a tràmit 37 47% 
                   Total     78    100% 
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MOTIUS DE LA NO TRAMITACIO
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Malgrat que no s’hagi pogut acceptar la queixa pels motius detallats en aquests 
gràfics, el ciutadà ha estat informat de com ho ha de fer, que ha de dir i a quina 
administració correspon la resolució de la seva queixa. Se l’assessora i se’n fa un 
seguiment juntament amb ell.  
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ÀMBIT DE LES QUEIXES 
 
 
 

Habitatge 2 3% 
Medi Ambient    10 12 % 
Territori i Disciplina Urbanística     10 12 % 
Mobilitat Circulació i aparcaments 1 1 % 
Serveis Urbans i Manteniment de la via publica  2 3 % 
Padró d’habitants 2 3 % 
Atenció al Públic 2 3 % 
Procediment Administratiu 5 6 % 
Cultura Educació i Esport  2 3 % 
Seguretat Ciutadana    28 35 % 
Impostos Taxes i Tributs 5 6 % 
Comerç 2 3 % 
Reclamació Patrimonial 2 3 % 
Política Socials. Serveis Socials 3 4 % 
Diversos 2 3 % 
                                                    Total     78 100% 
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SITUACIÓ DELS EXPEDIENTS 
 
 
 

Finalització expedient resolt favorablement mediació  15  37% 
Informació al ciutadà     2    5% 
Trasllat expedient SGC    3    7% 
L’administració ha actuat seguint la normativa vigent    9  22% 
Pendent de resolució  11  27% 
Resolt en la tramitació    1    2% 
                                                           Total  41  100 % 
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Informe dels expedients entre 03/05/2009 i 31/12/2009  
 
 
 
Número expedient:  QEX0905190001 
Assumpte:  Afectació per les obres d'urbanització del carrer  
Fets: 
Cinc persones en representació de l'associació de comerciants de Valldoreix s'han personat 
a les oficines del Síndic per exposar la seva disconformitat amb les obres que s'estan 
realitzant al seu carrer. 
Aquestes obres es realitzaran amb l’ajut del FEIL, Fons Estatal d'Inversions Local, i haurien 
d'estar finalitzades, com a màxim el 31 de desembre. 
El veïns no hi estan d'acord perquè creuen que aquest ajut es podria haver invertit en 
urbanitzar altres carrers o places, o aquest mateix carrer però començant de forma lògica, 
pel principi, no pel mig.  
Les obres afecten al centre comercial de Valldoreix i els comerciants creuen que han estat 
perjudicats per la decisió de l’administració.  
Comentaris: 
Malgrat que no s’ha esgotat la via administrativa i els veïns no han presentat cap 
reclamació per escrit, solament han estat entrevistes personals de queixa amb diferents 
membres de l’administració de l’EMD. Aquestes persones, encara que verbalment, han 
presentat la seva disconformitat, diuen que són conscients de que les obres no s’aturaran, 
però demanen que se’ls recolzi. 
El Síndic sol·licita informació. La resposta de la seva presidenta és favorable a aquests 
comerciants, afirmant que el projecte de l’obra ha estat pensat i el seu 
desenvolupament,també, per beneficiar l’eix comercial de Valldoreix, on ells estan i que en 
finalitzar l’obra en seran conscients  
Tipus Resolució: Informació als afectats. No hi ha cap motiu de queixa. L’administració ha 
actuat d’acord amb la normativa vigent 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907070004 
Assumpte: Canvi de companyia elèctrica 
Fets: 
Un ciutadà s'adreça al Síndic exposant la seva desconfiança davant del canvi obligatori que 
ha de fer de companyia de subministrament de llum. Afirma que els contractes que li estan 
oferint no són clars, que alguns fins i tot dubta de la seva legalitat, unes ofertes lligades a 
un contracte que si no es compleix es pot penalitzar.  
Comentaris: 
El síndic l’informa que no pot atendre la seva queixa, no és de la seva competència, que 
hauria de dirigir-se a l’Oficina Municipal de Consumidor, se l’indica la forma de com 
sol·licitar entrevista amb l’òrgan competent.  
Tipus Resolució: es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0906150001  
Assumpte: Retirada del vehicle per part de la grua municipal  
Fets: 
Una ciutadana de Valldoreix presenta una queixa utilitzant la web del Síndic. Afirma que 
tenia aparcat el vehicle davant de casa seva i que la grua municipal li havia enretirat. No 
sap el motiu ja que no impedia el pas ni ha vianants ni a vehicles, fins  i tot el camió de les 
escombraries hi podia passar.  
Comentaris:  
Ens posem en contacte amb la interessada, per que ens doni més detalls sobre aquest fet. 
Ens informa que havia estacionat el vehicle davant del seu propi gual, situat a l’entrada del 
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seu habitatge.  
També ens informa que no ha presentat cap mena de reclamació davant de l’administració, 
no ha iniciat la via administrativa de queixa.  
El Síndic l’informa que no pot acceptar la seva queixa fins que no s’esgoti la via 
administrativa, que encara no ha iniciat, però que ha de tenir en compte abans d’iniciar-la 
que la policia ha actuat correctament, ningú pot estacionar davant d’un gual, encara que 
sigui d’accés al seu pàrquing.  
Tipus Resolució: És tanca l’expedient, que no s’admet a tràmit, informant a la ciutadana 
que l’administració ha actuat seguin la norma vigent.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907070001 
Assumpte:  Problemes amb una escola privada  
Fets: 
Una noia de Sant Cugat matriculada a una escola professional de Sant Andreu, expressa la 
seva indignació davant de la manca de resposta d'aquesta escola. Ha sol·licitat la revisió 
d'un treball ja que no esta d’acord amb la nota.  L'escola li comunica que no pot demanar 
aquesta revisió ja que el professor en aquest moment gaudeix de vacances. 
Ella no esta d'acord amb aquesta resposta, ha de presentar les seves notes per accedir a la 
universitat i el resultat d'aquest treball li baixa la mitja.  
Comentaris: 
Se li informa que no es una queixa que puguem atendre, es tracta d'una escola privada fora 
del municipi, però que intentarem assessorar-la sobre les actuacions que hauria de seguir.  
Contactem amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat que ens facilita la 
informació requerida i que transmetin a la interessada. 
Ha de sol·licitar la revisió del seu treball per escrit, dirigir-lo a la seu professor, si aquest no 
hi es al Cap de seminari, (La interessada afirma que en aquest cas no hi ha), desprès al 
Cap d'estudi, Direcció del Centre i per últim, si no ha obtingut resultats positius amb tot 
l’anterior, dirigir-se a Inspecció de Zona. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907070002 
Assumpte: Ocupació de la via pública  
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic per fer una consulta. Viu a un carrer del centre de Sant 
Cugat i el seu trànsit esta regulat per pilones. 
Als baixos del seu edifici i al del front hi ha dos establiments dedicats a la restauració, que 
aprofiten el bon temps per treure taules al carrer, ella creu que ocupen molt espai ja que no 
deixen pas per poder passar per la vorera, i es veu obligada ha caminar per la calçada. 
Comentaris: 
Se li informa que si creu que s’estan fent un mal us de la llicència que permet a aquest 
establiments a la col·locació de taules a l’exterior, ha de presentar una instància a 
l'Ajuntament.  El Síndic no pot actuar, ja que no s'ha iniciat la via administrativa.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907070001 
Assumpte:  Abocament de terres a un solar adjacent. 
Fets: 
Un veí del barri de la Floresta s'adreça al Síndic expressant la seva preocupació per 
l'abocament de terres a un solar que hi ha al costat del seu. Afirma que les terres s'han 
abocat sense control i que per la inclinació del terreny poden ocasionar un problema greu al 
carrer de sota i a la seva finca.  
Aquests abocaments no controlats s’han fet dues vegades, la darrera va avisar la policia 
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que ho va aturar.   
Comentaris: 
El Sindic coneix el terreny d'aquesta persona, per una altra queixa que es va resoldre amb 
anterioritat, i creu que la preocupació d'aquesta persona esta raonada. 
Ens posem en contacte amb el Servei de Disciplina Urbanística, que ens informa que 
aquestes terres han estat abocades per error en aquest terreny, que el propietari del terreny 
ha fet un escrit urgent a l'Ajuntament de disculpes i ha sol·licitat el poder retirar-les. Des del 
Departament de Disciplina Urbanística estan elaborant un decret urgent per que puguin ser 
retirades el més aviat possible. Creuen que no hi haurà cap problema ja que el propietari te 
voluntat de resoldre el problema el més aviat possible. 
Tipus Resolució: Es comunica aquesta informació a l'interessat. Em breu reben la 
confirmació de que aquestes terres han estat retirades, es tanca l’expedient favorablement.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907070003 
Assumpte:  assegurança obligatòria del vehicle 
Fets: 
Una ciutadana s'adreça al Síndic per exposar la seva sorpresa davant del fet d'haver de 
pagar la quota anual de l'assegurança del seu vehicle, quan ja tenia contractada una altra. 
Informa que el pagament de l’assegurança ho feia en dos cops, semestralment, que havia 
contractat una altra assegurança, però que també havia pagat l'antiga assegurança.  
Comentaris: 
Se li recomana fer aquesta consulta a l'OMIC, però que llegeixi el seu contracte anterior, 
ella va contractar l'assegurança anual pel seu vehicle, pagava en dos quotes per la seva 
comoditat. El mes correcte hauria estat dirigir-se a la seva companyia i exposar la seva 
voluntat de canviar i valorar en aquell moment la seva efectivitat.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907070005 
Assumpte:  Problemes amb el canvi de contractació del subministrament de llum 
Fets: 
Un ciutadà s'adreça en representació de l'empresa on treballa, exposa que davant de 
l'obligatorietat que te com empresa de canviar de proveïdor del subministrament de la llum, 
es troba molt perdut, amb manca d'informació, alguna contradictòria, amb unes ofertes que 
dubta de la seva legalitat,etc... 
Comentaris: 
Se li recomana dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, es proporciona 
les dades per poder contactar amb ells. És un tema complexa i els tècnics d’aquesta Oficina 
podran proporcionar-li tota la informació necessària. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907070006 
Assumpte:  Problemes amb la reserva efectuada en un hotel per vacances 
Fets: 
Un senyor s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa, ha estat de vacances a Noruega, 
un viatge programat. Ell, directament, havia contractat l'hotel. 
A l'arribada al seu destí, no pot gaudir de la seva reserva, l'hotel havia tornat a contractar la 
seva habitació. Li resolen el problema oferint-li una habitació en un altre establiment, de 
més baixa  qualitat. Vol denunciar aquest fet i que li sigui compensada la diferència.  
Comentaris: 
Se li recomana dirigir-se a l'OMIC, se li proporciona el correu electrònic i el telèfon.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient:  ASS0907080001 
Assumpte:  Consulta referent a la renúncia a un advocat d'ofici 
Fets: 
Aquesta senyora ja s'ha adreçat al Síndic en diferents ocasions, en aquesta la seva qüestió 
es referent a la renúncia a l'advocat d'ofici que havia sol·licitat. 
Va començar a tramitar el divorci del seu ex-marit, però quan els hi van demanar la 
documentació necessària es va perllongar el procés, la parella va decidir deixar aquest 
tràmit i no separar-se legalment. Van presentar un escrit al col·legi d'advocats expressant el 
seu desig, però malgrat aquest tràmit l'advocat d'ofici els hi reclama signar un altre 
document. 
El document, segons la descripció que fa la interessada, és la renúncia expressa a disposar 
d'un advocat d'ofici.  
Comentaris: 
El Síndic li manifesta que la sol·licitud efectuada per l'advocat d'ofici de signar el document 
de renúncia ha de ser necessària per tancar l'expedient. 
Ella havia expressat el seu desig de no separar-se, però no la renúncia expressa dels 
serveis de l'advocat. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: ASS0907150001 
Assumpte:  Taxa aprofitament de la via pública 
Fets: 
Es queixa perquè ha rebut una taxa per aprofitament especial de la via pública i terrenys ús 
públic, en concepte de reserva d'estacionament, l'import rebut no concorda amb la 
informació rebuda. 
Troba excessiu haver de pagar 42,50 � per una tasca que no va perjudicar a ningú. 
Comentaris: 
Se li informa que aquesta taxa esta recollida dins de les Ordenances Fiscals Municipals, la 
quota ha pagar és correnta, correspon amb la taxa que recull la mateixa ordenança. Potser, 
nomes va necessitar ocupar la via pública un temps inferior al sol·licitat, però la liquidació 
de la taxa s’ha efectuat sobre les dades que ella va proporcionar quan va presentar la 
sol·licitud de llicència.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com informat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907150002 
Assumpte:  Questions relacionades amb el contracte de lloguer  
Fets: 
Un senyor s'adreça al Síndic per consultar si és correcte la modificació que el propietari del 
seu habitatge vol fer al contracte de lloguer. 
Diu que el primer contracte ha complert, s'havia signat per 5 anys i ara ha arribat el moment 
de renovar-lo. Que el propietari li ofereix renovar per 3 anys sense pagar cap despeses 
addicional, si que augmentaria la quota. O fer un nou contracte per 5 anys, pagant una altra 
vegada totes les despeses.  
Comentaris: 
Se li informa que la seva consulta no pot ser atesa per l'Oficina de Síndic, no te 
competències al respecte, se li proporciona les dades per contactar amb l’OMIC, telèfon de 
contacte i correu electrònic.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient:  QEX0907150001 
Assumpte: Tancament camí veïnal 
Fets: 
Una senyora de la Floresta s'adreça al Síndic davant de la seva indignació pel tancament 
d'un carrer, per uns veïns de la zona. 
El tancament d’aquest camí i la prohibició de pas l’obliga a ella i a la resta de veïns a donar 
una volta en el seu recorregut. Ha presentat diferents reclamacions a l’administració, on en 
un primer moment l’informen que els veïns no poden tancar el carrer, però aquests 
continuen amb les obres.  
Comentaris: 
El Síndic consulta telefònicament al Departament de Disciplina Urbanística, que informen 
que tot el que diu aquesta senyora és correcte. La resposta municipal havia estat en un 
primer moment que si que realment aquests veïns  havien gaudit d'aquest dret, però que ja 
havia prescrit i que no podien tancar el pas a ningú, fins i tot es va obrir expedient i es va 
notificar a la comunitat de propietaris que havien de mantenir oberta la tanca i retirar el rètol 
que indicava que nomes era pels veïns, però van aportar un conveni signat per l'Ajuntament 
i ells on contava clarament la cessió gratuïta del domini públic. 
Se informa a la interessada d'aquesta informació i de que l'administració li informarà del 
tancament d'aquest expedient, que si ho creu convenient podrà presentar al·legacions, però 
existeix documentació que avala aquest fet.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat_ 
____________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907150003 
Assumpte:  Desacord amb una Sentència Judicial 
Fets: 
Un senyor s'adreça al Síndic per exposar el seu problema. Va patir un accident de treball i a 
conseqüència d'aquest la Seguretat Social li va reconèixer una incapacitat permanent total 
derivada d'aquest accident. 
La Mútua de l'empresa no va estar d'acord i va impugnar aquesta resolució que va arribar al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va donar raó a la Mútua. 
La situació en que es troba ara, es que ha de tornar a treballar, malgrat que les seqüeles de 
l'accident no li permet tornar a realitzar el seu antic treball. I amb el temps que ha durat el 
procés ha exhaurit les retribucions que cobrava de l'atur.  
Els advocat li han dit que no poden presentar al·legacions, por que no hi ha jurisprudència 
al respecte.   
Comentaris: 
Se li informa que el Síndic de Greuges municipal no pot actuar sobre aquesta queixa, que 
pot fer  la consulta al Síndic de Greuges de Catalunya, valorant el fet de poder traslladar la 
seva queixa al Defensor del Pueblo Español.  
Consulta al Síndic de Greuges de Catalunya, que li informa que ell tampoc pot acceptar 
aquesta queixa, que s'ha de presentar davant del Defensor del Pueblo que abans hauria de 
presentar un escrit al Consejo General del Poder Judicial. Se l’ajuda a realitzar aquest 
escrit.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907150004 
Assumpte:  Ajuda omplir impresos ajuda de dependència 
Fets: 
Una senyora, veïna de Sant Cugat, s'adreça al Síndic sol·licitant ajuda per omplir els 
documents necessaris per sol·licitar l'ajuda de dependència. Aquesta senyora ja s'havia 
adreçat al Síndic en altres ocasions.   
Es fa gran, viu sola i s'ha vist obligada a passar estones durant el dia en una residencia de 
la zona, però va passant el temps ella cada cop es troba pitjor, pensa que haurà de deixar 



� ���

la seva casa i traslladar-se definitivament a una Residència, però amb la seva pensió no pot 
fer-se càrrec de totes les despeses.  
Aquesta senyora esta controlada per l’assistenta social, però a vingut a nosaltres a 
demanar ajuda per omplir aquest document.  
Comentaris: 
A  l'Oficina se li omple l'imprès que ha de presentar i li preparem les còpies que ha de 
presentar a l'OAC, per facilitar-li el procés.   
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907150005 
Assumpte: Contracte laboral 
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic per que te dubtes sobre el contracte laboral que li ha fet 
l'empresa on treballa. Ella ja ha comprovat que estan realitzant les cotitzacions pertinents, 
però hi ha alguns punts que no entén.  
Comentaris: 
Se li informa que el Síndic no pot assessorar-la en aquest sentit, se li recomana sol·licitar 
aquesta informació en una assessoria laboral. La interessada sol·licita l'adreça d'alguna 
assessoria, se li proporcionar les dades de les assessories del municipi.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907150002 
Assumpte:  Sorolls ocasionats pels veïns 
Fets: 
Una dona s'adreça al Síndic exposant la seva queixa. Te uns veïns que han adequat el 
pàrquing del seu habitatge per fer assajos musicals i poden estar fins les 12 de la nit. 
A la nit no pot obrir les finestres, ja que donen a un pati interior i sembla que la música 
encara sona més. No sap quan temps fa que realitzen aquesta activitat ella nomes fa un 
mes que viu en aquest edifici.  
Comentaris: 
Se li informa que el Síndic no pot acceptar aquesta queixa ja que ella no ha presentat cap 
queixa a l’Ajuntament,  no s'ha esgotat la via administrativa.  
Es fa una consulta per valorar quin seria el pas més efectiu, fer la denúncia a la policia o 
una instància dirigida a l'àmbit de Medi Ambient.  
Des de Medi Ambient recomanen presentar la denúncia davant de la Policia, que els truqui 
quan estan fent soroll i si desprès d'un avís persisteixen, presentar la reclamació davant de 
l'administració.   
Tipus Resolució: No s’ha esgotat la via administrativa. Es tanca l’expedient informant a la 
interessada 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907150003 
Assumpte:  Manca de notificació sanció de trànsit 
Fets: 
La interessada ha presentat una queixa mostrant la seva disconformitat amb dues sancions 
imposades per no haver notificat qui era el conductor habitual del vehicle. 
Es tracta de dues sancions, una per estacionar en zona de carrega i descarrega i una altra 
per excedir de la velocitat màxima permesa.  
Les notificacions havien estat enviades a un domicili incorrecte, i conseqüentment era 
impossible haver rebut la  notificació per declarar qui era el conductor en els moment 
dels fets. La primera notificació que va rebre va ser l'ordre d'embargament.   
Comentaris: 
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Es sol·licita informació al respecte. La informació rebuda indica que les dues sancions s’han 
intentat notificar en un domicili que no és l’actual de l’interessat, però segons consta a la 
base de dades no s’havia notificat el canvi de domicili fins desprès d’haver-se efectuat l’avís 
d’embargament del compte.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: QEX0907210001 
Assumpte:  Dades proporcionades pel padró d'habitants 
Fets: 
Un veí de Mira-sol s'apropa al Síndic per exposar la seva disconformitat amb un certificat de 
convivència que li ha proporcionat l'administració. 
Aquesta persona vol gaudir de les ofertes que proporciona telefònica els pensionistes amb 
una pensió mínima. Entre la documentació que ha d'aportar esta el certificat de convivència 
i justificar els ingressos de totes les persones que formen el nucli familiar. 
Ell viu a un habitatge propietat de la seva parella. Aquesta fa temps que va dividir el 
habitatge principal en diferents habitatges per que poguessin viure els seus fills 
independentment. Però mai ha regularitzat aquesta situació.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que el padró li ha proporcionat la informació correctament. Aquesta 
família mai ha regularitzat la situació al cadastre, on consta un sol habitatge. Pel padró  
d'habitants, es un sol habitatge on conviuen 7 persones. Si no modifiquen aquesta situació, 
regularitzen el padró no li podran fer un altre tipus de certificat i en conseqüència no pot 
gaudir dels beneficis que ofereix telefònica.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat l’administració ha actuat 
correctament  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907220001 
Assumpte: Retirada dels seus fills per part de l'EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència) de Sabadell  
Fets: 
Un veí de San Cugat s’adreça al Síndic exposant la seva disconformitat amb l’actitud de 
l’EAIA de Sabadell, aquesta Institució li ha retirat la custodia dels seus dos fills i a la seva 
ex-parella, ell no ha rebut cap notificació d’aquest fet, malgrat que en diferents ocasions 
havia denunciat davant del jutge les mancances que patien els nens. 
Afirma que es van portar als nens utilitzant la força, aprofitant que la seva mare no era a 
casa i  que els han ingressat en centres diferents i en diferents municipis. L’interessat 
afirma que no pot visitar als menors fins que quedin establerts els horaris de visita 
recomanats pels tècnics del centre. Nomes tindria dret a veure a un dels nens que és fill 
natural, l’altre fill d’una relació anterior de la seva ex parella no tindria dret a visitar-lo, 
malgrat que ell ha expressat el seu desig, ja que han estat molts anys al seu costat fent de 
pare. 
Informa que el centre on esta el seu fill no reuneix les mesures de seguretat necessàries, ja 
que el nen ha aconseguit escapar-se amb un altre nen del centre, la fuga va durar un dia.  
Comentaris: 
El Síndic l’informa que no pot acceptar la seva queixa ja que no te cap mena de 
competència, però si que la pot transmetre al Síndic de Gregues de Catalunya, en la seva 
Institució hi ha un Defensor del menor que podrà valorar l’actuació de l’EAIA i el fet de que 
els nens hagin estat separats, cadascú en un centre en poblacions diferents, i la possibilitat 
o el dret que pot tenir l’interessat de visitar als dos nens, malgrat que nomes un sigui fill 
natural.  
Tipus Resolució: Expedient transferit al Síndic de Gregues de Catalunya 
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient:  ASS0907230001 
Assumpte:  Problemes obres efectuades a la seva comunitat de veïns  
Fets: 
Una senyora, veïna de Sant Cugat, gran amb problemes de mobilitat i comunicació, 
(problemes d’oïda) es dirigeix al Síndic exposant el seu problema amb la comunitat de 
propietaris on viu. 
Viu en un habitatge de més de 35 anys d’antiguitat, on tots disposen d’instal·lació de gas i 
amb la finalitat de adequar la instal·lació a la legislació vigent i arreglar les instal·lacions 
defectuoses s’aprovà un pressupost. La interessada no esta d’acord perquè nomes han 
canviat la instal·lació dels veïns dels baixos, i que tots han pagat més o menys la mateixa 
quota, per aquesta raó ella ha retornat el rebut.  
Es dirigeix al Síndic perquè vol que algun li assessori.  
Comentaris: 
Se li informa que no es una queixa que el Síndic pugui atendre, però considerant que es 
una dona gran i amb diferents problemes físics, es posa en contacte amb l’administrador de 
finques que porta el seu habitatge. 
La persona que ens atén, ens informa de l’obra que s’havia de fer, de com es va comunicar 
als veïns, com aquests van aprovar el pressupost, que nomes incloïa la adequació de la 
instal·lació a la normativa, que aquesta persona estava assabentada, però sembla que no 
va entendre en que consistien les obres i  que era conscient que no estava d’acord amb 
com s’havien realitzant les obres. 
Truquem a la interessada que malgrat les nostres explicacions i la recomanació de parlar 
amb l’administrador de finques que li tornarà a explicar el pressupost i la seva realització, 
també se li recomana que es posi d’acord per tornar a pagar la quota que ha retrocedit, per 
no tenir problemes amb la comunitat.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907230002 
Assumpte: Problemes amb la documentació sol·licitada  
Fets: 
Un  persona s’adreça al Síndic per exposar el seu problema. Te doble nacionalitat, 
l’argentina i l’espanyola, sempre ha tingut el passaport espanyol, fa temps que va sol·licitar 
al Registre Civil de Madrid, la documentació necessària per poder sol·licitar el document 
nacional d’identitat. Fa 8 mesos que va rebre la documentació que era incorrecte, va tornar 
a sol·licitar la documentació, dos certificats literals de naixement un d’ells per DNI. Li han 
tornat a enviar aquests documents incorrectament.  
La Policia Nacional li indica que així no li podem fer el document d’identitat i no li podem 
donar cap justificant com que l’ha sol·licitat, li proporcionen un telèfon i un número de fax, 
per que ho enviïn amb caràcter urgent, tenint en compte que l’error es d’ells. En el número 
de telèfon que la policia li ha proporcionat ningú contesta.  
Aquesta persona en l’actualitat te un bon treball, que possible perdrà si no pot aportar el 
seu document d’identitat o un justificant de la policia con que s’està tramitant. S’adreça al 
Síndic per que no sap que fer i troba que perilla el seu lloc de feina.  
Comentaris: 
Li informen que el Síndic no pot atendre queixes relatives al Registre Civil, no són de la 
seva competència,  intentem informar-nos quin són els tràmits que ha de seguir per resoldre 
el problema.  
Realment al telèfon proporcionat per la policia nacional no contesta ningú. Intentem 
contactar amb el Ministeri de Justícia, a Madrid, que ens informa que aquesta persona ha 
d’enviar un escrit per correu urgent, especificant l’error i la seva necessitat ja que perilla el 
seu lloc de treball.  
Els hi comentem la possibilitat de que l’interessat ho poguí enviar per fax, tal i com li havien 
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informat amb anterioritat a l’interessat, ens informen que no es possible, que ha de ser per 
correu i que a l’escrit faci constar que s’ha d’enviar a la Secció de naixement, que d’aquesta 
manera la resolució serà més ràpida.  
Tipus Resolució: Informem a l’interessat i tanquem l’expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907270001 
Assumpte:  Tracte rebut per la Policia Local 
Fets: 
La mare d’uns nois de Sant Cugat presenta una queixa referent a un problema que varen 
tenir els seus fills amb una parella de la policia local. Segon la descripció dels fets que fa la 
mare,  els seus fills van estar convidats a una festa d’aniversari d’un company. Un dels 
regals que li van fer al noi va ser una sortida en una limusina.  Quan van finalitzar el 
recorregut el xofer del vehicle els va deixar a la rotonda al costat dels cinemes, en aquell 
moment ja van tenir problemes amb la policia, que van aproximar-se al vehicle i amb mala 
educació, gesticulant  desmesuradament va fer marxar al conductor.  
El xofer de la limusina desprès de deixar als nois, se’n va anar i els nois es van queden 
parlant als bancs que hi ha davant dels cinemes, a continuació, van veure com 
s’aproximava un cotxe patrulla que donant la volta i pujant violentament a la vorera se’ls 
encara ràpidament sense minorar la marxa, van haver d’apartar-se bruscament doncs es 
veia que no frenava. L’agent de la policia que conduïa, en arribar al costat dels nois, els va 
cridar increpant desaforadament: “GILIPOLLAS”, no te pongas en mi camino cuando estoy 
circulando, porquè una banda de imbéciles borrachos no vais a amargarme la noche”. 
Seguidament el copilot baixà del vehicle i va agafar i obrir sense cap consentiment i sense 
donar cap explicació el regal embolicat que dúiem pel que  feia anys. Va destapar el 
regal i al veure que era una pota de pernil... un JAMÓN!, se’n van anar. La Policia els va 
seguir insultant, buscant un “follón” que no van obtenir, ja que els nois no van respondre. 
Comentaris: 
Se li recomana, malgrat que no hi ha cap sanció, que presenti una instància a l'Ajuntament 
dirigida al Regidor de Seguretat Ciutadana notificant aquests fets.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907240001 
Assumpte:  Soroll excessiu maquinària de neteja  
Fets: 
Una ciutadana es queixa del soroll excessiu que fan les màquines de neteja municipal. Diu 
que comencen molt aviat, que podem passar tot el mati  ́en el mateix tram de carrer, primer 
el bufador i desprès la màquina que va aspirant.  
Afirma que també han passat quasi cada dia fins i tot els dissabtes a la tarda. 
Comentaris: 
Se li informa que primer hauria de presentar la seva reclamació davant de l'administració. 
Se li indica, a petició seva, com ho pot fer mitjan la web municipal i els horaris d'atenció a 
l'OAC. 
Tipus Resolució: No s’ha esgotat la via administrativa. Es tanca l'expedient com informat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907310001 
Assumpte:  Problemes manteniment piscines veïnes 
Fets: 
Un senyor veí de Mira-sol exposa els problemes que li estan ocasionant les piscines dels 
seus veïns.  Les finques on estan ubicades aquestes piscines semblen abandonades, les 
piscines estan mig buides i l'aigua verda. Aquesta situació fa que no pugui gaudir del seu 
jardí per la proliferació de mosquits.  
Comentaris: 
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Se li informa que el Síndic no pot acceptar aquesta queixa, no s'ha iniciat la via 
administrativa. Malgrat aquest fet contactem amb la persona que porta el tema de control 
de plagues d'insectes per informar d’aquesta situació i preguntar-li on s’ha de dirigir el 
ciutadà per presentar la seva reclamació.  Aquesta persona ens sol·licita les dades 
directament per poder iniciar l'expedient, se li facilita. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat. A posteriori el ciutadà ens informa 
que la seva reclamació ha quedat resolta satisfactòriament.   
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907310002 
Assumpte:  Sanció trànsit 
Fets: 
Ha rebut una sanció en concepte de no obeir una senyal d'entrada prohibida per a tota 
classe  de vehicles, va estacionar el seu vehicle a un carrer, que durant les hores lectives 
estat tallat per unes pilones per que  l’accés a l’escola sigui segur pels nens, però que a la 
nit esta obert al trànsit.   
Va presentar les corresponents al·legacions informant que aquest carrer disposa d'unes 
pilones, que es poden treure, normalment són els responsables de l’escola qui treu la 
pilona, quan els nens han sortit i la tornen a posar al dia següent, ja que, segons indica la 
senyal de trànsit pertinent, es pot aparcar a la banda esquerra del carrer des de les 20 h. 
fins a les 8 h. del dia següent. Les seves al·legacions i el recurs que va presentar han estat 
desestimats.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte, la resposta de l’administració és favorable a la 
ciutadana, informant-nos que en el seu dia, el intendent en cap de la Policia Local, va 
considerar adient, l'anul·lació de l'expedient sancionador, ateses les circumstàncies 
concurrents, deixant sense efecte l'expedient. Donat que aquesta anul·lació no consta a 
l'arxiu de la Diputació, es va procedir a efectuar un nou ofici, sol·licitant l'anul·lació de la 
denúncia.  
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0907310001 
Assumpte:  Queixa actuació Jutge de Pau 
Fets: 
Una dona s'adreça al Síndic, telefònicament, per exposar la seva disconformitat amb 
l'actuació del Jutge de Pau.  
Afirma que havia sol·licitat hora al Registre Civil, per casar-se, nomes volia signar la 
documentació corresponent, no volia cap mena de cerimònia, i així ho va expressar en el 
moment de fer la seva sol·licitud i demanar hora per realitzar els tràmits pertinents, diu que 
en el moment de l’enllaç el jutge va ser el que va decidir com realitzar-la. 
Comentaris: 
El Síndic l’informa que no pot atendre la seva queixa, no te cap mena de competència 
sobre el Registre Civil,  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com informat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907310003 
Assumpte:  Arbrat finca particular  
Fets: 
L’administrador d'una comunitat s'adreça al Síndic per presentar una queixa referent els 
problemes que ocasiona a la seva comunitat els arbres de la finca veïna. Aquesta comunitat 
no sap qui és el propietari, mai ha pogut contactar amb ell, mai poda els arbres ni es 
preocupa de sulfatar-los, fins i tot en aquest moment estan ocasionant problemes les arrels.  
Comentaris: 
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Se li informa que el Sindic no pot entrar en aquesta qüestió, en aquest moment es un 
problema entre particulars.  
El mes correcte, i davant de la impossibilitat de contactar amb el propietaris, es presentar 
una instància a l'administració exposant aquests fets. L'administració serà qui localitzarà al 
veí i el pot obligar a mantenir en correcte estat de salubritat els seus arbres.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0907310004 
Assumpte:  Sancions Cíviques 
Fets: 
Un grup de joves, acompanyats per la seva advocadessa presenten una queixa referent a 
unes sancions cíviques que han rebut en concepte de venda ambulant i ocupació de la via 
pública.  
Neguen el fet de la venda ambulant ja que el que van fer es organitzar una activat 
d’intercanvi de productes.  
Han rebut dues sancions cadascú, una per cadascuna dels conceptes, en total 10 sancions.   
Han presentat al·legacions al no estar d’acord amb les sancions imposades que han estat 
desestimades. (no tots han rebut la desestimació). 
Un dels joves que ha rebut la desestimació a les seves al·legacions ha presentat recurs de 
reposició.  
La intenció del grup es arribar als jutjats ja que no creuen que hagin vulnerat l’ordenança 
municipal de convivència i per una altra banda creuen que en aquests expedients hi ha un 
important error de forma ja que no s’han respectat els terminis establerts per la llei.  
Explicació: 
El Síndic examina la documentació aportada pels interessats, el primer que destaca es el 
fet de que un mateix fet allí estat sancionat cinc vegades, a cinc persones diferents, però 
que el fet nomes es un la venda ambulant. Passa el mateix amb la segona sanció, ocupació 
de la via pública. El Síndic no creu que la voluntat de l’Ordenança Cívica sigui aquesta.  
Es sol·licita informació al respecte, i la resposta a l’interessat al recurs de reposició. 
La resposta és favorable, per una banda es detecten que hi hagut duplicitats de sancions, i 
la manca de ser mes estrictes en el compliment dels termes legals establers.  
Nomes s’hauran de pagar una sanció a nom d’una persona i per un sol concepte.  
Es notifica la resolució als interessats.  
Tipus Resolució: expedient resolt  favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910010001 
Assumpte: Taxes de sanejament excessives  
Fets: 
Un ciutadà de Rubí, en representació d'una empresa també ubicada a Rubí,  presenta una 
queixa per que creu que paga una taxa de sanejament totalment abusiva (entre 6.000 i 
7000 �)  
Comentaris: 
El síndic li informa que no pot entrar en aquesta queixa, l'empresa esta ubicada a Rubí. 
Intenta contactar amb el Síndic de Rubí, però durant el mes d'agost l'oficina romandrà 
tancada per vacances.  
Tipus Resolució: Davant de la necessitat d'enllestir el tema el mes aviat possible, amb la 
seva autorització es concerta una entrevista amb el Sindic de Greuges de Catalunya, es 
tanca l'expedient. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910010001 
Assumpte:  Veïns d'una urbanització que no reben correu 
Fets: 
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Una senyora del municipi de Rubí s'adreça al Síndic per presentar la seva preocupació.  
Viu a una urbanització de Rubí, són una vintena de veïns que no disposant de servei de  
correus. 
En aquesta ocasió el problema s'ha generat amb la correspondència de l'Agencia Tributaria, 
li  
envia una liquidació amb recàrrec, al·legant que la primera notificació li van deixar a una  
bústia (estafeta) que físicament no existeix.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot actuar, la seva queixa no es de competència municipal,i 
menys  
referent a una qüestió d'un altre municipi, li recomana adreçar-se al Sindic de Greuges de  
Catalunya. i d'acord amb ella sol·licita una hora d'entrevista.  
Tipus Resolució: Es concerta una entrevista amb el Sindic de Greuges de Catalunya, es 
tanca l'expedient com a informat. 
_________________________________________________________________________ 
 
 Número expedient:  QEX0910010002 
Assumpte:  Informació incorrecta per part de l'EMD  
Fets:  
Una veïna de  Valldoreix  presenta una queixa afirmant que la informació rebuda des de 
l’EMD ha estat incorrecta i l’ha provocat perdre el temps.   
Va sol·licitar la tramitació del distintiu de l'Àrea Verda a la zona de l'estació dels FGC de 
Valldoreix. Degut a la seva feina necessita desplaçar-se cada dia amb transport públic i la 
possibilitat de poder gaudir d'aquest distintiu ho va trobar positiu i encertat. 
Va sol·licitar aquest distintiu, informant que el vehicle no estava al seu nom, que era a  nom 
de la seva mare, que viu en un altre municipi. Que ella és la conductora habitual, i que 
constava a l'assegurança com a conductora ocasional. Afirma que des de l'EMD,  
telefònicament, li van informar que podia sol·licitar el distintiu, n'hi hauria prou que constés 
com a conductora habitual en la pòlissa d’assegurança.  
Al juny es personà a les oficines de l'EMD per sol·licitar el distintiu, explicant el que 
anteriorment li havien dit per telèfon i, en aquell moment, la informen  que com el vehicle 
no esta al seu nom, ni esta inscrit a Sant Cugat que faci un escrit que  expliques aquesta 
situació i aportes tota la documentació que creies adient.  Presentà el corresponent escrit 
amb tota la documentació requerida però la seva petició va ser desestimada.   
La seva queixa es basa en la manca d’informació i responsabilitat dels treballadors públics 
de  
l'EMD que la varen atendre, des d'un primer moment ella va  explicar la seva situació i la del 
vehicle.  
Comentaris:  
El Síndic sol·licita la normativa que regula l’atorgament de les autoritzacions per poder 
estacionar en la zona verda.  
Des de l’EMD de Valldoreix ens envien la documentació sol·licitada, aquesta és clara i 
concisa, no deixa cap dubta de les persones que poden sol·licitar el distintiu que els hi 
permetrà estacionar a la zona de l’estació.  
Tipus Resolució: Informació a la ciutadana. L’EMD ha actuat d’acord amb la normativa. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910020001 
Assumpte:  Llei de Dependència 
Fets: 
El motiu la de la queixa es el desacord amb el grau i el nivell que han donat a la seva filla. 
Creuen que la valoració no concorda amb la realitat.  
Quan la família rep la corresponent valoració no esta d’acord amb ella i es personen al 
Departament d'Acció Social i  Ciutadania per exposar la seva disconformitat i sol·licitar  una 
nova valoració. Va omplir l’imprès que li van proporcionar a les mateixes oficines, aquest 
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document es va presentar el mateix dia.   
Cinc mesos desprès truca per telèfon per preguntar en la situació en la que es troba la seva 
reclamació, informant-la que estigui tranquil·la, que van amb una miqueta de retràs, però 
que no s’ha de preocupar. 
Dos mesos després torna a fer la mateixa consulta telefònica, la resposta és la mateixa que 
estigui tranquil·la.  
Deixa passar tres mesos més, i es persona directament al Departament d'Acció Social i 
Ciutadania, en aquell moment la resposta es que no consta que s’hagi presentat cap 
reclamació contra la  resolució del  grau i nivell concedit a la seva filla. També l’informen 
que el document que havia presentat, feia nou mesos, sol·licitant la revisió del grau de 
dependència no era correcte.  
Desprès d'expressar la seva sorpresa va voler parlar amb un responsable, li diuen que és 
impossible, que aquesta persona tornarà a parlar per veure si hi ha una solució i que la 
única solució era posar una denúncia al jutjar de guàrdia. La interessada no  presenta la 
denúncia.  
A posteriori quan s’ha fet el Pia, han pogut comprovar que l’ajut que l’han aprovat es inferior 
a l’ajut que ja rebia i es veuen obligat a rebutjar l’ajut de la Llei de Dependència.   
Com a conseqüència de signar la renúncia a l’ajut de dependència, reben un escrit del 
Departament d’Acció Social, informant que arxivaran el seu expedient, donant un temps per 
presentar al·legacions.   
Comentaris: 
El Síndic l’informa que aquesta queixa s’ha de presentar davant del Síndic de Gregues de 
Catalunya ja que ell no te competència sobre temes relacionats amb la Generalitat, però 
primer seria recomanable esgotar la via administrativa, i aprofitant que en el darrer 
document que ha rebut del Departament d’Acció Social i Ciutadania li dona la possibilitat de 
presentar al·legacions. S’ajuda a la ciutadana a fer les al·legacions.   
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: ASS0910020001 
Assumpte: Desacord amb un deute  
Fets: 
La Sra. M.G. era propietària d'un establiment farmacèutic a Bellaterra.  Hi ha un majorista 
que li reclama el pagament d'una factura. Ella no es nega a pagar  aquesta factura 
però vol que primer ell li retorni el dipòsit que ella va efectuar en un primer  moment. 
El majorista li diu que no, que primer pagui i que desprès li retornarà el dipòsit i que si no 
paga li reclamarà el deute amb un 15 % de recàrrec.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot atendre la seva queixa, no esta dins de la seva competència, 
que hauria d'adreçar-se a l'Oficina Municipal del Consumidor de la seva població.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910020002 
Assumpte:  Sancions de trànsit 
Fets: 
El Sr. M.G. C. presenta una queixa referent a unes sancions que rep, reiterades vegades, 
segons informa l’interessat el vehicle havia estat de la seva propietat però ja consta a la 
prefectura de transit de baixa des del 12 de novembre de 2008. 
Comentaris: 
En el moment de l’entrevista no aporta cap mena de documentació que acrediti la seva 
queixa. S'acorda que enviarà aquesta documentació per e-mail.  
Al mes de setembre, desprès d’intentar contactar amb l’interessat telefònicament, se l’envia 
un correu recordant el contingut de l'entrevista que havien mantingut a l’agost  i la 
necessitat  de disposar de la documentació que acredita els fet per poder valorar 
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l’acceptació de la seva queixa.   
Tipus Resolució: Desprès de tres mesos sense que aportes la documentació requerida, se 
li sol·licita per correu electrònic, no tenim resposta es tanca l'expedient per manca de 
documentació que acrediti la seva queixa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: ASS0910020002 
Assumpte:  Cobrament atur 
Fets: 
El Sr. F.S.V. presenta una queixa referent a la manca de cobrament del subsidi per 
desocupació.  
No te feina, l'han acomiadat de l’empresa que ha sofert una regulació de treballadors, un 
ERE. Malgrat que tota la documentació sembla correcte, encara no ha cobrat cap 
mensualitat.  
Comentaris: 
El Sindic l’informa que no es una queixa que pugui acceptar ja que no esta relacionada amb 
l’administració municipal, ni cap empresa depenent. 
Malgrat això es compromet a consultar el seu tema a l’Oficina de Treball. La informació no 
es deixa esperar la Directora en funcions comprova l’expedient de l’interessat. El problema 
radica en el fet de que l’empresa no ha informat del període de treball per calcular les 
prestacions, s’acorda que ella mateixa informarà a l’interessat de les passes a seguir per 
corregir aquest error.   
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat.   
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: QEX0910060001 
Assumpte:  Sanció zona blava 
Fets: 
El  Sr. A.R.V presenta una queixa relacionada amb una sanció per estacionar en zona blava 
sense la corresponent autorització, l’interessat afirma que va aparcar el seu vehicle, va 
dirigir-se a la màquina expenedora  dels tiquets, i quan va tornar a l seu vehicle ja li havien 
imposat una sanció per no disposar  de la corresponent autorització. La diferència són tres 
minuts. Ha presentat al·legacions que han estat desestimades. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte, destacant que potser en el moment de la sanció 
no hi havia tiquet, això no hi cap dubte, però creu que es  necessari valorar les al·legacions 
efectuades pel ciutadà.  
En la descripció dels fets s'observa clarament que l'interessat no tenia cap interès en 
estalviar-se l'aparcament de zona blava, va treure el seu tiquet, amb una diferència de 3 
minuts, temps que va trigar en abandonar el seu vehicle, creuar el carrer dirigir-se a la 
màquina expenedora i tornar al seu vehicle. 
El Regidor de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana informa, que una vegada 
examinat l'expedient, els vigilants de l'estacionament horari limitat, han procedit a 
l'anul·lació de l'expedient, en comprovar les proves aportades per l'interessat.  
Es procedeix a notificar a l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària, l'anul·lació de 
l'expedient sancionador així com el retorn de l'import de la sanció embargat. 
Tipus Resolució: Expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910060001 
Assumpte:  Devolució de quotes 
Fets: 
Un veí presenta una queixa referent a l'administració d'una escola bressol ubicada al 
municipi. L'interessat afirma que aquest centre li deu uns diners, corresponents a unes 
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quotes, que no són correctes. Que el centre ha reconegut que li ha de retornar, però que 
passa el temps i no ho fa.  
Comentaris: 
El Sindic consulta la dependència d'aquesta escola bressol amb l'ajuntament. És un centre 
privat l'administració municipal no te cap competència.  
Tipus Resolució: Es recomana a l'interessat dirigir-se a l'oficina municipal de d’informació 
al consumidor.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910060002 
Assumpte:  Disconformitat amb els tràmits que ha de fer 
Fets: 
La Sra. S.B. es dirigeix al Síndic, telefònicament, per exposar la seva disconformitat davant 
de l'actuació del Padró d'habitants. És una ciutadana que no te nacionalitat espanyola, 
malgrat que fa molts anys que viu Espanya, te la seva família i exerceix la seva professió a 
Espanya, mai ha tingut la necessitat, ni  el desig de canviar de nacionalitat. 
Ha rebut un escrit del Departament d’Estadística, on l’obligant a personar-se i donar les 
seves dades censals, renovar el  cens. Ella no esta d'acord, creu que és un tracte 
discriminatori, una mena de control cap els  estanyers.  
Comentaris: 
Se informa que l'emissió d'aquestes circulars és una pràctica habitual en l’administració la 
seva funció es la de depurar el cens. Hi ha moltes persones que canvien de municipi o 
tornen al seu país sense notificar aquest canvi al padró. ocasionant unes dades falses.  
Desprès de l’explicació continua no estan d’acord, continua pensant que és discriminatori, 
que la intentan controlar.  
Se li envia mitjançant el correu electrònic la normativa estatal que aplica i en la qual es basa 
el Departament d’Estadista alhora d’enviar aquestes circulars, amb l’única finalitat que el 
cens municipal reflecteixi la realitat.  La ciutadana continua no estant d’acord.   
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient l’administració ha actuat seguin la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910060002 
Assumpte:  Endarreriment en el lliurament de documentació 
Fets: 
Un veí de Sant Cugat s'adreça al Síndic exposant la seva indignació amb el personal 
administratiu del Jutjat de Rubí. Han trigat un any, a comptar a partir de la data de la 
sentència on es reconeix que és el pare d’un nen, fruit d’una relació esporàdica, no te cap 
vincle amb la mare,  en donar-li el llibre de família on queda reflectit el seu grau de 
parentesc amb el nen.   
Aquest endarreriment li ha ocasionat no poder demostrar davant de cap administració, el 
seu lligam familiar amb el seu fill, no podia demanar informació sobre el  lloc on estava 
empadronat, no ha pogut optar a decidir a escollir escola, juntament amb la mare.  Tot 
ha estat decidit per la mare del nen. 
El seu fill viu actualment a Sant Cugat i la seva mare ha sol·licitat plaça escolar a una 
escola concertada i religiosa i ell no esta d’acord amb aquesta elecció.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot atendre la seva queixa, no es de la seva competència.  Que 
ha de presentar la queixa davant del Jutjat. De la mateixa forma que si la mare del seu fill 
no compleix el que recull la sentència i el reconeixement de la seva paternitat, també serà 
davant del Jutge on ha de denunciar-lo.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910060003 
Assumpte:  Soroll ocasionat pels equips de neteja viaria. 
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Fets: 
Un veí del centre de Sant Cugat es queixa del soroll que fan els equips de la neteja viaria, 
concretament la neteja de la zona de vianants de la rambla del Celler. Afirma que 
comencen a treballar abans sobre dos quars de 8, primer amb la maquina bufadora i 
desprès l’aspiradora, com es una zona molt amplia el soroll es realitzar durant bastant 
estona.  
Comentaris: 
El Sindic informa que en primer lloc ha de presentar la seva queixa a l’administració i 
esperar a que aquesta pugui respondre. Si no responen a la seva instància o la resposta no 
es la creu adequada es convida a dirigir-se una altra vegada a aquesta institució.  
Tipus Resolució: No s’ha iniciat la via administrativa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910060004 
Assumpte:  Incivisme d'uns veïns  
Fets: 
Una senyora explica al Síndic que en el pis on ella viu, hi ha un "pis  patera" ( no poden 
dir quantes persones hi conviuen, la sortida i entrada de gent es  continua). Aquest pis esta 
llogat, els propietaris viuen fora de Catalunya i no tenen cap mena de relació amb ells. 
Fins ara els veïns no s'havien ficat en aquest tema, però actualment els hi estan ocasionant 
molts problemes, sorolls, manca de respecte per les coses comunes i per últim i  més 
greu el cap de setmana anteriors es va produir un incident que podia haver costat la vida 
d'una de les inquilines, una dona que amb símptomes d’embriaguesa va caure per una de 
les finestres. 
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot atendre aquesta queixa, és un problema entre particulars i 
d’actitud incívica. Malgrat que hi ha un problema de soroll i d'actes incívics que poden 
ocasionar problemes a un tercer, s’hauria, de fer la pertinent denúncia a la Policia i deixar 
que l'administració respongui, cosa que fins el darrer fet (la caiguda per la finestra) no 
s'havia notificat. Creu que seria important que denunciessin a la Policia tot el tema de soroll 
i d'actes incívics d'aquestes persones que poden ocasionar problemes a un tercer. 
També s'informa que seria recomanable que la comunitat notifiques al propietari de 
l'habitatge els problemes que li estan ocasionant els veïns, de cara a prendre decisions 
legals.  
Tipus Resolució: No s’ha iniciat la via administrativa. Es tanca l'expedient com a informat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910060003 
Assumpte:  Contracte abusiu amb una entitat bancària 
Fets: 
El Sr. E.L. presenta una queixa referent a un contracte que va haver de signar quan va 
comprar el seu habitatge, on li marcava un màxim d'interès aplicable. L'interessat explica 
que aquest interès màxim en aquest moment es molt més superior que el que s’està 
aplicant actualment, i que si vol cancel·lar el contracte signat ha de pagar uns 20000 �. 
D'aquesta forma l'entitat bancària el te lligat amb uns interessos desmesurats en un 
moment en que totes les entitats estan baixant les hipoteques. 
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot atendre aquesta queixa, no esta dins de la seva 
competència.Li recomana  negociar amb la seva entitat bancària, veure fins a on arriba i 
fins a on estant disposar a fer complir el contracte signat. 
També es recomana concertar entrevista amb l’OMIC, segur que un advocat podrà valorar 
la legalitat i les possibles mancances del contracte signat i la normativa vigent referent a  
aquesta mena de contractes.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
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_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080003 
Assumpte:  Desacord amb la manca d’aprovació del Reglament que ha de regular el 
funcionament Consell de la Vila  
Fets: 
L’interessat ens informa que a l’octubre de 2008 es va aprovar al ple de l'EMD de Valldoreix 
la creació d'un Consell de la  Vila, com a òrgan de participació municipal.  Al mes de 
setembre s'ha fet la primera reunió del Consell de la Vila, però manca  l'aprovació d'un 
reglament, que reguli el seu funcionament. essencial pel funcionament d'aquest Consell. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació a l’EMD de Valldoreix abans de procedir amb aquest 
expedient, malgrat que l’interessat, ha aportat informació al respecte i còpia de les seves 
sol·licituds relacionades amb la manca d’aquest reglament. Concretament es sol·licita tota 
documentació relativa a aquest Consell de la Vila de Valldoreix.  
El representant polític de l’àmbit corresponent respon al nostre escrit, afirmant que no han 
tingut cap queixa referent a aquest tema. També ens informa que si la persona que ha 
presentat la queixa és membre del Consell de la Vila, ha de conèixer que s’està treballant 
en l’esborrany del Reglament, que ja s’ha presentat un esborrall, i que l’elaboració d’aquest 
és molt complexa.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució, el ciutadà ens ha aportat la documentació que 
acredita la seva queixa 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080001 
Assumpte:  Sanció zona blava 
Fets: 
La interessada exposa que ha rebut una sanció per estacionar en zona blava sense posar 
la corresponent autorització, el tiquet. No esta d'acord per que ella si que havia posat el 
tiquet, per un possible error seu, o al tancar la porta el tiquet es va bellugar i no era possible 
llegir el seu contingut. Va presentar al·legacions que han estat desestimades.  
Comentaris: 
El Sindic sol·licita informació al respecte, en les proves que aporta la ciutadana hi ha còpia 
del seu expedient, i còpia de la sanció imposada en la que es pot veure com el responsable 
de la zona blava ja indicava que el tiquet estava al reves, no ha estat possible la seva 
lectura.  
La interessada guarda aquest tiquet i es pot comprovar com era totalment correcte i en el 
moment de la sanció ella tenia la corresponent autorització.  
La resposta de l’administració es positiva , examinat l’expedient, s’ha procedit a l’anul·lació 
de l’expedient sancionador, així com el retorn del import pagat.  
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080002 
Assumpte:  Problemes amb l'arbrat públic 
Fets: 
La Sr. G.S. presenta una queixa referent als arbres situats a la viu pública i que són a la 
vora de casa seva, aquests arbres que presenten un bon estat de salut, envaeixen amb la 
seves arrels l'habitatge de la interessada. 
Fins ara aquestes destroces nomes són al jardí, aixeca el terra i tapa el clavegueram, però 
afirma que actualment les arrels ja arriben fins a les parets de la seva casa.  
Comentaris: 
S’informa que ha de presentar la reclamació per escrit, malgrat que l'administració ja esta 
assabentada, en el transcurs  de la conversa, la interessada diu que en dos ocasions ha 
estat necessària la col·laboració del tècnics municipals per solucionar els problemes que li 
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han ocasionats els arbres.  
El Síndic es posa en contacte amb els tècnics de parcs i jardins, per informar sobre aquest 
tema, que segons la ciutadana es conegut per ell, ja en alguna ocasió ha estat a la seva 
casa per conèixer la problemàtica. Es va la corresponent inspecció i es detecta que si que 
els arbres estan ocasionant problemes, són cinc arbres els que s’haurien de substituir, per 
una altra espècie que no causes problemes als veïns.    
Tipus Resolució: Pendent de resolució.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910070001 
Assumpte: Anul·lació de la matricula escola sense previ avís  
Fets: 
La mare de dos nens que cursen 4 de l'ESO a un Centre Educatiu Públic d'aquest municipi 
es queixa de que a un d'ells li han donat de baixa la matricula, obligant-lo a continuar els 
seus estudis al centre on havia estat matriculat l'any anterior.  
La senyora no esta d'acord ella, afirma que va fer tots els tràmits, va matricular el nen, va 
pagar les corresponents taxes, va comprar els llibres i que el primer dia de classe, el centre 
escolar li comunica la matriculació d'un dels seus fills ha estat anul·lada i que ha d’ 
incorporar-se al centre on havia cursats els seus estudis l'any anterior. 
La mare es nega, no esta d'acord amb aquesta resolució que no ha estat comunicada amb 
anterioritat, i no porta el nen a cap centre. 
Comentaris: 
En aquest moment el nen no s'ha reincorporat a les classes. Els pares es neguen que vagi 
al centre on havia estat matriculat fins al moment; no estan contents amb el mètode 
educatiu que segueixen i per comoditat, el centre escollit aquest any es més a la vora de 
casa, a més del fet que els dos germans anirien al mateix centre.  
El Síndic es posa en contacte amb el Síndic de Greuges de Catalunya i s'acorda trametre-li 
l'expedient d'aquesta família, per que pugui ser resolt pel Defensor del Menor. 
Tipus Resolució:  Finalització trasllat expedient Síndic de Greuges de Catalunya. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: ASS0910070001 
Assumpte: Problemes amb la reparació efectuada per un taller mecànic 
Fets: 
El Sr. S.C. s'adreça al  Síndic per exposar l'actuació incorrecta d'un taller mecànic, va portar 
el seu vehicle per reparar. La reparació, segon la seva versió dels fets, no va ser correcta i 
el vehicle continuava amb els mateixos problemes que al principi. Ha presentat la 
corresponent reclamació al taller, però aquest s'ha desentès de tema. 
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot atendre la seva queixa, s'ha de dirigir a l'OMIC, se li informa  
com ha de sol·licitar hora d'entrevista.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910070002 
Assumpte:  Manca de resposta als seus escrits per part de PROMUSA 
Fets: 
Es persona en nom de la seva parella, no estan d'acord amb l’actitud de PROMUSA, han 
presentat diferents escrits que no han estat contestats. 
La seva parella va ser adjudicatari d'un habitatge de PROMUSA, l'entrega d'aquets es va 
allargar molt i la situació familiar de l'interessat va canviar, no era la mateixa que quan es va 
fer l'adjudicació. En el moment de l'entrega de les claus incomplia els requisits i va decidir 
renunciar al pis. 
Va presentar diferents escrits presentant la renúncia, però no van ser contestats.  
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Comentaris: 
El Síndic examina la documentació aportada, escrits dirigits a PROMUSA, que malgrat que  
no han estat contestats per escrit, si que es evident que s'ha atès els seus requeriments; es  
va cancel·lar l'adjudicació de l'habitatge, es van retornar les avançades que l'interessat 
havia fet, i havien mantingut converses telefòniques. 
Per una altra banda els lícit demanar una resposta per escrit per que l'interessat doni per  
tancat el seu expedient, de la mateixa forma que ho ha fet PROMUSA. 
Se li recomana presentar una instància sol·licitant la resposta per escrit als seus comunicats  
anteriors.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080004 
Assumpte:  Qualificació urbanística del seu terreny 
Fets: 
La Sr. G.S. presenta una queixa sobre la qualificació urbanística que s'ha aprovat i que 
afecta part de la seva finca. 
Ella creu que no te raó de ser, en un primer moment el primer projecte semblava que 
estaria afectada per un vial, per comunicar dos carrers. Quan a la parcel·la veïna es van 
construir un bloc d'habitatges, van modificar la corba natural del terreny, van construir un 
mur de contenció totalment il·legal i pel qual no havien demanar permís. Aquestes obres 
van ser denunciades per la interessada, però malgrat que l'administració va obrir expedient 
l'obra es va realitzar.  
Amb la construcció d'aquest mur, no te sentit l'afectació per vial del seu terreny, ja que mai  
es podrà fer, es presenta reclamació al respecte davant de l'administració i es modifica la  
qualificació en aquest moment es zona forestal, tampoc ho te clar ja que esta envoltada de  
construccions.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita entrevista amb el Director de l’Àmbit de Territori per exposar-li aquesta 
queixa. S’acorda que s’estudiarà per part dels tècnics i ens informaran.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910080001 
Assumpte: Enderroc del seu habitatge per unes obres annexes 
Fets: 
Una veïna de la Floresta sol·licita assessorament per les destroces produïdes en el seu 
habitatge a conseqüència d’unes obres efectuades a la calçada per la Diputació de 
Barcelona, 
El fet es va produir el dia anterior, encara no te prou informació sobre el dany causat a 
l’habitatge,  no coneix l'afectació total, temps estipulat pe la reparació, qui ho farà,... 
Ara viu a casa d'uns familiars, però tampoc es la solució, ella tenia la seva casa. 
Comentaris: 
Malgrat que el Síndic de Gregues de Sant Cugat, no pot actuar, no es un tema de 
competència municipal són unes obres efectuades per la Diputació, es fa una consulta a 
l'àmbit de Disciplina urbanística Municipal.  
Ens confirmen el que ja sabien que aquestes obres s’estan realitzant per la Diputació que 
ells no són responsables, que l’arquitecte municipal esta a la zona per comprovar que la 
carretera que  
també va resultar malmesa quedi en perfecte estat i també comprovarà la situació de 
l'habitatge. 
Fent una consulta al Síndic de Gregues de Catalunya, ens informen que tots els tràmits 
efectuats siguin per escrits i malgrat que les obres han estat efectuades per una 
administració diferent a la municipal, aquesta no es pot desentendre de les conseqüències. 
Aquestes persones han de ser ateses, i s'ha de solucionar el fet de que s'han quedat sense 
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habitatge.  
Amb posterioritat contactem amb el Departament de Serveis Socials, ens recomanen que 
aquesta persona s'adreci per parlar amb l’assistenta del seu barri. 
Amb posterioritat i fruït d'una entrevista amb el Director de l'Àmbit de Territori ens 
comuniquen que s’efectuarà les obres de restauració de l’habitatge, que la seva duració pot 
ser 6 mesos, mentre durin les obres la Diputació ha proporcionat habitatge a la ciutadana.  
el seu tema ens tornen a posar en contacte telefònic amb la interessada. 
De tot això s'informa a la interessada, que ens informa que mentre duri les obres viurà a un 
hotel i que les despeses seran sufragades per la Diputació.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080005 
Assumpte: Taxes aprovades per la concessió dels quioscos 
Fets: 
Es presenten dues persones per presentar la seva queixa contra el cànon que han de pagar 
anualment per la concessió dels seu quiosc. Desprès de molt lluitar amb l'Ajuntament per 
que es renoves les concessions i s’adeqüessin els establiments a la normativa vigent 
actual. Es troben que amb la modificació de les ordenances municipals les persones que 
vulguin accedir a tenir la concessió a un d’aquests quioscs haurà de pagar molt menys del 
que ells estan pagant. 
Han intentat modificar el seu cànon però sense èxit es el que varen signar en el seu 
moment, també han intentat negociar amb l'Ajuntament la possibilitat de reservar zona del 
seu establiment per anuncis i que fos una altra font d’ingressos, que aquests anuncis 
podien ser municipal i contrarestar d'aquesta forma el pago que ha de fer anual.  
Tipus Resolució:  Pendent de resolució.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080006 
Assumpte: Afectació urbanística del seu habitatge 
Fets: 
La Sra. M.R. és propietària d'un habitatge, casa unifamiliar, que havia estat afectada per un 
pla urbanístic. Ella afirma que aquesta afectació ja no existeix, que el projecte que la va 
provocar ja no existeix, però que malgrat això a l’Ajuntament encara consta aquesta 
afectació limitant les seves possibilitats, ampliar la construcció existent, una possible 
venda,....  
Comentaris: 
El Sindic va mantenir una entrevista amb el Director de l'Àmbit de Territori on es va tractar 
aquest tema, era un tema conegut. Amb posterioritat ens informen que es resoldrà però es 
un procés llarg dependent d’altres organismes. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient amb informació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910070003 
Assumpte: Tracte incorrecte a un establiment comercial  
Fets: 
L'interessat d'aquest queixa exposa que se sent perseguit quan efectua la compra a un 
establiment d'aquest municipi. Afirma que en mes d'una ocasió els treballadors el segueixen 
pels passadissos de  l'establiment, mostrant desconfiança cap a la seva persona. Diu que 
ha intentat presentar la queixa a l'establiment però afirma que cap dels responsables que 
normalment hi són la volen acceptar fins i tot no l'han volgut signar. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot atendre la seva queixa, que s'hauria de dirigir a l'OMIC per  
conèixer quins son els drets i els deures dels treballadors dels establiments comercials i 
dels usuaris.  
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Per motius personals i professionals li es més còmode fer aquesta consulta a Barcelona se 
li proporciona adreces i telèfons de l'OMIC i de l'OCU. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910070004 
Assumpte: Problemes amb un deute reclamat per una editorial 
Fets: 
Una senyora exposa que rep trucades d'una editorial que te les seves oficines a Madrid, 
afirma que li reclamen un suposat deute del seu pare. Aquest va morir fa uns dos anys, en 
aquell moment els fills i la vídua van cancel·lar totes els deutes que coneixien i van rebutjat 
la possible herència.  
Ara rep aquestes trucades, en un to amenaçant, ella ja ha explicat la situació, però la 
resposta es que poden anar contra els hereus.  
Comentaris: 
Ens posem en contacte amb l'OMIC, per explicar la singularitat del cas, informen al Síndic 
que el més coherent, ja que aquesta possible deute no es de la interessada es dirigir-se per 
escrit a l'empresa acreedora, sol·licitant les possibles deutes. 
Desprès comprovar si aquest deute esta pagat o no, si ho esta enviar la notificació a 
l'empresa. 
Ens comuniquen que es correcte el fet que poden reclamar el deute als hereus, per aquesta  
raó es important aclarir el tema.  
Se li comunica a la interessada, aquesta diu que parlarà amb la resta de la família. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080007 
Assumpte: Tracte abusiu dels cossos de seguretat 
Fets: 
Una veïna de La Floresta s'adreça al Síndic per presentar una queixa referent al tracte que 
ha rebut dels cossos de seguretat del municipi. 
Afirma que cada cop que presenta una reclamació, referent a un fet o una actitud que no ha  
trobat encertada la policia la desacredita aportant el seu historial fets que van passar fa més  
de 20 anys i que cada vegada ho treuen a la llum. 
Fins i tot en un informe, un dels agents, qualifica la seva aptitud com si pateixi una malaltia 
que li provoques presentar denúncies per tot. 
Comentaris: 
El síndic ha mantingut una entrevista, amb de Regidor de Segureta Ciutadana , a la fi de 
poder parlar sobre aquest donant a conèixer l’inconvenient de l’escrit signat per un policia 
local on es qualifica a la interessada de poder patir trastorn de la personalitat amb 
inclinacions a formular denuncies sense consistència, una apreciació personal  ja que no te 
cap prova medica que acrediti aquesta acusació.  
Aquestes afirmacions es fan  successives i es notifiquen a uns altres cossos de seguretat o 
al jutjat. El Regidor de Seguretat Ciutadana reconeix l’error i afirma que es treballarà per 
evitar aquestes apreciacions personals.  
S’informa a la interessada d’aquesta reunió i se li recomana dirigir-se a l'Agencia Catalana 
de Protecció de Dades, amb la finalitat de conèixer el procediment a seguir per l'anul·lació 
de les seves dades dels diferents fitxes on pugui estar donada d’alta.  
Tipus Resolució:  carta al ciutadà tancant l'expedient informant a la ciutadana.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080008 
Assumpte: Situació d'insalubritat d'una finca veïna 
Fets: 
L'interessat fa temps que denúncia a l'administració la situació en que es troba el solar que 
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hi ha al costat del seu habitatge, els seus propietaris el fan servir com un magatzem per 
guardar la ferralla que es troben.  
En alguna ocasió, pressionats per l’administració han netejat una part, però en poc temps 
torna a estar ple, això provoca problemes a la finca veïna no nomes estètics, sinó de rates a 
acumular tanta brutícia.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte,  des de disciplina urbanística obren l’expedient i 
començant a tramitar la corresponent denúncia.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910080009 
Assumpte: Destrosses provocades per unes obres al carrer  
Fets: 
EL motiu de la queixa són unes esquerdes que s'han originat al mur de la seva finca. Afirma 
que amb motiu de les obres d'urbanització del carrer, es va rebaixar el nivell d'aquest 
obligant-lo fins i tot a fer un esglaó més per entrar a casa seva, aquest rebaix a fet que el 
mur s’esquerdés per la part inferior. 
Ha presentat al·legacions, que en un primer moment semblava que serien atesa però 
finalment la resposta es basa en el fet de que el mur de la veïna del costat esta molt inclinat 
i aquesta circumstància ha perjudicat al seu.  
Comentaris: 
Es sol·licita informe al respecte. PROMUSA elabora un ampli informe on destaca que les 
esquerdes del mur no són a conseqüència de les obres d’urbanització del carrer sinó al fet 
de que aquest mur no te la cimentació adequada.  
Tipus Resolució: S’informa del contingut de la resposta municipal i se li recomana dirigir-
se a un tècnic extern que li faci un informe per comprovar les afirmacions efectuades per 
PROMUSA. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910090001 
Assumpte: Queixa atenció rebuda a un taller mecànic.  
Fets: 
Una senyora s'adreça al Síndic vol presentar una queixa referent a un taller mecànic. L’han 
informat que ha de presentar una queixa a diferents organismes i entre ells, està el Síndic. 
El problema radica en el fet que el seu vehicle, relativament nou, te una averia que en el 
taller del concessionari són incapaços de detectar i en conseqüència solucionar. 
S'ha dirigit en diferents ocasions a l’oficina matriu a Espanya, però tampoc li donen una 
solució positiva. 
L'interessat ha portat, en cinc ocasions diferents, el vehicle al taller, per la mateixa averia 
però no troben la solució i s’ha esgotat la garantia.  
Comentaris: 
Se l'informa que l’han informat incorrectament, que la seva queixa no pot ser atesa pel 
Sindic de Greuges, és un problema entre una empresa i un particular. 
Ens posen en contacte amb l’OMIC per consultar el cas, ens informen que la interessada ja 
ha estat atesa per ells i que li ha assessorat sobre els diferents tràmits que ha de fer.  
S’informa a la ciutadana del contingut d’aquesta conversa.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910090002 
Assumpte: Sol·licitud aparcament minusvàlid 
Fets: 
Un senyor s'adreça a l'oficina del Síndic per sol·licitar una plaça d'aparcament per 
minusvàlid, la seva dona te una discapacitat, reconeguda pel CAD, i te necessitat de que el 



� ���

vehicle pugui estar aparcat a la vora de casa. 
Viuen al costat de la Plaça de la Vila,  una zona on és molt difícil trobar aparcament. 
Comentaris: 
En el transcurs de la conversa es detecta dos factors importants, l'interessat desconeix que 
hi zona reservada per a discapacitats a prop de casa seva i que mai ha tramitat la tarja per 
discapacitat per portar-la al cotxe. Aquesta última li autoritzaria a aparcat en aquests llocs 
reservats i en cas d'una necessitat més urgent a la zona blava que esta justament al costat 
del seu habitatge. 
Se li informa on pot sol·licitar aquesta tarja i la documentació que ha d'aportar, que ja 
disposa.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910090003 
Assumpte: Quota de l'IBI incorrecta 
Fets: 
Una parella gran que viuen de lloguer s'adreça al Síndic perquè han rebut una notificació de 
la gestoria que administra la seva finca indicant que el rebut mensual es veurà incrementat 
per la diferencia de l’augment de l’IBI.   
No entenen el contingut d’aquest escrit perquè en el seu rebut mensual, ja consta la part 
proporcional de l'IBI. 
Comentaris: 
El Síndic estudia la documentació aportada per la parella. Paguen un lloguer de renta 
antiga  i el rebut mensual desglossa els diferents conceptes que paguen.L'escrit que 
aporten de l'administració es totalment correcte en contingut, però som incapaços 
d'entendre en concepte del perquè es reclama aquest deute. 
En cap moment es pot dir que siguin abusives, simplement que no s'entenen.Se li 
recomana demanar hora amb l'administrador i que sigui ell qui li expliqui cadascú dels  
diferents conceptes.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: ASS0910090004 
Assumpte: Devolució de la fermesa 
Fets: 
Una ciutadana truca per queixar-se de l'actuació d'un administrador de finques, explica que 
vivia de lloguer a un habitatge i, que notificant-lo correctament, va cancel·lar el contracte. 
Teòricament no hi ha cap problema per que li retornin la fiança, però l’administrador mai 
troba el moment.  
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot acceptar aquesta queixa, s'ha d’adreçar a l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor. Ells podran dir-li quines són els drets i obligacions que te. 
Se li proporciona el telèfon per poder sol·licitar entrevista i el correu electrònic.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910090001 
Assumpte: Sanció de Trànsit 
Fets: 
Un ciutadà presenta una queixa referent a un sanció per aparcar a un lloc en esta limitat 
l'aparcament, aquesta zona es troba al costat d'una altra on no hi ha cap problema. Ell va 
aparcar per que la senyal que indica aquesta prohibició esta tapada per la vegetació. a 
presentar les corresponents al·legacions acompanyant la foto, però ha estat desestimada. 
També ha estat desestimat el recurs. 
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Indica que tampoc s'ha resolt el problema la senyal de trànsit queda totalment tapada per la 
vegetació.  
Ens demana la possibilitat de presentar la reclamació mitjançant el correu electrònic. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no hi ha cap problema la seva queixa es pot presentar fent servir el  
correu electrònic, nomes cal aportar tota la documentació que acredita aquesta queixa.  
Se li informa que la queixa presentada al Síndic no atura cap procés administratiu, ja que  
encara no ha pagat el rebut, en cap moment s'instà a pagar sinó que s'informa.  
Tipus Resolució: Quedem a l'espera de rebre la documentació pertinent per tramitar la 
queixa. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910090002 
Assumpte: Sanció abusiva de trànsit 
Fets: 
El Sr. J.I.P. presenta una queixa referent a una sanció de trànsit en concepte de circular 
marxa enrere, en sentit contrari a l’establer, per un import de 302,00 � i la retirada de 6 
punts de carnet.  
L'interessat explica que el dia dels fets, si que va entrar el carrer marxa enrere, convençut 
que no tenia una altra forma de fer-ho. Ell creia que el carrer que havia d'utilitzar estava 
tallat per obres, sembla que no era així i ja estava obert al trànsit. 
La Policia el va veure, es va acosta mentre aparcava, li va demanar permís per continuar 
amb la maniobra, el policia li va dir que si i li va demanar la documentació del vehicle. A 
continuació el va sancionar. 
Ha presentat al·legacions troba abusiva aquesta sanció, ell va intentar explicar a l'Agent que 
creia que el carrer de dalt estava tallat i que no tenia forma d'entrar a aquest carrer d'una 
altra forma. Va circular marxa enrere la longitud equivalent a dos vehicles, en cap moment 
va aturar el trànsit i ni va causar cap perill als altres usuaris de la via.  
Comentaris: 
El Sindic informa que no pot atendre la seva queixa que no s’ha esgotat la via 
administrativa. Creu que es correcte que hagi presentat al·legacions, ja que la sanció 
sembla abusiva. Acordem esperar la resolució d’aquestes al·legacions per obrir l’expedient 
de queixa. 
Tipus Resolució: No s’ha esgotat la via administrativa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910090003 
Assumpte: Desacord amb una resposta municipal 
Fets: 
El Sr. A.A. en representació de la seva dona, propietària d'una finca que s'ha vist afectada 
per les obres d'urbanització del Sector 2-5 de la Floresta.  
Quan va rebre la liquidació va pagar, malgrat que no estava d'acord i va imposar el 
corresponent recurs amb els veïns de la zona. Aquest expedient ha finalitzat amb la 
sentencia del constitucional que dona la raó als veïns i que obliga a l'Ajuntament a la 
devolució de les quotes ingressades i donar de baixes les que no estan pagades. 
Aquest senyor per contra no li retornen l'import pagat segons l'informe emès 
desfavorablement acollint-se al fet que la sentència no anava en contra de les liquidacions 
sinó contra l'acord d'imposició i ordenació de les contribucions especials.  
Comentaris:  
L’escrit rebut de l’administració encara no tanca la via administrativa, l’ofereix la possibilitat 
de presentar de reposició.  
L’interessat diu que portarà aquest document a la seva advocada per que aquesta el 
redacti. Li recomanen que tingui present les dates per que ho presenti dins del termini 
legalment establert.  
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Tipus Resolució: No s’ha esgotat la via administrativa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910090004 
Assumpte:  Problemes amb l'arbrat de la finca veïna 
Fets: 
Ha presentat una queixa a l'administració referent a la situació en que es troba l'arbrat de la  
finca veïna. Les branques del pi de la finca veïna estan sobre el sostre del seu habitatge, 
quan fa vent i belluga aquestes branques, aquestes a la vegada belluguen les teules del 
sostre, produint que aquestes caiguin i es trenquin i posteriorment problemes d’humitat 
quan plou.  
Per una altra banda les arrels entren en les canonades de casa seva, ja ha li ha ocasionat 
diferents problemes que han estat resolts fem servir l’assegurança de l’habitatge.  
Afirma que la situació en que es troba aquest arbre pot ser un perill pel seu habitatge, per 
aquesta raó va presentar una instància a l'Ajuntament que ha estat desestimada, dirigint-li 
cap a la Via Civil.    
Comentaris: 
El Síndic estudia la resposta de l’administració aportada pel ciutadà. Aquesta es clara és un 
problema entre veïns.  
L’interessat diu que no te cap mena de relació amb ells, la casa ha canviat de propietari i no 
te clar qui són actualment.  
Se li recomana concertar una entrevista amb els veïns abans d’arribar a presentar la 
denúncia als jutjats. Entre tots dos poden arribar a una solució que afavoreixi a tots dos.  
Tipus Resolució: L’administració ha actuat seguin la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910090005 
Assumpte: Previsió pujada IBI any 2010 
Fets: 
El Sr. X.P. no esta d'acord amb l'increment progressiu de l'IBI. Creu que l'administració no 
te en compte el moment actual de crisis, que els valors augmenten desproporcionadament i 
que els tipus impositiu aplicat es desmesurat. 
Comentaris: 
El Síndic li informa de quan es va efectuar la darrera revisió cadastral i com els valors 
s'aniran adequant cada anys, que la política que segueix l'administració es rebaixar els tipus 
impositius. per controlar en part aquesta pujada.  
S'informa que l'administració esta complint la normativa vigent. L'interessat ha presentat 
una instància a l'administració, fa una setmana encara no ha esgotat la via administrativa. 
Se li proposa que quan rebi la resposta, valorar-la i aclarir possibles dubtes. 
Tipus Resolució: L’administració ha actuat seguin la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910130001 
Assumpte: Instal·lació d'ascensor a la seva finca 
Fets: 
Una senyora gran i amb certs problemes de mobilitat, es persona en aquesta Institució per 
que algun li ha dit que des de l'oficina del Síndic es podien gestionar les ajudes que la 
Generalitat proporciona per la instal·lació de l'ascensor. 
Aquesta senyora es queixa de que són quatre veïns a l'escala, tres són grans com ella i la  
instal·lació de l'ascensor és una necessitat, però que econòmicament no la poden assumir, 
ja que són pensionistes.  
Comentaris: 
Se li informa que l'han assessorat incorrectament no és funció del Síndic el gestionar les 
ajudes de la Generalitat. 
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Se li recomana dirigir-se a la presidenta de la seva comunitat, que sigui ella juntament amb  
l’administrador de finques, que facin aquests el tràmits necessaris per sol·licitar aquesta  
ajuda.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: QEX0910130001 
Assumpte: Sanció cívica 
Fets: 
Un noi jove, s’adreça al Síndic indignat, acaba de recollir la notificació d’una sanció cívica 
en concepte de consumir begudes alcohòliques o estupefacients a la via pública. Aquesta 
sanció esta qualificada com a greu. 
El noi afirma que ell no estava consumint res, que havia de sortit de l'IES i va veure als seus 
amics a la plaça del Monestir, que es va adreçar a ells per saludar-los, però que no va 
beure res, no va participar del suposat "botellón". Quan va arribar la policia els varen 
demanar que s’identifiqussin hi ho fa fer com els altres.  
En el moment de la visita esta acompanyat per un altre noi jove, que si que havia participat 
del botellón i que confirma la descripció que fa l’interessat dels fets. 
Comentaris: 
Se li informa que el Síndic no pot actuar, no ha iniciat la via administrativa, acabava de 
recollir la notificació de la sanció. 
S'informa que seria convenient que sol·licites còpia del seu expedient, sempre es més fàcil 
presentar unes al·legacions coneixent el contingut d'aquest. També li varem recomanar 
informar d’aquests fets als seus pares (semblava que volia amagar el tema), per que 
aquests l’ajudessin a fer les al·legacions i en cas d’aquestes no fossin acceptades estudiar 
la forma de pagament.  
Tipus Resolució: No es pot admetre la queixa, no s’ha esgotat la via administrativa. Es 
tanca l’expedient com a informat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910130002 
Assumpte: Obres il·legals 
Fets: 
Una senyora vol saber la situació en que es troba el seu expedient, te por de que caduqui 
l'actuació municipal i la seva denúncia quedi en no res. 
Va denunciar la construcció d'unes obres il·legals a les Planes, en una finca adjacent a la 
seva. Aporta la documentació que forma l'expedient, aquest es bastant extens.  
Comentaris: 
El Síndic es posa en contacte amb Disciplina Urbanística per consultar la situació de 
l'expedient.  
Informen que aquest expedient no està tancat, que realment aquestes obres s'han efectuat, 
que la llicència que varen demanar els interessats i que fou aprovada no s’ajusta a les 
obres efectuades, que s’estan fent tots els tràmits necessaris per que es procedeixi a la 
restauració de la realitat física alterada.  
Es comunica tots aquesta informació a la interessada.  
Tipus Resolució: No es pot acceptar, no s’ha esgotat la via administrativa. L’administració 
esta actuant seguint la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 
Número expedient:  ASS0910130002 
Assumpte: Treballador sense contracte  
Fets: 
Un senyor comunica al Síndic l'existència d'una persona que esta treballant per una altre, 
fent funcions de jardiner i petites reparacions a casa d'un particular, aquest no l’ha fet cap 
mena de contracte i  conseqüentment no el te donat d'alta a la Seguretat Social.  



� ���

Vol que el Síndic denuncií i resolgui aquesta irregularitat.  
Comentaris: 
S'informa al ciutadà que el Síndic no pot entrar en problemes entre particulars, que un tema 
com aquest, que no hi ha dubte que hi ha una irregularitat s'hauria de denunciar, però que 
aquesta denúncia s'hauria de presentar per part del treballador, no per una persona aliena 
al fet, potser una situació consentida per les dues parts.  
Ja que la persona que presenta la queixa sembla amic del treballador il·legal, se li 
recomana que aquest l'adreci a un sindicat de treballadors, se li proporciona el nom, telèfon 
i adreça on pot fer les consultes.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910130003 
Assumpte: Queixa empresa subministradora de gas 
Fets: 
La Sra. E.G.M. afirma que se sent enganyada per la companyia subministradora del gas. 
Aquesta es va adreçar a ella donant una informació falsa i omplint un imprès de sol·licitud 
de companyia, tot això sense la seva signatura. 
Fa tres mesos que rep la factura d'aquesta nova companyia, ella no esta d'acord, i per 
aquesta raó no les paga. Ha intentat parlar amb algun responsable però sense èxit.  
Comentaris: 
Se li informa que aquesta és una qüestió que ha de consultar amb l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor. Amb la seva autorització es demana hora d'entrevista per 
poder presentar aquesta queixa. També se li proporciona el correu electrònic, per si vol 
avançar la queixa utilitzant aquest mitja.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910130004 
Assumpte:  Treballadors il·legals 
Fets: 
Una senyora vol presentar una queixa referent al tracte que ha patit un amic seu en el lloc  
on aquest treballava. 
Afirma que aquesta persona d'origen romanès, havia estat treballant sense el corresponent 
contracte a una empresa domiciliada fora de Sant Cugat. Aquesta persona va patir un 
accident laboral i conseqüència d’aquest va haver de ser ingressat a un centre hospitalari. 
Quan va rebre l'alta va tornar a la feina, però ja no hi era ni l'empresa, ni l'empresari.  
Comentaris: 
Se l'informa que el Síndic no pot atendre aquesta queixa.  Si aquesta persona vol seguir 
amb la denúncia que s'assessori fent la consulta a un sindicat laboral. Se li proporciona 
adreça i telèfon on pot realitzar la seva consulta.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910130003 
Assumpte: Arbres que provoquen inseguretat al veïnat 
Fets: 
Una senyora de la Floresta manifesta la seva preocupació davant la situació en que es 
troben els arbres d'una finca veïna, diu que són uns pins que estan molt inclinats, i que 
malgrat que són a l'altra banda del carrer si cauen ho faran a sobre del seu habitatge.   Ha 
presentat una instància a l'Ajuntament explicant aquesta situació però no ha obtingut cap 
mena de resposta.  
Comentaris: 
Es sol·licita informació al respecte. Des del Servei de Paisatge i Verd Urbà ens informen 
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que s’ha efectual la inspecció corresponent a la zona i s’ha comprovat els fets denunciats 
per la veïna.  
S’inicia l’expedient, notificant al titular de la finca la necessitat de suprimir aquests arbres, 2 
pins pinyoners. El titular de la finca tala els arbres. Des del Servei  ens informen que 
finalment s’ha efectuat la supressió de 2 pins pinyoners, que presentaven una forta 
inclinació amb perill de caiguda a la via pública, habitatges veïns i xarxes elèctriques i de 
telefonia.  
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt favorable per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: ASS0910130005 
Assumpte: Sentència de desnonament d'un habitatge de lloguer 
Fets: 
Un senyora presenta una queixa, fins ara ella vivia a Sant Cugat, de lloguer en un habitatge 
propietat de PROMUSA. Ens informa que els seu marit era l’encarregat de pagar les quotes 
mensuals de lloguer, però, no sap per quin motiu no ho havia fet. Ella desconeixia aquest 
fet i confiava que estaven al corrent de tots els pagaments. 
Afirma que en una ocasió havia rebut una carta on l’informaven que hi havia uns 
endarreriments, però que creia que aquest tema havia quedat resolt,  ja que ella l’havia 
donat l’import del deute pendent al seu marit per que aquest fes d’ingrés, que tampoc va 
fer.  
Finalment PROMUSA va exercir el seu dret a treure els llogaters i recuperar l'habitatge. Ella 
es troba sense lloc on viure, actualment viu amb els seus fill a casa d’una germana, fora 
d'aquest municipi i cada dia desplaçar-se a Sant Cugat per portar els nens a l’escola i per 
treballar.  
Sol·licita ajuda vol tornar a viure en el mateix habitatge, la seva família li ha ofert un préstec 
per poder pagar el deute existent si es compromet a ser ella qui porti directament el tema 
del pagament de les quotes de lloguer.  
Comentaris: 
El Síndic valora l'actuació de PROMUSA que ha actuat seguint la normativa vigent, un 
llogater que no ha complert el contracte, que ha estat avisat en una altra ocasió i que fins i 
tot així no ha liquidat el deute, finalment s'ha vist en l'obligació de cancel·lar el contracte i fer 
fora a la família. 
De totes formes demana la possibilitat d'estudiar l'oferta de la interessada de pagar el deute 
i presentar un avalador. S'envia un correu electrònic al Gerent de Promusa i al Regidora de 
Serveis Socials.  
El Gerent de Promusa contesta fent constar tots els tràmits seguits, com s'havien enviat 
cartes que no havien estat respostes. Que finalment el Jutjat va dictar sentència de 
desnonament i que aquesta s'ha executat.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a informat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient: QEX0910130004 
Assumpte: Sanció de trànsit i desacord amb l’actuació policial.  
Fets: 
Una senyora assegura que l’actuació d’un agent de la policia local ha estat inadequada. Li 
va imposar una sanció per estar mal estacionada.  Ella afirma que va estacionar el vehicle 
en un lloc no autoritzar, que va ser un moment, no va arribar a 5 minuts. Que el policia, en 
castellà, va recriminar la seva actuació. Ella li va demanar que s’adrecés a ella en català, 
llavors va haver un intercanvi de paraules, en les que ella es va sentir maltractada. No creu 
que el motiu de la sanció fos l'aparcar sinó el recriminar-li que parlés en català.   
Comentaris: 
La interessada no ha esgotat la via administrativa, ha presentat al·legacions que han estat 
desestimades. El Síndic l’informa que encara te la possibilitat de presentar recurs de 
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reposició i que fins no s’exhaureixi la via administrativa ell no pot actuar. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient no s’ha esgotat la via administrativa.   
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910140001 
Assumpte: Obres d’urbanització. 
Fets: 
Es dirigeix al Síndic fent servir el correu electrònic. Es la propietària d'un establiment ubicat 
al centre del municipi. L'Ajuntament ha informat que en breu començaran les obres 
d’urbanització del barri, són obres necessàries i esta segura de que beneficiaran a tothom. 
El motiu de la seva queixa són que aquestes obres es començaran a fer abans de la 
campanya de Nadal, si durant aquesta època els carrers estan intransitables, els possibles 
clients  desistiran d'anar, suposant greus pèrdues econòmiques.  
Comentaris: 
El mateix dia el Síndic visita a la interessada al seu establiment, comenta amb ella la reunió 
que han tingut amb l'Alcalde el divendres anterior. 
Acorden que els comerciants implicats faran un escrit que portaran a l'Oficina del Síndic.  
Tipus Resolució: Finalment res resolt favorablement, les obres es van aturar durant els 
dies anteriors a la campanya de Nadal, deixant el carrer transitable pels vianants.  Es tanca 
l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910140002 
Assumpte: Problemes telefonia mòbil  
Fets: 
Una senyora vol donar-se de baixa d’una empresa de telefonia mòbil, però malgrat que ho 
ha intentat en diferents ocasions, sempre telefònicament l’hi ha estat impossible. Afirma que 
sempre parla amb un operador diferent sense obtenir la baixa sol·licitada. 
Comentaris: 
Es recomana fer aquest tràmit per escrit preferiblement per burofax. Si no obté el resultat 
desitjat dirigir-se a l’OMIC, es proporciona les dades per que pugui contactar amb aquest 
organisme.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910280001 
Assumpte: Problemes amb la INEM 
Fets: 
Una senyora exposa que per un error de les oficines de la INEM, aquest mes no podrà 
gaudir del seu dret a cobrar l'atur.  
Cada any fa el mateix, te un contracte de setembre a juny, quan finalitza sol·licita la seva 
prestació d'atur, i mai havia tingut problemes. Aquest any per un error administratiu el mes 
de setembre no ha cobrat. S'ha personat a les oficines de la INEM, que han comprovat el 
seu expedient i l'única possibilitat en aquest moment es que li facin un taló per una part de 
l'import total i la resta li serà ingressat el mes següent: 
El taló l'ha d'anar i recollir a Barcelona, a les oficines centrals, ella no esta d'acord per que li 
obliga a perdre hores de feina.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que no es un tema que pugui ser atès per ell, no esta recollit dins del 
seu protocol.  
Davant de la preocupació i la situació de la interessada, es fa una consulta a les oficines de 
la Inem de Sant Cugat, sempre informant que no tenen cap obligació de respondre, que no 
entra dins de les nostres competències però que es fa per intentar ajudar en una situació 
difícil. 
Des de la Inem ens atenen molt bé. Ens expliquen que és veritat que per una sèrie d'errors 
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administratius, aquesta persona no ha cobrat el que li corresponia al mes de setembre. 
Com a cosa excepcional, mai s'havia fet, per intentar resoldre en part aquesta situació, des 
de l’oficina de Sant Cugat havien sol·licitat a la Central un avançament de la prestació.  
És veritat que aquesta persona se li farà un taló, per una part de la prestació que haurà de 
recollir a la Central de Barcelona i cobrar-lo a les oficines del Banc d'Espanya.  
Reconeixent el seu error, però han intentat resoldre fent servir tots els mitigants tècnics dels 
que disposen. 
Tipus Resolució: S'informa del contingut d'aquesta conversa a la interessada 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911030002 
Assumpte: Tracte inadequat per un agent local 
Fets: 
L'interessat que presenta aquesta denúncia ens informa que el dia 14 d'octubre es va obrir 
la veda per caçar, que ell acompanyat per un altre amic van acudir a aquest primer dia a la 
zona de Torre Negra. Relata que com era el primer dia havia un important desplegament 
policial. 
Afirma que no havia començat a caçar, ni havia entrat encara a la zona permesa quan un 
agent de la policia els va aturar, a ell i al seu amic, el seu amic no tenia ni llicència ni arma, 
el si que portava l'arma i reconeix que no la portava en la seva funda, com hauria de ser, 
però que la portava oberta i sense carregar. 
L’agent de la policia local els va donar l'alt, diu que en cap moment van desatendre les 
ordres d'aquest. L'agent va treure el seu arma reglamentaria i els va portat encanonat fins 
on era la resta de policies. Diu que els no van fer res il·legal,  que van intentar explicar el 
que havia passat però que no van poder.  
Li han intervingut l'arma, la funda i la documentació d'aquesta. 
Com no esta d'acord amb el tracte rebut per l'agent de la policia, creu que va vulnerar els 
seus drets, presenta denúncia als mossos d'Esquadra i una instància a l'Ajuntament  
acompanyant aquesta denúncia. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot actuar ni obrir expedient de queixa, El ciutadà ha presentat la 
denúncia davant dels mossos d'Esquadra i acabarà al jutjat, on serà aquest el que haurà de 
valorar l'actitud de les persones implicades. 
Per una altra banda el ha presentat una instància a l'Ajuntament també amb aquestes 
dades  i l'administració no ha pogut encara valorar i contrastar els fets que ell descriu.  
Tipus Resolució: No es pot acceptar la queixa no s’ha esgotat la via administrativa i 
possiblement serà un tema que resoldrà el jutjat.   
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910190001 
Assumpte: Sanció de Trànsit 
Fets: 
La interessada, prou coneguda per l’administració, l'any 2008 va estar lluitant per una  zona 
reservada per estacionar per minusvàlids a prop del domicili de la seva mare, ja que l' ha de 
traslladar amb assiduïtat i pateix una discapacitat que li obliga a ser en una cadira de rodes. 
Finalment a  finals del 2008 principis del 2009 va obtenir la tarja de discapacitats que 
l’autoritza a estacionar a la zona reservada de càrrega i descarrega que hi ha al front de 
casa. 
Malgrat de disposar d’aquesta autorització el seu vehicle va ser sancionat per estar 
estacionat a la zona de carrega i descarrega.  
Va presentar al·legacions aportant tota la documentació que acreditava el seu dret a 
estacionar en el lloc on era, però no va rebre resposta, si que va rebré novament la sanció 
incrementada amb el recàrrec.  
Comentaris: 
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Davant de la manca de resposta a les seves al·legacions, el Síndic contacta amb la 
Regidoria de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana. Se’ns informa que aquesta 
sanció ha estat efectuada per captació d’imatge, motiu pel qual no es va veure el distintiu 
que l’autoritzava a l’estacionament. Resolt el problema ens informen que es procedeix a 
l'anulació de l'expedient sancionador.  
Tipus Resolució: Expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0912030002 
Assumpte:  Notificació d'embargament del compte  
Fets: 
La Sra. C. G. ha rebut una ordre d'embargament per una sanció de trànsit, l’administració 
que ordena aquest embargament és l’Ajuntament de Sabadell. Afirma que no te cap mena 
d'informació, que aquesta és la primera notificació que rep.  
Explica que no pot pagar el deute per que en aquest moment no te cap mena d’ingressos.  
Comentaris: 
El Síndic li recomana dirigir-se a l'administració del municipi de Sabadell, per consultar el 
seu expedient, quina va ser la sanció, quan li van notificar,etc...Si tot és correcte i en aquest 
moment no pot assolir el pagament del deute intentar fraccionar el deute. 
Ella es nega, no esta disposada en perdre el seu temps en fer aquesta consulta i com  no te 
ingressos, vol que la deixin en pau.  
El Síndic li informa del procés sancionador, de la seva obligació cap a l'administració i  dels 
seus drets, sinó esta d'acord sempre pot presentar les corresponents al·legacions. Ella no 
vol fer res, vol que la deixin en pau.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910230001 
Assumpte: Sanció de trànsit  
Fets: 
La interessada afirma que va estacionar el seu vehicle a una zona industrial, davant la  porta 
d'una empresa. El seu vehicle va ser sancionat i retirat per la grua, el motiu estacionar 
davant d'un gual senyalitzat correctament. 
Com no estava d'acord amb aquesta sanció, el mateix dia desprès de retirar el vehicle de 
les dependències municipals, va tornar al lloc dels fets per comprovar en quin lloc estava 
situada la placa, ja que en el moment en que ella havia aparcat no l'havia vist. 
Quan arriba troba a un operari de l'empresa que esta col·locant la placa en un lloc visible, li 
demana que s'aturi i truca als mossos perquè poguessin comprovar el que estava passant. 
Es van personar una patrulla dels mossos, i la propietària de l'empresa, els primers van dir 
que farien un informe i que havia de presentar al·legacions ja que la sanció era incorrecta, 
el gual fins aquell moment no estava correctament senyalitzar.  Va presentar les 
corresponents al·legacions que van ser desestimades.   
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informe a l’àmbit corresponent amb el prec de que es comprovin les 
dades que aporta la ciutadana, que són molt concretes i detallades.   
La resposta de la Regidoria la Regidoria de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana 
es favorable a la ciutadana i es procedeix a l'anul·lació de l'expedient sancionador, i 
s’ordena les gestiones oportunes per tal de retornar l'import de la denúncia pagada i la taxa 
de la grua.  
Tipus Resolució: Expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910070002 
Assumpte: Desacord amb el Cat Salut 
Fets: 
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El Sr. J.C. estava de vacances amb la seva dona, aquesta va caure, es va fracturar un peu  
i va haver de ser atesa a l'Hospital de la ciutat on es trobaven.  
Quan els hi van donar l'alta a l'Hospital van demanar una ambulància per tornar a Sant 
Cugat, l'interessat afirma que el metge li va dir que demanessin un taxi, i desprès 
reclamessin el seu import a la Seguretat Social. Ells així ho van fer. 
El Sr. J.C.  es va personar a les oficines de la Seguretat Social per reclamar la devolució de 
l'import del taxi i  el van informar que no podien atendre la seva sol·licitud, que la seguretat 
social no es feia càrrec d'aquesta mena de despeses.  
Comentaris: 
El Síndic informa que aquesta no es una queixa que pugui acceptar, no estar recollit dins 
del seu protocol, però davant de la preocupació de la persona fa una consulta a les oficines 
de la Seguretat Social, per esbrinar si es coherent el que el metge de l'hospital li va 
recomanar. 
Ens informen que l'únic transport que pot proporcionar la Seguretat Social és una 
ambulància, en cap moment desconfien de la descripció dels fets de l’interessat, però que si 
realment el metge  els hi va dir que demanessin un taxi, que aquest faci un informe on  ho 
acrediti. Llavors serà quan la Seguretat Social valorarà la sol·licitud d'aquesta persona. 
Tipus Resolució: S'informa a  l'interessat, que ens comunica que com ha de tornar a la 
ciutat on era de vacances farà aquest tràmit. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910270001 
Assumpte: Sanció estacionament 
Fets: 
La persona interessada ha rebut dues sancions d'estacionament; Una per estacionar el seu 
vehicle al carrer de Santa Maria, carrer de vianants i una altra al Pg. Antoni Gaudi, segons 
la sanció per estacionar a les zones destinades al pas de vianants.  
Aquesta persona pateix una discapacitat, valorada a l'any 2000, d'un 54%. Aquesta 
discapacitat li obliga a caminar amb crosses i fer desplaçament curts. Disposa de la 
corresponent targeta que li autoritza a aparcar en zona destinades a aquest fi,no la treu mai 
del vehicle. 
En el moment que li van imposar la  sanció al Pg. Antoni Gaudi va veure l'agent, segons la 
seva descripció dels fets,  li va indicar  que ella podia estacionar, concretament en el lloc de 
càrrega i descàrrega al costat de la biblioteca. La persona que l’atén a la biblioteca també 
va sortir indicant que aquesta persona, per la seva discapacitat física, podia aparcar.  
Ha presentat al·legacions que no han estat respostes, i per contra continua reben les 
sancions.  
Comentaris: 
Aquesta persona disposa de la corresponent autorització i la te col·locada a un lloc visible. 
Es sol·licita informació al respecte, Segons l'informe elaborat que la Regidoria de Relacions 
Institucionals i Seguretat Ciutadana, les dues sancions es donen de baixa desprès de 
valorar-ne les circumstàncies especifiques  d'aquest cas.  
Malgrat l’anul·lació de les dues sancions ens informen que la targeta de minusvàlid, no 
autoritza a estacionar en zones destinades a pas de vianants, com es el cas de la sanció 
imposada al costat de la biblioteca.   
S’informa del contingut d’aquesta resolució a la interessada.  
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0910280002 
Assumpte: Maltractes físics a una menor per part d’altres menors.  
Fets: 
Un ciutadà s'adreça al Síndic per exposar la seva preocupació perquè la seva filla, ha estat  
maltractada físicament per uns altres nois, d'edats semblants als de la seva filla. 
L'esperen a la sortida de l'escola o de l’acadèmia a la que assisteix a les tardes, la increpen 
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i es veu obligada a que un adult l'hagi d'acompanyar quan surt de casa. 
El pare ha presentat la corresponent denúncia davant el cos dels Mossos d'Esquadra i el 
motiu de la seva consulta es referent al fet que el director del centre on estudia la seva filla, 
segons la seva  
descripció dels fets, es nega a mantenir una entrevista amb ell. 
Comentaris: 
El Síndic l'informa que creu que el que ha fet es el més encertat posar la denúncia davant 
els Mossos d'Esquadra, que siguin aquests els que prenguin les mesures necessàries. 
Referent al tema del Centre Escolar, es fa una consulta al Departament d'Educació de 
l'Ajuntament, que ens informa que s'ha de dirigir i explicar aquests fets a la tutora de la seva 
filla, i al Director del Centre, que demani una entrevista i els aporti la còpia de la denúncia. 
S’informa al ciutadà. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0910280001 
Assumpte: Obres de la Rambla de Jaume Sabat 
Fets: 
Una veïna de la rambla de Jaume Sàbat i propietària d’un pàrquing en aquesta rambla, 
exposa la seva indignació per que sempre, diu, s'estan fent obres en aquest carrer. En 
aquest moment tornen a canviar el paviment. Afirma que l'Ajuntament no te en compte que 
hi ha una entrada de pàrquing, no adequa la zona d'obres per que els usuaris del pàrquing 
puguin entrar i sortir sense problemes. 
Diu que no vol fer malbé el seu vehicle i per aquesta raó, metres durin les obres llogarà una 
altra plaça de pàrquing a un altre lloc.  
Ha parlat amb els administradors que porten aquesta comunitat, ha expressat la seva 
queixa i  l’han informat que la resta de veïns, malgrat que saben que estan molestos amb 
les obres, no han fet cap queixa formal.  
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot atendre la seva queixa ja que no ha iniciat la via administrativa. 
Hauria de presentar una instància sol·licitant que es tingui en compte aquestes 
circumstàncies que explica, i que seria bo, que quan es va plantejar l'obra es tingués en 
compte l'entrada i sortida de vehicles i que es facilites aquestes maniobres.  
Tipus Resolució: No es pot acceptar la queixa no s’ha esgotat la via administrativa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911030001 
Assumpte: Inactivitat per part d’una gestoria  
Fets: 
Un senyor s'adreça al Síndic per exposar la seva queixa, fa tres mesos va contractar els 
serveis d'una gestoria que te la seva oficina a Granada per tramitar un document que li és 
urgent per tramitar la seva jubilació, concretament la partida de naixement.  
Malgrat que va fer el pagament d'aquest document per avançat i que l'ha reclamat en 
diferents ocasions aquest document, no ha obtingut cap mena de resposta.   
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot atendre la seva queixa, que l'ha de dirigir a l'OMIC. Amb la 
seva autorització es contacta amb aquest departament i s'acorda un dia de visita per 
començar a  tramitar l'expedient. 
Més tard l'OMIC ens informa que aquest ciutadà no ha assistit a l'entrevista que tenia 
concertada.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911030001 
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Assumpte:  Atenció rebuda per part d'un treballador de l'administració  
Fets: 
L'interessat afirma que ha estat tractat per menyspreu per una persona que en aquell 
moment treballa o fa un servei per l'Ajuntament, diu que no li ha parlat bé i que l’ha fet fora 
de l'oficina. Ell només volia que li expliqués quins són els tràmits i la forma lògica de 
presentar una denuncia davant d'un altre organisme.  
Comentaris: 
Se l'informa que malgrat que ell ha sentit vulnerat els seus drets, que aquesta persona, 
sembla segon la seva descripció dels fets, no ha actuat correctament, el Síndic no pot 
acceptar aquesta queixa. 
En primer lloc hauria de presentar una instància a l'Ajuntament explicant tots aquests fets i  
esperar la resposta d’aquesta.   
Ha entès la nostra explicació, i en tot moment ha estat una persona correcta i respectuosa 
cap a la persona que l'ha atès.  
Tipus Resolució: No es pot acceptar la seva queixa no s’ha esgotat la via administrativa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911030002 
Assumpte:  Problemes amb una companyia de telèfons 
Fets: 
Ens truca una senyora que no sap quines passes ha de donar per tramitar una baixa amb 
una companyia de telèfons que fins al moment tenia contractat el servei. 
Afirma que havia enviat la sol·licitud de baixa per correu certificat, que tenia el comprovant 
de la recepció, però continuava reben la corresponent factura. 
Havia intentat contactar via telefònica, però cada persona que l'atenia la informava diferent,  
que si falta un paper, que si falta una signatura, que només havia de presentar la baixa 
ocupant un full, etc...No sap que ha de fer.  
Comentaris: 
Se li informa que no podem atendre la seva queixa, que s'ha d'adreçar a l'OMIC, també se 
l’indica la forma en que pot sol·licitar dia d'entrevista i el correu electrònic per si vol fer la 
consultar utilitzant aquest mitja.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
Número expedient:  QEX0911300001 
Assumpte: Devolució permís d'obres 
Fets: 
L'interessat, en nom de l'empresa que representa,  havia sol·licitat un permís d'obra major, 
pagant el import corresponent. 
L'aprovació del projecte per part de l'administració va trigar un any, degut a aquest fet va 
perdre la possibilitat de finançament per poder realitzar l'obra i en els moments actuals de 
crisis no es realitzarà. 
Al setembre sol·licita la devolució del import pagat i no ha obtingut cap resposta. 
Comentaris: 
El Síndic estudia la documentació aportada, malgrat que aquesta la reclamació va ser 
presentada per l'interessat a l’administració al mes de setembre, encara no es pot dir que 
s'ha exhaurit la via administrativa.  
Es posem en contacte amb els tècnics municipals, per comprovar en quina fase esta 
aquesta reclamació. La resposta és immediata, l'informe que recull l'acceptació i en 
conseqüència la devolució del import d'obres esta pendent de la seva signatura, ens 
confirmen que en una setmana o 15 dies rebrà un escrit per que aporti les seves dades 
bancàries i fer efectiva la devolució. 
Tipus Resolució: S'informa al ciutadà.  
_______________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911060001 
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Assumpte:  Duplicitat sanció cívica i sanció de trànsit 
Fets: 
L'interessat va rebre des del l'Organisme de Gestió Tributaria una sanció en concepte 
d'haver circulat amb qualsevol classe de vehicle per la vorera o zona de vianants, sanció 
que va estar imposada a la porta del seu habitatge, concretament davant del gual de la 
casa. Va presentar al·legacions que havien estat desestimades.  
Mes tard rep una sanció cívica, precepte infringit semblant a l'anterior, haver utilitzat la via 
pública per a l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals) o per a reserves per a 
càrrega i descàrrega, sense llicència municipal o incomplint les condicions de la mateixa. 
Aquesta sanció va ser imposada el mateix dia, a la mateixa hora i pel mateix agent que 
l’anterior creant una duplicitat.  
Comentaris: 
El Síndic creu hi ha una duplicitat, el mateix fet no es pot sancionar dues vegades i en el 
mateix acte, però no pot intervenir, ja que encara no ha esgotat la via administrativa. De la 
primera sanció encara li queda la possibilitat de presentar un recurs de reposició i de la 
segona justament ha de començar la via administrativa, presentant al·legacions.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911060003 
Assumpte: Problemes llicència obertura d’un establiment 
Fets: 
L'interessat exposa que fa un any que va començar els tràmits per obrir un establiment 
comercial. 
Va presentar la corresponent documentació a l'Ajuntament que ha estat aprovat amb 
algunes modificacions. Del projecte original s'han hagut de fer modificacions que han estat 
acceptades i consensuades per les dues parts.  
El problema esta en les continues denuncies que presenten les seves veïnes que no estan 
d'acord amb el tipus de comerç que vol obrir, i presenten denúncies i al·legacions que 
aturen el procés.  
Comentaris: 
El Síndic no pot acceptar aquesta queixa, el problema el te amb una veïna, es un problema 
entre particulars.  
L'administració esta actuant correctament, vetllant per complir amb la normativa i respectant 
els termes establers, l'interessat reconeix aquest fet. No te cap queixa de les persones que 
l'han atès.  
Finalment el tema queda resolt, malgrat que la veïna ha posat un contenciós administratiu 
contra l’Ajuntament.   
Tipus Resolució: L’administració ha actuat seguint la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911040001 
Assumpte: Sanció de Trànsit  
Fets: 
Una veïna de La Floresta presenta una queixa referent a una sanció, qualificada de greu i 
segons consta a la butlleta per avançar a varis vehicles de forma que en presentar-se un 
vehicle en sentit contrari, el vehicle que avança no pot anar cap a la dreta sense perill per 
als vehicles avançats. Es un carrer de La Floresta.  
Afirma que mai ha pogut cometre aquesta sanció, fins el moment de rebre la notificació no 
sabia on era el carrer, el va buscar i va comprovar que per les característiques d’aquest 
carrar era impossible cometre la sanció descrita, el lloc és un carrer veïnal, estret, sense 
sortida nomes d’entrada als pàrquings dels habitatges.   
Havia presentat les corresponents al·legacions que havien estat desestimades.  
Comentaris: 
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El Síndic sol·licita còpia de la butlleta d'aquesta sanció i de l'informe emès per l'agent que 
suposadament  s'hauria d’haver ratificat en els fets per desestimar les al·legacions 
presentades per l’interessada.  
El Regidor de Relacions Institucionals i Seguretat Ciutadana informa que consultat els seus 
arxius, s'ha pogut comprovar que si bé la infracció es va cometre, va haver un error de 
transcripció de la via, tractant-se d’un altre carrer no l’indicat a la notificació que va rebre la 
interessada, l'agent es va rectificar, però no es va canviar a la base de dades, seguint els 
tràmits establerts en aquests casos. 
Malgrat tot, procediren a notificar a l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària, 
l'anul·lació de l'expedient sancionador, donant les ordres de retorn del import pagat per la 
ciutadana. 
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt favorablement per mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911100001 
Assumpte: Sanció de trànsit 
Fets: 
Un senyor presenta una queixa referent a una sanció imposada al seu fill, qualificada com a 
greu, segons la descripció de la sanció per conduir de forma manifestament temerària. Com 
el vehicle esta a nom d'una altra persona, van sol·licitar el canvi de nom, i alhora còpia de 
l'expedient, ja que no recorda haver comès una falta tant greu. 
Al no rebre còpia de l'informe policial sol·licitat, es persona a les oficines de la policia local, 
on una persona li dona còpia de la butlleta però en cap moment rep l'informe sol·licitat que 
el podria orientar sobre la sanció. També l'informen que aquesta sanció ha estat imposada 
pels Mossos d'Esquadra, on s'hauria de dirigir per fer qualsevol mena de reclamació.  
Es personà a les oficines dels Mossos d'Esquadra, que l'indiquen que el seu expedient es a 
trànsit.  En aquest moment ja li fan saber, la policia local i els mossos d'Esquadra, que 
presenti al·legacions que en document no consta quin es el motiu de se’l sancioni com a 
conducció temerària.  
Han presentat al·legacions fent constar les dades que manquen en aquest butlletí, però han  
estat totes desestimades.  
Comentaris: 
El Síndic valora la documentació aportada per l'interessat, sol·licita informació al Cap de la  
Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Cugat, que ens fa una breu aportació a 
l'expedient.  
S'informa a l'interessat.  
Com la  informació rebuda no és prou entenedora, es sol·licita informació a la Policia Local 
que ens fa arribar el document, que en el seu dia, al març del 2008 va signar l'agent que 
havia signat la  denúncia.  
S'informa a l'interessat de les dades que consten en aquest document, la descripció es 
detallada i clara, es proporciona a l'interessat còpia de l'expedient.  
L’interessat esta conforme amb la sanció i com esta a nom del seu fill li farà saber.  
Tipus Resolució: carta al ciutadà tancant l'expedient amb informació, l’administració ha 
actuat seguint la normativa vigent.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911060002 
Assumpte: Desacord amb una resolució presa per la Secretaria General 
Fets: 
El mes de març  va caure al carrer degut a l’escocell d'un arbre, que no estava ben indicat, 
en aquell moment no hi havia l’arbre, que podria ser indicatiu de l’escocell. El carrer 
s'estava urbanitzant. 
Va presentar la corresponent reclamació a l'Ajuntament, que ha estat desestimada, ell havia 
de posar més cura, era evident que el carrer estava en obres i havia de vigilar.   
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Comentaris: 
El Síndic estudia la documentació interessada per l'interessat. La darrera notificació li dona 
un mes per presentar el corresponent recurs, encara no s'ha esgotat la via administrativa.  
Se li informa d'aquest circumstància i presenta el recurs corresponent. 
Tipus Resolució: No es pot admetre la queixa, no s’ha esgotat la via administrativa  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911060001 
Assumpte: Pagament fraccionat sanció de trànsit 
Fets: 
L'interessat ha rebut una requeriment, avís d'embargament enviat pel XALOC ( Xarxa Local  
de Municipis de la Diputació de Girona, referent a una sanció de trànsit).  
No es nega a pagar la quantitat reclamada, però degut a la seva situació econòmica voldria 
sol·licitar un fraccionament.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que la llei recull la possibilitat de sol·licitar un fraccionament o 
ajornament  
del deute, que hauria de posar-se en contacte amb l'Organisme que li reclama la sanció i 
preguntar com s'ha de fer. A petició de l'interessat ens posen en contacte amb el Xaloc, que 
ens informen que la quota  
mínima per fraccionar són 150 �, que pot fer un pagament a compte, però no atura el 
procés.  
Tipus Resolució: S'informa al ciutadà 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911090001 
Assumpte:  Canvi de titularitat al Registre de la Propietat d'un habitatge  
Fets: 
Un senyor que ja s'ha adreçat al Síndic en altres ocasions, vol que se li indiqui qui són els  
passos a seguir per canviar l'habitatge on viu de nom del seu sogre, que va morir fa 30 anys  
a nom de la seva dona, que es l’única hereva i si per aquest canvi haurà de pagar l'impost 
de successions. 
Comentaris: 
Se li indica que ha d'adreçar-se al notari, ell serà la persona que la podrà assessorar 
correctament sobre aquest tema ja que la seva dona haurà de fer l’acceptació de l’herència. 
També se’l informa que l'impost de successions esta prescrit; desprès de 30 anys no haurà  
de pagar per aquest concepte, si per l’elaboració de la nova escriptura i  la inscripció en el 
Registre de la Propietat.   
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911090002 
Assumpte:  Atenció rebuda per un operador d'una empresa de telefonia 
Fets: 
La interessada vol presentar una queixa pel tracte rebut per l'operador d'una empresa de 
telefonia.  
Afirma que la van trucar per oferir-li una oferta, que la persona que lla va trucar, un home, 
es va dirigir a ella parlant en castellà, ella li respon en català, l'altre li diu que no l’entén de 
res. Com ella no canvia d'idioma, l'operador la insulta i li penja el telèfon. 
Comentaris: 
Se li informa que aquesta és una queixa que haurà de presentar a l'OMIC, se li proporciona 
el telèfon, la persona de contacte i el correu electrònic, per que pugui contactar amb ells. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient:  QEX0911130001 
Assumpte: Problemes ocasionats per l'arbrat públic 
Fets: 
La interessada afirma que hi ha un arbre del carrer de Valldoreix, que dona front a un dels 
balcons del seu habitatge, que esta ple d'insectes (vespes i abelles) i que l'impedeix poder 
gaudir del seu balcó i fins i tot ha de tenir la finestra tancada. 
Va presentar la corresponent instància el passat 15 de juny fent constar aquest fet. A l'estiu 
es va personar al seu habitatge un tècnic municipal, que va comprovar els fets que ella 
descrivia. 
Des d'aquest moment ja no te constància de res més.  
Comentaris: 
sol·licitud d'informació. Informe sobre la visita efectuada pel tècnic municipal a l'habitatge de 
la interessada i resolució presa per l'administració.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911160001 
Assumpte:  Soroll provocar per la zona  de joc infantil 
Fets: 
L'interessat es queixa del soroll provocat per la zona de jocs, contretament una planxa de 
metall  que els joves i adolescents, no els nens petits,com està manat, utilitzant a qualsevol 
hora del dia i de la nit, el soroll és constant i en diferents ocasions ha hagut de trucar a la 
policia, perquè fos ella qui obligués als nois a abandonar la zona de joc.  
Aquesta zona d’esbarjo esta destinada a nens de 3 a 6 anys, tal i com esta indicat a la 
mateixa zona, però a la nit no es respecta. 
Comentaris: 
La planxa metàl·lica s'ha fet malbé i per aquesta raó fa soroll, la solució radica en una peça 
que ha d'arribar d'Alemanya. Ell no aguanta més i creu que si l'Administració tingués 
voluntat de resoldre el seu problema encerclaria la zona fins la seva reparació correcta. 
El Síndic coneix el fet de que aquesta zona de joc, ja ha estat reparada i que els resultats 
no han estat els esperats. També te coneixement que realment s’està esperant, per la 
solució final del problema una peça que ha de ser portada des de l’Alemanya.  
Finalment la zona de joc es va reparar i durant un temps el problema ocasionat dels jocs 
metàl·lics ha estat resolt. El problema esta per l’ús indiscriminat de nois/noies més gran de 
l’edat permesa fins altes hores de la nit i que el fan malbé.  
Tipus Resolució: Pendent de resoldre 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911160001 
Assumpte: Funcionament del tanatori  
Fets: 
L'interessat es persona per presentar una queixa referent al servei rebut al tanatori d'aquest  
municipi. 
Ens informa que la seva mare ha mort a Terrassa, ella pagava una pòlissa per tenir coberta 
totes les despeses del seu enterrament. Segons el metge que va signar la defunció van 
traslladar-la al Tanatori de Terrassa, va informar que la llei així l'obligava,  i amb 
posterioritat al municipi de Sant Cugat, havent de pagar els serveis dels dos tanatori 
incrementant la despesa inicial. Amb aquesta despesa, sembla que extra, varen reduir el 
servei contractat, menys flors i sense cotxe pels acompanyants.  
Aquesta persona qualifica l'actitud dels Tanatoris com de màfia consentida i que l’ha 
perjudicat.  
Comentaris: 
Sembla que hi ha un problema amb l'empresa on la seva mare tenia contractada les 
despeses de l'enterrament i que potser sigui aquesta la que no ha complert amb el que 
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havia contractat. Se li recomana dirigir-se a l'OMIC, ens informa que ja ho ha fet però 
insisteix en l'afany dels tanatoris de cobrar per duplicat. Davant del desconeixement del 
funcionament, ens informem directament d’una empresa funerària que ens indica que quan 
una persona mort, la família es lliure de portar-la al tanatori que més li convingui, que en 
cap moment s'ha de portar al de la localitat on s'ha produït la defunció.  
Desprès d'aquesta informació queda clar, que els dos tanatoris han cobrat, lògicament per 
la tasca realitzada. L'error va ser del metge que va signar la defunció i que va informar 
d'aquesta obligació errònia a la família.  
Tipus Resolució: S'informa a l'interessat per que el mateix prengui les mesures que cregui 
més adients. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911160002 
Assumpte: Problemes amb una factura per un servei contractat per un menor 
Fets: 
La interessada s'adreça al Síndic per exposar la seva preocupació pel requeriment, 
telefònic, d’un deute per la contractació d'un servei efectuat per seu fill, aquest en el 
moment dels fets, tenia 10 anys, va contractar per Internet el servei d'una empresa, la 
família no te clara la seva finalitat. El nen no va dir res als pares, ni ha fet servir cap servei 
ni prestació  que suposadament va contractar. 
Els pares s’assabenten del fet desprès de la trucada telefònica d'un advocat de l'empresa 
que els hi reclama 1.200 �, en concepte d'aquestes factures que ho han estat pagades, la 
forma de pagament havia de ser transferència bancària, i esta clar que el nen no ho podia 
fer. 
En el moment de la contractació el nen va fer servir les seves dades, nom, el seu número 
de DNI, es obvi que amb aquestes dades l'empresa no podia saber si el contractant era 
major o menor d'edat.  
Els pares van voler obtenir més informació, es van adreçar a la persona que els hi va fer el 
requeriment telefònic, aquesta persona els informa que aquesta informació, entre l'empresa 
i el client no la poden donart. La informació que han pogut aportar és la descripció dels fets 
per part del nen i el que han pogut consultar a la pagina web de l'empresa.  
Comentaris: 
S'informa a la interessada que s'ha de dirigir a l'OMIC, es fa una primera consulta i la 
responsable d'aquesta informa que el més adient es que aquesta senyora sigui atesa per 
l'advocada del servei, que la podrà assessorat i indicar-li quines són les passes a seguir a 
partir d'aquest moment, li donen  dia i hora de visita per l’advocada.  
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0911160003 
Assumpte: Queixa referent a una benzinera instal·lada al municipi 
Fets: 
Una parella exposa el problema ocasionat per un túnel de rentant de cotxes situat a una 
benzinera, informen que en  passar el seu vehicle pel túnel de rentat, es va trencar un dels 
neteja parabrises. El propietari de l'establiment els hi va dir que no hi havia cap problema, 
que assumiria la despesa. 
Van sol·licitar el pressupost de la reparació que van portar a l'establiment, l’encarregat va 
pagar l’import pressupostat.  En el moment de la reparació i al desmuntar la peça s'adonen 
que també esta trencat per dins i que la reparació pujarà més de l'estipulat en el 
pressupost.  La família torna a informar al titular de la benzinera i en aquesta ocasió és 
l'empresa asseguradora la que gestiona el tema.  
La reparació és cara, és un vehicle americà i les peces s'han de demanar expressament. 
Finalment l'asseguradora accepta pagar una part d'aquesta reparació, quedant una 
diferència d'uns 100 � que no vol assolir.  
Comentaris: 
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El Síndic els hi recomana dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidors, és 
una queixa que han de valorar en aquest servei. S'informa la forma de contactar i de 
sol·licitar hora per la visita.  
Tipus Resolució:. Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911250001 
Assumpte: Desacord funcionament adjudicació dels habitatges de PROMUSA 
Fets: 
Una adjudicatària d'una habitatge de PROMUSA, presenta la seva queixa referent a la 
modificació de la normativa per l'adjudicació dels habitatges per part de Promusa. 
Ella va ser adjudicaria d’un pis a l'any 2005, en un primer moment va sol·licitar un pis de 3 
habitacions, ja que malgrat en aquell moment estava sola, suposava que aquesta situació 
canviaria. Se li va negar, per que la normativa aplicada en aquell moment concretava que 
una persona sola, havia de ser adjudicatària d'un pis de 2 habitacions, ho va acceptar. 
Abans de signar l'escriptura de compra - venda, s'assabenta, per altres  veïns que aquesta 
normativa ha variat, un adjudicatari, sol sense família, pot optar a un habitatge de 3 
habitacions.(en la mateixa promoció d’habitatges)  La seva situació personal ha canviat, te 
parella i esta esperant una criatura, en aquest moment la seva necessitat, que ja va 
exposar en el seu moment, esta justificada. Però des de PROMUSA li informen que són 
normatives diferents, quan ella va optar per l'habitatge, hi  havia una norma que es va 
aplicar, i en l'actualitat aquesta normativa ha canviat. 
Comentaris: 
El Síndic li informa que no pot acceptar la seva queixa. L'administració no ha vulnerat el 
seus drets, nomes ha aplicat la norma establerta i aprovada en cada ocasió.  
Ella ha tingut la mala sort que la norma, les clausules del contracte que va signar en aquell 
moment, l'impedia optar per un pis mes gran. Norma que ha estat modificada.  
Se li recomana sol·licitar entrevista amb la Regidora responsable d'aquesta empresa i 
exposar la seva queixa per intentar trobar una solució, la interessada afirma que encara hi 
ha habitatges d'aquesta promoció sense adjudicar.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat, l’administració ha actuat seguint la 
normativa vigent, s’envia resum d’aquest expedient a la Regidoria corresponent pel seu 
estudi.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911300002 
Assumpte: Sol·licitud d'acreditacions per estacionar en zona blava i zona de càrrega i 
descàrrega pels treballadors sanitaris. 
Fets: 
L'interessat, metge del cap, informa dels problemes de mobilitat que tenen els Serveis 
Sanitaris Públics de la ciutat per poder realitzar l’Assistència Domiciliaria.  
Els metges i les infermeres que realitzen aquest servei es desplacen amb el seu vehicle,  i 
moltes vegades es troben que han estat sancionats o els seus vehicles han estat retirats 
per la grua.  
De la mateixa forma tenen problemes per entrar a les zones de vianants controlades per 
pilones quan no es l’horari permès, per la càrrega i descàrrega.  
Els metges i infermeres sol·liciten disposar d’unes acreditacions per no patir aquests 
problemes a alhora de realitzar la seva tasca. Acreditacions que els hi permeti la lliure 
circulació i l’estacionament en zones reservades. Aquesta solució sembla no convencé a 
l’administració pensant que es pot fer un us abusiu d’aquestes acreditacions.  L’equip 
sanitari esta disposat a crear una sèrie de controls per que en es pugui comprovar la seva 
activitat i el bon ús d’aquestes acreditacions.  
Comentaris: 
El Síndic informa d’aquesta queixa directament a la Regidoria de l’Àrea del Servei a la 
Ciutadania, exposant la importància de que tots els membres del servei sanitari d’aquest 
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cap (en concret 39)  disposin de la corresponent autorització per poder realitzar la seva 
feina diària. 
De la mateixa regidoria ens informen que han rebut aquesta queixa per part del Director del 
Centre i esta en estudi. Amb posterioritat ens informen que han arribat a un acord amb el 
director del Cap, s’ha ampliat el nombre d’autoritzacions que en un principi estaven 
disposats a donar, però no s’accepta que cada membre del personal tingui una, disposaran 
d’un número limitat que queda a disposició del Centre. Ens informen que es farà un 
seguiment de l’evolució de l’ús d’aquestes targes i es faran les actuacions que calgui en 
cada cas, per que la situació sigui satisfactòria.  
S’informa a la persona que havia presentat la queixa en aquesta institució, no creu que 
sigui la millor solució ja que amb el número de sanitaris que passen esporàdicament pel 
centre es perdran fàcilment.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911180001 
Assumpte:  sanció cívica 
Fets: 
L'interessat presenta una queixa referent a una sanció cívica, imposada per estacionar el 
seu vehicle damunt la gespa i segons la descripció del fet sancionat "malmenar elements de 
jardineria" 
El ciutadà confirma que el seu vehicle estava estacionat incorrectament, de manera 
irregular a sobre d'un parterre, però que en cap moment va malmenar elements de 
jardineria, ja que en el lloc dels fets, no hi ha res. Potser la voluntat de l'administració hauria 
estat que al lloc dels fets hi hagués gespa, però en el moment dels fets i actualment hi ha 
terra. 
Comentaris: 
el Síndic estudia la documentació aportada pel ciutadà. La sanció sembla desmesurada pel 
fet realitzat. El vehicle estava estacionat en un lloc prohibit, però en cap cas es pot dir  que 
va malmenar elements de jardineria, per que aquests són inexistents.  
Pot ser el mes recomanable, en aquest cas hauria estat més adient aplicar el Reglament 
general de circulació i no pas l'Ordenança Municipal de convivència. La sanció es 
desmesurada i no proporcional al fet. 
Malgrat que el ciutadà ha presentat al·legacions que han estat desestimades se'l recomana 
presentar el corresponent Recurs de Reposició i esgotar la via administrativa, serà en 
aquest moment quan el Síndic podrà atendre la seva queixa.   
Tipus Resolució: Desestimar no s’ha esgotat la via administrativa. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911300003 
Assumpte: Caiguda a la via pública 
Fets: 
L'interessat ens informa que ha presentat una reclamació patrimonial, pels danys que ha 
patit per una caiguda que va tenir  lloc a la via pública, afirma que caminava pel un carrer 
cèntric i de vianants quan va caure, afirma que hi havia un forat a terra. En la seva 
reclamació va aportar tota la documentació que acreditava aquests fets i encara no havia 
obtingut resposta. 
A conseqüència d’aquesta caiguda es va trencar una cama i va haver d’anul·lar un viatge 
que tenia programat.  
Comentaris: 
Malgrat que encara no s’ha esgotat la via administrativa, l'administració te fins a 6 mesos 
per respondre la seva sol·licitud i encara no s’ha exhaurit, des de l’oficina del Síndic es fa 
una consulta telefònica, per conèixer en quina situació es troba aquest expedient.   
Esta pendent de rebre informe sol·licitat, ja s’ha efectuat la corresponent inspecció del lloc 
on va caure el ciutadà i segons ens informen es tracta d’un escocell.  
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Es comenta aquesta informació amb el ciutadà que confirma aquesta informació però 
aporta el fet de que no hi havia cap arbre i no estava senyalitzat o protegit.  
Se li recomana esperar la resolució de l’administració i esgotar la via administrativa.   
Tipus Resolució: Expedient desestimat no s’ha esgotat la via administrativa. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911250002 
Assumpte:  Sanció estacionament 
Fets: 
L’interessat va estar sancionat per estacionar el seu vehicle, segons les dades que consta a 
la sanció, en una zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids.  
Segons la descripció dels fets ell va estacionar en zona blava, va treure el tiquet 
corresponent i el va col·locar en el parabrises del vehicle. Abans d’esgotar el temps permet 
va tornar al seu vehicle,comprovant que havia estat sancionat, sorprès va preguntar al 
vigilant de la zona, que li va recomanar presentar una reclamació. Ho va fer i amb 
posterioritat va rebre la desestimació a les seves al·legacions.   
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte. Els informes rebuts, concorden  amb la descripció 
efectuada per interessat, per error aquest estacionament estava senyalitzat com a zona 
blava, pintat a terra de blau, malgrat que hi havia una senyal vertical que indicava que era 
estacionament reservat per minusvàlids. Amb posterioritat a la sanció es va corregir aquest 
error, i es va senyalitzar a terra correctament. S’ha accepta l’informe del Síndic i s’anul·la 
l’expedient sancionador. 
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0911270001 
Assumpte:  Construcció il·legal per part del veí 
Fets: 
La interessada és queixa de que el veí del primer ha construït en el seu jardí una edificació, 
que malgrat que queda per solta l'alçada del seu balcó, l'impedeix la visibilitat. Ella creu que 
aquesta construcció és il·legal i ha presentat una instància a l'Ajuntament. 
El personal tècnic municipal s'ha desplaçat al seu domicili hi comprova la veracitat dels fets 
denunciats.  
Comentaris: 
El Síndic li informa que ha actuat correctament, primer ha de presentar la queixa a 
l'administració, que ja ha respost, ha fet la inspecció i ara ha d'esperar la seva resolució. El 
Síndic no pot actuar fins que no s'esgoti la via administrativa iniciada, o finalitzada aquesta 
la resolució i creu que vulnera els seus drets.  
Tipus Resolució: Expedient desestimant no s’ha esgotat la via administrativa 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0912030001 
Assumpte: Enderrocament porxo il·legal 
Fets: 
La interessada ens explica que ha efectuat unes obres al seu habitatge sense tenir 
l'aprovació de la llicència  definitiva, això ho reconeix i accepta l'administració hagi aturat 
l'obra. 
El motiu de la seva consulta es el següent: al jardí de la seva finca, havia ja construït un 
porxo, una teulada amb quatre columnes, van aprofitar aquest espai per fer un quartet 
d'obra, per ubicar la maquinaria de la caldera i altres eines. Aquest espai també estan 
obligats a enderrocar-lo.  
Ella esta d'acord en enderrocar l'obra nova, però voldria no haver de enderrocar el porxo 
original (la teulada amb les columnes). Coneix que no compleix la normativa, però vol 
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intentar una solució.  
Comentaris: 
El Síndic estudia el cas. Es comprensible i normal que l’Ajuntament els hi faci enderrocar la 
construcció per la qual no tenen i no han demanat llicència, i que també és molt difícil la 
seva legalització, ja que no compleix la normativa vigent. Per una altra banda les 
característiques físiques de la finca, podrien fer viable aquest permís ja que el desnivell 
arriba fins als 6 metre, en cap moment molesta al veí, ni el perjudica. 
La interessada te una entrevista amb un tècnic municipal, se li recomana estudiar amb ell 
aquesta possibilitat.  
Tipus Resolució: Expedient tancat com assessorament.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912150001 
Assumpte:  Manca de resposta al seus escrits 
Fets: 
La interessada, que ja s’adreçà al Síndic en unes altres ocasions, presenta una queixa 
referent a l'ocupació de la via pública per part d'un establiment comercial, concretament un 
bar. Ella creu que l'establiment col·loca les taules al carrer sense tenir en compte que han 
de passar els vianants i no deixa lloc a la vorera per que aquests pugin transitar lliurament. 
Va presentar una instància que no ha estat contestada.  
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte.  
Tipus Resolució: Pendent de resposta  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0912040001 
Assumpte: Problemes amb una empresa de telefonia  
Fets: 
Una veïna de Sant Cugat va contractar els serveis d'una companyia telefònica, telèfon fixe i 
Internet, desprès d'uns mesos de no pagar cap factura, per que no l’enviaven malgrat que 
ella la reclamava constantment, sol·licita la baixa per contractar els serveis d’una altra i li 
denegen. 
Ella entén que li denegen per que existeix un deute, que torna a reclamar, però que la 
companya continua sense notificar-li.  Un mes desprès sense ella haver tornat a demanar el 
canvi, li fan. Mesos desprès li reclamen el deute, més els interessos i les despeses, ella no 
esta d'acord amb pagar les despeses econòmiques ocasionades per l’endarreriment, ja que 
sempre ha tingut la voluntat de pagar però mai li enviaven el rebuts.   
Comentaris: 
El Síndic informa que no pot atendre la seva queixa, per no ser de la seva competència, 
que l'ha d'adreçar a l'OMIC. Amb la seva autorització es sol·licita hora d'entrevista amb 
aquest servei. 
Tipus Resolució: Es tanca l'expedient com a assessorat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912040001 
Assumpte: Manca de resposta municipal  
Fets: 
La interessada ens informa que el 23 de juliol de 2009 va presentar una reclamació a 
l'Ajuntament, sol·licitant la devolució del import d'un curset que no va realitzar o que aquesta 
quantitat fos retinguda per l'administració fins el moment que ella tornes a fer un altre 
curset. No ha rebut cap mena de resposta. 
Comentaris: 
El Síndic sol·licita informació al respecte a l’Àmbit corresponent. Des de l’àmbit de Cultura, 
Esports, Educació i Joventut s’elabora un ampli informe, on cronològicament es descriu els 



� ���

fets que varen ocasionar la queixa presentada per la interessada. L'informe conclou amb la 
devolució del import pagat a la interessada 
Recomanació: 
Valorar la importància d'agilitzar els temes administratius, aquesta senyora no estava 
disgustada per la manca de devolució, sinó per la manca de resposta a les seves 
al·legacions.  
Tipus Resolució: Finalització expedient resolt mediació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0912160001 
Assumpte: Problemes contracte de lloguer 
Fets: 
La Sra. M.S. s’adreça al Síndic exposant la seva queixa respecte a la propietària de 
l'habitatge amb la qual ha signat el contracte de lloguer.  Afirma que va signar el contracte 
de lloguer amb la condició de poder gaudir del pis al mes de desembre i la propietària vol 
cobrar-li el mes de novembre, mes en que ella no ha estat a l’habitatge, a més a més 
d'altres despeses que ella creu que han d'anar a càrrec de la propietària.  
Comentaris: 
El Síndic informa que aquesta queixa no es de la seva competència, que no pot acceptar-la. 
Li recomana llegir be les clausures del contracte, contrastar-les amb la propietària de 
l'habitatge i davant dels dubtes que pugin sorgir dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al 
Consumidor.  
En data 29 de desembre ens torna a posar en contacte amb aquesta Institució. 
Malauradament s'ha quedat sense feina i ha d'abandonar el pis, vol que la propietària 
d'aquest no la sancioni per haver incomplert el contracte. El Síndic li torna a informar que no 
es de la seva competència , que parli amb la propietària, l'expliqui en la situació en que es 
troba i es probable que puguin arribar a un acord.  
Segons converses posteriors,  la propietària va comprendre el fet de que aquesta senyora 
s'havia quedat sense feina i va acceptar rescindir el contracte, sense penalització i 
retornant-li la fiança. Aquesta devolució desprès no es va fer efectiva, ja que la llogatera no 
va entregar les claus el dia acordat, malgrat que ja no vivia a l'habitatge.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com assessorat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912160001 
Assumpte:  Augment de l'IBI 
Fets: 
L'interessat presenta una queixa pel desmesurat augment de l'Impost de Bens Immobles, 
afirma que no es correspon amb la realitat econòmica del moment. La revisió es va efectuar 
en un moment econòmicament bo, i segon ell, es van inflar els preus.  
Creu que, el més raonable, es adequar el valors a l'època de crisis, tornant a fer una altra 
revisió cadastral.  
Comentaris: 
El Síndic l'informa que no pot acceptar la seva queixa, no es de la seva competència. 
Malgrat aquest punt l'informa de la darrera revisió cadastral que es va efectuar a Sant 
Cugat, l'adequació progressiva de la nova valoració i la tasca que esta fent l'Ajuntament 
amb el tipus impositiu aplicat a la fi de no augmentar desproporcionadament la quota de 
l'IBI.  
Tipus Resolució:  Es tanca l’expedient amb informació  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912210001 
Assumpte: manca d'informació per part de l’administració. 
Fets: 
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Els veïns del sector set de Mira-sol afectats per la urbanització del carrer d'Alps i adjacents, 
mostra la seva queixa, segons la seva descripció dels fets,  per la poca consideració i 
valoració que té aquest ajuntament envers als veïns, respecte a la informació i el 
procediment de tot el projecte. 
Els veïns varen crear una comissió de representats per estar informats durant tot el procés. 
Al principi afirma que fa estar citat amb Promusa per dues reunions i els hi van explicar el 
projecte. Promusa va convocar dues reunions més,  que van ser anul·lades. L'ajuntament 
convoca una altra reunió al juny de 2009, els veïns no estan d'acord amb el  pressupost 
ni amb l'obra a realitzar, l'ajuntament proporciona un calendari a seguir de  reunions 
periòdiques i adjudicacions de tot el projecte.  
A partir de la darrera reunió, no han tingut més informació, cap persona en representació de 
l'administració s'ha posar en contacte amb ells per informar que s'havien suspès l'obra per 
un problema de falta de recursos econòmics.  
Els veïns han sol·licitat una nova reunió amb la Tinenta d'Alcalde de l'Àmbit corresponent, 
sense cap èxit, i sol·liciten la col·laboració del Síndic.  
Comentaris: 
El Síndic, aprofitant que hi haurà Consell de Districte a Mira-sol acorda trobar-se amb els 
afectats, per problemes d'agenda es no es pot tenir aquesta entrevista. Mitjançant conversa 
telefònica, l'interessat comunica al Síndic que en aquest Consell els hi van assegurar que 
podrien mantenir una entrevista amb la Regidora, i que per aquesta raó  deixaven per més 
tard la intervenció del Síndic. Esperant aquesta trucada i el resultat de l'entrevista.  
Tipus Resolució: Expedient tancat desestimen interessat  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912210002 
Assumpte: Sancions de trànsit 
Fets: 
La interessada afirma que li han posat dues sancions pel mateix concepte i que ho troba 
improcedent, concretament per no haver passat la corresponent inspecció tècnica del 
vehicle.  
Comentaris: 
El Síndic estudia la documentació aportada per la ciutadana i determina que l'actuació de la 
Policia és totalment correcta. 
És veritat que la sanció és pel mateix concepte. No haver passat la corresponent ITV del 
vehicle, però aquesta es va caducar a l'any 2007, a l'any 2008 la sancionen per aquest fet, i 
amb posterioritat, a l'any 2009 la tornen a denunciar. La senyora ho entén perfectament. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0912160002 
Assumpte: Problemes comunitat de veïns 
Fets: 
Una veïna de Sant Cugat s'adreça al Síndic per exposar-li la seva disconformitat amb 
l'actuació de la comunitat de veïns, a la qual pertany,  concretament amb l'administrador, 
creu que no porta la documentació i els comptes correctament, i els demana sempre més 
diners del que s’ha aprovat amb anterioritat a les corresponents juntes de veïns. L'habitatge 
esta situat en un altre municipi. 
Comentaris: 
El Síndic l'informa que no pot atendre la seva queixa, ja que no és l’administració local la 
que ha pogut vulnerar els seus drets, sinó una empresa.  
El més correcte seria demanar consell a l’OMIC, al tractar-se d’un altre municipi, Sant Feliu 
de Guíxols, amb col·laboració amb el 010 se li proporcionar els telèfons de l’OMIC, més 
propera i la del col·legi oficial d’Administradors  de Girona. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a assessorat  
_________________________________________________________________________ 
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Número expedient:  QEX0912210003 
Assumpte: Queixa respecte a l'actuació d'un agent de policia 
Fets: 
Una ciutadana s'adreça a Síndic per presentar una queixa referent a l'actuació d'un agent 
de la policia local. 
La interessada afirma que tenia el seu vehicle aturat davant de l'escola on estudien els seus 
fills, que no va veure com un agent l'indicava que avances i aquest, per cridar la seva 
atenció, va donar un cop bruscament al capó del seu vehicle. 
Va preguntar a l’agent el motiu pel qual havia donar aquest cop al vehicle i l'agent cridant-li 
va dir que havia desobeït les seves ordres.   
Amb posterioritat ha rebut dues sancions, una per desobeir les ordres de l'agent i una altra 
per no respecta la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat.  
No esta d'acord amb les sancions ni amb l'actitud de l'agent i presenta la mateixa queixa 
que ha fet davant del Síndic, a la Policia Local i a l'Alcalde. 
Comentaris: 
El Síndic l'informa que no pot atendre la seva queixa, que encara no s'ha esgotat la via 
administrativa, no ha donat temps a l'administració a respondre les seves al·legacions, les 
tres queixes es van presentar alhora. 
La interessada entén els raonaments del Síndic, i acordem quedar a l'espera de la resolució 
municipal.  
Tipus Resolució: Expedient desestimat no s’ha esgotat la via administrativa.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912220001 
Assumpte: Sanció cívica 
Fets: 
Una ciutadana presenta una queixa referent a una sanció per infracció de l'ordenança de 
convivència ciutadana, en concepte d'haver distribuït i/o col·locar publicitat i propaga a la via 
publica o a les bústies sense llicència. 
Ella afirma que no ha contractat cap servei per repartir propaganda,  el seu establiment és 
petit,  familiar, no es pot permetre una despesa com aquesta. Si que disposa dins del seu 
establiment, al taulell d’unes targes de visita,  amb informació de l’establiment i un val de 
descompte. Aquestes son a disposició de la seva clientela.  
Havia presentat al·legacions que van ser desestimades. 
Comentaris: 
El síndic sol·licita informació al respecte a l’àmbit corresponent. La resposta ha esta que la 
sanció imposada és correcta, es va recollir propaganda de l’establiment d’aquesta 
ciutadana als parabrises d’uns vehicles que estaven estacionats a la via pública,  no es 
determina la quantitat de fulletons/ targetes que s’han trobat i que podrien donar més 
validesa a la sanció.  
El Síndic no esta d’acord amb la resolució.  
Tipus Resolució: Pendent de resolució 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912220002 
Assumpte:  Taxa ocupació via pública 
Fets: 
La interessada presenta una queixa referent a un deute que li reclamen des de l’ajuntament 
de Castelldefels, ja que ella creu que no és correcte. Ha rebut una liquidació en concepte 
de taxa per ocupació de la via publica de la qual no ha pogut gaudir. Va sol·licitar una 
llicència d’obertura d’un establiment  (bar)  i la sol·licitud d’ocupació de la via pública per 
col·locar taules fora de l’establiment, a l’any 2008,  els tràmits administratius es van demorar 
i quan finalment li van concedir la llicència d’obertura de l’establiment ella havia decidit 
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rescindir el contracte de lloguer. A més a més es dona la circumstància que aquesta taxa, 
sembla per la descripció de la liquidació, correspon a l’any 2009. 
Comentaris: 
El Síndic l'informa que no pot atendre la seva queixa, ja que no és de la seva competència, 
no pot actuar fora de l'administració de Sant Cugat. 
Li recomana presentar una instància a l'Ajuntament de Castelldefels explicant els fets, que 
ella va llogar un establiment amb la intenció d'obrir un bar, que va presentar la corresponent 
sol·licitud de  llicència d’obertura i per l'ocupació de la via pública, que la llicència es va 
demorar molt i finalment va haver de cancel·lar el contracte de lloguer. Aquesta instància 
hauria d’estar acompanyada de la documentació que ho acredita i que la ciutadana ha 
aportat davant del Síndic. Tot això dins dels termes legals establerts.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat.  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX0912220003 
Assumpte: Sol·licitud devolució import d'una prova a la Seguretat Social  
Fets: 
La interessada s'adreça al Síndic exposant el seu malestar per la negativa de la Seguretat 
Social a abonar l'import d'unes proves que li van efectuar al seu marit.  
El seu marit patia una malaltia greu que s'havia agreujat darrerament, havien d'operar-lo 
però aquesta operació no es podia fer sense efectuar una prova, que la Seguretat Social 
creia important i necessària, però que no donava ordre per efectuar-la. 
Segons relata la interessada, veien que la salut del seu marit s'anava deteriorant, va optar 
per fer aquesta prova en un centre privat i aportar-la a la Seguretat Social, que fent servir 
els resultats d’aquesta finalment es va efectuar l’operació.  
Posteriorment va sol·licitar que la Seguretat Social li abones l'import de la prova, que havia 
estat imprescindible per que els poguessin operar al seu marit, i es van negar. Ells 
interessats són pensionistes i aquesta prova va suposar una despesa important. 
Comentaris: 
El Síndic l'informa que no pot atendre la seva queixa, ja que no es de la seva competència, 
però si ella esta d'acord es pot trametre al Síndic de Gregues de Catalunya, que disposa de 
la figura del Defensor del Pacient, per que estudií el seu cas. 
La senyora esta d'acord i es concreta un dia per l'entrevista, aquesta s'ha de suspendre per 
la mort del seu marit, amb posterioritat tornen a concretar una altra entrevista on es recull 
tota la documentació  que aporta la interessada i que acredita el motiu de la seva queixa.  
El Síndic de Gregues de Catalunya resolt aquest expedient, malauradament no poden 
decidir que ha hagut un greuge, la informen que la seva institució ja ha efectuat 
reclamacions  i suggeriments al respecte, per casos molt semblants, per no han estat 
acceptades i es continua abocant als pacients que han utilitzat els serveis sanitaris privats a 
provar, davant la jurisdicció social, la necessitat immediata, urgent i vital de 
l'assistència,l’únic motiu de  rescabalament actualment 
Tipus Resolució: Finalització expedient . Expedient tramès al Síndic de Gregues de 
Catalunya. 
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  ASS0912210001 
Assumpte: Aclariment document administratiu 
Fets: 
Una veïna de Sant Cugat aporta documentació relativa a la sol·licitud de baixa d'un gual. 
Per motius de salut ja no pot utilitzar el seu vehicle i per aquesta raó vol donar de baixa del 
gual i d'aquesta forma estalviar-se despeses innecessàries (és pensionista) Es va personar 
a l'Ajuntament per aquest tràmit, va presentar la sol·licitud i algú li va informar que havia de 
notificar la baixa a l'Organisme de Gestió Tributaria i portar la placa a l'Ajuntament,  així ho 
va fer.  
Ha rebut l’import corresponent al darrer trimestre del gual i una notificació municipal que 
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l'indica que ha de fer per donar de baixa el gual definitivament, ella pensava que ho havia 
fet tot el que l’havien indicat.  
Comentaris: 
El Síndic examina la documentació que aporta la interessada. La notificació municipal li 
indica clarament que ha de restablir la vorera, cosa que ella diu que fins ara ningú no li 
havia explicat,  que no pot fer ja que no te prou ingressos.  
No te sentit que notifiqui la seva sol·licitud de baixa a l'Organisme de Gestió Tributaria, ja 
que és l'Ajuntament qui ha de notificar el cens i les possibles modificacions.  
Per una altra banda el rebut d'aquest darrer trimestre és correcte, els tràmits els ha fet dins 
d'aquest. La ciutadana agraeix l'explicació i intentarà veure com pot resoldre el tema 
d'aixecar la vorera. 
Uns dies desprès ens informa que ha acordat que li col·locaran una pilona, de forma que no  
pugui entrar i sortir cap vehicle ella esta d'acord, així es pot resoldre el seu problema i no ha 
de fer una despesa econòmica que no pot assolir.  
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat  
_________________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX1002030005 
Assumpte: Hípica il·legal 
Fets: 
Un ciutadà envia un correu electrònic, adreçat a diferents organismes alhora (Sindic de 
greuges de Catalunya, administració local, Sindic de greuges municipal) on denúncia la 
situació d'una hípica, que afirma que és il·legal. Afirma que ha notificat aquesta situació en 
diferents ocasions a  l'administració, però que no ha obtingut cap mena de resultat i aquest 
és el motiu pel qual a fet aquest correu massiu. 
El ciutadà expressa la seva disconformitat amb el funcionament d’aquesta activitat, afirma 
que els titulars han ampliat la superfície dedicada a l’activitat tallant arbres, deixant 
emmagatzemada la palla en qualsevol lloc, sense tenir cura de les mesures de seguretat ni 
sanitàries, no recullen els excrements dels animals provocant mals olors, etc.... 
Comentaris: 
El Síndic es posa en contacte telefònic amb l'interessat. L'informa que ha de decidir on vol 
presentar la seva queixa, ja que de la mateixa forma que ho ha enviat al Síndic de Greuges 
de Sant Cugat ho ha fet al Síndic de Gregues de Catalunya, per no duplicar l'expedient. 
Decideix que la presenta a Sant Cugat i s'acorda un dia de visita, per que aporti la 
documentació que acredita la seva queixa. 
Un dia abans de l'entrevista l'interessat torna a trucar informant que l’anul·la, que  des 
del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament s'han posat en contacte amb ell, per 
informa-li que han fet una primera inspecció detectant que no és una hípica familiar tal i 
com havien declarat els titulars.  
El síndic i l’interessat decideix no continuar amb l’expedient de queixa i donar temps a 
l'administració per resoldre el motiu que la va originar.  
Tipus Resolució: És tanca l'expedient.  
______________________________________________________________________ 
 
Número expedient:  QEX1002030001  
Assumpte: Sanció estacionament zona càrrega i descàrrega 
Fets: 
Van estacionar el vehicle de l'empresa en zona de càrrega i descàrrega. La Policia, 
juntament amb la grua municipal, varen retirar el vehicle de l'estacionament, malgrat que la 
llei permet un estacionament de 30 minuts, per efectuar la càrrega i descàrrega. Els 
operaris de l'empresa, segons la seva descripció dels fets,  van voler parlar amb l'agent, 
ensenyant la documentació del vehicle que acreditava el fet de és un vehicle d'empresa. No 
estan d'acord amb la sanció, presentant una instància explicant els fets, alhora reben la 
corresponent sanció des de l'Organisme de Gestió Tributaria a nom de l'empresa de 
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leassing.  
Comentaris: 
El Síndic no pot acceptar aquesta queixa, encara no s'ha esgotat la via administrativa.  Els 
hi recomana declarar qui era el conductor en el moment del fets, per no incrementar la 
sanció i presentar les corresponents al·legacions, acreditant-les amb la documentació 
corresponent. 
Tipus Resolució: Es tanca l’expedient com a informat  
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10. 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. 
 
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. 
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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. 
 
El Síndic creu firmament en el dret d’accés a la informació i el dreta a la privacitat. Cal 
tenir en compte que Espanya és l’únic país de la Unió Europea amb mes d’un milió 
d’habitants que no te una llei específica reguladora del dret d’accés a la informació i 
Catalunya va a remolc nomes amb referències que regules a articles de la Constitució i 
a la Llei del Patrimoni Històric. S’està elaborant un esborrall de la llei amb total 
secretisme, sense participació de la societat civil amb l’excusa de que haurà de passar 
al Parlament on rau la representació popular.   
 
Informació publica es tota informació originada pel sector públic en el transcurs del seu 
treball. Tot document, expedient o registre, en el suport que sigui, si està en possessió 
de l’administració, ho es. 
 
Tothom que ho demana ha de tenir dret a rebre la informació pública amb les contades 
exempcions que digui la llei. Ha de ser irrellevant que tingui o no dret legal, com 
estableixen les lleis de tots els països que en tenen, com  ha de ser irrellevant el 
propòsit. 

Cal tenir en compte que Espanya és l’únic país de la Unió Europea amb mes d’un milió 
d’habitants que no te una llei específica reguladora del dret d’accés a la informació i 
Catalunya va a remolc nomes amb referències que la regulen a articles de la 
Constitució i a la Llei del Patrimoni Històric. S’està elaborant un esborrall de la llei amb 
total secretisme, sense participació de la societat civil amb l’excusa de que haurà de 
passar al Parlament on rau la representació popular.  

Tenint-ho en compte el Síndic suggereix que l’Ajuntament de Sant Cugat, que per 
garantir un dret tan essencial, s’avanci a la llei del Estat i al seguiment que en pugui fer 
la Generalitat i estableixi una ordenança del dret a la informació pública generada per 
la seva administració. Cal nomes comprovar el que tenen altres països per fer un text 
excel·lent en benefici d’aquest dret i del ciutadà. 

 El passat 3 de maig 2010 es va celebrar el dia Mundial de la Llibertat de Premsa i es 
va focalitzar en el “Dret a Saber”, el dret de tothom a l’accés a la informació. Aquest 
dret es un part molt essencial del dret a la llibertat d’expressió del Article 19 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. L’administració publica custodia tones 
d’informació de part del públic, informació que pertany al públic i d’aquí deriva el dret 
d’accés que tenim tots i totes a aquesta informació en mans dels funcionaris de 
l’administració com a servidors del poble.  

Existeix una Coalició Pro Accés, una plataforma de la societat civil que exigeix la 
adopció i implementació d’una llei d’accés a la informació a Espanya. 
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La Coalició Pro Accés ha definit els nou principis que hauria de recollir una futura llei 
espanyola de accés a la informació, principis derivats d’un estudi comparatiu de la 
legislació i la pràctica en mes de 80 països del mon i de la nova Convenció del Consell 
d’Europa sobre l’accés a documents públics (2008). 

El dret d’accés a la informació és un dret humà reconegut pel dret internacional per la 
Constitució espanyola, l’Estatut i per un centenar de lleis nacionals, es el dret de tota 
persona a sol·licitar i rebre informació d’entitats públiques. Aquesta ordenança, de fer-
se, hauria de contemplar els nou principis reconeguts mundialment: 
 

• El dret a la informació és un dret de tots i totes 
• El dret s’aplica a totes les entitats públiques 
• Realitzar sol·licituds ha de ser senzill,ràpid i gratuït 
• El funcionaris tenen l’obligació d’ajudar als sol·licitants 
• El secret i la denegació de la informació són l’excepció 
• Les denegacions d’accés a la informació han de ser limitades i estar 

degudament motivades 
• Tota persona te dret a recórrer les denegacions d’accés o a lo manca de 

resposta 
• Les entitats públiques, a iniciativa pròpia, ha de posar a disposició del públic 

informació bàsica i esencial sense ser necessari fer una sol·licitud 
• El dret d’accés ha de ser garantit per un òrgan independent 
Aquest òrgan independent o Comissariat els països que tenen llei pròpia d’accés 
ho ha resolt diferentment uns en sol òrgan tenen delegat el dret a l’accés i el dret a 
la privacitat, es dir la protecció de dades personals, altres tenen dos òrgans 
diferenciats. 
 

Els suggeriments poden estar equivocats o ser errònia la interpretació que el Síndic en 
fa del fet, les normes o de la necessitat. 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, de la bona governança.  
 

 
 
Jaume Clavell i Ymbern 
Sant Cugat del Vallès, 21 de juny de 2010�
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11 . Recull d’articles de premsa del Síndic  
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SuCCéS. La Policia Local va 
detenir la matinada del dime-
cres dia 27 el presumpte autor 
d’un robatori amb força en un 
domicili situat a Valldoreix. 
Al detingut se l’acusa d’un 
robatori amb força a l’interi-
or d’un domicili habitat, així 
com resistència i desobedièn-
cia a l’autoritat i conducció 
temerària, ja que va fugir des-
prés de cometre el delicte. En 
la persecució, el presumpte 
lladre va intentar atropellar 
els agents, segons ha infor-
mat l’Ajuntament. 

La detenció es va produir 
gràcies a l’avís d’un ciutadà 
que va veure com dos individus 
encaputxats sortien del domi-
cili que havia patit el robato-
ri. El mateix ciutadà també va 
proporcionar la matrícula del 
cotxe amb què els dos encaput-
xats es van escapar.

Després de l’avís, diverses 
patrulles de la Policia Local 
van iniciar la recerca del cot-
xe per diversos carrers del 
municipi fins que el van atu-
rar a l’alçada de la cruïlla que 
formen la plaça del Centre, 
al districte de la Floresta, i la 
carretera de Vallvidrera. Però 
el vehicle va poder canviar de 
sentit i va circular uns quants 
metres contra direcció fins 
que el conductor va perdre 
el control del vehicle, que va 
acabar sortint de la via. Va 
ser llavors quan la Policia va 
poder detenir el conductor. 
L’acompanyant, però, es va 
escapar a través d’una zona 
boscosa. La Policia Local ja 
ha posat el detingut a dispo-
sició judicial.

Detingut el presumpte 
autor d’un robatori amb 
força aValldoreix 

La Policia Local va dur a terme la detenció  #ARXIU

En la fugida va intentar 
atropellar els agents 
que el perseguien

 _Redacció

CoL·LaboraCió. Dijous de la 
setmana passada, Capio Hos-
pital General de Catalunya 
(HGC) i l’Hospital Clínic de 
Barcelona van signar un con-
veni marc per millorar els ser-
veis que ofereix cada hospital. 
Principalment, el conveni per-
metrà als professionals dels 
dos centres intercanviar expe-
riències i coneixements.

El principal objectiu del 
conveni marc és tirar enda-
vant projectes i activitats que 
millorin el nivell assistenci-
al de la població. A partir del 
juliol, es començaran a veu-
re els projectes d’aquest con-
veni marc, i n’hi ha de des-
tacats. Per exemple, metges 
d’un hospital aniran a l’al-
tre durant un temps per for-
mar-se millor en determina-
des tècniques, o també tro-
barem professionals que 
treballaran pels dos centres 
sanitaris. A més, es comença-

L’Hospital General i l’Hospital Clínic 
intercanviaran experiències i metges

Els directius  signen l’acord amb una encaixada de  mans  #CEDIDA

Els dos centres han 
signat un conveni marc 
per millorar el servei

rà a aplicar una gestió com-
partida dels dos hospitals per 
afavorir els pacients més prò-
xims de cada centre.

Segons el director general 
de l’HGC, Xavier Mate: “Con-
fio que el conveni ens perme-
ti fer un salt important com 
a hospital”. A més, Mate va 
destacar que “és necessària 
l’experiència de tots els pro-
fessionals per millorar com 
a hospital”. Per la seva ban-
da, el subdirector general de 
l’Hospital Clínic, Josep Maria 
Piqué, creu que “el futur de la 
sanitat és un treball en xar-
xa per potenciar-se”. Així 
mateix, va destacar el fet que 
“un hospital públic i un de pri-
vat hagin signat un acord de 
col·laboració”. 

 _B. Bella

xErrada. El redactor en 
cap del cap de setmana dels 
serveis informatius de TV3, 
Ricard Pallejà, va donar la 
seva visió quotidiana de la 
informació en una xerrada 
per als socis de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària per a 
Gent Gran de Sant Cugat el 
passat 28 de maig, a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya.

El periodista va explicar 
el procés d’elaboració d’un 
informatiu posant dife-
rents exemples de cobertu-
res mediàtiques, com el cas 
del Carmel.

Pallejà va explicar com 
funciona l’organització interna 
dels informatius de la cadena, 
des del pla de treball, la selecció 
de les notícies amb criteris 
periodístics fins a la seva 
cobertura. El conferenciant 
va explicat que sempre hi ha 
unitats mòbils amb possibilitat 
de sortides immediates amb un 
temps de reacció de 45 minuts.

Així mateix, va destacar 
que 770.000 persones veuen a 
diari el canal 3/24, el doble que 
el canal 24 hores de Televisió 
Espanyola.

Ricard Pallejà explica la rutina d’un 
informatiu de TV3 a l’Aula d’Extensió

ricard Pallejà  #LLUÍS LLEBOT  _Redacció

Fundació Josep Carreras

ConvEni. Pere Narbona, president de l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran de Sant Cugat, entrega 
un taló a Antoni Garcia Prat, gerent de la Fundació Josep 
Carreras contra la Leucèmia, amb la recaptació íntegra 
de l’acte del dia 29 del passat mes d’abril al Teatre-Audi-
tori, en què Josep Carreras va parlar de Josep Carreras. 
#FOTOGRAFIA: LLUÍS LLEBOT

Gent del 
carrer

Llegeixo articles 
d’opinió. Se’n publi-
quen de tota mena 
en diaris d’un o 

altre ideari. Amb alguns 
hi estic d’acord. Amb d’al-
tres, no. N’hi ha que ni 
me’ls puc creure, ni puc 
estar-hi d’acord per molt 
que hi escriguin recone-
guts catedràtics de dret 
polític. Diguin el que 
diguin, no puc fer-hi res, 
sempre hi estic en desa-
cord. La seva opinió sem-
pre és contrària al que jo 
crec. Opinen diferent dels 
meus principis i valors. 
La gent del carrer, que no 
són polítics, amb estudis 
universitaris o no, que lle-
geix per anar formant-se 
la seva opinió sobre políti-
ca, ètica, moral, principis 
i valors, hi estarà a favor o 
en contra, a favor d’aques-
ta idea i en contra d’aques-
ta altra. Ens succeeix a 
tots. Intentaran recon-
duir les nostres convicci-
ons astutament i malici-
osament, mitjançant els 
columnistes d’ideari anà-
leg al seu. Però la gent del 
carrer, senzilla, té arrelats 
sentiments i valors i no els 
altera cap article, per pro-
fund que sigui. Estima el 
que estima. Si és patrio-
ta estima la pàtria, si no 
no. Que no li vinguin amb 
oportunitats ni estratè-
gies. Que no li parlin que 
ara no és el moment, ara 
no convé, espereu, cal ser 
pacients. Sap el que vol i 
prou. Llevar-se cada dia, 
somiava Perucho, regit 
per les lleis del país. Vol-
dria anar a l’escola, casar-
se, divorciar-se i gaudir 
de drets, complir els deu-
res, pagar impostos, quei-
xar-se, moure’s i sentir-
se protegit, jutjat, escol-
tat i informat, és a dir, tot 
el que constitueix la seva 
vida i l’entorn, regit per 
les lleis del seu país, en 
l’elaboració de les quals 
ell vol participar. Això és 
llibertat pel ciutadà i pel 
poble. Anhelada proximi-
tat. La resta són romanços 
dins els programes dels 
partits polítics. La gent 
de carrer és senzilla, com 
hauria de ser de senzill fer 
realitat el que voldria. •sindic@santcugat.cat

el síndic
JAUME
CLAVELL

La TDT arriba 
al 78% de les 
llars del Vallès 
Occidental

ComuniCaCió. Quatre de cada 
cinc llars del Vallès Occiden-
tal ja estan adaptades a la TDT. 
Així ho ha anunciat aquesta set-
mana el conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Joan 
Manuel Tresserras en una visi-
ta al Consell Comarcal.

Quant al percentatge de 
cobertura a la comarca, un 
99,7% de la població ja rep 
correctament el senyal de la 
TDT. D’aquesta manera, el 
Vallès Occidental ja està pre-
parat per a l’apagada analò-
gica definitiva, prevista pel 
govern de l’Estat per al 3 
d’abril del 2010.

Televisió de Sant Cugat, 
que esdevindrà Vallès 1 amb 
cobertura a tota la comarca, 
ofereix emissions en digital 
des d’aquest mes.

 _Redacció
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SiniStre. Dos veïns de la 
ciutat han mort i una altra 
santcugatenca va resultar 
ferida de gravetat en el xoc 
frontal entre dos cotxes que 
es va produir dimarts pas-
sat a la tarda als túnels de 
Vallvidrera. Es tracta de 
l’accident més greu regis-
trat als túnels, on fins ara 
havien mort set persones 
des del 1991.

L’accident es va pro-
duir a tres quarts de tres 
del migdia al quilòmetre 
4,7 de la C-16 en sentit sud. 

Els dos ocupants d’un dels 
turismes, Carmen E.C., de 84 
anys, i Mariano B.G., de 78, 
van morir al lloc del sinis-
tre, mentre que l’ocupant de 
l’altre vehicle, Anna D.R., de 
18, va ser traslladada de gra-
vetat a l’Hospital Vall d’He-
bron. Segons el centre hos-
pitalari, la jove es troba a 
planta conscient i orienta-
da, recuperant-se de les feri-
des. Tot i això, el seu pronòs-
tic és reservat.

Tall de la circulació
A causa de l’accident de cir-
culació, la via va quedar 
tallada totalment a les 15 h, 
la circulació en sentit nord 
(Terrassa-Manresa) es va 
obrir una hora més tard i, 
a les 16.40 h, en sentit sud. 
En l’accident van treballar-
hi indicatius de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona regu-
lant el trànsit a la boca sud 
del túnel, manteniment de 
carreteres, diversos serveis 
sanitaris del SEM i RACC, 
Bombers de l’Ajuntament 
de Barcelona, i indicatius 

Moren dos santcugatencs 
en l’accident més greu als 
Túnels de Vallvidrera

Autopista dels túnels de Vallvidrera.     #ARXIU/LLUÍS LLEBOT

Una altra veïna 
resulta ferida greu  
en el xoc frontal

de trànsit dels Mossos d’Es-
quadra.

Ampliació del túnel 
Els túnels de Vallvidrera 
estan pendents d’una ampli-
ació que permetrà convertir 
els tres carrils actuals en qua-
tre, dos per sentit. L’obra no 
es fa per augmentar la capa-
citat de la via, sinó per com-
plir la normativa europea de 
seguretat, segons la qual el 
2014 tots els túnels hauran 
de tenir les calçades desdo-
blades i segregades segons 
el sentit. La normativa esta-
bleix, així mateix, que cada 
sentit de la via ha d’estar 
separat. D’aquesta manera 
s’evitaran xocs frontals com 
el de dimarts.

Per complir aquesta nor-
ma, Tabasa, la concessionà-
ria dels túnels, ha d’ampli-
ar aquesta via, ja que des del 
peatge fins al final del túnel de 
Vallvidrera, només hi ha tres 
carrils, amb un de reversible 
en funció de les necessitats 
del trànsit del moment.

 _Núria Gutiérrez
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������ de dilluns a divendres de 9h a 22h i dissabtes de 9h a 14h

A la vida s’ha de saber guanyar i perdre. I saber escoltar el teu cos. Si tens
molèsties cervicals o de tensió, no esperis que es transformin en dolor.
Vine a fer-te un estudi corporal personalitzat, per a tractar el teu problema
d’una manera individual. Amb el massatge fisioterapèutic*.

*Mètode exclusiu

Crisi i 
compromís 
social

En temps de crisi la 
primera pregunta 
que es fa un empre-
sari o executiu cata-

là és: ens sobren treba-
lladors, com els acomia-
darem? Contràriament, 
la que es fa un de japo-
nès és: Quins altres pro-
ductes podríem fabricar 
per seguir donant feina a 
tot el personal? La prime-
ra implica falta de solida-
ritat i egoisme. La segona,  
un desmesurat creixement 
que està prou demostrat 
que no crea llocs de treball. 
Estic segur que el decrei-
xement no vol dir recessió 
i s’hauria de planificar bé, 
amb solidaritat, recordant 
els valors de la Revolució: 
la Igualtat, la Llibertat i la 
Fraternitat. Compromís 
polític i social. S’acomia-
da cercant el manteniment 
dels guanys, la desmesura, 
el consum i la despesa inú-
tilment ostentosa en lloc 
de planificar un decreixe-
ment que permeti un tre-
ball més compartit i més 
solidari. Produir més pro-
ductes és cercar inútilment 
l’infinit de forma enganyo-
sa, adornat amb virtuts fal-
ses, com l’ocupació, negant 
posar límits a la desmesu-
ra impedint cultivar altres 
valors del ser humà. La 
innovació tecnològica, sím-
bol de progrés, sovint uti-
litzada per augmentar des-
enfrenadament el consum 
amb nous productes, tam-
bé sovint ha hagut de recu-
lar front l’evidència dels 
seus danys i perjudicis. Us 
preguntareu on vull anar 
a parar? És un camí sen-
se sortida? Sens dubte, no. 
El que voldria que deduís-
siu d’aquesta columna és 
que els polítics tenen molts 
deures pendents, que 
siguin crítics, avaluïn el 
que tenim, on anem, el can-
vi climàtic i les calamitoses 
conseqüències d’un creixe-
ment il·limitat i que sàpi-
guen planificar un suau i 
controlat decreixement. 
Només és un suggeriment 
d’acció política priorità-
ria que crec indefugible en 
benefici del ser humà. •
sindic@santcugat.cat

el síndic
JAUME
CLAVELL

èxit. Un concurs de truites, 
sopars populars, teatre de 
cabaret, una xerrada i con-
certs van omplir divendres i 
dissabte la plaça Pep Ventu-
ra en la primera edició de les 
Festes Majors Alternatives, 
organitzades per l’Assem-
blea Popular per l’Habitat-
ge, l’Assemblea de Joves de 
Sant Cugat, el Casal Popular 
la Guitza i el Col·lectiu Anti-
militarista de Sant Cugat.

La participació en aquest 
esdeveniment ha superat les 
expectatives de les entitats 
organitzadores, que han 
quantificat l’assistència en 
prop de 200 persones en cada 
dinar i sopar popular i més 
de 500 persones en els con-
certs de les dues nits. Els 
organitzadors estudien la 
possibilitat de repetir la fes-
ta l’any que ve.

El pregó, oficiat per dos 
membres de l’assemblea i 
pel president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Sant Cugat, Manel Sánchez,  
va reivindicar la necessitat 
de “lluitar contra un munici-
pi que s’imposa cada cop més 
anònim, elitista, dispers i emi-

nentment dormitori”, per un 
Sant Cugat “viu, participatiu i 
amb vida col·lectiva”. Aquesta 
crítica social es va fer evident 
en el teatre de cabaret, que va 
tenir clares referències a l’orde-
nança de civisme, les multes a 
l’Assemblea Popular per l’Ha-
bitatge i La Guitza o les càme-

res de seguretat que es volen 
instal·lar a la població”.

Pel que fa als concerts, 
van actuar els grups sant-
cugatencs de hardcore Mur-
tra i Amenaça Col·lectiva i la 
formació de reggae i samba  
Citxileo. També van actuar 
grups de metal i hip-hop. •

La Festa Major alternativa 
omple la plaça Pep Ventura
L’espai, autogestionat, 
va aplegar més de 500 
persones cada nit 

Redacció
redaccion@premsalocal.com

Al concurs de truites s’hi van presentar una vintena de persones  #LL.LL.

el Ferran i Clua recorda Puccini

eSColA. Amb un guió, vestuari, attrezzo i música treba-
llats des de l’escola, els alumnes de sisè del CEIP Jaume 
Ferran i Clua van representar el passat dia 12 de juny 
l’obra El perdó de Puccini a la Nau de Valldoreix, davant 
de 200 persones. •
#FOTOGRAFIA: CEDIDA
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A
ra fa poc més d’un any, la Marta 

AAtenia 2 7  anys i estav a a casa sev a AAomplint tota la paperassa q ue el AAMinisteri d’H ab itatg e li demanaAA -

v a per poder reb re els 2 1 0  euros AA
mensuals q ue l’ajudarien a pag ar el llog uer. 

V a pensar q ue aq uest ajut, la R enda B à si-

ca d’E mancipació , contrib uiria a superar 

els ob stacles per arrib ar a fi nal de mes amb  

q uè  es trob aria ara q ue s’h av ia decidit a v iu-

re sola. A l cap d’uns mesos v a reb re la carta 

q ue confi rmav a q ue reunia totes les condi-

cions per començ ar a cob rar aq uesta pres-

tació . E ls dies v an anant passant, i les set-

manes, i els mesos, però  encara no h a v ist 

ni un sol euro. A ra fa més d’un any de tot 

allò  i encara no sap res de l’ajut promè s per 

emancipar-se. “ P er sort” , afi rma, “ l’ajut és 

retroactiu i alg un dia m’h o pag aran tot de 

cop” , però  coneix  més casos, amics seus, 

q ue no poden esperar tant.

A  l’O ficina L ocal d’H ab itatg e, q ue actua de 

satè l·lit del Ministeri en la tramitació  d’aq uests 

L’ajuda al lloguer 
que m ai arriba

H ab itatge.R etard en els p agam ents dels ajuts al llo guer 

La m eitat dels joves santcugatencs que van sol·licitar la R enda 
B àsica d’Em ancipació encara no han com ençat a cobrar

ajuts, ens h o corrob oren: els pag aments tarden 

una mitjana de set mesos a fer-se efectius. D es 

q ue l’any 2 0 0 8  es v an posar en marx a les tramita-

cions de les sol·licituds, un total de 3 9 6  jov es sant-

cug atencs s’h an presentat a l’ofi cina per dema-

nar l’ajut i la meitat d’ells encara no sab en res de 

la renda, seg ons ens confi rmen a l’ofi cina. E l per-

centatg e ex acte és difícil d’ob tenir perq uè  el pro-

g rama amb  q uè  consulten els ex pedients és forç a 

rudimentari i consultar-h o req ueriria mirar g ai-

reb é ex pedient per ex pedient. F ix em-nos, doncs, 

en les dades del Ministeri a tot C atalunya: ex pe-

dients aprov ats i pag ats: 4 8 ,7 % . L a directora de 

l’O fi cina L ocal d’H ab itatg e, Marta A rnelot, i el 

g erent de P romusa, L luís H osta, coincideix en a 

criticar q ue els trà mits só n massa lents i els prin-

cipals perjudicats só n els jov es. 

L a María J iménez , treb alladora de l’O fi cina d’H a-

b itatg e de la ciutat, v eu cada dia la reacció  dels 

jov es q ue sov int v énen a preg untar l’estat de la 

sev a sol·licitud. L a b ona v oluntat q ue h i posen des 

d’aq uesta ofi cina a v eg ades alleuja la desespera-

ció  dels jov es, però  ens ex pliq uen q ue alg uns jov es 

h an h ag ut de tornar a casa dels seus pares, perq uè  

sense l’ajut no poden fer front al llog uer.  

E ls ex pedients q ue més trig uen, però , só n els 

dels jov es q ue pag uen amb  domiciliació  b ancà ria, 

perq uè  h an d’env iar els reb uts cada dos mesos al 

Ministeri d’H ab itatg e. L ’edifi ci ministerial és ple 

de sob res amb  milers i milers de reb uts de llog uer 

esperant a ser ob erts per v erifi car els pag aments 

dels jov es als seus llog aters. P er aix ò , des de les ofi -

cines locals d’h ab itatg e recomanen fer transferè n-

cies, perq uè  no req uereix  més b urocrà cia en con-cies, perq uè  no req uereix  més b urocrà cia en concies, perq uè  no req uereix  més b urocrà cia en con

sultar-lo internament a trav és dels b ancs. 

D av ant d’aq uesta situació  d’incertesa, alg uns 

h an decidit unir-se i h an creat un b log : ajuda-

q ue m aiar r ib a.w o r dp r e s s .c o m . P roposen env i-

ar cartes a la G eneralitat, al Ministeri d’H ab i-

tatg e i al síndic de g reug es. I  si no els fan cas: 

“ v ag a de llog uers” . •

Alguns joves han hagut de 
tornar a casa dels p ares, 
p erq uè sense l’ajut no 
p oden fer front al lloguer

Una jo ve co nsulta l’estat del seu exp edient a l’O ficina Lo cal d’H ab i-
tatge, situada a l’edifici de serveis To rre B lanca  # L L U ÍS  L L EB O T

N ú ria G utiérrez B onet
nu ria.gutierrez@ prem salocal.com

D R O G U E S . A g e n t s  d e 

la  G u à r d i a  U r b ana de 

B arcelona v an trob ar ah ir, 

al mirador de S arri à , una 

partida de 8 0  k g  de cocaï -

na a l’interior d’un camió  

q ue transportav a motors i 

q ue aq uella matei x a tarda 

h av ia estat rob at a punta de 

pistola a S ant C ug at.

L a G uà rdi a U rb ana v a 

reb re av ís de l’atracament, 

comè s al v oltant de les 1 9  h , 

a trav és dels Mossos d’E s-

q uadra, perq uè  es mantin-

g ués en alerta. F inalment 

el camió  es v a localitz ar i  els 

ag ents v an detenir els dos 

ocupants del cami ó , un de 

nacionalitat espanyola i l’al-

tre, colomb i à . U n d’ells v a 

i ntentar fug i r, encara q ue 

v a ser atrapat rà pidament 

en una operaci ó  en q uè  un 

ag ent v a q uedar lesi onat, 

tot i  q ue cap dels dos sospi -

tosos v an uti li tz ar l’arma 

de foc q ue suposadament 

portav en.

L es sospites q ue darrere 

de l’assumpte h i  h av ia alg u-

na cosa més q ue un simple 

rob atori  d’un camió , v a por-

tar la uni tat cani na de la 

Troben una partida de 80 kg de cocaïna en 
un cam ió  q ue h av ia estat robat a S ant C ugat

La Policia creu que els 
lladres sabien que el 
cam ió portava droga

N ú ria G utiérrez
nu ria.gutierrez@ prem salocal.com

La Guà rdia Urb ana va tro b ar el cam ió  al m irado r de Sarrià   uà rdia Urb ana va tro b ar el cam ió  al m irado r de Sarrià   # C ED ID A

G uà rdia U rb ana a rev isar la 

cà rreg a i v a detectar cocaïna 

a l’interior dels motors q ue 

transportav a en cai x es. E ls 

g ossos v an detectar drog a en 

totes i  cada una de les caix es 

q ue transportav a. L a P oli -

cia sospita q ue l’assalt v a ser 

preparat per una b anda de 

delinq ü ents q ue sab ia prè -

v iament q ue el camió  trans-

portav a drog a. •

El dit a l’ull…  
del ciclista

S
e m p r e  é s  u n  e n c e r t  

SSq u e  le s  c iu ta ts  p r oSS -
m o g u in  d e s p laSS -
ç a r -s e  e n  b ic ic le ta . SS

A  H o la n d a  d e s  d e  fa  m o lts  
a n y s  s ’h a  u tilitz a t, p e r ò  
a q u í e n  fa  p o c s . I  a r a  te n im  
u n  p r o b le m a  d e  c o n v iv è n -
c ia  e n tr e  v ia n a n ts  i b ic ic le -
te s . L ’A ju n ta m e n t la  p r o -
m o c io n a  i a d a p ta  c a r r ils  
e x p r e s s o s  p e r  c ir c u la r -h i. 
T a m b é  é s  u n  e n c e r t q u e  
le s  b ic is  tin g u in  e l s e u  llo c  
p e r  c ir c u la r , p e r ò  s ’h a u -
r ia  d e  te n ir  p r e s e n t q u e  
e ls  v ia n a n ts  i le s  b ic ic le -
te s  s ó n  in c o m p a tib le s . N o  
p o d e n  u tilitz a r  e ls  m a te i-
x o s  e s p a is . L e s  b ic ic le te s  
n o  h a u r ie n  d e  c ir c u la r  n i 
p e r  le s  v o r e r e s  n i p e ls  c a r -p e r  le s  v o r e r e s  n i p e ls  c a rp e r  le s  v o r e r e s  n i p e ls  c a r
r e r s  d e  v ia n a n ts . É s  m a s -
s a  p e r illó s  i n o  r e s p e c te n  e l 
v ia n a n t, l’e s p a n te n  q u a n  
n o  l’a tr o p e lle n  o  li fa n  m a l. 
H a u r ia  d ’e s ta r  p r o h ib it, 
a lm e n y s , q u e  u n a  b ic ic le -
ta  a v a n c é s  u n  v ia n a n t, q u e  
e s tig u i c a m in a n t p e r  d e s -
c o m p ta t. E n c a r a  q u e  v a g i 
a l s e u  a ir e , é s  a  d ir , a  p o c  a  
p o c  i b a d a n t, té  to t e l d r e t  
a  fe r -h o . P e r ò  a q u e s t fa n -
tà s tic  a r te fa c te  d e  c ir c u la -
c ió , s a lu d a b le , r e s p e c tu -
ó s  a m b  e l m e d i a m b ie n t, 
n o  c o n ta m in a n t i e s p o r tiu  
im p e d e ix  a l v ia n a n t p a s -
s e ja r , b a d a r  i d is tr e u r e ’s  
fe n t te r tú lia  a m b  la  p a r e -
lla  o  a m b  a m ic s  to t p a s -
s e ja n t, q u e  p e r  a ix ò  e s ta n  
fe ts  e ls  c a r r e r s  p e r  a  v ia -
n a n ts . E s  té  p o r  d e l q u e , 
s e n s e  c a p  m ir a m e n t, li v in -
d r à  p e r  d a v a n t o  p e r  d a r -d r à  p e r  d a v a n t o  p e r  d a rd r à  p e r  d a v a n t o  p e r  d a r
r e r e . U n a  c iu ta t c o m  Sa n t  
C u g a t n o  h o  h a u r ia  d e  p e r -C u g a t n o  h o  h a u r ia  d e  p e rC u g a t n o  h o  h a u r ia  d e  p e r
m e tr e  o  h a u r ia  d e  p o s a r  e ls  
m itja n s  c o r r e c tiu s  n e c e s -
s a r is . P e n s o  q u e  le s  b ic i-
c le te s  e s ta r ie n  m o lt m illo r  
c o n v iv in t i c o m p a r tin t l’e s -
p a i d e  c ir c u la c ió  a m b  e ls  
c o tx e s  i e ls  a u to b u s o s  o  
te n in t c a r r ils  p r o p is . H a b i-
lita t, r e fl e x o s  i d e s tr e s a  n o  
e ls  e n  fa lte n  i, s e g o n s  s e m -
b la , e n  te n e n  d e  s o b r e s  p e r  
n o  p r e n d r e  m a l i e n c a r a  
m e n y s  e n  u n a  c iu ta t c o m  
la  n o s tr a , a m b  v e lo c ita t  
m in o r a d a  a  4 0  k m . Q u e  n o  
e s  m o le s tin  e ls  c ic lis te s  p e l 
q u e  d ic , p o ts e r , fi n s  i to t, 
e s  d iv e r tir ie n  m é s  e s q u i-
v a n t c o tx e s  q u e  n o  p a s  v ia -
n a n ts . •
sin d ic@ santcugat.cat

el síndic

JAU M E
C LAV E LL
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Escarré, nou 
inspector en 
cap de la 
Polica Local
Substitut. Durant la festa patronal 
del cos policial, Josep Maria Escarré 
va prendre el relleu de Moisés Simón

CelebraCió. El nom del nou 
inspector en cap de la Policia 
Local de Sant Cugat, Josep 
Maria Escarré, es va presen-
tar en societat dimarts pas-
sat, 29 de setembre, durant 
la festa patronal del cos de la 
Policia. Durant l’acte de cele-
bració, que es va organitzar 
al restaurant Can Cabassa, 
el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Xavier Martorell, va 
anunciar que Escarré pren-
dria el relleu de l’antic cap 
de la Policia, Moisés Simon, 
que es va prejubilar al juny. 
El dijous 1 d’octubre, el nou 
inspector en cap de la comis-
saria de Sant Cugat va aga-
far les regnes del cos policial 
amb la intenció de continuar 
amb la feina de Simon.

D’altra banda, el dia del 
patró de la Policia Local de 
Sant Cugat va servir per-
què Martorell valorés la tas-

ca de les forces de seguretat 
a la nostra ciutat. El regidor 
de Seguretat va destacar “la 
tasca de proximitat que fa la 
policia a Sant Cugat i la tas-
ca de servei als ciutadans”. 
A més, Martorell va parlar del 
fet que les queixes a la segure-
tat ciutadana que rep el síndic 
de greuges són les més nom-
broses. “Els policies són tot el 
dia al carrer i, per tant, és nor-
mal que siguin els que rebin 
més queixes”, va justificar el 
regidor. Finalment, Xavier 
Martorell va apel·lar al saber 
fer de tots els santcugatencs 
per respectar i valorar la tas-
ca que realitzen diàriament 
els agents de policia.

D’altra banda, Xavier 
Martorell ha explicat que 
l’estat de salut de l’agent 82, 
de baixa des d’abans de l’es-
tiu, no presenta novetats. 
Martorell ha comunicat que 
no sap quan l’agent es tornarà 
a incorporar al cos. L’agent 82 
és el policia que va rebre nom-
broses queixes a aquest set-
manari per part de ciutadans, 
que en denunciaven la mala 
educació en les seves inter-
vencions.

El regidor de Seguretat 
creu que són “normals” 
les queixes a la Policia
Les queixes al síndic 
per la seguretat, les 
més nombroses

el regidor Xavier Martorell va presidir la festa patronal.     LLUÍS LLEBOT

 _B. Bella

Mobilitat. Anar amb bicicle-
ta a l’institut, això és el que 
es vol fomentar des de l’IES 
Leonardo da Vinci. Una alter-
nativa a l’elevada mobilitat 
de vehicles que generen dià-
riament els centres escolars 
i que es podria millorar amb 
un gest que alhora aporta 
independència i rapidesa en 
els desplaçaments als estu-
diants. Amb aquest objectiu, 
una seixantena d’alumnes 
de quart d’ESO del Leonardo 
van participar el dia 29 en una 
bicicletada i una passejada 
pels carrers del municipi per 
determinar el grau de presèn-
cia de carrils bici i l’estat dels 
carrers en els diferents trajec-
tes en direcció a l’IES.

L’activitat va ser el tret 
de sortida del projecte que 
es vol desenvolupar a l’ins-
titut, el qual està emmarcat 
en el Pla de Mobilitat Urbana 
del municipi a fi d’establir el 
model de mobilitat de la ciutat. 
Els alumnes van apuntar els 
entrebancs trobats en el trans-
curs dels dos trajectes: la bici-

cletada a l’Ajuntament i la pas-
sejada fins a Mira-sol, principals 
orígens dels alumnes d’aquest 
centre. L’activitat, en la qual van 
participar 17 estudiants en bici-
cleta i més de 30 a peu, es va des-
envolupar en un ambient lúdic. 
“La idea és que els centres edu-
catius de la ciutat estiguin con-
nectats i els alumnes puguin 
venir a classe sense cap perill”, 
indica Joan Coromines, un dels 
professors del centre i dels res-
ponsables del projecte.

L’estudi ha determinat 
que només el 33% del tra-

jecte disposa de carril bici, 
segons ha explicat Coromi-
nes. Així mateix, s’han loca-
litzat nombrosos trams en els 
quals s’ha de circular per car-
retera i punts negres, com ara 
la cruïlla del carrer Rovellat 
amb Manel Farrés. En el cas 
concret de la ruta amb bicicle-
ta, els alumnes van circular a 
l’anada pel camí més directe 
cap al consistori i en la torna-
da pel trajecte amb més car-
rils bici fins a l’IES i van trobar 
una diferència de 2,5 quilòme-
tres més en el segon cas. •

Núria Gutiérrez
nuria.gutierrez@premsalocal.com

alumnes de l’institut leonardo da Vinci.     #CEDIDA

Els alumnes del Leonardo 
analitzen l’estat dels 
carrils bici a l’institut
bicicletada. Conclouen en el seu treball que la presència 
de carrils bici en el recorregut només arriba al 33%

Guanyadora del sorteig de la botiga al Carrer

lliuraMent. La subscriptora Montserrat Salvatella García ha estat la guanyadora del 
sorteig de la bicicleta organitzat pel DIARI DE SANT CUGAT en el marc de La Botiga al 
Carrer, que es va celebrar durant la Festa Major d’enguany. La publicació va sortejar el 
premi entre totes les persones que es van subscriure aquell dia. El comerç de bicicletes 
ClinicBikes ha col·laborat, un any més, en la promoció aportant el premi. En la imatge, 
la comercial del DIARI DE SANT CUGAT Elisa Palazón, la guanyadora del sorteig, 
Montserrat Salvatella, i el propietari del comerç, Josuè Sospedra, el dia del lliurament. •
#FOTOGRAFIA: LLUÍS LLEBOT

Sortir de 
l’armari

El referèndum 
d’Arenys de 
Munt sembla 
una malaltia 

contagiosa com la nova 
grip, amb la particularitat 
específica que no solament 
està garantit que no 
matarà ningú, sinó que, a 
més, ningú no hauria de 
sentir cap molèstia. Les 
boquetes, autoritzades 
o no, de l’Estat i algunes 
d’aquí s’afanyen a dir que 
no passa res de res, que 
no en fem cas, que és una 
nimietat. A mesura que 
la vida avança, la societat 
civil també i deixa de 
tenir por, conscient dels 
seus valors, dels drets 
individuals i col·lectius, 
acceptant, convençuda, el 
que temps enrere se li feia 
molt difícil. Els drets dels 
homosexuals a ser-ho, els 
drets de la dona i molts 
altres que actualment 
estan reconeguts i 
acceptats socialment 
han permès que els que 
pertanyien a aquests 
col·lectius de persones no 
tinguin por i, com es diu, 
vagin ‘sortint de l’armari’ 
on s’amagaven. Discrepo de 
les boquetes autoritzades 
que parlen per boca de 
l’Estat. Sí que està passant 
alguna cosa. Aquests 
referèndums fan tenir 
consciència a la nostra 
societat dels seus drets, 
acceptant els valors que 
ens hem donat, conscients 
que la manca de llibertat 
i de diàleg i la injustícia 
i l’explotació de la por 
són els seus veritables 
enemics i no els drets i els 
valors. Sí que està passant 
alguna cosa. Feliços i 
alliberats de temences, 
molts podran ‘sortir de 
l’armari’ on amaguen els 
seus sentiments i les seves 
conviccions, sense por, 
proclamant en veu alta o 
discretament a les urnes 
el que són, el que creuen. 
Es mostraran com són 
i com pensen. Això no 
és poc contràriament 
als pronòstics que les 
valuoses boquetes no 
es cansen de repetir: no 
passa res de res. Però no 
us sembla, com a mi, que 
alguna cosa es mou? •sindic@santcugat.cat

el síndic
JAUME
CLAVELL
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La lipoatròfia centra un congrés al Trade Center

Sant Cugat Trade Center  #ARXIU

responsables dels serveis vin-
culats a l’entorn del treball i la 
salut dels treballadors.

La lipoatròfia semicircular 
és un trastorn que es caracte-
ritza per la pèrdua de teixit adi-
pós en zones concretes del cos 
en contacte amb el mobiliari 
d’oficina.

SALUT. Dos anys després de 
detectar-se els primers casos 
de lipoatròfia semicircular 
a Barcelona, una conferèn-
cia permetrà conèixer l’evo-
lució de 2.000 casos analitzats 

arreu d’Europa, la gestió de la 
malaltia que han fet les empre-
ses i les últimes investigacions 
sobre aquest trastorn. El Sant 
Cugat Trade Center acollirà 
l’11 de novembre una jornada 
sobre el trastorn, organitza-
da per l’empresa Lean Focus. 
La conferència se centra en els 

Experts mèdics i en preven-
ció de riscos laborals donaran 
les claus per prevenir l’apari-
ció de la malaltia. Així mateix, 
el responsable del Centre de 
Seguretat i Salut Laboral de 
Barcelona, Rafael Panadès, 
parlarà sobre els casos apara-
guts a Barcelona.•

Redacció
nuria.gutierrez@premsalocal.com

Societat, 
polítics, 
plataformes

Can seixanta. Com 
que la societat civil 
i els polítics s’igno-
ren, es creen diver-

ses plataformes. Una per 
cada divergència. La soci-
etat civil desitja convèncer 
els polítics del que volen, 
diguem-ne, els ciutadans. 
Tots sabem que els polítics 
no són votats personalment 
per una circumscripció ter-
ritorial, per tant, sols repre-
senten el seu líder i l’apa-
rell del partit, encara que 
ells i la llei, que Catalunya 
no té, diguin el contrari. 
El líder aixeca un dit i tots, 
sense cap criteri personal, 
voten el mateix, no tenen 
en compte el ciutadà, cla-
rament conscients que no 
el representen. La socie-
tat civil ho sap i els margi-
na engendrant plataformes 
i manifestacions. La plà-
cida senzillesa represen-
tativa es converteix en tot 
un embolic. No és que no 
estigui bé ni que no sigui 
necessari, ans el contrari, 
és la mancada democràcia 
que tenim i la que ens du a 
aquest embolic de platafor-
mes i manifestacions a dojo. 
Podem organitzar tants 
referèndums i manifesta-
cions com vulguem per 
suplantar els partits polí-
tics, però ens hem d’adonar 
que són imprescindibles. 
El combat, si hi ha d’ha-
ver lluita, ens el resoldran 
ells votant al Parlament, 
és l’única manera. La soci-
etat civil és sàvia i percep 
que les plataformes i mani-
festacions són una empen-
ta necessària quan no hi ha 
un altre remei per fer reac-
cionar els polítics i veu-
re fer convergents els seus 
interessos majoritaris amb 
la majoria parlamentària. 
S’han de poder escollir lliu-
rement els millors repre-
sentants dels ciutadans i no 
obligatòriament els incom-
petents, submisos i dòcils. 
A l’hora de votar, votem 
per poc engrescador que 
sigui el polític. Som neces-
saris. Atès que el futur de 
Catalunya passarà de la 
nostra mà a la dels polítics, 
els haurem de fermar curt 
amb el nostre vot. •sindic@santcugat.cat

el síndic
JAUME
CLAVELL

Xarxa de Biblioteques Municipals

Diputació de Barcelona

48 conferències
a 16 municipis
De l’octubre al desembre
de 2009

www.diba.cat/biblioteques
Tota la informació a:

Novembre-desembre 2009

Sant Cugat del Vallès

Biblioteca del Mil·lenari

Dimarts 10 de novembre, a les 19.30 h
Barça i literatura. Una aproximació 
literària al Barça de Pep Guardiola
Josep Maria Fonalleras

Dijous 3 de desembre, a les 19.30 h
La qüestió del mal. La condició humana 
i el poder
Josep Ramoneda
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ObSeqUi
Loteria de Nadal 
al Col·lectiu Gent 
Gran de Mira-sol 
Un any més, el Col·lectiu 
de Gent Gran de Mira-sol 
obsequia els seus 300 
associats amb 1,5 euros de 
participació en la Loteria 
de Nadal. Els interessats 
poden recollir la seva par-
ticipació passant pel Casal 
amb el seu carnet de soci. 
Per rebre l’obsequi tots els 
socis han d’estar al corrent 
de pagament. Enguany i 
ha més participacions a la 
venda.

ACTiViTAT
Passejada per 
Collserola per a 
majors de 65 anys
L’Ajuntament ha organit-
zat, a través de l’Oficina 
Municipal d’Esports per a 
Tothom (OMET), una pas-
sejada per Collserola per 
a persones majors de 65 
anys. Els participants hau-
ran de dur roba i calçat 
esportiu, aigua i un entre-
pà per esmorzar. Les ins-
cripcions són gratuïtes per 
als usuaris de l’OMET i de 
2 euros per als no usuaris 
i s’han de fer a les oficines 
de l’OMET (passatge del 
Baró de Coubertin, 5).

pinyons

SOLiDARiTAT
MARATó De 
DONACió De SANG
7 DE NOvEMBrE
De 10 a 22 h, vestíbul de l’ajuntament

La campanya itinerant de 
maratons de donació de sang 
visita un any més la ciutat per 
sensibilitzar sobre la necessitat 
de prendre costum de donar 
sang i captar nous donants.
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Salut. Un programa de 
millora dels hàbits cardio-
saludables de la població a 
Sant Cugat ha quedat fina-
lista en la cinquena edi-
ció del Premi de Recerca 
en Atenció Primària de la 
Regió Sanitària Barcelona. 
Aquest projecte, presentat 
pel CAP de Sant Cugat, s’ha 
basat en la formació de paci-
ents experts i en la coordi-
nació dels agents sanita-

ris i socials per millorar els 
hàbits cardiosaludables.

El projecte consisteix en 
la formació de pacients amb 
factors de risc de patir pro-
blemes cardiovasculars, 
com ara diabètics o perso-
nes amb hipertensió, i for-
mar-los perquè esdevinguin 
pacients experts i volunta-
ris tutors en malalties car-
diovasculars.

El programa vol millorar hàbits cardiosaludables  #ARXIU

 _N.G.

Un projecte del CAP, en els 
premis d’atenció primària

Un centenar de 
santcugatencs infectats 
amb el VIH des del 1981

viruS. Un centenar de sant-
cugatencs s’han infectat amb 
el virus del VIH entre el 1981 
i l’any passat, segons el Cen-
tre d’Estudis Epidemiològics 
sobre la Sida de Catalunya 
(CEEISCAT). L’organisme 
ha constatat que la tendèn-
cia dels últims tres anys a la 
ciutat ha estat d’un infectat 
per any.

Unes dades que, segons ha 
explicat la responsable del 
CEEISCAT, Núria Vives, a 
l’emissora municipal Cugat 
Ràdio, “són positives perquè 
el nombre de casos disminu-
eix. A Sant Cugat es man-
té estable, i això vol dir que 
s’ha de treballar més”.

Amb motiu del Dia Mundi-
al de la Sida, l’1 de desembre, 
es van instal·lar a la ciutat una 
vintena de taules informatives 
per donar informació sobre la 
importància de prevenir i atu-
rar l’evolució de la malaltia A 
Catalunya, des de la posada en 
marxa del sistema voluntari de 
declaració de nous diagnòstics 
d’infecció pel VIH, el 2001 i fins 
al 2008, el CEEISCAT ha rebut 
la notificació de 5.416 nous diag-
nòstics, dels quals el 77,7% són 
homes i el 22,3% dones. En el 
transcurs del 2008, s’han noti-
ficat 571 noves infeccions, xifra 
que es manté estable.

Pel que fa a la sida, des de l’ini-
ci de l’epidèmia se n’han diagnos-
ticat 16.200 casos a Catalunya, 
detectats principalment en la 
població d’edats compreses 
entre els 25 i els 39 anys.

 _Redacció

S’ha notificat un 
contagi anual en els 
darrers tres anys A propòsit 

del 13-D

A 
una néta. 
Avi, per què sóc 
tan dependent 
de la mare?
Perquè ets peti-

ta, ineludiblement ho has 
d’acceptar i dir-li: tu deci-
deixes, tu manes, tu em 
cuides. Avi, quan podré 
ser independent?
El dia que creguis que 
no et cal i no et sigui 
necessari dir: tu manes, 
tu em cuides, i ho puguis 
canviar per: jo escullo, jo 
decideixo i puc cuidar-me.
Avi, això em fa por, no 
podré comptar més amb 
la mare ni amb vosal-
tres, els avis? I tant que 
sí. Aquell dia mateix, 
com que podràs escollir, 
esculls també compar-
tir la teva independèn-
cia amb la mare i els avis i 
amb qui tu decideixis. La 
llibertat d’escollir ens fa 
millors i tenim més for-
ça. Això és fer-se interde-
pendent, sàpigues que ser-
ho és més important que 
ser independent. Ja no 
és el tu, ni el jo, sinó que 
som nosaltres, nosaltres 
que ens ajudem i podem i 
volem fer-ho tot plegats. 
Avi, i això del 13-D, el 
referèndum i la indepen-
dència, què vol dir? És el 
mateix, estimada, les res-
postes hi són aplicables, 
tant se val que siguis tu 
com a persona, com nosal-
tres com a nació, i la nos-
tra ho és, com encara sem-
bla que diu l’Estatut.
Avi, hi ha persones que 
mai no podran ser inde-
pendents perquè estan 
malaltes i necessiten ajut. 
Què es fa per ajudar-les?
Hi ha una llei expressa, 
que se’n diu llei de 
dependència, per a 
aquestes persones.
Avi, és com l’Estatut? 
També és aplicable a una 
nació? Renoi! No em des-
tarotis, tens dret a parlar, 
a ser escoltada i a obte-
nir resposta, però ara et 
toca pensar. Has d’apren-
dre a formar la teva  opi-
nió. Deixem-ho per a un 
altre dia.
Avi, tu em manes mas-
sa, no?
Sent com ets, espero que 
no per gaire temps.•sindic@santcugat.cat

el síndic
JAUME
CLAVELL

Els nens del Pins del vallès tornen a dirigir el trànsit

EDuCaCiÓ. Els nens i nenes de 6è de primària del CEIP Pins del Vallès tornen a diri-
gir el trànsit dels voltants de l’escola cada matí des del mes d’octubre. Un policia local 
coordina la tasca dels alumnes que regulen la circulació i eviten que els pares con-
gestionin més la zona. Des del centre, s’assegura que la iniciativa està anant molt bé i 
entusiasma tothom, tant els més petits com els pares. En principi, aquest projecte es 
mantindrà durant tot el curs i tots els alumnes de 6è dirigiran dos matins el trànsit. •
#FOTOGRAFIA:CEDIDA




