
                  
               SESSIÓ  PLE  EXTRAORDINARI  21.06.10                  pàg. 1 

 
ESBORRANY ACTA 

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

 Al Saló de Sessions de la 
nova Casa de la Vila de Sant 
Cugat del Vallès, essent les divuit 
hores i set minuts del dia vint-i-u 
de juny de dos mil deu, es reuneix 
en sessió extraordinària el Ple mu-
nicipal sota la Presidència de 
l'Il·lm. Sr. Alcalde, Lluís Recoder i 
Miralles, i amb l'assistència dels 
Regidors relacionats al marge, així 
com del Secretari General i de 
l’Interventor, havent estat 
excusades les absències de la 
regidora Sra. Rodríguez i dels 
regidors Sr. Martorell i Sr. 
Vázquez-Dodero. 
 

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

 
 Únic.- PRESENTACIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA MEMÒRIA DEL SEGON 
SEMESTRE DE 2009 DEL SÍNDIC DE GREUGES DE SANT CUGAT. 
 
 . SÍNDIC DE GREUGES, SR. CLAVELL:  
 
Bona tarda a tothom. 
 
Senyor Lluís Recoder, Alcalde President de Sant Cugat,  senyores i senyors regidors, 
senyors Secretari General i Interventor, senyora Isabel Marquès i Amat, Síndica de 
Greuges de la nostra cocapital del Vallès Occidental, de Terrassa, senyor Vicenç Vilà, 
Síndic Personer de Mollet, amics i amigues que esteu presents en aquest acte de la 
presentació de la Memòria del Síndic de Greuges al Ple Extraordinari de l’Ajuntament 
de Sant Cugat. 
 
Abans de res vull expressar el meu desig de que tots els que sou aquí i la resta de la 
població de Sant Cugat  pateixin el menys possible a causa de les obligades mesures 
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presses per la crisi econòmica a la que ens hem abocat plegats i ens hem vist 
arrossegats.   
 
Aquest és el tercer any que el Síndic de Greuges ho fa –presentar la memòria- i us  
vull informar  que hem atès 131 persones, que representa un 1,60 per mil habitants,  
dels quals 78 hem obert expedient de queixa i 53 han estat assessoraments.  Dels 78 
finalment admesos han estat 41 i 37 no admesos per diversos motius, d’ells n’hi ha 29 
que encara no s’ha esgotat la via administrativa, per tant probablement en el futur es 
puguin convertir en expedients de queixa. Dels 41 admesos, 15 han estat resolts 
favorablement, però he de dir que el Síndic, aquest any, no ha hagut de fer cap 
resolució de vulneració de drets, degut a que d’aquests 15 l’administració ha sabut 
rectificar i s’han resolt favorablement, 9 expedients  l’administració ha actuat seguint 
la normativa, 11 estan pendents de resolució i 3 s’han traslladat al Síndic de Greuges 
de Catalunya. L’informe del Síndic de Greuges de Sant Cugat, 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, això es fa i després ja es farà per anys naturals a partir d’aquesta 
memòria, i seran 12 mesos.  
 
Si la feina feta per l’Oficina del Síndic ha estat ben feta o no al llarg de l’any, és una 
conclusió que hauran de treure tots els ciutadans, els grups polítics municipals i 
aquest Ple, copsant el treball que s’ha fet més que deduir-ho del que el propi Síndic 
exposa en la Memòria anual i d’aquest parlament dirigit al Ple. 
 
Al llarg d’aquest any m’he sentit molt a prop del ciutadà i també molt recolzat per 
l’Administració. Em sento, exercint la meva feina, en defensa dels drets de les 
persones, molt honorat, agraït i satisfet. 
 
El 3 de maig de 2010 va fer tres anys de la presa de possessió del càrrec de Síndic 
de Greuges de Sant Cugat del Vallès i me’n queden dos per complir el mandat. 
 
Aquesta memòria reflecteix l’activitat del Síndic i de l’equip de la seva oficina, 
personalitzat en l’Esperanza del Pino, la meva secretària a la que vull agrair el seu 
suport i ajut. 
 
Avui, amb aquesta presentació es dóna compliment al que 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 i aquesta presentació com l’última 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 a la nostra ciutat. 
 
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 al final de la meva exposició.  
 
Voldria esmentar que de les queixes d’aquests 8 últims mesos de l’any no se’n 
desprèn, com tampoc l’any anterior, cap influència de la crisi econòmica i financera 
que malauradament ens envolta.  
 
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 
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formulen, en treguin les conseqüències que considerin oportunes, com el Síndic ho 
demana. 
 
A més, com l’any anterior, té el doble propòsit de que el seu contingut serveixi per 
millorar la pròpia Institució i que, tot examinant l’acció municipal, pugui ser útil per la 
pròpia millora dels serveis que ofereix el Síndic, proposant mesures i suggeriments 
per perfeccionar la bona administració en benefici de tots i de totes.  
 
El Síndic vol agrair la col·laboració rebuda de l’Alcalde, dels grups polítics municipals 
que formen part del govern, tant del govern com de l’oposició, dels tècnics i 
funcionaris de l’Ajuntament de Sant Cugat i del Gabinet de l’Alcalde, del Secretari 
General, Vicesecretària i de l’Interventor i, sobretot, com he dit, de la seva 
col·laboradora, la senyora Esperanza del Pino, especialment dotada i sensible en 
l’atenció curosa, atenta i personalitzada als ciutadans. 
 
La memòria anual s’ha acabat de redactar el dia 25 de maig de 2010, amb la seva 
col·laboració. 
 
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, exercint la seva funció amb independència i objectivitat. La seva missió o 
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 tots 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 a totes les persones que s’apropen, també forma part de la missió del Síndic 
de Greuges, tal com entenc aquesta responsabilitat. 
 
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 a la Ciutat, 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.  
 
El Síndic, a diferencia dels anys anteriors, no proposa ni proposarà en la seva 
actuació futura, cap altre objectiu que no sigui el compliment curós de la seva 
responsabilitat d’acord amb el mandat que té del Ple i la que dimana del seu 
Reglament. Altres objectius, com els assenyalats en anys anteriors i encara no 
aconseguits, requereixen d’un ajut i uns recursos, materials i humans que el Síndic no 
en disposa i que finalment ha hagut d’entendre que no en podrà disposar.  
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Com objectiu que no precisa de cap altre recurs que la dedicació i feina del Síndic i la 
seva secretària, es proposa com a objectiu confeccionar i publicar electrònicament i 
sobre paper, abans de finalitzar aquest any, un catàleg dels drets dels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Cugat, recollits en dos formats diferents, entenedors i simples, un 
de drets generals i l’altre dels drets específics dels ciutadans i ciutadanes de Sant 
Cugat que dimanen de les ordenances municipals i obliguen de forma precisa a 
l’Ajuntament. També aquest recull inclourà els drets continguts en textos als quals 
Sant Cugat s’ha adherit i compromès a respectar com els de la Carta de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat, que encara que no sigui un text legal, s’obliga a 
complir tota ciutat signatària.   
 
Ho farà, el Síndic, com a complement del que ja es publica actualment en el butlletí 
de l’Ajuntament “Sant Cugat Avui” i en compliment de la funció que li ve determinada 
pel Reglament del Síndic, que especifica que té la funció de defensar els drets 
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi enfront de les actuacions 
municipals. Els drets que no són coneguts no s’exerceixen. Donar accés a aquesta 
informació mitjançant la difusió pública, que si bé pot ser complementària, 
comportarà, sens dubte, un benefici a la ciutadania. 
 
En aquest informe es  ressalta que el Síndic recomana a l’Ajuntament que s’avanci en 
el discutit dret d’accés a la informació, com detallaré més endavant, tot i que deixa 
constància de la millora dels procediments que per accedir a la informació ha 
introduït, recentment, l’Ajuntament.  
 
En la Memòria 2008-2009 s’explicava el procediment que seguia el Síndic. Aquest 
procediment no ha canviat i es pot consultar a la web, www.sindic.santcugat.cat 
Memòries ‘07-’08 i ’08-’09. 
 
En la Memòria del 2008-2009 es varen fer altres consideracions sobre els 
mecanismes de procediment, que també es poden veure en la mateixa web. 
 
No està de més mencionar, altra vegada, que d’acord amb el seu Reglament, el 
Síndic de Greuges està comissionat pel Ple Municipal a supervisar l’acció municipal, 
atenent les queixes de les persones que visquin, treballin o estiguin de trànsit per 
Sant Cugat 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 i el seu funcionament queda més especificat en el Protocol de 
Funcionament de data 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, 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 
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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, o 
bé si s’ignoren o rebutgen. 
 
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 per l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 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. A partir d’ara el Síndic considerarà no estrictament necessari la presentació 
del DNI per completar la identificació personal en considerar que s‘en fa un ús inútil i 
sovint innecessari. 
 
El Síndic valora la conculcació dels drets i llibertats constitucionals per acceptar o no, 
una queixa. 
 
Com ja es va esmentar l’any passat, la tasca del Síndic és, habitualment, assessorar i 
orientar les persones sobre les gestions i els centres on s’han d’adreçar per resoldre 
els seus problemes. Sovint l’actuació del Síndic acaba aquí. Altres cops, 
l’assessorament també rau en explicar de forma entenedora les resolucions 
desfavorables de l’Ajuntament perquè s’entengui clarament que l’Ajuntament ha 
actuat de forma correcta, d’acord amb les normatives, i dissuadir de la presentació 
d’una queixa. 
 
El Síndic de Greuges, actuant d’acord amb el Protocol de Funcionament, resol 
directament algunes queixes quan estan prou documentades, amb entrevistes 
personals amb la Regidora o Regidor de l’Àmbit corresponent o amb els Caps 
tècnics, facilitant l’acord i la conciliació ràpidament i sense requerir cap informe. Tant 
en aquest cas com el pròximament descrit de resolució per la via de l’informe, el 
Síndic acaba, sempre, la seva actuació amb un escrit on resol prenent la decisió 
oportuna. 
 
Quant 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 administrativa de l’Ajuntament  rebés 
instruccions precises respecte a això perquè aquest termini és sobrepassat molt 
sovint i durant massa temps.  
 
Si un assumpte està judicialitzat des del seu 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 sentència 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.  
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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 en anys anteriors, 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. 
  
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. 
Suggereix quan preveu una millora que cal valorar abans d’adoptar-la. 
 
Com ja es va esmentar 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, cosa que aquest any afortunadament no 
succeeix. 
 
El Síndic continua considerant el mateix de sempre: 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, sovint, es lamenta queixant-se del mal tracte 
de paraula i d’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 ha 
de ser sempre 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, torna aquest any a fer menció que ha recopilat la informació que 
sobre la Policia Local de Proximitat conté la “Carta Europea de Salvaguarda dels 
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Drets Humans a la Ciutat” i el treball elaborat per la Diputació de Barcelona recollit en 
el llibre: “Els drets humans a la ciutat: adaptació de les normatives municipals a la 
Carta Europea” com una possible i bona eina de treball per millorar la Policia Local de 
Proximitat, com ho va fer l’any anterior per considerar que són unes recomanacions 
de molta utilitat. 
 
Art. XXVI de la Carta. Policia de Proximitat 
 
Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de 
proximitat, altament qualificats, amb missions d’agents de seguretat i convivència. 
Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una 
policia d’educació cívica. 
 
Art XXVII de la Carta 
 
Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius: 
mediadors socials o de barri, en particular en les àrees més vulnerables; i 
l’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, Xarxa de Municipis. Els drets humans a la ciutat. Col·lecció: Documents 
de Treball. Sèrie: Igualtat i Ciutadania número 7, setembre 2008, on es poden 
consultar totes les recomanacions. Nomes faré menció als següents: 
 
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 estar llest i 
redactat el Reglament que va quedar sobre la taula del Ple del mes de maig anterior i 
que probablement s’aprovarà en el Ple ordinari a celebrar a continuació, un cop 
esmenats els errors que contenia el projecte.  
 
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. 
 
Hi ha 10 o 12 recomanacions més que conté la memòria. 
 
Excepte el que s’ha dit sobre el Reglament del Consell Local de Seguretat i 
Convivència, a punt de constituir-se, la resta de suggeriments els podrà avaluar, 
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 
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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. 
 
Altre recomanació acceptada és la modificació dels Estatuts de Promusa. 
 
Desprès de rebre nombroses queixes d’usuaris del transport públic referents a 
conductors d’autobusos que no s'han aturat a la parada corresponent, cosa que fan al 
seu criteri, si no veuen la persona al límit de la vorera gesticulant per demanar que 
s’aturi i si l'usuari esta distret passen de llarg, el Síndic recomana que l’Ajuntament 
consideri seriosament fer obligatori que els conductors s’aturin a cada parada, 
suggeriment que el Síndic fa per les següents raons.  
 
1. La gent gran ha de poder estar asseguda tot esperant l’autobús i no a peu dret, 
gesticulant demanat l’aturada, cosa que han de fer sinó el bus no s’atura.  
 
2. La gent gran i altres que no ho són, els hi passa, com he pogut comprovar 
personalment, que no distingeixen ni el número ni la línea de l’autobús que s’apropa: 
 
- Mira’m si ve el L4, demana  
- No hi veig. Mira-ho tu. Jo tampoc hi veig, contesta l’altre. 
 
Si no s’aixequen amb rapidesa quan el veuen, no tenen temps d’aturar-lo i els hi 
passa de llarg.  
 
3. En alguns autobusos  de les línees urbanes i interurbanes el polsador per demanar 
parada no esta a l’abast de l’usuari, que s’ha d’aixecar del seu seient i desplaçar-se,  
amb el vehicle en marxa, amb el temps suficient perquè el conductor pugui efectuar la 
parada, sinó no para.  
 
Obligar a les persones grans a fer de 8 a 10 metres dins l’autobús durant 200 metres 
de recorregut, a velocitat i fent sacsejades considerables, encara que s’agafi com 
pugui, que no pot, a les barres resulta molt perillós. És demanar massa a gent massa 
gran. 
 
El Sindic suggereix l’obligatorietat d’aturar-se en cada una de les parades i no veu 
una altra solució en benefici de la nostre gent gran, que aquesta obligatorietat tan 
senzilla de complir i de fàcil comprensió per qui usa el transport públic. Front això no 
es cap excusa, per no adoptar-ho, el compliment d’horaris.  
 
El Síndic ha recomanat a l’Ajuntament, la incorporació d’un text addicional a les 
notificacions, acords o resolucions administratives que reben els ciutadans, amb la 
finalitat que l’Ajuntament que ha creat la Institució del Síndic de Greuges faci, també, 
saber de la seva existència a qui se li notifica una resolució amb la informació de que 
pot presentar un recurs contenciós administratiu contra ella. 
 
La proposta del Síndic, que espera, vivament, es prengui en consideració en breu, 
literalment diu:  
 
Informació addicional: en aquesta població existeix la institució del Síndic Municipal 
de Greuges a la qual us podeu dirigir per a plantejar qualsevol queixa que tingueu en 
relació al present assumpte derivada del que pugueu considerar un mal funcionament 
de l’administració municipal. 
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Cal indicar-vos que la reclamació o queixa davant del Síndic no paralitza les vies 
impugnatòries normals i per tant, els terminis per a interposar els recursos 
corresponents en via administrativa no es suspenen i d’altra banda, en el moment i 
cas en que l’assumpte arribi als tribunals, el Síndic ha de cessar en la seva 
intervenció. 
 
També cal que tingueu en compte que el Síndic cerca solucions d’arranjament dels 
problemes dels particulars amb l’Administració municipal si bé no pot dictar 
resolucions executives sinó únicament formular recomanacions o suggeriments a 
l’Ajuntament. 
 
Heu de saber també que la intervenció del Síndic com a defensor dels drets de les 
persones davant l’Ajuntament és totalment gratuïta sense cap cost econòmic per a 
l’interessat/da que s’hi pot dirigir directament sense necessitat d’advocat ni procurador 
i en aquest sentit presentar sense cap formalisme un simple escrit de queixa davant 
les oficines del Síndic, o bé trametre’l per correu postal o electrònic i així mateix 
segons li sigui més còmode també personant-se directament en horari d’oficines a la 
seva seu o mitjançant trucada telefònica per a concertar una cita prèvia en el supòsit 
de no poder acudir en horari normal per raons de treball o d’altres. 
 
El Síndic creu firmament en el dret d’accés a la informació i el dret a la privacitat. Cal 
saber que Espanya és l’únic país de la Unió Europea amb més d’un milió d’habitants 
que no té una llei específica reguladora del dret d’accés a la informació i que 
Catalunya va a remolc només amb referències, que regulen aquest dret d’accés, a 
articles de la Constitució i a la Llei del Patrimoni Històric. Actualment s’està elaborant 
un esborrall de la llei amb total secret, sense participació de la societat civil amb 
l’excusa de que haurà de passar al Parlament on rau la representació popular.  
Informació pública és 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 pública, ho és. 
 
Tothom que ho demani 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 del sol·licitant. 
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 seguidisme que en pugui 
fer la Generalitat i estableixi una ordenança municipal del dret a la informació pública 
generada per la seva administració. Cal només 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 és una part molt essencial del dret a la llibertat d’expressió de l’article 19 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. L’administració pública 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.  
Una plataforma de la societat civil està exigint l’adopció i implementació d’una llei 
d’accés a la informació a Espanya. 
S’han definit els nou principis que hauria de recollir una futura llei espanyola d’accés a 
la informació, principis derivats d’un estudi comparatiu de la legislació i la pràctica en 
més de 80 països del món i de la nova Convenció del Consell d’Europa sobre l’accés 
a documents públics del 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, és el dret de tota 
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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 té dret a recórrer les denegacions d’accés o a la manca de resposta. 
• Les entitats públiques, a iniciativa pròpia, han de posar a disposició del públic 

informació bàsica i essencial sense ser necessari fer una sol·licitud. 
• El dret d’accés ha de ser garantit per un òrgan independent. 
 
Aquest òrgan independent o Comissariat als països que tenen llei pròpia d’accés ho 
han resolt diferentment uns en un sol òrgan tenen delegat el dret a l’accés a la 
informació i el dret a la privacitat, és a dir la protecció de dades personals, altres 
tenen dos òrgans diferenciats.  
 
Les relacions amb l’Ajuntament continuen millorant i el Síndic de Greuges treballa 
amb bona col·laboració, tant si els regidors elegits 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, dels Serveis Socials, del personal del  
010 i de Promusa, n’està satisfet i molt agraït. 
 
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. 
 
 El Ple de l’Ajuntament quan 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, que la ciutadania ha d’agrair. 
 
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 i 
en el seu discurs al Ple, 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, també, en els següents punts: 
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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, penalitzacions 
i execució subsidiària.  
 
Millorar els problemes  derivats de la contaminació acústica que són 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’escalfament que es 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. 
 
Vigilar i millorar i regular 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 ciclistes 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 més que mai 
l’Administració ha d’estar al costat del ciutadà oferint-li serveis estant a prop seu 
sentint l’escalfor de la proximitat i la solidaritat. 
 
L’Administració ha de vetllar que els principis d’una bona administració estigui 
orientada al ciutadà, a l’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’estricta aplicació de la llei. 
 
El Secretari General, al que demano disculpes sabent que no li agradarà que el citi, 
m’il·lustra, molt sovint, coneixent les meves mancances sobre temes jurídics i un dia, 
tot parlant, em va fer saber el significat del proverbi clàssic entre els clàssics sobre el 
dret : “summum ius, summa iniuria”  que es podria traduir lliurement per "summa 
justícia, summa injustícia" o  "a gran justícia, més gran dany", en el sentit de que 
l’aplicació de la llei al peu de la lletra pot  convertir-se en la més gran forma 
d’injustícia i en el sentit de que una resolució tant administrativa com judicial pot 
adequar-se formalment al marc jurídic d’aplicació però resultar en la pràctica injusta, 
la qual cosa s’inseriria en la diferenciació entre “justícia humana” amb valor d’arquetip 
i de referència a un ordre superior lògic, just i equitatiu i la “justícia dels homes” amb 
totes les imperfeccions i errades atribuïbles a decisions subjectives i a normes vigents 
però depassades per la pròpia realitat social. Desprès de XXIII segles d’aquest 
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proverbi referent a resolucions judicials i administratives, encara, ara, ni els més alts 
magistrats de la més alta magistratura en fan cas, com tots, poder no tothom, ho 
podrem comprovar i patir d’aquí poc de temps, si han anat, malauradament, només a 
la seva, com sembla que serà. 
 
El Síndic recomana que, al menys, les resolucions de l’Ajuntament, tinguin sempre 
present aquest proverbi.  
 
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 del ciutadà a la bona administració.  
 
Els suggeriments del Síndic no han de ser entesos com esmenes o critiques a 
l’actuació municipal sinó com una possible interpretació diferent de la norma, 
ordenança o llei que comportaria que es pot millorar la tramitació de l’expedient 
introduint-li altres motivacions. 
 
Els suggeriments poden estar equivocats o ser errònia la interpretació que el Síndic 
en fa del fet, 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 i de la bona governança.  
 
I per acabar, us llegeixo el meu horòscop d’avui, que és Verge, diu així: 
 
“Els que tenen autoritat en els seus assumptes -referint-se als meus- podrien 
pressionar. 
No és el millor dia per demanar autoritzacions, favors o complicitat” 
 
Com que no crec en aquests auguris, espero que tot això no és compleixi,  
 
Moltes gràcies a tothom. 
 
 (En aquests moments, essent les 18,09 hores, s’incorpora a la sessió 
l’Interventor municipal). 
 

TORN D’INTERVENCIONS 
 

 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Moltes gràcies a vostè Sr. Clavell, pel seu 
informe i també òbviament per la feina que ha desenvolupat al llarg d’aquests llargs 
mesos. 
 
 . REGIDOR SR. GRANGÉ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC: Amb 
el Ple que ens espera hagués estat bé que ens hagués llegit l’horòscop a la resta de 
regidors per veure què tal teníem les hores que ens queden per davant. De tota 
manera ha estat un detall simpàtic que li agraeixo. 
 
 Un cop més Sr. Clavell felicitar-lo per la feina feta i sobretot pel to positiu i 
propositiu de les coses que ens ha comentat aquí. El que li parla com a portantveus 
va tenir el privilegi d’anar ja a la primera presentació que vostè ens va fer als 
portantveus per tant jo sí que m’he pogut llegir aquest informe amb tota la tranquil·litat 
del món i sí que hi ha tota una sèrie de coses que cal remarcar però sobretot -i vull 
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insistir amb això- reconèixer la feina feta, la capacitat d’allà a on hi ha problemes 
trobar-ne solucions i proposar-les, per tant aquest to positiu és quelcom que en 
aquests temps que corren ens fa moltíssima falta.  
 
 Lamentar, això sí, que encara en general ens pensem que hi ha encara poques 
queixes, venim d’un país, d’una història, que des de determinats sectors s’ha volgut 
més crear súbdits que ciutadans lliures i crítics i això encara ho patim i ho patirem 
pensem que encara molts anys; més que una cultura de la queixa el que hi ha en 
aquest país és una cultura moltes vegades del lament, del pur lament, la queixa 
constructiva sempre és bona i és la que vostè i la institució que vostè representa tira 
endavant. Tot i així hi ha un fet molt remarcable que vostè ha comentat, ens comenta 
que no hi veu cap influència de la crisi econòmica en la majoria de queixes que vostè 
ha rebut, per tant això ens fa pensar que no ens trobem davant de problemes 
conjunturals sinó que ens trobem davant de problemes estructurals, i ja amb la 
perspectiva dels darrers informes que vostè va presentar constatem, no amb certa 
basarda, que es repeteixen els mateixos problemes i les mateixes situacions que en 
anteriors informes, i sí que hi ha un paràgraf que li haig de dir que a mi em va 
desconcertar moltíssim quan el vaig llegir i encara no acabo d’entendre ben bé si es 
refereix a fets succeïts o a fets que podrien succeir; en concret és la pàgina 7 de 
l’informe que vostè ens va donar i que diu: “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”, i jo m’he quedat amb el dubte de si això estem parlant 
d’un passat o estem parlant encara d’un present, suposo que després ens ho podrà 
aclarir. 
 
 Constatar també que hi ha coses que milloren, vostè comenta en el seu 
informe que en general la resposta que ha rebut dels temes de territori ha millorat 
moltíssim, per tant amb tota la sensibilitat informativa i mediàtica que hi ha sobre els 
temes d’urbanisme i territori que això hagi millorat nosaltres també ho volem 
constatar, però sí que també -no sense certa basarda- volem constatar que el 
problema bàsic que tenia el darrer informe, que era el problema de la seguretat, el 
problema de la lesió de la ciutadania amb la seva policia tenia moltíssimes 
mancances i moltíssims problemes. Entenem que la funció de la policia és una funció 
de per si desagradable i que pot generar lògicament problemes però el que sí que no 
entenem és no tan sols que hi hagi aquests problemes sinó que hi hagi certes 
actituds per part de servidors públics, això ja vam dir-ho l’any passat i ho tornem a 
recalcar, això sí que és el que mai es pot permetre. És a dir la Policia una de les 
tasques que té és la de sancionar, és així, la convivència està feta de drets i deures 
però s’ha de sancionar sempre amb el respecte cap el ciutadà, una altra actitud no la 
podríem entendre i creiem que s’ha de solucionar. 
 
 Per altra banda, i amb això acabo, entenem que encara hi ha masses 
assumptes -jo me’ls he llegit un per un- que estan pendents de resolució i no pas per 
la tramitació del Síndic sinó perquè encara estan en mans de l’Administració. La 
lentitud en mans de l’Administració és un menyspreu cap els drets del ciutadà, per 
tant la rapidesa en la resposta de l’Administració cap a l’administrat, malgrat que la 
paraula no m’agrada gens, ha de ser ràpida perquè sinó és una conculcació de dret, 
per tant jo penso que en un futur caldria vigilar, estar molt amatents, sobretot en la 
relació de la nostra policia amb la ciutadania i sobretot en la resposta de 
l’administració cap els ciutadans de les seves demandes. 
 
 Acabo ja amb això, un cop més Sr. Clavell moltes felicitats per la seva feina i 
un fort encoratjament pel proper any. 
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 . REGIDOR SR. CALDERÓN, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-
EUiA: Molt bona tarda a tothom i bona tarda Sr. Síndic, Sr. Clavell, li prego 
comprensió, és el meu primer cop d’anàlisi d’una memòria de la seva activitat i li 
prego que tingui comprensió i vegi que també hem intentat analitzar al detall les 
dades que vostè ens va entregar en la seva memòria. 
 
 En primer lloc volem fer un reconeixement a la tasca i a la figura del Síndic de 
Greuges, una figura que està en consolidació en aquests moments, fa poc 
relativament que vostè exerceix de Síndic i en aquests moments vostè està en plena 
consolidació. Cada dia més la ciutadania el coneix i crec que és important que el 
coneguin i que sàpiguen per què serveix la seva Institució. Fent una anàlisi de 
temàtiques que són objecte de queixa de la ciutadania cal posar de relleu que els 
expedients referents a la Policia local es mantenen respecte l’any passat, és a dir, és 
l’àmbit amb més queixes per part de la ciutadania amb un 35% del total de queixes 
que registra el Síndic de Greuges. L’any passat, i aquest any també, com ha explicat 
molt bé, vostè va fer unes recomanacions al respecte de la Policia local que es 
referien a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans en la ciutat, des del seu art. 26 
de la Policia de Proximitat. Pel que es veu en els resultats no ens n’hem sortit, 
continua havent-hi un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que es queixen de les 
actuacions de la Policia local, així doncs esperem que aquest any es continuï 
treballant i suposo que l’aprovació, que no sé si al final anirà al proper Ple, d’aquí 10 
minuts, del Consell de Seguretat i Convivència, pugui ajudar a que disminueixin les 
queixes dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Els hi segueixen les queixes 
sobre temàtiques de Medi Ambient amb un 12% i Territori i Disciplina Urbanística, 
també amb un 12%. Tot i que ha augmentat respecte l’any passat en termes 
percentuals, sí que ha disminuït en casos absoluts, si abans hi havia em sembla 15 
casos, ara n’hi ha 10, i això és una disminució important tenint en compte la 
sensibilitat dels santcugatencs i santcugatenques en aquest tema. També volem 
posar de manifest la importància de saber discernir quin tipus de queixa és; ho dic 
perquè han disminuït d’una manera molt important les queixes denominades com a 
diversos, de 36 a 2 casos, això diu molt de l’esforç de classificació que l’oficina del 
Síndic de Greuges està fent, saber distingir en cada moment quin tipus de queixa li 
està entrant a la seva oficina jo crec que, amb els recursos que té, és una feina molt 
important i que diu molt de la seva eficiència en tant que resolució, actuació i forma de 
tractar els casos del dia a dia de la ciutat. Creiem que aquesta disminució l’any passat 
vostè posava un gran paraigua dels casos de “diversos” amb 32 casos i aquest any 
només n’hi ha dos de “diversos”, això vol dir que són fàcilment derivables a l’àmbit 
que toca. També voldria posar de manifest com la ciutadania s’adreça al Síndic per 
motius coneguts per a tothom, queixes que tenen a veure amb telefonia mòbil, amb 
empreses de subministrament d’energia, com la llum, l’aigua, que com potser l’OMIC, 
l’Oficina Municipal de Consum, no té un punt de referència, o no vull dir això sinó que 
no es coneix la seva existència, la gent el primer que fa és anar al Síndic, i creiem 
que el que hem de fer en aquest cas és potenciar l’OMIC per tal d’evitar-li aquesta 
feina d’assessorament al Síndic, potser és una feina més adequada per l’OMIC. 
També volem felicitar al Síndic per un aspecte important que és que ha disminuït el 
nombre d’expedients pendents, d’un 38% a un 27, jo crec que és una evolució d’un 
10% molt important, cosa que amb els recursos que té vostè parla molt bé de la seva 
eficiència, tant del Síndic com del seu equip. 
 
 En qualsevol cas voldria destacar algunes de les reflexions finals que fa el 
Síndic en la seva memòria: Creiem que és molt important millorar les inspeccions i 
actuacions de l’ajuntament davant de l’execució d’obres presumptament il·legals, és 
una situació que ja ha vingut a aquest Ple i que ja hem hagut de votar alguna situació 
d’aquest tipus que encara que sembli potser poc comprensible que no sapiguem que 
hi ha un habitatge que no se sap que està construït il·legalment però hi és, llavors jo 
crec que és important posar mesures en aquest sentit. Millorar la tramesa de 
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documentació com notificacions, requeriments, cartes, per part de l’Ajuntament, són 
moltes les persones que s’han queixat perquè les notificacions no sempre arriben a 
les persones interessades. I en tercer lloc, 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. Aquests dos punts últims són realment importants, sobretot pel que fa al 
tracte que rep la ciutadania de l’administració, cal sempre donar la millor -i de la millor 
manera possible- la resposta adequada en cada moment, en aquest sentit és 
important aquest exercici de transparència, no hi ha manera més transparent que 
contestar sempre al ciutadà o ciutadana que formula una queixa a l’Ajuntament, això 
per una banda. Per altra banda voldria des d’aquí donar suport a aquesta iniciativa del  
Síndic que ha explicat en la seva intervenció, que estaria bé que en els escrits de 
resolució de l’Ajuntament hi hagués una nota explicant al ciutadà o ciutadana que es 
pot adreçar al Síndic si no està d’acord amb aquesta resolució. 
 
 En qualsevol cas volem seguir recolzant i animant al Síndic de Greuges a 
treballar per la ciutadania per tal de continuar donant resposta a aquells conflictes 
amb l’administració local i resoldre aquests afers. En aquest sentit l’animem a fer un 
pas endavant i tal i com ja estan fent altres Síndics actuar d’ofici en temes que 
afecten a la ciutadania i que provenen de serveis que els ofereixen empreses 
públiques i empreses privades que ofereixen serveis bàsics com aigua, llum o gas. 
També l’animem a fer la tasca pedagògica d’assessorament a la ciutadania per tal de 
saber canalitzar correctament les seves demandes i, una vegada més, felicitar-lo per 
la seva tasca sempre tan important i tan necessària. 
 
 . REGIDOR SR. GAUSA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: 
En primer lloc i amb coincidència amb la resta de grups agrair al Síndic i també a la 
seva col·laboradora la tasca d’elaboració d’aquesta memòria però sobretot l’activitat 
realitzada durant tot aquest període. 
 
 En aquesta memòria s’hi recull segons la nostra manera de veure l’opinió d’un 
grup de ciutadans que han tingut una mala experiència en la seva relació amb 
l’administració. Certament no són tots els ciutadans, sortosament, però la seva 
experiència crec que és molt valuosa -o així ens ho hauríem de prendre en aquest 
Consistori- per millorar el servei públic. 
 
 De la memòria d’enguany el meu grup desitja fer alguns comentaris: 
 
 Primer, felicitar al Síndic per una feina que ja va fent des del començament i 
que crec que ha continuat aquest any i que és la de l’extensió de les relacions 
institucionals. La memòria reflecteix una intensa activitat en eixamplar i enfortir les 
relacions amb d’altres Síndics de Catalunya i també la presència a diferents fòrums 
de debats. Pensem que aquesta és una activitat que permet compartir el coneixement 
i la pràctica amb d’altres poblacions, i aquesta manera de fer oberta crec que és 
coincident amb la manera de fer que té el municipalisme. 
 
 Segon, respecte de les relacions internes en el si de l’ajuntament. Pensem que 
és una bona notícia el fet que no hi hagi aquest any cap tramitació que hagi tingut el 
qualificatiu de greuge. Tal i com diu el Síndic, la seva eficàcia resideix en la força 
moral que la institució té davant de l’administració. El Síndic fa de fet una feina 
-nosaltres la qualifiquem així- de mediació important, possiblement estalviant 
problemes i vies judicials a ciutadans i administració. Per aquesta raó tot i observar en 
la memòria avanços significatius en les relacions Síndic-Ajuntament encoratgem a 
millorar tots aquells aspectes que el Síndic denuncia, especialment el de la lentitud o 
demora en la resposta per part de l’administració. 
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 Tercer, respecte del contingut de la memòria. Tal i com han posat de manifest 
la resta de grups en les seves intervencions la policia local, i concretament el tracte 
rebut, l’amabilitat o millor dit la manca o deficiència d’aquesta, són de nou el punt 
feble en la relació administració-ciutadans. La policia és un servei directe als 
ciutadans, sotmès a una forta pressió i que degut a la seva funció de fer complir les 
ordenances i la seva capacitat sancionadora, per dir-ho ràpid, no acostuma a caure 
simpàtica. Això no obstant no és excusa i pensem que en l’apartat de la memòria 
sobre suggeriments i recomanacions es descriuen una sèrie de mesures concretes 
per tal de millorar el servei que haurien de ser tingudes en compte i reflexionades pel 
regidor responsable. 
 
 Del contingut de la memòria dir que en comparació amb l’any anterior hem 
apreciat també una significativa davallada de les queixes en l’àmbit d’urbanisme. Fet 
que mereix un reconeixement per part nostre per tal de consolidar les millores d’un 
any a un altre. 
 
 Quart respecte d’aquells aspectes que cal tenir en compte pel futur. L’any 
passat dèiem que calia treballar en tot el referent a l’aplicació de la Llei de Protecció 
de dades de caràcter personal i estem satisfets de que així s’hagi fet. El meu grup 
sempre ha defensat que els primers anys de funcionament d’una institució com el 
Síndic són molt importants, perquè és durant aquests anys que s’estableixen tota una 
sèrie d’hàbits i pràctiques que marquen la forma de treballar en el futur. En aquest 
sentit és que encoratgem al Síndic a avançar en dos temes: primer, a desenvolupar el 
reglament en totes les seves potencialitats; el Reglament del Síndic estableix que el 
Síndic podrà establir convenis amb institucions, universitats, etc., amb l’objectiu 
d’aconseguir suport en la seva tasca via dictàmens externs o informes. Aquesta 
possibilitat no ha estat encara mai posada en pràctica, però és sens dubte una 
oportunitat que el Síndic no pot ni ha de desaprofitar en benefici de la institució. 
 
 El segon tema de futur és la mediació. Hem escoltat en diverses ocasions al 
Síndic defensar la mediació com a instrument vàlid per a encarar i afrontar el 
conflicte. De fet ell mateix, com hem dit, creiem que l’exerceix. En el context de crisi 
econòmica en la que ens trobem hi ha risc per a la cohesió i la convivència, no parlem 
de grans catàstrofes ni alarmes, parlem de casos concrets i quotidians però que 
existeixen i sobre els que tenim diversos indicadors: increment d’ajuts socials, 
increment dels casos atesos per Càritas, etc. Dir-li al Síndic que compartim aquesta 
visió sobre la mediació i que ens agradaria més profunditat en les polítiques de 
mediació social i ciutadana del nostre ajuntament. 
 
 Per acabar expressar com sempre hem fet la nostra col·laboració a la figura del 
Síndic ja que ens en sentim responsables de la creació de la institució a la ciutat. 
 
 . TINENT D’ALCALDE SR. RECASENS, EN NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CiU: En primer lloc sumar-me a les felicitacions al Sr. Clavell per la feina feta, en 
primer lloc per l’informe que ens ha presentat, pel seu contingut i evidentment agrair 
les seves recomanacions que com no podia ser d’una altra manera i com ja venim 
fent seran tingudes en compte pel grup que represento i pel govern municipal. 
 
 Aquest és -com ja s’ha dit- el tercer informe que el Sr. Jaume Clavell, Síndic de 
la nostra ciutat, fa davant d’aquest Ple. És el tercer informe des que va prendre 
possessió el 3 de maig de 2007; un nou informe que ha de servir per millorar les 
institucions de Sant Cugat i per millorar la mateixa institució del Síndic. Val a dir que 
aquests tres anys de funcionament del Síndic han servit per consolidar-lo a casa 
nostra, avui el Síndic és una institució coneguda i reconeguda pels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Cugat, s’ha d’agrair la seva actitud de presència constant en els 
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mitjans, a les escoles, a les institucions, a tot arreu on pot per donar a conèixer la 
institució del Síndic i evidentment la col·laboració dels mitjans de comunicació locals. 
 
 La consolidació del Síndic ha contribuït a que les relacions amb l’administració, 
amb els regidors i regidores d’aquest Consistori millorin dia a dia, hem passat de la 
petició que feia fa tres anys en el seu informe de respecte públic a la figura del Síndic, 
d’una reivindicació d’aquell primer informe a agrair en el present informe la 
col·laboració rebuda dels grups polítics municipals, tècnics i funcionaris del Gabinet 
de l’Alcalde, etc., etc., en una evident mostra de normalitat i de consolidació de la 
figura del Síndic. 
 
 Pel que fa a les queixes o consultes que s’han fet, no sé si són poques o 
moltes, però el que sí que sé és que els ciutadans, jo crec que són CIUTADANS amb 
majúscules, de Sant Cugat són terriblement exigents i terriblement crítics: val a dir 
que es manté l’estructura del primer informe, tant pel que fa a la distribució territorial 
com per àmbits, amb variacions no significatives pel que fa a l’àmbit territorial tret de 
les Planes i Mira-sol, on han disminuït significativament les queixes o consultes 
adreçades al Síndic. 
 
 Pel que fa a la distribució per àmbits destacar la millora de l’àmbit territorial, 
aquí el Síndic en l’explicació que va fer als portaveus ja ho va posar de manifest, i va 
felicitar als regidors i regidores i tècnics d’aquests àmbits, i el manteniment de la resta 
en els mateixos paràmetres que en anys anteriors, tret de la que ja se n’ha fet esment 
de la seguretat ciutadana que percentualment passa d’un 21% del total de les queixes 
de l’informe anterior a un 35 del present, val a dir, però, que en números absoluts s’ha 
passat de 32 queixes a 28. 
 
 Fer de totes maneres un breu comentari sobre les referències que es fan i que 
se n’ha fet alguna en aquest mateix Ple de l’informe respecte la Policia Local. 
Manifestar la coincidència amb el Síndic pel que fa al model de policia que volem per 
Sant Cugat, recordar com es fa en l’informe, el principi de veracitat que gaudeix la 
Policia i manifestar que no ens complau que en l’informe es pugui entreveure una 
manca d’educació o abús d’autoritat significatiu en la nostra policia local. No negarem 
la possibilitat que en alguna ocasió no s’actuï amb la correcció exigida però sí que 
sigui una pràctica comú o generalitzada. L’objectiu dels integrants de la policia local, 
dels caps, de tot el cos en general, és contribuir a millorar la vida dels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Cugat des de la proximitat i la complicitat amb els veïns i veïnes, 
amb la participació i implicació ciutadana, i des del compliment de les lleis i 
ordenances municipals. 
 
 Finalment vull tornar a agrair al Síndic i a la seva col·laboradora que ell 
anomena tot sovint, la Sra. Esperanza del Pino, la feina feta i encoratjar-lo a seguir 
pel camí que porta, que portem, de col·laboració amb l’Ajuntament, amb el govern de 
la ciutat, els objectius del Síndic són compartits per l’equip de govern i sap que en 
l’objectiu d’aconseguir una administració més transparent, més justa i més eficaç, ens 
hi trobarà. 
 
 . ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: Amb la intervenció dels grups municipals a 
través dels seus portantveus acabem aquest Ple extraordinari per tant s’aixeca la 
sessió, no sense agrair abans una vegada més al Sr. Clavell el seu informe, la seva 
feina, també a la seva col·laboradora i als Síndics de Greuges d’altres ciutats de 
Catalunya que ens han acompanyat avui en aquesta presentació. Moltes gràcies a 
tothom. 
 
 Conclòs l’anterior i essent les 19,06 h, la Presidència aixeca la sessió en el lloc 
i data al principi indicats, de tot el qual com a Secretari General, certifico. 
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