ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
10 de gener de 2011
19.10h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Rafael Cabanilla Casado, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Roberto Carmany Valls, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Antonio Felices Pérez del Corral, regidor
Noemí Fernández Fernández, regidora
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Sergio García Muñoz, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
José Medina Díaz, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Asunción Pastor Torres, regidora
Ruth Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Alícia Puig Romagosa, secretària
Absents
Josep Estruch García, regidor (S’excusa per l’absència).

Ordre del dia
1. Presentació de l'informe del síndic personer

1.- Presentació de l'informe del síndic personer
Obre la sessió l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs i Galindo, que de manera literal diu:
“Primer de tot, vull agrair la presència, no només dels membres de la Corporació, sinó
també d’altres autoritats que ens acompanyen avui, com són el Sr. Francisco Amaya,
que ha estat el primer síndic personer de la ciutat; Sr. Josep Escartín, Síndic Personer de
Sabadell i president del Fòrum de Síndics; Sra. María Palau, Síndica de Greuges de
Rubí; Sr. Frederic Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat; Sr. Fernando
Otero, Defensor de la ciutadania de Sta. Coloma de Gramanet; Sr. Joan Antonio
Martínez, adjunt al defensor de la ciutadania de Sta. Coloma de Gramanet i al mateix
temps, administrador i secretari del Fòrum de Síndics; i a tots vostès, membres i
representants de diferents entitats i col·lectius de la ciutat.
Saben que, a excepció feta de l’any passat, que va ser diferent de la resta, feia poc temps
que el primer síndic havia pres el seu nomenament i es va fer en un període diferent del
d’avui pel fet que va explicar quines serien les seves línies bàsiques de treball, que no
tant la presentació de l’informe. Aquest any no és així i per tant, toca fer aquesta
presentació d’aquest informe del síndic.
La ciutat de Mollet del Vallès va regular de manera específica la figura del Síndic
Personer, tal i com queda reflectit en el Reglament orgànic municipal, per tal de
defensar els drets que té la ciutadania respecte la seva administració i respecte la
resposta que aquesta dóna a les seves queixes, requeriments o aquelles qüestions que els
pugui interessar més. Això s’intenta fer amb la màxima celeritat possible, tot i que
algunes vegades, producte de moltes circumstàncies, no és així i això també ens fa ser
més gelosos de quins han de ser aquests processos. Per tant, tot això forma part dels
processos de participació endegats a la ciutat des de fa molts anys.
El procés d’aquest Ple excepcional i extraordinari de lectura de l’informe del síndic és
que en primer lloc sigui el Síndic Personer qui llegeixi el seu informe, que ens ha deixat
al damunt de la taula el nou format, que explicarà ell amb més detall. Sàpiguen també,
que es va celebrar una Junta de Portaveus, on es va explicar les línies bàsiques de quin
seria el seu informe per tal que els diferents grups municipals presents puguin també, fer
la seva intervenció. Després de la intervenció del síndic, de menor a major es farà la
intervenció dels grups municipals i tancarà el síndic recollint, escoltant i responent a
aquelles consideracions que hagin fet”.

A continuació, el Sr. Vicenç Vilà i Armadans, fa la lectura de la Memòria del 2010 del
Síndic Personer de Mollet del Vallès.
“Senyor Alcalde de la ciutat, senyores i senyors Regidors, amics i amigues Síndics,
representants del Fòrum de Síndics Locals, anterior Síndic de la ciutat, amic Francisco
Amaya, família que esteu avui aquí presents, amigues i amics, associacions de veïns i
totes les persones que avui us trobeu en aquesta Sala de Plens del nostre Ajuntament.

Sigueu benvinguts, i als que veniu de fora de la nostra ciutat ens alegrem sincerament
de la vostra estada.
El 5 d’Octubre de 2009 em vareu atorgar els que avui esteu aquí en aquesta taula, en
acte públic, el càrrec de Síndic Personer de la ciutat, i sabia de bon principi que la feina
que se m’encomanava no era gens fàcil, la informació, encara que velada, que
m’arribava de diferents indrets, m’asseguraven un treball dur i feixuc, però vaig
acceptar el càrrec malgrat de les dificultats que sabia m’esperaven. Era totalment
conscient que totes les excel·lències orals formulades, per descomptat estaven decorades
de bones intencions per tal que acceptés la proposta.
Us haig de dir d’entrada que no estic gens penedit, que n’estic orgullós, malgrat totes les
dificultats que poden haver sorgit durant aquest any i escaig, de la meva acceptació, de
ser representant servidor dels ciutadans davant vostre, i que agraeixo tant als que van
confiar en mi en un principi com a totes aquelles persones que han facilitat la meva
feina, a vegades prou complexa.
Voldria però avui, passat un any, recordar, mes ben dit fer memòria a tots els que esteu
aquí, de quina és la meva feina i com realitzar-la i per aquesta raó he convidat a estar
presents no sols als representants polítics de la ciutat, si no també als gerents i tècnics
que componen aquesta Administració Local.
Sembla que després de un any diguem-ne descafeïnat o de posar-se a la feina, em toca
una mica dir les coses pel seu nom sense ferir susceptibilitats ni nomenar cap persona ni
departament en particular, i que cadascú s’apunti al carro que li correspongui.
Dit això, i demanant disculpes per endavant, deixeu-me llegir-vos dos paràgrafs de dos
articles que apareixen en el Títol V del Reglament Orgànic Municipal, i que
corresponen al Síndic Personer de la Ciutat, amb refereixo als articles 133 i 134 on diu
que “El síndic Personer podrà donar compte de la queixa o de l’inici de l’expedient
admès , al departament, organisme, entitat o dependència administrativa d’aquest
Ajuntament afectats, per tal que la persona responsable li trameti un informe escrit
sobre la matèria. Aquest informe s’ha d’emetre en el termini de quinze dies, excepte si
el Síndic Personer amplia el termini en funció de les circumstàncies que concorrin en
cada cas” i en el següent article el 134, diu que “si la queixa a investigar o l’expedient
iniciat d’ofici afecta la conducta de persones al servei de l’Administració municipal, el
Síndic Personer ho comunicarà al superior jeràrquic de l’afectat i, si s’escau, al
departament competent en matèria de personal” i continua l’article en la seva segona
part dient “ A la vegada, el Síndic Personer requerirà l’afectat perquè en el termini que
li fixi, mai inferior a deu dies, respongui per escrit sobre els fets o circumstàncies
objecte de la queixa o expedient, i adjunti els documents i testimonis complementaris
que consideri adequats”.

Anem a parlar inicialment de tot això.
Durant aquest any hem estat curosos tant personalment com el meu equip, en no ser
excessivament exigents davant qualsevol persona que ens ha de donar resposta a les

nostres peticions i a fer-ho dins de dates concretes, som conscients que la feina
s’amuntega sobre les taules i a vegades resulta dificultós trobar una estona per escriure
la resposta.
Quan aquesta no ens ha arribat, en el temps diguem-ne que correspon o adient, o per
que tornem a rebre la visita de la persona afectada, de nou fem un recordatori de
l’expedient del que esperem resposta, però ens calen a voltes diversos recordatoris per
rebre alguna informació que ens ajudi a donar resposta afirmativa o negativa a l’afectat,
a més trobant-nos, en moltes ocasions, que aquesta resposta no s’ajusta a la pregunta
formulada i ens cal tornar a recomençar, perdent un temps inadequat i deixant tant a la
Institució del Síndic com a la Administració municipal en un lloc que no ens correspon
ni als uns ni als altres.
I també cal recordar aquells casos resolts directament i que no se’ns comuniquen, i que
al posar-nos en contacte amb la persona afectada, degut al temps transcorregut obtenim
respostes com “que allò ja està arreglat”.
Com a Síndic no pretenc ni he pretès en cap moment, fiscalitzar ni judicar el
comportament de ningú, el meu intent sempre ha estat, i o sabeu, en col·laborar i ajudar
tot el possible, però, sincerament, sap greu que aquest sigui un dels aspectes que desprès
de un any d’exercici em calgui retreure a persones de les quals espero i desitjo la total
col·laboració, per tal de millorar el seu i el meu treball diari.
Conseqüència d’aquests fets, ens ha portat a estudiar conjuntament amb el Sr. Alcalde,
un nou procediment intern de informació al Síndic, doncs com podeu comprendre, així
no podem continuar.
També em cal fer esment dintre d’aquest capítol a la constant preocupació d’algunes
persones de l’Administració municipal, en la preservació de dades de qualsevol
conciutadà, em sembla coherent i sempre val més pecar de prudent que de imprudent,
però, em cal dir, que per aquesta qüestió no cal que es preocupin més, doncs el Síndic i
el seu equip som prou conscients d’aquest aspecte, no sols en el control de la
documentació que ens aporta el ciutadà, o la que us demanem que ens aporteu, si no
també en evitar la possible fuga de informació del nostre departament, per aquesta raó
ens hem dirigit en diferents ocasions durant aquest any a l’Agència de Protecció de
Dades de Catalunya per tal de ser coneixedors a fons dels imperatius legals existents, i
de la nostra obligació com a Síndic.
Deixo aquest capítol per tancat, i espero l’any vinent no tornar a repetir-lo, sincerament,
no m’agrada.
No m’agrada tampoc, i sé que a molts de vosaltres, tant els que esteu a la taula com
entre el públic, penseu com jo, respecte al comportament incívic que mostren alguns
dels nostres conciutadans, i per tal de comentar-ho en voldria fer diversos apartats.
En primer lloc parlem dels sorolls innecessaris.

Quin passat estiu que hem viscut de queixes per terrasses sorolloses i que han arribat a
la pròpia alcaldia directament dels ciutadans. I atents al que se’ns acosta amb el tema
tabac.
Si cal revisar alguns aspectes de les normes, fem-ho, però no esperem que passin coses
innecessàries, viscudes per veïns avui amenaçats i que desprès ens en tinguem de
penedir tots; com a Síndic al igual que qualsevol de vosaltres podrem manifestar-nos
contraris a fets passats, però la cara se’m caurà de vergonya.
En segon lloc voldria destacar, l’ús que alguns ciutadans fan dels espais públics sense
cap mena de respecte, parlo de persones sense miraments cap els altres sobretot a les
hores de descans. Que cal posar-hi remei, tots estem d’acord, però posem-li d’una
vegada, crec que ara és l’hora, i us asseguro que aquesta és la queixa generalitzada que
puc escoltar en les visites als barris.
En tercer lloc us parlaré dels animals de companyia i ho voldria fer amb tota l’admiració
i el respecte que em mereixen tant els seus propietaris com ells mateixos. Existeixen
unes normes i cal complir-les i si no es compleixen les autoritats policials han d’actuar
com correspon.
Us explicaré una anècdota que vaig viure fa uns dies en una de les mensuals visites als
barris, una bona senyora anava amb el seu gos deslligat pel carrer, i aquest increpava
bordant a tots els altres gossos que passaven prop seu perseguint-los fins i tot quan els
seus amos se’n apartaven fugint.
Em vaig adreçar a la senyora tot identificant-me i fent-li veure la situació i vaig obtenir
com a resposta que com el seu gos pesava menys de set kilograms no estava obligada
per llei a portar-lo lligat. Sincerament he buscat aquesta llei per tot arreu i no l’he trobat
enlloc. Si algú dels presents la coneix li agrairia que m’ho digui. Personalment crec que
cal reformar-la, si és que existeix.
Ens manca educació i formació i això cal que ho faci qui sigui (llocs de venda,
veterinaris, qui sigui) per tal que els propietaris d’aquests animals es comportin
adequadament. I no parlem dels despreocupats que deixen al carrer o als parcs públics
els excrements sense cap mena de mirament.
Per altra banda, patim i tots en som conscients de la invasió de coloms per una part i
d’altres aus no habituals a les nostres terres, en tenim un bon exemple a les palmeres
d’aquí al darrera mateix al carrer Burgos. Conec que el departament corresponent cerca
solucions des de fa anys per ambdues situacions però els veïns afectats no saben com
defugir de la cridòria diària generada, i encara més greu alguns ciutadans els donen
menjar diari.
I no parlem de rosegadors que creuen la carretera de Badalona i passegen pels carrers
Immaculada i Sant Ramon, en plena nit per apropar-se als contenidors de residus
orgànics, per tal de saciar la seves necessitats, us convido quan us vingui ver a una
passejada, al vespre per aquesta zona i d’altres de la ciutat, resulta del tot divertida. És
una problemàtica amb difícil solució, però que cal estudiar-la a fons i actuar.

Aquest estiu també ens hem vist afectats per la desagradable visita de mosquits tigre, cal
revisar els seus punt d’origen i portar a terme mesures que redueixin les seves
possibilitats de proliferació, em consta que si treballa però a qui correspongui insto a
una actuació igualment ràpida i efectiva.
Els equips de neteja viaria, no s’escapen de les crítiques respecte al soroll nocturn, ser
que és una situació de dificultosa solució, que s’estan aplicant canvis en els sistemes de
neteja, però a qui correspongui caldrà continuar l’estudi, per tal de millorar el servei i no
afectar el descans dels ciutadans.
Referent al aspecte de la manca de civisme en la neteja, cal escoltar les queixes tant de
ciutadans com dels propis empleats de la companya concessionària, si cada hora passen
pels mateixos carrers, cada hora omplen el carro. Aquest cost, per més que s’intenti, no
pot ser assumit ni pel municipi ni pels ciutadans, per tant no si val la resposta que hem
tingut d’escoltar moltes vegades, com que ja pago impostos ?.
Veieu per tant que tots aquests punts son prou importants per tota la ciutadania i no pot
el Síndic com a defensor dels ciutadans simplement defugir-ne.
Canviem de tema, parlem de sostenibilitat urbana, parlem de carrers estrets, de rotondes
excessivament reduïdes sense sentit que ha calgut urgentment rectificar, de carrers per a
vianants utilitzats per vehicles que se salten les senyals de prohibició existents i que
obligaran a la col·locació de sistemes de tancament, de carrers tancats unes hores per
evitar aparcaments, del desconeixement dels horaris complerts o reduïts de les zones
blaves, de sols destruïts pel pas de vehicles indeguts i excessivament pesants, de
circulació de bicicletes en sentit contrari els cotxes o per les voreres, en concret crec que
caldria parlar de no saber utilitzar els carrers de la ciutat, adequadament.
No son pocs els veïns que es queixen de totes aquestes qüestions, cal cercar solucions i
resoldre-les en benefici dels ciutadans vianants, cal major vigilància pel carrer, les
mateixes Associacions de Veïns en les habituals reunions, se’n queixen reiteradament,
però a la vegada cal ser coherents que vivim en una ciutat on molta gent treballant fora i
que utilitza el vehicle pels seus desplaçaments habituals.
Soc coneixedor de les facilitats que es donen per tal que s’utilitzi el transport públic,
però cal per altra banda ser conscients que els vehicles hi son i que no els eliminarem
fàcilment, adonem-nos que a la nostre ciutat disposem de més de un vehicle per
persona en edat de conduir. I per altra banda caldrà estudiar comportaments ciutadans,
doncs fixem-nos que quan conduïm ens comportem a la inversa que quan actuem com a
vianants.
Amb cal fer esment amb orgull de ciutadà, de les obres que s’estan fent contínuament
per tal d’eliminar obstacles que impedeixen el moviment de les persones amb mobilitat
reduïda, cal felicitar als promotors de la iniciativa, essent conscients a la vegada de les
dificultats del moment per motius econòmics.
Un altre aspecte que m’agradaria avui exposar a tots els presents són les notícies
incorrectes o incomplertes que circulen per la ciutat i sobretot referents a persones que

el seu nivell de vida s’acosta o és dins els valors anomenats de pobresa o de exclusió
social.
En diverses ocasions he estat en contacte amb els Serveis Socials municipals, amb el
servei de Càritas Parroquial, Creu Roja, Banc d’Aliments i d’altres serveis d’ajuda a
aquestes persones i públicament em cal dir que cada cas s’estudia a fons per tal d’evitar
abusos, i a més existeix un contacte continuat entre les diferents entitats, gràcies al
treball en xarxa, per tal d’evitar tota mena d’interferències.
Per tant no m’agrada sentir que a una persona, que diguem de pas, mai ningú
l’identifica, se li ha proporcionat un cotxet de criatura millor que el que li correspon, per
tal d’ajudar-lo, sapigueu que quan per quatre camins diferents m’arriba aquest
comentari, personalment vaig a aclarir-lo, resultant tot una absurda mentida.
Amb les persones amb dificultats econòmiques, socials o personals, no s’hi juga, ho
vaig dir ara fa un any i no accepto ni acceptaré campanyes ni comentaris sense proves
molt acurades sobre aquests temes. I adoneu-se que no he parlat que aquestes persones
siguin d’aquí o de fora d’aquí, ni d’un color ni d’un altre, són persones i per tant hem de
respectar-les sempre.
No fa gaires dies vaig poder assistir junt amb el Síndic de Sta. Coloma Sr. Fernando
Oteros, a unes Jornades organitzades pel Defensor del Ciutadans de Cordovà sobre la
situació de pobresa i exclusió social que per Andalusia es pateix molt agressivament
amb motiu d’aquesta enorme crisi que està amargant la nostre societat, tant
econòmicament com en els seus valors ètics i morals, i que ens pertoca a tots d’una
manera o altre.
Per aquesta raó, soc molt reiteratiu, a cada Associació de Veïns que amb visita els
proposo la mateixa qüestió, cal que a part de la seva habitual participació ciutadana, que
per cert a la nostra ciutat podem considerar molt elevada, cal que cuidem altres aspectes
que avui afecten fortament als nostres veïns, els més propers, aquelles persones que
estan soles, els que pateixen les conseqüències més greus de la situació, els que
s’avergonyeixen de la caiguda en aquest pou de la exclusió, són malauradament moltes
les famílies afectades i tots podem i em d’ajudar.
Voldria esmentar en aquest aspecte un clar exemple de la situació; fa uns dies l’equip de
transport del banc d’aliments estava carregant en un establiment de la nostre ciutat,
quant va apropar-se una senyora carregada amb dues bosses plenes de queviures i els hi
va entregar dient-los “fins ara meu ajudat, ara em toca a mi ajudar”. Prenem exemple i
bona nota, així es comporta un bon ciutadà.
No voldria deixar-me apart l’atur i les seves conseqüències, tant a nivell individual com
col·lectiu, d’acord que és la preocupació principal de qualsevol autoritat responsable,
cal treballar en el dia a dia per tal d’integrar aquest nombrós grup marginat; aquí no hi
ha descans possible, ni relaxament que hi valgui, tots a una i qui no estigui d’acord, o
sobra en aquesta taula o no sap el que diu.

I aquí voldria afegir una reflexió que fa pocs dies escoltava del Síndic de Cornellà el
bon amic Sr. Frederic Prieto, respecte a l’habitatge, cal un canvi total en els esquemes,
cal inventar-se nous procediments per tal que les persones disposin d’habitatges dignes,
en compliment de diverses raons, de la Carta dels Drets Humans, de la Constitució, de
l’Estatut i de qualsevol altre normativa o llei a la que decidim apel·lar.
No és una lluita fàcil i moltes Institucions hi estan involucrades tant Municipals com
Autonòmiques, però caldrà llegir-nos i reflexionar sobre les propostes que aquests dies
han aportat tant el Síndic de Greuges de Catalunya com la Síndica de Barcelona.
Personalment, sabeu a qui correspongui, que disposa del meu oferiment en el treball que
calgui.
Parlem de la memòria que aquest any us presento, com heu pogut veure, el seu format
és diferent, si voleu més senzill, fàcil per observar les característiques de les queixes
rebudes, i dels suggeriments fets.
En el CD aportat, podreu trobar cadascun dels casos que han arribat a l’Oficina del
Síndic així com el seu procés i resolució.
Paral·lelament hi trobareu tant els escrits del Síndic publicats pels setmanaris locals com
les activitats del Síndic, des del dia de la seva pressa de possessió del càrrec fins a 5 de
Octubre que tal com vaig anunciar en el seu moment, tancàrem la gestió anual.
Possiblement aquesta data del 5 de Octubre resulti per alguns de vosaltres sorprenent, la
resposta és molt simple és l’aniversari de la meva pressa de possessió del càrrec, però
adonem-se l’avantatge, avui 10 de gener puc donar comptes de la gestió encomanada
amb temps suficient per aclarir i tancar tal com cal cada expedient.
I acabo amb un agraïment a tots els meus col·laboradors, som poquets si ens comparem
amb altres equips de Síndics, però opino que formem un equip coherent i que treballem
a la recerca del benestar dels ciutadans de Mollet, és la nostra feina i la intentarem
complir amb tota la honestedat que puguem. Estem i ens ho repetim cada dia, al servei
dels ciutadans.
Gràcies a tots per escoltar les meves paraules, i no dubteu que donaré complidament
resposta o aclariment als vostres dubtes o a les vostres preguntes”.

Tot seguit, l’alcalde informa que els grups municipals, de menor a major, poden
expressar la seva opinió respecte l’explicació de la informació del síndic.

-. Intervé la Sra. Eva Rodríguez Pérez, que de manera literal diu:
“Aquest és un Ple amb un únic protagonista, el Síndic Personer, crec que avui és el Sr.
Vicenç Vilà, a qui correspon fer la millor i més exhaustiva valoració del que ha estat
pràcticament tot l’any al front d’una institució democràtica i creada per intentar ajudar i
donar cobertura als problemes que té la ciutadania, una institució creada per fer de pont
entre l’administració i el ciutadà.

El Sr. Vilà ens ha exposat quins son els problemes més comuns entre la gent, quines les
solucions més efectives, les necessitats més demandades i els inconvenients que s’ha
trobat amb el seu treball diari. Un treball com aquest, que es fa des de l’altruisme i la
democràcia, no és un treball que es pugui criticar. Es pot criticar la labor d’un govern,
l’efectivitat i intensitat d’un partit polític però la figura del síndic crec que està exempta
de qualsevol crítica.
Jo vull animar el Sr. Vicenç Vilà a continuar treballant amb il·lusió, persistència,
honestedat, fermesa, transparència i recordant cada dia que el treball que fa és molt
important”.

-. Intervé el Sr. Oriol López Mayolas, portaveu del Grup Municipal d’ERC, que de
manera literal diu:
“Fa una mica més d’un any donàvem la benvinguda al Sr. Vicenç Vilà i Armadans, nou
Síndic Personer, el segon escollit per aquest Ple. Abans de continuar vull felicitar-lo per
haver contribuït a que la institució d’una sindicatura com la que representa sigui
acceptada, defensada i més valorada per la població i també per la classe política
municipal. Vostè Sr. Vilà, recollint el relleu del Sr. Amaya ha sabut acomplir amb
l’objectiu, i ho ha fet impregnant la sindicatura amb les seves maneres de fer i també la
seva personalitat.
Segurament, una de les coses que també ha marcat aquest any d’inici de sa seva feina
com a síndic a part de fer que la institució es consolidés encara més, és el fet que vostè,
com ha explicat, ha visitat els barris de la ciutat. A partir d’ara doncs, independentment
de la persona que ostenti el càrrec, aquestes visites serà ja una tasca obligada si es volen
tenir presents els problemes que les entitats o els ciutadans li porten a la taula del seu
despatx. Aquesta feina pot ser molt eficaç a l’hora de donar resposta o derivar una
queixa cap a una o altra banda.
També cal destacar el seus articles a la premsa sobre els drets de la ciutadania i els drets
humans, una cara pública, la seva també, que creiem que és molt bona per a la institució
que representa; l’exemple i les reflexions d’una persona que dedica part del seu temps
als drets i als problemes de la ciutadania respecte la institució municipal, creiem que és
molt interessant que siguin públics també, en els mitjans de comunicació.
Ha mantingut contacte amb la resta de síndics i ha participat amb l’associació que el
representa i també el contacte pertinent amb el síndic de greuges. Des del meu grup ja li
dèiem fa un any que la figura del síndic personer és cabdal per al bon funcionament de
la democràcia municipal, es qui atén les queixes del ciutadà envers la institució
municipal i és una persona que s’ha de triar partint de la democràcia representada en
aquest Ple. El síndic ha de ser una figura independent però amb una clara capacitat de
fer la seva tasca, aplaudir si cal la feina de qui governa, però també ha de poder dir ben
alt si una cosa no s’ha fet bé, o si és poc transparent. Recordàvem també que el síndic, si
calia, ha de fer recomanacions sobre aspectes que calia canviar en el funcionament de
l’administració, que potser a vegades son massa rutinaris.

Normalment, a les memòries d’anteriors anys, com la que avui es presenta, moltes de
les queixes es refereixen al funcionament de l’administració, relacionades amb
processos urbanístics o obertura de comerços, però també està molt bé que n’hagi
apuntat d’altres, de soroll, de tot el que passa amb els animals, siguin de companyia o
plagues, etc. Tot i això, recordo que l’any passat vostè deia que la seva feina es basaria
en tres aspectes: la protecció dels col·lectius més vulnerables, el deure de la solidaritat i
la transparència, que amb l’explicació que ha donat queden acomplerts.
Abans d’acabar no volem deixar de fer esment a un fet que nosaltres considerem més
que anecdòtic i que és un exemple, i que pot servir una mica de categoria d’alguna de
les coses de com entén el govern de la ciutat la participació i l’associacionisme, es faci
cultura, esport, solidaritat o participació política. La gent té idees i ha de poder
expressar-les amb llibertat i tranquil·litat i no ha de fer por que un grup de persones faci
activitats per promoure unes idees polítiques que poden agradar o no, però que hi són.
Parlo de la consulta sobre la independència que es va celebrar al nostre poble, el passat
25 d’abril. Aquest procés participatiu va suposar poc més del 7% dels vots de votants de
Mollet, uns 3.000 vots en total i Mollet decideix, va ser una consulta amb total llibertat,
on la ciutat va poder votar què volia que el seu país fos en un futur. El procés va
funcionar perfectament i fa un any li demanàvem que es mirés de prop el procés i sabem
que així ho va fer.
Suposo que recordarà que Mollet va ser un exemple potser un trist exemple, on la
Corporació es va negar a deixar l’ús d’espais municipals públics per poder tirar
endavant aquesta iniciativa. En alguns barris les urnes es varen haver de posar a peu de
carrer i els ordinadors de control no es van poder connectar a la xarxa elèctrica. El teixit
associatiu i veïnal va respondre, no així el nostre ajuntament. Creiem que el 25 d’abril
passat es va vulnerar un dret elemental com és, el dret a la participació política i es va
desfavorir no donar suport a una activitat normal d’una associació formada per més
d’una vintena d’entitats de Mollet i en donaven suport unes 150 persones. Un fet així no
s’hauria de tornar a repetir, ho varem trobar fora de lloc i li demanem si en va fer alguna
anàlisi.
El Grup Municipal d’ERC, espera que la seva feina segueixi essent com fins ara i ens
posem a la seva disposició”.

-. Intervé el Sr. Feliu Guillaumes Ràfols, portaveu del Grup Municipal de CiU que de
manera literal diu:
“Síndic, això que us diré avui a vos no és original, ho vaig dir una vegada al Sr. Amaya
però penso que és important tenir-ho en compte; el vostre paper no és fàcil i no ho és
perquè la vostra figura té un origen en la Història molt concret. El Síndic Personer va
ser una cessió de les autoritats borbòniques després del Decret de Nova Planta, en vista
que els governs municipals eren designats des de la Reial Audiència de Barcelona, que
era l’autoritat reial designada directament des de la Cort i com una cessió de gràcia al
poble, es van nomenar els síndics personers que d’alguna manera representaven la
voluntat popular que en aquell moment no representaven les autoritats municipals. Això

ha canviat i les autoritats municipals si que responen a la votació de la ciutadania i per
tant, el vostre paper, d’alguna manera és difícil. Jo, sóc donat a les cites històriques i
això és una mica el que va passar amb la figura que és l’antecedent més antic de la
figura que vos representeu¸ que és el Tribú de la Plebs, a Roma, on se’l va nomenar
precisament perquè les autoritats representaven l’aristocràcia no el poble però al cap de
vàries reformes les autoritats eren votades directament pels ciutadans i la figura es va
haver de redefinir. No sempre es fàcil, va donar grans homes com els germans Grac i
figures força nefastes com va ser el cas de Catilina.
Ho dic perquè a vegades això s’ha d’entendre perquè la primera dificultat d’un síndic és
saber -se ubicar al seu lloc. Vos vareu fer una declaració programàtica i permeti’m que
us digui que aquest és el primer informe perquè l’anterior va ser una declaració
programàtica. En un primer informe el primer que cal mirar és si aquella declaració
programàtica s’ha complert però no solsament això, també si el dia a dia, d’alguna
manera s’ha solucionat. I amb això compliu allò que he dit, o sigui, donar un contingut a
la figura, coherent, útil i bo per a la ciutadania. El que ens vareu prometre fa un any s’ha
complert i per altra banda, que el dia a dia l’heu portat bé, si que ho baso amb la vostra
estadística que heu fet amb el vostre informe escrit, per dir que veritablement això ha
estat així.
No voldria per això, deixar de passada la crítica que heu fet a la institució com a tal.
Teniu raó, a vegades falta oli en els engranatges: ens trobem que un ciutadà presenta
una queixa i no arriba, un ciutadà que fa una queixa pel carrer i en trucar als serveis
municipals moltes vegades contesten que ja s’ha solucionat o que ja està a l’agenda. Pel
que fa al nostre grup, farem el possible perquè la queixa l’any vinent no es repeteixi. En
tot cas, gràcies síndic per fer-nos adonar de les nostres mancances. Qui es queixi d’això
s’equivocaria perquè sinó, podríem acabar com aquell rei que anava despullat i ningú no
li deia. Gràcies a vos, segurament això mai no passarà. Gràcies”.

-. Intervé la Sra. Susana Calvo Casadesús, portaveu del Grup Municipal PP, que de
manera literal, diu:
“Un any més, ens trobem davant d’aquest Ple extraordinari, on el síndic ens explica el
seu informe, informe de totes aquelles intervencions que ha dut a terme durant tot l’any.
Com no podia ser d’una altra manera, la intervenció del meu grup comença donant les
gràcies al síndic per tota la feina feta durant aquest any, per la seva dedicació i
constància. Feina que segurament no hagués pogut fer sense l’ajut i recolzament del seu
personal col·laborador per tant, volem fer extensiu aquest agraïment a tots ells.
Ens hagués agradat poder entrar al contingut real del seu informe però no hem rebut
amb prou temps la memòria per poder-la estudiar i opinar sobre aquelles actuacions ja
fetes. Del que es tracta avui però, és escoltar ja que avui és el dia del Síndic Personer de
Mollet del Vallès. No es tracta tampoc de discutir o entrar a valorar l’informe sinó
d’escoltar quines han estat les seves actuacions, les queixes rebudes per part de la
ciutadania i aquelles que s’han pogut solucionar o no, per intentar entre tots, buscar les
millors solucions possibles i sobretot, perquè tots tinguem constància d’aquests
problemes i inquietuds que realment preocupen a la nostra ciutadania.

Com he dit fa un moment, al no tenir la memòria explicativa de les actuacions
realitzades pel síndic ens hem guiat per les pautes que ell mateix ens va donar a la Junta
de Portaveus, on ens va comentar les línies principals del seu treball i la classificació,
per grups, de les queixes rebudes que com no podia ser d’una altra manera, són les
mateixes de cada any; problemes de convivència entre la ciutadania i problemes
comercials (sorolls, brutícia, males olors...). Tot això causat pels mateixos veïns o per
la pròpia activitat comercial i que l’arrel de les mateixes és l’individualisme i la manca
de diàleg creat per la nostra societat. Altres problemes que deriven de l’àmbit social que
suposem que s’han incrementat per la greu crisi econòmica que estem passant o els
habituals problemes o queixes de la ciutadania respecte la pròpia administració envers
l’atenció a la nostra ciutadania.
És amb tot això que ens hem de centrar perquè com sempre s’ha dit, darrera de cada
queixa hi ha una inquietud d’una de les nostres famílies. Potser per a nosaltres no és tan
important i donem prioritat a d’altres però hem de tenir present que si aquesta queixa ha
arribat al síndic és perquè algú està neguitós. Potser aquesta queixa acabi en un consell,
potser és necessària una millor intervenció per part de l’administració, però del que tots
estem segurs és de que cal escoltar-la, s’ha de tractar i intentar solucionar. Aquesta és la
feina que durant tot l’any desenvolupa el síndic. Per això, torno a donar-li el meu
agraïment per la seva constància, pel seu esperit de treball i pel sacrifici que això, en
part li comporta, perquè moltes vegades haurà tingut que renunciar a part del seu temps
familiar per poder entendre i arribar a la ciutadania.
Som conscients de la feina feta i de les reunions que ha mantingut amb les entitats,
associacions i particulars de la ciutat, i estem segurs que en elles ha aportat tot el seu
coneixement, il·lusió i sobretot, el seu coratge. Per part nostra, l’encoratgem a
continuar. Encara que aquest sigui l’últim informe que es presenta en aquest mandat,
continuï treballant per la nostra ciutat per cercar aquesta complicitat amb la ciutadania i
perquè ens ajudi a entendre que la ciutat és de tots i per tant, tots hem de treballar
perquè aquesta sigui cada vegada millor. Dir-li que el PP es posa a la seva disposició
per a qualsevol cosa que puguem intentar solucionar. Gràcies”.

-. Intervé la Sra. Noemí Fernández Fernández, portaveu del Grup Municipal d’ICVEUiA, que de manera literal diu:
“Creiem i hem dit moltes vegades que la seva figura hauria de ser aquella que obri un
camí de diàleg entre l’administració i la seva institució, qui ha de portar solucions i
respostes als ciutadans, entenem que això està en marxa i que és així, almenys aquest
hauria de ser el punt i final.
Des del nostre grup municipal volem fer el reconeixement d’aquests aquests mesos de
feina que sabem que ha estat molta, que hi ha hagut esforç amb les reunions que ha
mantingut amb els grups municipals, entitats i fins i tot moltes vegades ha anat als barris
a cercar respostes a alguna consulta que hagués de fer. Però sobretot és molt important
el fet d’haver anat directament a copsar què és el que passa en un barri, què és el que

s’està vivint i poder contrastar-ho. Això és bo i en definitiva, la ciutadania sap que hi ha
algú que vetlla perquè els drets i deures es tirin endavant.
D’aquest informe hem de veure i creure que hi ha pautes de millora que han de servir
precisament per millorar aquests processos. A nosaltres ens hagués agradat poder tenir
l’informe i després poder-ne parlar però ens podrem emplaçar a fer-ne una valoració i
saber el que hi ha. Malgrat això, avui ens ha donat moltes pistes de forma verbal, cosa
que li agraïm i crec que ens ha donat molts detalls. La nostra formació política
coincideix amb moltes de les coses que a vegades hem exposat en aquesta taula perquè
a l’exposar tot allò que la ciutadania reclama no s’ha de prendre com una crítica sinó
com a un procés de millora. L’any 2009 ja varem parlar del fet que el ciutadà torna una
segona vegada amb respostes ambigües i per això, varem dir que s’havia de millorar els
processos interns i intentar veure on s’encallen. Emplacem l’equip de govern a revisar
segons quins processos s’estan duent a terme perquè molts passos que hi ha entremig es
puguin solucionar.
També ha fet vostè esment i demana solucions urgents a l’incivísme. Amb això també
coincidim en que les persones poden arribar a emmalaltir i per tant, quan es dona aquest
problema, l’administració hi ha de posar remei. Al mateix temps, entenem que de la
mateixa manera que hi ha drets, també hi ha deures; pel que fa a l’incivísme cal dir que
també es produeix per part de la ciutadania i cal dir-ho; si cal ampliar les campanyes de
civisme doncs s’ha de fer i seguir insistint amb com s’ha de reciclar. També ha fet
referència a la sostenibilitat, als carrers estrets i que a vegades presenten dificultats per
circular-hi, el caos de les rotondes, concretament a la de Can Flaqué que ara s’ha
modificat i esperem que millori com a mínim en hores punta.
Compartim amb el síndic l’èmfasi que ha posat en aspectes socials i sobretot amb
l’atenció a les persones, en concret pel que fa al suport a les persones amb risc
d’exclusió social, aspecte que ens preocupa. Crec que ha estat molt positiu el que ha
comentat que el síndic i altres estaments estan demanant que es reinventin els nous
processos per a l’accés a l’habitatge perquè s’ha de resoldre i donar solucions a la
ciutadania. S’ha de potenciar i donar a conèixer més la figura del síndic i la ciutadania
ha de conèixer encara més què és el que fa, a què pot respondre i què és el que poden
arribar a trobar entre el síndic i l’administració. Llegirem amb molt de detall la memòria
que ens presenta i ens emplacem per tenir una trobada i poder-la tractar amb més
profunditat. Gràcies.”

-. Intervé el Sr. Josep M. Garzón Llavina, portaveu del Grup Municipal PSC, que de
forma literal diu:
“Avui celebrem un nou Ple extraordinari on el Síndic Personer de Mollet del Vallès
presenta el seu informe anual al plenari d’aquesta Corporació i a tota la ciutadania.
L’informe anual ja és un acte més, especialment important; tal i com vaig dir l’any
passat aquest és un acte en el qual el conjunt de grups municipals més que parlar i donar
la nostra opinió, el que hem de fer és escoltar. Aquesta institució té com a objectiu que
l’ajuntament compleixi amb les seves obligacions dins del marc de les competències del
propi ajuntament i només dins d’aquest marc vetllar perquè l’administració local

respecti i faci el possible per assolir el compliment d’aquests drets dels ciutadans,
insisteixo, dins del marc de les competències municipals.
Sense cap mena de dubte la figura del síndic personer és una mostra de que
l’Ajuntament de Mollet del Vallès es comporta com una institució d’elevat contingut
democràtic ja que com tots vostès saben, cap llei ens obliga a tenir síndic personer o
defensor del ciutadà.
Per acabar vull dir que aquesta institució suposa un camí més per aconseguir una
administració més democràtica, més disposada al servei de la ciutadania i amb el desig
d’afavorir les relacions entre uns i altres perquè cada vegada siguin més cordials.”

-. L’alcalde explica que a continuació el Sr. Vilà donarà resposta a les reflexions i
comentaris, respecte les qüestions esmentades pels diferents grups municipals. A
continuació fa la seva intervenció i de manera literal diu:
“Eva, gràcies. Saps que no pararé en cap moment, si sóc síndic, ha de ser amb totes les
conseqüències, fins a l’últim dia estaré a peu de canó.
Oriol, crec que la feina de camp és necessària, important i és una de les que ha de fer
cada síndic. Abans d’entrar, el síndic de Sta. Coloma i el seu adjunt m’explicaven que
avui han estat a una escola de secundària, amb alumnes de 4t d’ESO i que ha estat
fenomenal la resposta de l’alumnat respecte els comportaments ciutadans; crec que és
un altre dels camins que el síndic pot fer, així ho vaig expressar i ho expresso de nou a
la regidora d’Ensenyament del nostre ajuntament de que el síndic està disposat a això.
El síndic de Sabadell m’ha aportat informació al respecte perquè sàpiga com fer-ho i
com ajustar-me a unes condicions determinades. Hem d’ensenyar d’alguna manera o
aprofundir d’alguna manera, en una assignatura que ens queda una mica entre cometes,
així com una matèria que en diem ètica i que avui és clau en tots els comportaments. En
el seu dia, com a síndic, ja et vaig dir que ens manteníem totalment al marge de les
consultes populars i vaig donar el meu parer com a Vicenç Vilà.
En Carles III, fill de Felip V, va imposar dues sindicatures: el síndic de greuges i el
síndic de bastos; això ho va fer com a conseqüència de que en el Decret de Nova Planta
hi havia comportaments força anòmals. Hi ha un treball de doctorat que es va fer a la
Universitat de València on s’explica molt bé què va passar durant aquells 60 anys que
va durar el síndic personer a les diferents ciutats de València. Per cert, el primer síndic
personer de Mollet es deia Bernat Comadrán.
Jo sé que a vegades no és gens fàcil respondre al Síndic perquè vol aclarir les coses i a
vegades, les vol aclarir coneixent-ho tot i a vegades li és difícil contestar-ho tot. A partir
d’ací hem de veure com arribem a un consens entre ambdues parts per arribar a una
solució de qualsevol problema. Els problemes, per descomptat, ens continuaran
succeint; a mi, com a síndic de Mollet i com als demés síndics que avui m’acompanyen;
els problemes els tenim damunt la taula, els coneixem, entre nosaltres ens consultem
perquè, hi ha un Fòrum de Síndics, a través del qual ens ajudem. És una altra xarxa
d’ajuda entre síndics.

Susanna, llàstima de no haver pogut fer-vos arribar abans aquest informe. A l’igual que
a la Noemí, us haig de dir que problemes d’impremta, pel canvi total que hem fet del
format i del sistema, ens ha portat a que aquests 26 que hem pogut recollir avui, fa una
hora, els tingueu damunt la taula. Tot i així, es farà arribar a les entitats i associacions
que m’ho demanin. S’han fet 150 exemplars; 50 arribaran als síndics de Catalunya i
Espanya.
Noemí, és cert que hem de tenir en compte els deures dels ciutadans. Crec que això ens
porta a tots plegats a fer la reflexió que els primers deures han de ser de comportament
nostre, aquí, en aquesta taula. No pot ser que m’arribin informacions de comportaments
en aquesta taula que no són com han de ser, de persones civilitzades; si aquí no ens
comportem civilitzadament, els de fora no ho faran. Per tant, aquest és un repte que avui
exposo públicament a tota la taula. Tots treballem a una perquè els problemes que hi ha
a la societat és per treballar tots a una. Ens podrem equivocar o no; la podrem encertar o
no; però no es pot anar amb retrets continuats cosa que em fa por respecte els tres o
quatre mesos que venen. Si us plau, comporteu-vos!!!. L’exclusió social és molt dura, la
varem viure amb en Fernando a Andalusia fa uns dies, a les jornades de Córdoba.
Andalusia viu de les subvencions i aquestes s’han acabat. Respecte l’habitatge, estic
obert a qualsevol tema per ajudar, col·laborar, el que faci falta.
Josep, agraeixo les teves paraules. Saps que et perseguiré molt. Ets una persona
coneixedora de la ciutat, molt més que jo i coneixes els problemes abans que m’arribin
a mi i això és un valor important. Et vindré a molestar, amb bones paraules, seré la teva
“mosca cojonera”, però hem de treballar molt, junts. Gràcies.”

-. Parla l’alcalde en una última intervenció i diu:
“Vull corroborar el que han dit els portaveus. Des de l’any 2003, aquest ajuntament va
tenir la voluntat, explicitada pel conjunt de grups municipals i per això, no es tracta de
protagonismes malentesos, fent renéixer la figura del Síndic Personer, amb la
Democràcia recuperada. Des d’aleshores es va escollir en primer lloc el Sr. Francisco
Amaya, que va estar durant 5 anys fent aquesta funció i ara en fa poc menys de 2 el Sr.
Vicenç Vilà. Crec que tant l’un com l’altre ha posat les bases, la solidesa suficient
perquè la figura, la institució del Síndic Personer a la ciutat sigui imprescindible en el
nostre entramat social i de participació ciutadana.
Quan dic això, ho faig en referència també a alguna de les qüestions que s’han plantejat
respecte el nombre de queixes que hi ha hagut durant aquest 2010 al síndic. A l’última
conversa que vaig mantenir amb ell li vaig que més enllà de la importància o no del
nombre de queixes, tenint en compte que per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) més
de 90.000 ciutadans i ciutadanes han passat per aquest servei, tenir-ne 10, 20, 30 no és
el més rellevant; si que ho és el nombre de persones, més del doble, que han passat per
l’oficina del síndic per informar-se, assessorar-se, per veure si el síndic podia indicar-li
el procés a seguir per trobar la solució a la queixa plantejada i que aquest deriva a altres
organismes o administracions per tal que pugui resoldre la problemàtica. Aquesta és per
a mi, com alcalde de la ciutat, la part fonamental d’aquesta figura.

Un altre element que vull posar en valor i que ja he compartit amb altres síndics, el fet
d’estar en un Ple extraordinari a la Sala de Plens de l’Ajuntament el conjunt de grups
municipals i representants democràtics d’aquesta ciutat, escoltant atentament l’informe
del Síndic Personer, no és excepcional però tampoc no és habitual; sabem d’altres
municipis on es fan altres processos on el síndic pot explicar el seu informe però no de
la manera contundent i solemne que ho fem a la nostra ciutat. Això és per estar-ne
orgullós i compartir-ho tots els que estem en aquesta sala.
El Sr. Garzón i la Sra. Fernández abans ho explicaven, molts cops s’exigeix a
l’administració la resposta que no pot donar perquè no té recursos, perquè no és la
responsable; no en pot donar perquè és responsabilitat del propi ciutadà la resolució
d’aquell problema que el mateix ciutadà està plantejant. Parlo de l’incivisme, que no
solsament es resol amb sancions o es respon amb ordenances; l’incivisme respon a
educació i responsabilitat i per tant, aquí tots tenim la responsabilitat de transmetre a la
ciutadania quines són les seves obligacions.
Allò que ens ha colpejat d’una manera més ferotge aquest any 2010 és l’atur. És cert
que la ciutadania demana a aquell que té més proper, a aquell que veu contínuament pel
carrer, la solució al problema. Malauradament, el govern municipal no té totes i
cadascuna de les solucions; el pitjor que pot passar és que d’aquest tema se’n faci
demagògia i populisme i a través d’això no es pugui donar resposta a aquesta
ciutadania, la de Mollet. El millor davant d’aquestes situacions és actuar amb rigor i
responsabilitat i, crec honestament, i el Sr. Guillaumes ho ha esmentat, el govern de la
ciutat i el funcionariat municipal, són coneixedors de la línia marcada pel govern i
intenten, dins de les seves possibilitats, donar-ne resposta. Bé és cert que molts cop la
resposta i la celeritat que s’ha de donar com administració, no és aquella que fins i tot
jo, com alcalde de la ciutat voldria. I tal i com ha dit el síndic, cal canviar el procés de
resposta per tal de donar-la amb més celeritat que no vol dir en cap cas, donar la
resposta que espera la ciutadania perquè l’administració no en té la competència o
recursos per poder-la donar. En tot cas, donar la resposta si és obligació d’aquesta
administració.
Davant de la queixa cal donar les explicacions corresponents; davant dels problemes cal
que aquests es converteixin en reptes i per tant en solucions; davant del conflicte cal
buscar el diàleg entre les parts; davant de la demagògia cal buscar el rigor i la
responsabilitat. Crec honestament, que el govern municipal ho està fent, que escolta al
síndic, que sempre ha plantejat propostes d’al·lusió a aquelles problemàtiques que
siguin de la nostra competència i que el síndic ens ha plantejat al llarg de l’any 2010 i,
la voluntat de continuar-ho exercint durant l’any 2011 que per tant, amb independència
del nombre de queixes, suggeriments, persones que es dirigeixen al síndic per
assessorar-se, per informar-se, per comunicar-li algun neguit que puguin tenir, crec que
des del 2003, no s’entendria sense la figura del síndic personer a la ciutat.
Finalitzo la meva intervenció en primer lloc agraint la presència per escoltar l’informe
del síndic, al conjunt de síndics i síndica, acompanyant el seu homòleg a la nostra ciutat;
que el Fòrum de Síndics és sense cap mena de dubte és l’espai d’intercanvi i reflexió
perquè moltes de les problemàtiques són compartides per bona part dels municipis del

nostre país. Les meves últimes paraules són per agrair l’esforç, el treball, la dedicació,
la responsabilitat, el rigor que ha tingut el Síndic Personer de Mollet del Vallès, durant
aquest temps que amb la situació de dificultats econòmiques, aquest no ha estat un any
fàcil per a ningú, però n’estic plenament convençut que amb aquesta perseverança el
futur del 2011 serà molt millor. Per tant, síndic agraït pel teu informe, quan en tinguem
les còpies les repartirem on calgui i estarà penjat en la seva pròpia web però, per
problemes de maquetació no ha estat possible de tenir-lo avui. En definitiva però, tots
tenim la responsabilitat de treballar per un món millor i el síndic, el govern i els grups
municipals tenim aquesta obligació. Gràcies per la seva presència i esperem tenir un
bon any 2011.”

L'alcalde aixeca la sessió a les 20:25h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

