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1. Presentació
Per primer cop, després de complir poc més d’un any de la restauració a la nos-

tra ciutat de la Institució del Síndic Personer com a defensor dels ciutadans i de les
ciutadanes, us presento, tal com es troba previst a l’article 144 del Reglament orgà-
nic municipal, l’informe de les activitats desenvolupades per aquesta sindicatura els
últims dos mesos 2003 i de tot l’any 2004.

Vull primer de tot, expressar el meu agraïment al senyor Alcalde, als regidors i
regidores, als tècnics responsables dels departaments i al personal del seu equip per
la seva col•laboració i suport en les activitats desenvolupades.

Vull manifestar també el meu agraïment als ciutadans i ciutadanes que en aquest
període s’han dirigit a aquesta institució per exposar les seves queixes confiant en la
gestió del Síndic Personer per intentar trobar una millor solució als problemes que
puguin tenir amb l’Administració municipal. Al mateix temps, vull manifestar la meva
disponibilitat a tots aquells que es puguin trobar en la necessitat d’utilitzar aquesta
institució per orientar, assessorar o tramitar les seves queixes.

I sobretot, he d’agrair amb gran sinceritat l’interès, l’esforç i la dedicació dels
membres del meu equip en l’atenció als ciutadans i ciutadanes i en la realització de
les diferents tasques que desenvolupem a l’oficina del Síndic Personer. Sense ells el
meu treball seria irrealitzable. 

Com ja vaig exposar en el meu discurs d’acceptació del càrrec, la institució del
Síndic Personer té per finalitat fer realitat la voluntat positiva de l’Administració muni-
cipal de crear un òrgan al servei dels ciutadans i ciutadanes –una eina de mediació
i diàleg –. Però són els propis ciutadans i ciutadanes els qui, amb la manifestació de
les seves queixes i peticions, donen sentit a la seva existència, contribuent d’aques-
ta forma, a la millora del funcionament de l’Administració municipal.

Durant el transcurs d’aquest primer any d’existència de la sindicatura, crec modes-
tament que, a més d’haver realitzat l’esforç d’implantar i posar en marxa un mètode
i uns processos de treball, s’han complert amb la màxima objectivitat, independèn-
cia i lleialtat els objectius fixats pel Reglament orgànic municipal per a la institució
del Síndic Personer, que són: ser una eina de mediació, de diàleg i de recerca de solu-
cions per al ciutadà que ha plantejat les seves queixes sobre la gestió municipal.

Sí que és veritat que la manca d’experiència en aquesta ocupació, la meva pròpia,
la del meu equip i la de la pròpia administració, ha sigut en més d’una ocasió causa
en l’excés de temps necessari per acabar i lliurar algunes resolucions.

Penso i estic convençut, per totes les experiències viscudes durant aquest primer
any en l’atenció personal als ciutadans i ciutadanes, en l’estudi de cada petició d’as-
sessorament i de cada queixa, en el contrast de totes les informacions, en les rela-
cions amb els regidors i tècnics responsables de cada departament de l’Administra-
ció municipal, en la definició de les recomanacions i dels suggeriments en les reso-
lucions dels expedients de queixa, en el diàleg i la posada en comú amb d’altres
síndics i defensors dels ciutadans de certs problemes comuns, que no existeix ni el
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més petit dubte de la importància i validesa de la institució, tant per als ciutadans
com per a la pròpia Administració.

I també és veritat que després d’aquest primer any puc dir amb satisfacció que
mantinc viva la il•lusió amb què vaig acceptar la responsabilitat de l’execució d’a-
questa tasca i que hi dedico sense cap pesar tot el temps de què disposo. Només em
preocupa el poder millorar dia a dia l’eficàcia de la institució i el que aquesta arribi
a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes.

Voldria ara, després d’aquesta introducció, comunicar-vos, encara que sigui breu-
ment, les impressions sobre les diferents situacions de la nostra ciutat, que per mit-
jà de totes les trobades i entrevistes, amb moltes i diferents associacions i entitats i
amb un gran número de ciutadans i ciutadanes que s’ha dirigit a la Institució per
comunicar-me les seves preocupacions, de forma oficial i també en moltes ocasions
de forma fortuïta quan me’ls he trobat pel carrer, en recepcions o en algun dels nos-
tres establiments comercials o lúdics.

No dic res de nou al comentar que les situacions que creen preocupació i incerte-
sa a la majoria de ciutadans i ciutadanes són les que corresponen a una ciutat en crei-
xement de l’extraradi de Barcelona i amb un fort índex d’immigració de moltes i dife-
rents procedències. Aquestes són:
� La percepció d’inseguretat dels ciutadans i ciutadanes en alguns barris davant

de possibles atracaments i robatoris en els quals cada cop es detecta un increment
de l’utilització de violència. 
� La brutícia d’algunes zones de la ciutat per la manca de civisme de moltes per-

sones que tot i els esforços emprats costa de millorar.
� La preocupació per l’atenció sanitària immediata, degut a la percepció d’un

deteriorament progressiu de les prestacions de l’actual hospital quan encara falten
molts anys per disposar d’un nou i modern equipament. 
� La problemàtica actual i futura que plantegen els grups de joves que sense cap

activitat positiva passen els dies als carrers de la ciutat.
� La gran quantitat de persones immigrants de diferents cultures i costums, que

plantegen reptes a una possibilitat d’integració en la ciutat.
� Gallecs, la protecció de Gallecs, anys i anys de lluita esperant una solució que

garanteixi la protecció de l’espai.
� L’urbanisme, la preocupació de tantes persones i associacions que volen parti-

cipar en la definició del que podem anomenar “la nostra ciutat” i que perceben com
en cada actuació no es compta amb les seves possibles aportacions.
� La preocupació de persones i associacions per petites millores que farien més fàcil

la convivència a la ciutat, el transport públic, els aparcaments, la neteja, els petits
arranjaments, però a l’hora tan importants per als habitants d’un carrer, d’un barri.

Vull ressaltar, des de la meva posició de ciutadà i de Síndic Personer, que un dels
grans problemes de la nostra ciutat, sinó el més gran, és el repte que se’ns ha plan-
tejat a tots, l’Administració i els ciutadans i ciutadanes, de reconstruir de nou la nos-
tra societat, d’aconseguir una convivència pacífica i harmònica entre tots els ciuta-
dans i ciutadanes, els autòctons i els nouvinguts immigrants.

Informe  5/4/05  14:23  Página 3



informe sobre actuacions del síndic personer 2004

6

Convivència que com vosaltres veig que té i tindrà moments de dificultat, sobre-
tot degut a les diferències de cultures i costums d’alguns pobles a les nostres, cultu-
res que desconeixem i per això ens amoïnen i ens espanten. Problemes de convivèn-
cia per la manca de disposició a la integració dels que venen i a la manca d’acollida
i acceptació que hem de fer els que ja hi estem.

Per tant, “recomano” a l’Administració que, sense deixar d’estar atenta a cap dels
problemes que planteja la ciutat, dediqui un major esforç en persones, mitjans i recur-
sos a la realització d’un pla d’integració que inclogui a totes les persones, les vingudes
de lluny amb els seus costums i els que ja vivim en aquesta ciutat amb els nostres.

No s’ha de deixar ni esperar que siguin els ciutadans i les ciutadanes, els propis
veïns i veïnes, els que solucionin a la seva manera els problemes que es plantegen en
la convivència entre grups. Demano el major esforç per reglamentar, informar, edu-
car, participar i implicar-se enterament en aconseguir que Mollet del Vallès sigui una
ciutadà exemple de convivència entre tots els seus ciutadans i ciutadanes.

Potser venen temps en què el major esforç de despesa pública s’haurà de destinar
en obres socials, d’atenció a les persones, d’educació, i altres similars.

He de dir, i ho faig amb convicció, que davant de totes aquestes evidències he pogut
constatar per mitjà de total la informació que he rebut, que l’Administració municipal,
les diferents regidories de cada àmbit afectat: urbanisme, seguretat ciutadana, serveis
socials, entre d’altres, els responsables polítics i el personal tècnic, tenen ple coneixe-
ment de cadascun dels problemes i treballen en la recerca de les possibles i adequades
solucions, i que aquest coneixement em crea una sensació de confiança i esperança en
la seva actuació, per la qual cosa crec important que es doni als ciutadans i ciutada-
nes el major grau possible d’informació sobre les actuacions previstes al respecte.

1.1 Relacions amb l’Ajuntament

He d’agrair, com he dit al principi, la disponibilitat que tots els membres de l’A-
juntament, des de l’alcalde, regidors, regidores, responsables de departament i fun-
cionaris, han demostrat a la institució del Síndic Personer en totes les ocasions en què
hem requerit la seva presència o aportació per a l’estudi o resolució de queixes. 

Durant aquest any, tot i amb la sensació de rapidesa amb la qual ha transcorre-
gut, hem tingut temps i ocasions de veure’ns, comunicar-nos i analitzar el fons de
les queixes presentades amb l’alcalde, els regidors i regidores respectives de Terri-
tori i Medi Ambient, Salut Pública i Serveis Socials, Seguretat Ciutadana i Convivèn-
cia, Dona i Igualtat, Qualitat Ambiental i Urbana, entre d’altres, els respectius caps
de departament i gran part del seu personal tècnic, existint sempre un immillorable
ambient de treball i col•laboració en la recerca d’una solució pactada.

He pogut constatar la dedicació i l’esperit de servei que tots ells demostren en l’a-
compliment de la seva tasca, i també vull pensar que –tots– lluiten i s’esforcen per
superar i millorar dia a dia l’atenció i els serveis que l’Administració municipal pres-
ta als ciutadans i ciutadanes. 
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Sóc conscient de que els serveis d’atenció i informació als ciutadans i ciutadanes,
l’oficina d’atenció al consumidor i la policia municipal de mediació, són eines efica-
ces i útils per a les persones que hi acudeixen.

Però no està tot fet, ens queden altres aspectes que han de millorar, entre ells el
temps de resposta a les demandes d’informació sobre les queixes presentades als
diferents departaments. S’ha d’aconseguir pel bé dels ciutadans i ciutadanes que es
dirigeixen al Síndic Personer que tots els informes demanats per aquesta Institució
siguin emesos en el termini que fixa a aquest efecte el Reglament orgànic municipal. 

Entenc que la situació circumstancial passada, en què un major volum de treball
en els departaments afectats, com ha sigut el cas de l’execució dels treballs de revi-
sió del Pla d’ordenació urbana de Mollet del Vallès, hagi pogut ser una causa i un
motiu en alguns casos d’un excessiu retràs en l’estudi i lliurament dels informes reque-
rits per aquesta Institució i que eren necessaris per a la resolució de les queixes, havent
repercutit aquest retràs en el lliurament a la persona afectada en més temps del des-
itjat amb els perjudicis que això hagi pogut causar en les seves pretensions.

També considero que queda pendent la resolució –adequada– per part de l’Ad-
ministració municipal d’algunes recomanacions efectuades demanant o suggerint
determinada solució als problemes plantejats per la persona afectada. Problemes que
per les característiques de la seva execució i per l’abast i importància que tenen per
a la major part de la ciutadania, –la determinació que l’Administració municipal
prengui serà signe de l’esperit de canvi que el Síndic Personer proposa.

No em refereixo a les solucions reglades que determinen les lleis en donar-se un
supòsit de fet, sinó que em refereixo a situacions i problemàtiques en què l’Ajunta-
ment té una potestat discrecional i pot modificar la situació que ha donat lloc a la
queixa formulada pels ciutadans i ciutadanes.

Crec important i demano a totes les persones implicades en la difícil tasca d’ad-
ministrar els interessos generals a la ciutat que es realitzi el màxim esforç per acon-
seguir fer realitat el que la ciutat i els seus ciutadans i ciutadanes siguin els primers
i veritables protagonistes i beneficiaris del seu treball, prevalent per damunt de qual-
sevol altre interès de caire partidista o privat.

1.2 Relacions amb els ciutadans i les ciutadanes

La institució del Síndic Personer és i s’ha fet servir com a eina de diàleg entre els
ciutadans i ciutadanes i l’Ajuntament amb resultats suficientment satisfactoris en
general per a les persones que han formulat la seva queixa i per a l’Administració
municipal que ha buscat possibles solucions o millores en la situació presentada d’i-
nici. Aquesta mediació s’ha fet per mitjà de diverses actuacions, però sempre amb el
mateix objectiu: la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes i la
resolució dels seus conflictes amb l’Administració municipal.

D’aquesta manera s’han arribat a acords amb l’Ajuntament, s’han fet recomana-
cions i suggeriments i, sobretot, s’ha fet la funció de mediació i de diàleg entre les parts.
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S’ha fet també una tasca d’informació i assessorament a moltes persones que s’han
dirigit a les nostre oficines. L’atenció al ciutadà o ciutadana que es dirigeix a l’ofici-
na del Síndic Personer deriva sempre en un servei d’orientació i ajuda perquè de for-
ma reglamentada pugui la persona dirigir la seva queixa al Síndic Personer, al Sin-
dic de Greuges de Catalunya, o bé la corresponent sol•licitud al departament de l’Ad-
ministració que millor pugui resoldre la seva necessitat.

No fa falta dir que procurem dedicar la màxima consideració i atenció a aquesta
acollida. Són moltes les ocasions en les quals per la situació de la persona o persones
afectades, pel motiu propi de la queixa, o per l’excessiu temps transcorregut i d’a-
rrossegament d’un problema sense solucionar, és necessària una atenció molt espe-
cials en la recepció i escolta de la problemàtica i de les expectatives de solució que
ens mostra la persona sobre el seu problema.

Sabem que moltes de les queixes que ens arriben a les oficines del Síndic Perso-
ner no contenen els elements ni els motius que permetin a les persones afectades aco-
llir-se al dret a la intervenció i defensa per part del Síndic Personer, ja sigui perquè
són objecte d’una tramitació administrativa prèvia davant l’Ajuntament, perquè l’as-
soliment de l’objectiu que persegueix la persona només es pot obtenir per via judi-
cial, o bé perquè amb el sol fet d’assessorar-se ja troben solució al seu problema.

No obstant això, tenim consciència clara de que no hi ha casos ni persones més
importants que d’altres, i que tots els ciutadans i ciutadanes han de ser tractats amb
la màxima atenció. Sabem que si una persona decideix venir i exposar-nos el seu pro-
blema és senyal de la importància que el problema, sigui el que sigui, representa per
esta persona.

Hem pogut constatar com els ciutadans i ciutadanes donen importància i agraei-
xen el que moltes de les insatisfaccions i queixes que han plantejat s’han pogut solu-
cionar simplement donant les explicacions de forma personalitzada i en un llenguat-
ge adequat i senzill.

Hi ha hagut situacions en què per les característiques de la queixa presentada o
perquè tampoc havia estat resolta per l’Administració municipal per un procediment
ordinari, tampoc no han pogut tenir una resolució satisfactòria per als interessos de
la persona que ha formulat la queixa al Síndic Personer amb l’esperança de que per
mitjà de la mediació de la institució es podia haver solucionat el seu problema. Són
aquestes queixes, en àmbits generals on l’Ajuntament no té marge de maniobra, com
pot ser en l’urbanisme, situacions on el ciutadà o ciutadana, per ignorància de la llei
o mala fe, vulneren les normes establertes, normes en les quals ni l’Administració pot
transigir perquè es troba obligada al seu compliment pel que fa a la seva aplicació.

1.3 Relacions amb altres persones

Són moltes les ocasions i oportunitats que com a Síndic Personer, tant en visites i
consultes com en trobades privades, he demanat la col•laboració i l’opinió de perso-
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nes i professionals de diferents especialitats, en aquesta ciutat i en d’altres, per a l’es-
tudi d’algunes qüestions reflectides a les queixes formulades i a les actuacions d’o-
fici plantejades. 

Estic convençut que les recomanacions i suggeriments del Síndic Personer a l’Ad-
ministració municipal per tal d’intentar solucionar una queixa presentada, han d’es-
tar elaborades i fonamentades amb el màxim rigor legal i objectiu, a més de conte-
nir les formes lògiques del comportament humà. 

1.4 Relacions amb associacions i entitats

Des de la meva designació com a Síndic Personer he tingut la consciència clara de
que la Institució que represento ha d’estar molt propera a les associacions de veïns i
a la resta d’entitats per tal d’oferir-los la possibilitat de col•laborar en la resolució
d’algunes de les seves reivindicacions.

Durant tot aquest temps hem buscat i hem tingut l’oportunitat de presentar la Institu-
ció a pràcticament totes les associacions de veïns dels barris d’aquesta ciutat, a la Fede-
ració d’Associacions de Veïns, i a d’altres entitats i associacions de diferent caràcter.

Per mitjà de trobades i diàlegs s’han vist i estudiat les possibilitats d’aprofitar la
utilitat que pot representar la Institució per a la pròpia associació o entitat i per al
col•lectiu de ciutadans i ciutadanes que representen, tant per a la tramitació de quei-
xes com en l’exercici de la possible participació o mediació del Síndic Personer en la
resolució de controvèrsies amb l’Ajuntament.

Hem pogut constatar la preocupació que té cada associació de veïns per millorar
el benestar del barri que representen, així com els programes de reivindicació a seguir
davant l’Administració per aconseguir-lo.

El Síndic Personer se sumarà a les associacions de veïns en aquest esforç per millo-
rar la convivència a la nostra ciutat, sobretot allà on es pugui entreveure que s’estan
perjudicant els drets dels ciutadans i ciutadanes.

Són diverses les queixes i les peticions de mediació que s’han començat a trami-
tar amb la participació directe de les associacions de veïns.

És la meva intenció potenciar, si fos possible, i estrènyer les relacions de col•labo-
ració amb cadascuna de les associacions i entitats de la ciutat. 

1.5 Relacions amb el Fòrum de Síndics i Defensors Locals

El Fòrum de Síndics i Defensors Locals és l’agrupació de Síndics, Síndiques, Defen-
sors i Defensores dels ciutadans i les ciutadanes de municipis de Catalunya i d’altres
comunitats autònomes d’España. El Fòrum és una finestra oberta a les diverses rea-
litats d’altres municipis del país.

El Fòrum, com a agrupació de Síndics i Defensors locals, és una eina d’ajuda efi-
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caç i de servei per cadascun dels síndics, síndiques, defensors i defensores locals. La
participació en les diferents trobades del Fòrum que se celebren durant l’any, l’in-
tercanvi de memòries i de documentació, l’assessorament, el coneixement de pro-
cessos de treball, estudis i resolucions de problemàtiques comuns als diferents muni-
cipis, són una aportació de riquesa inestimable per a la nostra institució.

Durant aquest any passat, hem assistit a trobades a Reus, Santa Coloma de Grame-
net i Manlleu, per reflexionar sobre diverses qüestions que ens afecten col•lectivament,
per fer difusió d’aquesta institució a tots els municipis de Catalunya, per intentar acon-
seguir la modificació de la normativa vigent pel que fa a la institució, i per consen-
suar opinions i preses de decisions respecte a problemàtiques de tota mena.

1.6 Relacions amb el Síndic de Greuges de Catalunya

Tant amb l’anterior Síndic de Greuges senyor Anton Cañellas, com amb l’actual
senyor Rafael Ribó, hem mantingut una relació de màxim respecte i col•laboració.

Hem fet de pont entre els ciutadans i la Sindicatura de Greuges de Catalunya en
tots aquells assumptes que hem considerat eren de la seva competència.

És amb la voluntat d’intensificar i millorar la col•laboració entre les institucions de
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals, que el proppassat dia 20 de desem-
bre va signar-se amb el Síndic de Greuges de Catalunya un protocol de col•laboració
entre aquestes institucions per tal de millorar en l’atenció a les persones de Catalunya.

Tots esperem que es facin realitat les aspiracions del protocol i que aquest servei-
xi per potenciar i agilitar les actuacions en què hagin d’intervenir aquestes institu-
cions per a la defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques.

1.7 Relacions amb les entitats de comunicació

He d’agrair la col•laboració i disponibilitat cap al Síndic Personer dels diferents mit-
jans de comunicació d’aquesta ciutat des del moment en què es va crear la Institució.

Els seus reportatges, entrevistes, edicions de notes de premsa i escrits del Síndic
Personer, han estat el millor canal d’informació i coneixement per als ciutadans i les
ciutadanes de Mollet del Vallès de tot allò relacionat amb la Institució. Al mateix
temps, la informació d’aquests mitjans de comunicació han servit a la Institució per
al coneixement de problemàtiques a la ciutat.

Agraeixo també la consideració de l’equip de Mollet Comunicació per la conces-
sió del premi a una de les notícies més destacades de 2003 a aquesta sindicatura. 

Sent l’objectiu principal del Síndic Personer la recerca de solucions i no de reven-
ges, la recerca de la pau i no de la discòrdia, vull aprofitar per insistir a cada profes-
sional sobre la importància i la responsabilitat de la seva feina, per la influència que
els mitjans de comunicació tenen sobre els ciutadans en el tractament i la presenta-
ció de les diverses situacions que es donen a la ciutat. 
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1.8 Actuacions d’ofici del Síndic Personer

Acollint-nos a la reglamentació que determina els procediments d’actuació del
Síndic Personer, hem actuat d’ofici plantejant algunes queixes a l’Administració muni-
cipal en nom del propi Síndic Personer, demanant la participació i la solució d’al-
guns problemes plantejats a rel de les activitats de l’Ajuntament i en les quals con-
sidero important que fixi la seva posició bé aclarint-la o bé modificant-la i fent-la
més propera al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès.

Vull fer constar que les actuacions d’ofici no han estat únicament degudes a un
interès propi del Síndic Personer per promoure una modificació o canvi en algunes
formes i processos d’actuació de l’Administració municipal, sinó que recullen tam-
bé les opinions i sentiments de molts ciutadans i ciutadanes que s’han dirigit al Sín-
dic Personer demanant la seva intervenció en determinats àmbits. 

Vull oferir als ciutadans i a les ciutadanes, a les entitats i a les associacions, la
disposició del Síndic Personer per atendre tots els casos i les situacions, tant per-
sonals com de la ciutat, en què considerin que es podria demanar una modifica-
ció, un canvi, o una millora, de serveis, procediments, o actuacions de l’Adminis-
tració municipal. 

1.9 Objectius per a 2005

El nostre primer objectiu serà seguir dedicant-nos amb la màxima disposició i
coneixement a l’atenció de les persones que, confiant en aquesta Institució, ens dema-
nen la mediació i recerca d’una solució pactada en els seus conflictes amb l’Ajunta-
ment.

Ens proposem que aquest segon any sigui el de la consolidació de la Institució a
la ciutat. Que tots els ciutadans de Mollet del Vallès coneguin la seva existència, les
seves possibilitats d’actuació i les formes d’accés. Som conscients que encara una
gran majoria de les persones no saben que disposen d’aquest mitjà per fer valer els
seus drets i llibertats enfront l’Administració municipal.

Seguirem millorant el nostre funcionament intern. Hem de finalitzar la tasca d’im-
plantació de procediments de treball, comunicació i documentació. Volem impulsar
la creació d’un canal de connexió amb el Síndic Personer per mitjà d’una pàgina web
com a un medi més de facilitar el primer contacte dels ciutadans i ciutadanes amb la
Institució. 

Francisco Amaya i Moreno
Síndic Personer
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2. Expedients tramitats
2.1 Queixes

2.1.1 Territori i Medi ambient

Assumpte: Humitats produïdes per obra de nova construcció 
Una ciutadana es dirigeix a la Institució perquè a rel d’una obra nova que s’esta-

va construint en el solar contigu de casa seva tenia problemes d’humitats en el seu
habitatge. Que es va dirigir a l’Ajuntament per mitjà de sol•licitud i que no havia rebut
resposta escrita, i que el personal del departament tècnic que havia visitat l’immo-
ble no li havia donat cap solució al respecte, havent-se dirigit en diverses ocasions a
l’Ajuntament per informar-se’n personalment.

Un cop fetes les consultes pertinents, l’Ajuntament informa que els problemes d’hu-
mitats es donen perquè es produeix una retirada de l’edificació en construcció respec-
te de l’habitatge de la ciutadana perquè els fonaments d’aquest habitatge envaeixen
la propietat veïna on s’està edificant i per no produir-li perjudicis el propietari de la
nova construcció va acceptar construir menys edificació. En tractar-se d’una contro-
vèrsia de caire privat l’únic que pot fer l’Administració municipal és efectuar les actua-
cions necessàries per garantir que la problemàtica de les humitats es resolgui satisfac-
tòriament abans de la primera ocupació de l’edifici que les ha causat i que les despe-
ses que es generin siguin a càrrec dels promotors de l’esmentada edificació veïna.

A la vista de la informació rebuda el Síndic Personer RECOMANA a l’Ajuntament
que faci efectiu el seu compromís d’efectuar les actuacions necessàries per garantir
que la problemàtica de les humitats que pateix la ciutadana es resolgui satisfactò-
riament. També els SUGGEREIX que contestin les sol•licituds i peticions que els formu-
len de conformitat amb la legislació vigent per a cada cas concret. I finalment SUG-
GEREIX que l’Administració tingui a bé informar més detalladament dels drets que
emparen als ciutadans i ciutadanes en aquelles consultes que els efectuïn relaciona-
des amb els seus àmbits d’intervenció.

L’Ajuntament contesta que, en tractar-se d’un cas que es circumscriu a l’àmbit
del dret privat, l’únic que ha pogut fer al respecte és oferir un servei de mediació
entre les parts. No obstant això, els tècnics municipals van assessorar la ciutadana
sobre els seus drets i quines gestions havia de fer per resoldre els problemes sorgits
en el seu habitatge. L’Ajuntament també informa que actualment les humitats són
pràcticament inexistents, ja que s’han resolt en el marc de la llicència de primera ocu-
pació de l’edifici de nova construcció que va causar aquests problemes.

Assumpte: Planejament urbanístic
Una comunitat de propietaris i altres propietaris i llogaters es dirigeixen a la Ins-

titució queixant-se de la situació en què es troben a rel de l’aprovació del Pla parcial
d’ordenació del Calderí. També manifesten el seu descontent davant l’acondiciona-
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ment de les vies públiques en què es troben ubicats i pel fet que no se’ls contestin les
sol•licituds que efectuen al respecte davant l’Ajuntament.

L’Ajuntament informa que els edificis es troben ubicats en uns terrenys classifi-
cats com a sòl urbanitzable no programat i qualificat de sistemes de vialitat pública
i d’espai lliure públic segons el vigent Pla general municipal d’ordenació urbana de
1982. Això tenia com a conseqüència que els veïns i veïnes afectats serien desallotjats
durant la fase de gestió urbanística, on es concreta qui té aquest dret i en quines con-
dicions es farà efectiu. És en la Junta de Compensació on els propietaris han d’efec-
tuar acords sobre el seu reallotjament, i tenint en compte que la Llei d’urbanisme de
Catalunya diu que l’Administració Pública ha de vetllar perquè aquest dret es faci
efectiu, crec que l’Ajuntament hauria de fixar-se com a objectiu arribar fins allà on
sigui possible en la seva obligació per tal de vetllar veritablement pels interessos de
les persones afectades, en especial d’aquelles que justifiquin no tenir mitjans eco-
nòmics, ni tan sols per contractar professionals que els defensin òptimament.

Pel que fa a les vies públiques, l’Administració municipal indica que degut a la
urbanització del sector desapareixeran aquestes vies i que s’està efectuant el man-
teniment que garanteixi l’accessibilitat i la seguretat de les persones.

Vist el contingut del conjunt d’informació recollida de les manifestacions dels
veïns i de l’Ajuntament el Síndic Personer RECOMANA a l’Administració municipal que
en la seva obligació de vetllar pel reallotjament de les persones afectades faci un
seguiment d’acord amb les condicions de cadascú per assegurar aquest dret, en espe-
cial a les persones que justifiquin tenir pocs recursos econòmics. Al respecte, dema-
na que se’l mantingui informat de com es desenvolupa aquest procés de reallotja-
ment. I també els SUGGEREIX que contestin les sol•licituds i peticions que se els for-
mulin de conformitat amb les lleis i la legislació vigent per a cada cas concret.

L’Ajuntament contesta que vetllarà perquè durant el reallotjament dels veïns i veï-
nes afectats se n’efectuï un seguiment personalitzat i que això es produirà quan es
pugui dur a terme la gestió urbanística del sector. Aquesta gestió serà el tràmit pos-
terior a l’aprovació dels projectes actualment en tràmit: el Pla d’ordenació urbanís-
tica de Mollet del Vallès i el Pla parcial d’ordenació del Calderí.

Assumpte: Planejament urbanístic
Un col•lectiu de persones es dirigeix al Síndic Personer per demanar la seva media-

ció en la tramitació del Pla parcial d’ordenació del Calderí perquè el projecte urba-
nístic tingués en compte les seves inquietuds respecte la situació del col•legi públic
ubicat a aquella zona.

Un cop escoltades les parts i vista tota la documentació de l’expedient urbanís-
tic, el Síndic Personer considera que la situació actual de privilegi de l’edifici del
col•legi públic respecte a la resta de col•legis es dóna per les qualitats del seu empla-
çament: accessos, asolellament, entre d’altres, i això esdevindria en un valor més
important per al col•legi i per a la ciutat si no queda tancat pels edificis que actual-
ment s’han projectat en la zona. A més, el col•legi també guanyaria històricament
amb el pas dels anys, la ubicació del col•legi dins un espai obert també esdevindria
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en el futur una propietat pública històrica. L’interès que ha mostrat la corporació en
mantenir determinades façanes o transformar-les és un fet que demostra una volun-
tat de donar aquest valor històric al conjunt d’edificis de la ciutat.

Per tot això, RECOMANA a l’Ajuntament que consideri estudiar els interessos de
tots els afectats i donar participació als col•lectius que han manifestat la seva preo-
cupació per aquest pla urbanístic, en ordre a intentar trobar la forma més adequa-
da d’arribar a un acord que, sense perjudici de les facultats municipals discrecionals
de planejament urbanístic, mantingui la qualitat del servei educatiu que es presta a
l’esmentada escola.

I també SUGGEREIX a l’Ajuntament que seria molt positiu en actuacions urbanís-
tiques fer ús dels instruments de consulta i participació que a aquest efecte es tro-
ben previstos al Reglament orgànic municipal, en ordre a evitar conflictes com aquest
succeït en la tramitació del Pla parcial d’ordenació del Calderí, atesa la voluntat d’u-
sar-les que es desprèn de la seva inclusió en l’esmentat Reglament.

Tota aquest informació es va fer saber al col•lectiu que es va dirigir a aquesta ins-
titució que continua les negociacions amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament contesta que s’ha proposat una ordenació urbanística que harmo-
nitzés tots els interessos públics i privats i que garantís, especialment, que es man-
tingui la qualitat dels espais on es desenvolupa el servei educatiu. Al respecte del
suggeriment de fer ús dels instruments de consulta i participació al Reglament orgà-
nic municipal, l’Ajuntament contesta que la tramitació del Pla d’ordenació urbanís-
tica de Mollet del Vallès ha estat un model de participació ciutadana tal com ho demos-
tren totes les actuacions que es van dur a terme en quant a publicacions, exposicions,
presentacions, reunions, atenció al públic i terminis.

Assumpte: Planejament urbanístic
Un ciutadà va formular una queixa davant la Institució perquè no havia rebut

informació sobre la inclusió de la seva propietat en la tramitació del Pla general d’or-
denació urbanística municipal de Mollet del Vallès, i que s’havia dirigit en diverses
ocasions a l’Ajuntament per mitjà de sol•licitud sense rebre contestació a les seves
peticions d’informació.

De la documentació tramesa per l’Ajuntament, el Síndic Personer va poder cons-
tatar que s’havia informat abastament dels treballs efectuats en la revisió del plane-
jament urbanístic, fins i tot amb més mitjans dels previstos legalment.

La tramitació de la revisió del Pla d’ordenació urbanística de Mollet del Vallès, en
les dues fases viscudes fins ara, ha generat situacions diverses entre la població d’a-
questa ciutat. Per una banda, la situació generada per a les persones afectades, siguin
o no propietàries, i per altra banda, les expectatives creades a possibles promotors,
inversors i constructors, en el marc de l’activitat econòmica que genera tota actua-
ció urbanística. Els primers amb més o menys recursos i mitjans per conèixer fins on
arriben els seus drets i obligacions en una tramitació de planejament urbanístic. I els
segons amb possibilitats de guanys. Com sempre una situació en la qual hi ha ciuta-
dans i ciutadanes afectats per un canvi inicialment no desitjat en la seva vida quo-
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tidiana i terceres persones i/o empresaris que en poden treure un profit econòmic.
Aquestes dues circumstàncies poden generar una situació d’alarma pública per la
por sense fonament que pot generar el vox populi, pels desafortunats enganys a què
es poden veure sotmeses especialment aquestes persones afectades, i per la desco-
neixença generalitzada del marc legal que empara els drets d’aquestes persones i la
pròpia actuació municipal, que sovint és qüestionada pel conjunt de la societat. Al
respecte recordar que la llei determina la competència dels municipis en l’exercici de
les atribucions urbanístiques sota els principis d’autonomia per a la gestió dels seus
interessos, que no són altres que els dels propis ciutadans i ciutadanes.

Per tant, el Síndic Personer RECOMANA a l’Administració municipal que contesti per
escrit les sol•licituds d’informació formulades per aquest ciutadà pel que fa a la trami-
tació de la revisió del pla urbanístic en allò que afecti als seus drets, de conformitat
amb la legislació corresponent. I també SUGGEREIX a l’Ajuntament que tingui a bé con-
siderar la possibilitat de dirigir-se a cadascuna de les persones que resultin afectades
en les futures tramitacions urbanístiques en les quals la legislació només prevegi una
informació de caràcter general per mitjà de butlletins oficials o de premsa escrita.

L’Ajuntament contesta que la sol•licitud del ciutadà es va respondre personalment
mitjançant notificació de l’acord d’aprovació provisional del Pla d’ordenació urba-
nística de Mollet del Vallès. Pel que fa al suggeriment, contesta que la tramitació del
Pla d’ordenació urbanística de Mollet del Vallès ha estat un model de participació
ciutadana tal com ho demostren totes les actuacions que es van dur a terme en quant
a publicacions, exposicions, presentacions, reunions, atenció al públic i terminis.

Assumpte: Disciplina urbanística
Un ciutadà formula una queixa en la qual posa de manifest una sèrie de fets en

relació a un expedient de protecció de la legalitat urbanística, i en concret exposa
que no està d’acord amb els arguments en què es fonamenta l’ordre de paralització
immediata dels actes d’edificació de la finca de la seva propietat. 

En trobar-se enmig de la tramitació del procediment administratiu la queixa va
quedar en suspens de conformitat amb el que preveu el Reglament orgànic munici-
pal. Un cop finalitzada la via administrativa es va tornar a reprendre la tramitació de
la queixa, que novament va quedar en suspensió en conèixer aquesta Institució que
el ciutadà havia iniciat la via judicial contenciosa administrativa contra l’Adminis-
tració municipal.

Assumpte: Activitats
Un ciutadà formula una queixa en la qual exposa que no ha rebut contestació a

les seves sol•licituds d’intervenció municipal en relació als sorolls emesos per una acti-
vitat colindant amb el seu domicili particular d’aquesta ciutat.

El Síndic Personer demana a l’Ajuntament informació sobre l’activitat que causa
sorolls i la raó per la qual no s’ha contestat les demandes del ciutadà. L’Ajuntament
contesta que després d’un seguit d’actuacions del propietari de l’activitat i d’ins-
peccions per part dels tècnics municipals, s’ha constatat que l’edifici on hi viu el ciu-
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tadà es tracta d’una construcció antiga amb deficiències pel que fa a la distribució i
als tancaments, cosa que fa insuficients les condicions d’aïllament acústiques reque-
rides per la normativa. Que l’Ajuntament ha actuat en el sentit d’exigir que es corre-
gissin les condicions d’aïllament acústic de les instal•lacions de d’activitat de bar, i
que finalment s’ha constatat en inspecció efectuada que l’activitat ja no es troba en
funcionament. Al respecte, l’Ajuntament diu que per evitar problemes futurs en cas
de traspàs del local i inici d’activitats requeriran al nou propietari que solucioni els
problemes d’aïllament acústic.

En l’actualitat, resta pendent d’emissió la resolució del Síndic Personer.

Assumpte: Disciplina urbanística
Un ciutadà es dirigeix a la Institució exposant una sèrie de fets i informacions que

haurien esdevingut una suposada indefensió vers la seva sol•licitud de llicència d’o-
bres, inicialment pel que fa a la tramitació i atorgament de la llicència i posterior-
ment respecte a la incidència de la modificació del Pla d’ordenació urbanística de
Mollet del Vallès que s’estava tramitant en el mateix període de temps i que millora-
va les condicions d’edificació de l’indret on pretenia construir l’habitatge.

Un cop acabada la investigació, el Síndic Personer conclou que l’expedient admi-
nistratiu va tramitar-se d’acord amb la legislació d’aplicació i que la tramitació del Pla
d’ordenació urbana municipal de Mollet del Vallès no va suspendre ni va afectar la lli-
cència atorgada al ciutadà, a la qual després hi va renunciar de forma voluntària.

Per tant, el Síndic Personer RECOMANA a l’Ajuntament que s’entrevisti amb el ciu-
tadà per facilitar-li la informació que requereixi per poder obtenir una nova llicèn-
cia per construir l’habitatge que més s’assembli a la seva pretensió i necessitats.

Tota aquesta informació es comunicada al ciutadà. Per la seva banda, l’Ajunta-
ment informa que d’acord amb la recomanació del Síndic Personer, el cap del Depar-
tament de Territori i Medi Ambient s’ha posat en contacte amb el ciutadà per tal d’in-
formar-lo del nou planejament urbanístic, i també que els tècnics encarregats del
projecte en nom del ciutadà s’han entrevistat amb personal de l’Ajuntament.

Assumpte: Disciplina urbanística
Una ciutadana es dirigeix al Síndic Personer queixant-se de la instal•lació d’uns

aparells d’aire condicionat que els provoquen molèsties i que sembla ser que podrien
infringir la normativa urbanística.

La queixa s’ha formulat en els darrers dies de l’any i s’està pendent d’iniciar la
tramitació prevista en el Reglament orgànic municipal.

Assumpte: Activitats
Una comunitat de propietaris presenta una queixa en la qual exposen que hi ha

una activitat de bar als baixos de l’edifici en què viuen que els provoca molèsties per
soroll i fums.

La queixa s’ha formulat en els darrers dies de l’any i s’està pendent d’iniciar la
tramitació prevista en el Reglament orgànic municipal.
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2.1.2 Obres, Serveis i Transports

Assumpte: Transport públic
Una associació de veïns de la ciutat formula una queixa en relació al servei de

transport urbà de viatgers en una barri de la ciutat. Exposen que no han estat ateses
les seves reivindicacions i peticions sobre l’itinerari que hauria de seguir el bus urbà
al seu pas pel barri, així com la seva disconformitat amb l’emplaçament de la para-
da del vehicle.

Des de l’Ajuntament s’informa dels criteris tècnics emprats en la fixació d’hora-
ris, dels intervals de temps d’espera i de les ubicacions de les parades. Vista la infor-
mació tramesa per l’Ajuntament i un cop escoltades les manifestacions dels repre-
sentants de l’associació i dels tècnics de l’Ajuntament, el Síndic Personer considera
que no hi ha arguments tècnics que justifiquin que certs col•lectius de persones, per
exemple per raó d’edat, hagin de trobar-se amb dificultats per desplaçar-se a llocs
tan necessaris com són altres serveis públics com els centres d’atenció primària sani-
taris, els col•legis públics, els instituts, l’hospital, o el propi Ajuntament.

Es per això que RECOMANA a l’Administració municipal que estudiï i faci efectiu
un nou emplaçament de la parada de l’autobús urbà en el barri on es troben els veïns
afectats que garanteixi els requisits necessaris i doni la total seguretat per a la inte-
gritat de les persones. I també els SUGGEREIX que facin el possible per accelerar l’es-
tudi de mobilitat convingut amb la Universitat Autònoma de Barcelona i estudiïn
també la possibilitat d’ampliar les línies d’autobús urbà en aquesta ciutat.

L’Administració municipal contesta que d’acord amb la recomanació del Síndic
Personer han mantingut reunions amb els membres de l’associació de veïns i han
adquirit el compromís de trobar una nova ubicació de la parada de l’autobús. Tam-
bé s’ha previst en el pressupost municipal de 2005 l’increment del servei d’autobús
amb un nou vehicle a les hores punta, de manera que augmentarà la freqüència de
pas pel barri. I pel que fa l’estudi de mobilitat, continua desenvolupant-se i, paral•lela-
ment, s’ha iniciat el procés participatiu de la Taula de Mobilitat.

Assumpte: Via pública
Una comunitat de propietaris es dirigeix a la Institució perquè l’Ajuntament no li

ha donat resposta a la petició d’instal•lació d’un senyal de prohibició de jugar a pilo-
ta en el parc infantil situat a prop de l’immoble de què són propietaris perquè aques-
ta pràctica estava produint molèsties i perjudicis a les persones que hi transiten i a la
façana de l’esmentat immoble.

En relació al fons de l’assumpte l’Ajuntament informa que no té com a criteri pro-
hibir el joc a pilota en els parcs municipals, a excepció d’algun cas en què ha estat
indispensable per les condicions del lloc en qüestió. No obstant això, es disposa del
Reglament d’espais verds i zones naturals, aprovat l’any 1992, en el qual es prohibeix
aquesta activitat fóra dels espais o recintes destinats a aquest fi.

Vist el contingut de la informació tramesa i consultada la normativa al respecte el
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Síndic Personer RECOMANA a l’Administració municipal que contesti la petició de la
comunitat de propietaris per donar-li a conèixer el contingut de la normativa muni-
cipal i del criteri emprat al respecte per aquesta corporació. També RECOMANA a l’A-
juntament que faci efectiu el compliment de les normes municipals de la manera que
consideri oportú per garantir l’interès general. I finalment els SUGGEREIX que con-
testin les sol•licituds i peticions que els formulen de conformitat amb les lleis esmen-
tades i la legislació vigent per a cada cas concret.

Tota aquesta informació es comunicada a la comunitat de propietaris. Per la seva
banda, l’Ajuntament informa que d’acord amb la recomanació del Síndic Personer,
es va atendre la seva petició i va quedar resolt aquest assumpte.

Assumpte: Obres
Una ciutadana formula una queixa en relació al tancament d’un dels dos acces-

sos al seu negoci com a conseqüència d’unes obres que l’Ajuntament està executant
a la ciutat, i respecte d’altres problemes relacionats amb el manteniment i neteja de
la via pública en què s’ha tancat l’accés als vianants.

Un cop iniciada la tramitació de la queixa la ciutadana informa al Síndic Personer
que l’accés al seu negoci ha quedat obert al públic. No obstant això, vol continuar
la tramitació de la queixa perquè considera que s’ha produït una situació d’indefen-
sió dels seus drets davant l’actuació municipal.

Actualment aquesta queixa es troba en tramitació.

Assumpte: Sol•licitud no contestada
Una ciutadana formula una queixa perquè no ha rebut resposta a una sol•licitud

que va efectuar davant l’Ajuntament. En el decurs de la tramitació de la queixa des
de l’Administració municipal es dóna resposta a la seva sol•licitud. Posteriorment, es
queixa del funcionament d’aquesta Institució i es convidada a una entrevista amb el
Síndic Personer per tal d’explicar-li el funcionament de l’oficina, la qual no s’arriba
a celebrar perquè la ciutadana no la demana.

2.1.3 Serveis Personals

Assumpte: Borsa d’habitatges de lloguer
Un ciutadà, en nom i representació de la seva filla, es dirigeix a la Institució per-

què no ha rebut contestació a una sol•licitud que va formular davant l’Ajuntament
demanant un habitatge de la borsa d’habitatges de lloguer degut a les condicions
econòmiques en què es troba ella i la seva família, i per demanar el suport del Síndic
Personer en la seva sol•licitud davant l’entitat ADIGSA perquè li concedeixi amb urgèn-
cia un habitatge de renda baixa, atès que la família es veu obligada en breu a aban-
donar el seu domicili habitual per extinció de contracte.

La petició de mediació del Síndic Personer ve motivada pel temor d’aquests ciu-
tadans a que ADIGSA desestimi la seva sol•licitud degut a que fa tres anys van rebut-
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jar la concessió d’un habitatge al•legant que no tenia mitjans econòmics per a la reha-
bilitació que aquest habitatge requeria.

Vista la situació econòmica real de família i la necessitat de disposar d’un nou
habitatge, el Síndic Personer a més d’orientar la família en la realització de l’esmen-
tada sol•licitud així com d’altres actuacions davant d’altres institucions, exposa i
demana als tècnics responsables de Serveis Socials, com a membres de la mesa d’ad-
judicació dels habitatges de què disposa ADIGSA a Mollet del Vallès, tingui en comp-
te i faci el possible perquè les adjudicacions no es vegin afectades per motius com el
que s’ha exposat en el paràgraf anterior.

En l’actualitat ens trobem a l’espera de la celebració de l’esmentada mesa d’ad-
judicació per conèixer el resultat de la distribució d’habitatges per part d’ARTIGAS.

2.1.4 Serveis Jurídics Centrals

Assumpte: Responsabilitat patrimonial
Una ciutadana formula una queixa perquè no està d’acord amb els motius pels

quals s’ha desestimat una sol•licitud d’indemnització per responsabilitat patrimo-
nial que va efectuar davant l’Ajuntament.

Aquesta queixa es troba en suspensió de conformitat amb el Reglament orgànic
municipal atès que està pendent de ser resolt un recurs administratiu formulat per aques-
ta ciutadana contra la resolució administrativa que li desestima la seva sol•licitud.

2.1.5 Recursos humans i Organització

Assumpte: Padró municipal d’habitants
Un ciutadà formula una queixa davant la Institució perquè l’Ajuntament no li pos-

sibilita la modificació en el Padró municipal d’habitants d’unes dades perquè és neces-
sària la modificació prèvia en el Document nacional d’identitat i la persona a qui es
refereix la dada no pot fer aquest tràmit administratiu degut a la seva avançada edat.

El Síndic Personer inicia la tramitació de la queixa i des de l’Ajuntament són modi-
ficades aquestes dades d’ofici un cop examinada la documentació facilitada pel ciu-
tadà i vistes les circumstàncies del cas.

2.1.6 Diversos

Assumpte: Diversos
Un ciutadà, representant d’un col•lectiu de persones, es dirigeix al Síndic Perso-

ner per formular una queixa sobre diverses qüestions generals i per demanar la media-
ció del Síndic Personer per tal de millorar les seves relacions amb l’Administració
municipal en general.
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La queixa no és acceptada a tràmit, de conformitat amb el Reglament orgànic
municipal, atès que aquesta persona ja no que no es ciutadana de Mollet del Vallès,
en haver causat baixa al Padró municipal d’habitants per canvi de residència.

No obstant això, el Síndic Personer proposa al responsable del departament més
directament afectat la possibilitat de realitzar una trobada conjunta amb aquesta
persona. 

L’Administració municipal proposa entrevistar-se directament amb la persona afec-
tada en considerar que en aquest cas no és necessària la mediació del Síndic Personer.

2.2. Actuacions d’ofici

2.2.1 Territori i Medi ambient

Assumpte: Activitats
Una comunitat de propietaris exposa determinats problemes que patien a conse-

qüència de l’activitat que desenvolupava un veí en els baixos de l’immoble, i que no
van rebre contestació a diverses sol•licituds que van dirigir a l’Ajuntament a rel de
l’informe tècnic d’inspecció efectuat per tècnics municipals davant de la denúncia
efectuada per la aquesta Comunitat.

Tot i que la queixa va ser inadmesa perquè no complia amb els requisits establerts
pel Reglament orgànic municipals, davant la preocupació manifestada pels veïns i
per les manifestacions efectuades pel tècnic municipal en relació a les irregularitats
i la manca de seguretat de l’activitat de serralleria duta a terme en els baixos de l’es-
mentat immoble, el Síndic Personer va iniciar la tramitació d’ofici de les investiga-
cions corresponents per tal d’aclarir la situació.

Del contingut de la informació tramesa per l’Ajuntament el Síndic Personer ha
pogut constatar que aquesta Administració va iniciar les actuacions legals que es
deriven de la constatació de les irregularitats a l’esmentat local i que s’han efectuat
els corresponents requeriments.

Vistes totes aquestes consideracions el Sindic Personer RECOMANA a l’Administra-
ció municipal que faci efectiu el dret a la integritat física de les persones afectades i
que per tant porti a terme fins a les últimes conseqüències les actuacions legalment
previstes per tal d’eliminar realment el risc existent. Al respecte, demana que se l’in-
formi de la resolució definitiva de totes les ordres que s’han previst efectuar així com
l’eliminació real del risc existent.

L’Ajuntament contesta que es va constatar mitjançant inspecció al local que ja no
existia la instal•lació per a subministrament i emmagatzematge de gas combustible que
podia constituir un risc per a la integritat de les persones i de l’edifici. També informa
que el propietari de l’activitat ja ha contestat als requeriment de l’Administració muni-
cipal pel que fa a acreditar el dipòsit de residus a la deixalleria, a la desinsectació, des-
infecció i desratització del local, i a la revisió de la instal•lació per al gas combustible.
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2.2.2 Recursos Humans i Organització

Assumpte: Bases de selecció de personal
Una persona formula una queixa en relació a les bases i el procés de selecció seguit

per a la provisió d’una plaça de mestre interí d’educació especial per a l’Institut Muni-
cipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès.

Un cop examinada la documentació es va determinar la inadmissió de la queixa,
atès que no complia amb els requisits establerts al Reglament orgànic municipal, pel
que fa a que aquesta persona no és veïna d’aquesta ciutat.

No obstant això, vist que ja s’han produït altres consultes i queixes en relació als
processos de selecció de personal en aquesta Administració municipal i que aques-
ta qüestió pot afectar directament el dret a accedir en condicions d’igualtat a la fun-
ció pública dels ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès, el Síndic Personer, de
conformitat amb les atribucions que li atorga l’esmentat Reglament, inicia la corres-
ponent investigació d’ofici, que actualment es troba en tràmit.

2.3 Altres actuacions

Assumpte: Activitats per a joves
El senyor president i altres representants de l’associació de veïns d’un dels nostres

barris, acompanyats per dos joves d’aquell barri, es dirigeixen al Síndic Personer per
demanar la seva mediació davant l’Administració municipal a fi i efecte de que se li
concedeixi un local per a la realització d’activitats d’oci i entreteniment per als joves.

Els joves descriuen la situació en què es troben i es defineixen com a grup “no inte-
grat” en la societat actual. Saben que molesten i que no són volguts pels veïns i veï-
nes del barri, són conscients de que la seva actitud i preferències no són compatibles
amb les dels altres joves, per la qual cosa consideren que no poden participar dels
locals i activitats que l’Ajuntament ofereix en espais de joves a la ciutat.

Encara que aquesta situació no representa una queixa en contra de l’Administra-
ció municipal, ni existeix cap vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques,
el Síndic Personer, considerant que la formació integral dels joves és de vital impor-
tància tant pel que fa al seu creixement personal com pel seu desenvolupament en
la societat, accepta fer la mediació, exposant i sol•licitant a l’Administració munici-
pal l’ajuda que els joves han sol•licitat.

En l’actualitat i després de diverses trobades i reunions amb responsables i tèc-
nics dels departaments implicats de l’Ajuntament, s’està estudiant la situació i les
possibilitats d’ajuda a aquests i altres joves.

Assumpte: Seguretat ciutadana
Els representants d’una associació de veïns de la ciutat es dirigeixen a la Institu-

ció per exposar la seva inquietud davant la situació d’incertesa que viuen els veïns i
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veïnes del barri respecte de la seguretat ciutadana. Diuen que han constatat que entre
els veïns i els comerciants es respira un ambient d’inseguretat i de falta de protecció
davant de possibles robatoris, a rel dels fets delictius ja ocorreguts al barri i el fet que
és un barri on hi ha un accés i una sortida ràpides cap a l’autopista.

El Síndic Personer és conscient de tots aquests fets ja que ha rebut informació de
molts diversos canals i és per això que considera important una trobada entre els res-
ponsables de la seguretat ciutadana a la ciutat de Mollet del Vallès i els dirigents de
l’associació de veïns d’aquest barri, a fi d’oferir-los la possibilitat de que puguin
exposar i comunicar directament les inquietuds del veïnatge i a l’hora que puguin
conèixer els plans de treballs actuals i futurs dels cossos de seguretat en aquell barri.

La trobada es va realitzar i durant l’encontre, celebrat a les oficines del Síndic Per-
soner, i després que els representants dels veïns exposessin la seva situació, els respon-
sables dels cossos de seguretat ciutadana i el propi regidor de Seguretat Ciutadana,
exposen detalladament com s’executen diàriament els plans de vigilància i els dife-
rents controls d’entrada i sortida del barri i de la ciutat, el sistema coordinat d’actua-
ció dels diferents cossos de seguretat, diversos consells que s’haurien de seguit per tots
els veïns i comerciants, així com els plans de creixement immediat i futur de la policia
municipal per tal de millorar encara més la prevenció i dissuasió d’actes delictius. 

Tots els assistents fan una valoració positiva de l’encontre i es proposa novament
repetir-lo més endavant.

Assumpte: Medi ambient
Els representants d’una entitat de la ciutat, l’activitat de la qual se centra en la

promoció de la millora i de la conservació del medi ambient, es dirigeix al Síndic Per-
soner per demanar la seva mediació amb l’Administració municipal, a fi d’aconse-
guir millorar les relacions més o menys tibants amb l’Ajuntament que s’han donat
fins a aquell moment.

De l’exposició dels diferents problemes i situacions plantejades que hi ha hagut
amb l’Administració municipal, en destaquen dues en les quals el Síndic Personer
accepta fer la mediació i fer el possible per ajudar a solucionar les desavinences.
Aquestes són:
� Demanar a l’Administració municipal que informi puntualment a l’entitat de

tots els fets, dades i notícies relacionades amb l’activitat d’aquesta entitat.
� Cercar la possibilitat d’arribar a un acord de col•laboració entre l’entitat i l’A-

juntament, a fi de que l’entitat i els seus membres puguin desenvolupar activitats de
conservació i millora d’algunes zones verdes de la ciutat.

Després de diverses trobades amb els regidors i tècnics responsables del depar-
tament de l’Ajuntament implicat, el Síndic Personer proposa a l’entitat que estudiï i
faci una proposta dels treballs i col•laboracions que estan disposats a oferir a l’Ad-
ministració municipal. Posteriorment, la proposta serà debatuda en una reunió en
què hi assistiran els regidors i tècnics responsables de l’Ajuntament, els membres de
l’entitat, i el Síndic Personer.
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Assumpte: Hospital de Mollet del Vallès
Els representants de les associacions de veïns de Mollet del Vallès es dirigeixen al

Síndic Personer queixant-se de la manca d’informació sobre el Pla de transició que
ha de garantir el correcte funcionament de l’actual hospital de la ciutat durant el
temps previst fins a que entri en funcionament el futur hospital que encara s’ha de
construir.

Tots els representants de les associacions de veïns dels diferents barris de la ciu-
tat exposen al Síndic Personer que ells han constatat directament, per les queixes
rebudes dels veïns i veïnes, que les prestacions de serveis de l’hospital empitjoren
amb els pas dels dies, sent en molts casos motiu d’indignació i frustració per a les
persones que les sol•liciten. 

Els ciutadans i ciutadanes que s’han dirigit a la Institució diuen que han formulat
aquesta demanda davant l’Ajuntament i consideren que no se’ls ha donat resposta
ni se’ls ha informat adequadament. L’Ajuntament informa al Síndic Personer que ja
ha demanat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’elaboració d’un
pla transitori de funcionament i que es troben pendents de la seva execució.

Sent l’Hospital de Mollet una fundació privada i no un ens dependent de l’Ad-
ministració municipal, el Síndic Personer davant la situació de preocupació gene-
ral dels veïns, considera adequat dirigir-se directament als representants d’aques-
ta fundació privada per demanar informació al respecte, reunió que es troba pen-
dent de celebrar-se.
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