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Anualment, el Síndic, defensor dels ciutadans li 
correspon d’acord amb l’article 144 del Reglament 
Orgànic de la ciutat, informar de les seves actuacions 
als regidors que conformen el Ple Municipal i davant 
dels ciutadans.

Les explicacions de les actuacions del Síndic, són molt 
concretes i fàcilment relacionables tenint en compte 
les seves funcions de consulta o de queixa. 

Amb el CD que anualment disposeu podeu obtenir 
una amplia informació de les diverses actuacions tant 
si s’ha formalitzat el tancament de l’expedient com de 
la situació en que es troba.

Per descomptat, al igual que l’any anterior el nombre 
de consultes ha superat al nombre de queixes i a més 
aquestes s’han reduït. 

D’entrada podria dir que sembla positiu que es 
redueixin el nombre de queixes, voldria d’alguna 
manera dir-nos que els nostres ciutadans troben 
millors respostes directes per part dels diferents 
departaments municipals i que aquestes els satisfan.

De igual forma afirmaria que la resolució d’expedients 
per part de l’administració local, és actualment més 
àgil i propera al ciutadà.

Cal fer-se la pregunta, doncs, si això avui és possible, 
perquè no ho era abans?  
Què fèiem erròniament, o què ens resultava infran-
quejable ? 

Deixo les dues preguntes a l’aire per tal que cadascú 
cerqui la resposta.

S’ha notat en el tema de sancions de tràfic l’existència 
d’un servei eficient per part de la Policia Municipal 
que dóna resposta immediata supervisant les imatges 
de la infracció corresponent. Aquest visionat de la 

possible sanció fa que es redueixin sensiblement 
les queixes per infraccions de tràfic (semàfors i 
radars).

El CD que us adjunto permet explorar una mica el 
treball d’aquest síndic durant l’any, les qüestions 
que li han arribat i la seva situació,  alguns dels 
articles que han estat publicats enguany per la 
premsa local sobre la Declaració Universal de 
Drets Humans, així com el conjunt de totes les 
seves activitats.
Paral·lelament hi trobareu el manifest sobre 
desnonaments que el Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals de Catalunya ha publicat.
  
No cal dir-ho, però tots sabeu que les portes del 
meu despatx són sempre obertes per a tothom. Us 
agraeixo la confiança que cada dia em feu. 

Vicenç Vilà i Armadans                                             
Síndic Personer de Mollet del Vallès.
5 de Octubre de 2013          
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1. PRESENTACIÓ



Consultes per àmbit d’actuació 
Alcaldia 1
Altres 19
Cultura 2
Defensor del Pueblo 1
Disciplina urbanística (llicències, ordres...) 3
Educació 3
EMFO 2
Esports 2
Medi ambient 2
Obres 3
Oficina Municipal del Consumidor - OMIC 4
Patrimoni 3
Personal i organització 1
Planejament urbanístic 2
Policia municipal 8
Protecció civil 2
Servei d'Orientació Jurídica - SOJ 1
Serveis socials 12
Sindic de Greuges de Catalunya - SDGC 1
Tributs i preus públics 4
Varis 5
Via pública 4

TOTAL 85

Consulta derivada a altra institució 21
Consulta en tràmit 2
Consulta finalitzada 62

TOTAL 85

Tipus d’actuació

Tipus de terminació

1. Consultes, assessorament i informacions   85
2. Queixes 40
3. Altres: reunions escoles, protocol, seminaris  67

TOTAL   192
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2.GRÀFIQUES ESTADÍSTIQUES
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Activitats 1
Cultura 1
Defensor del Pueblo 1
Disciplina urbanística (llicències, ordres...) 3
Esports 2
Medi ambient 1
Obres 1
Oficina Municipal del Consumidor - OMIC 1
Planejament urbanístic 1
Policia municipal 11
Salut pública 1
Serveis socials 1
Sindic de Greuges de Catalunya - SDGC 9
Tributs i preus públics 1
Via pública 5
TOTAL 40

Consulta derivada a altra institució 4
Queixa arxivada per desistiment 4
Queixa derivada al Defensor del Pueblo 1
Queixa derivada al Síndic 
de Greuges de Catalunya 4
Queixa en tràmit 19
Queixa finalitzada sense 
recomanació/suggeriment 7
Queixa inadmesa 1
TOTAL 40

Iniciativa de les queixes
Home 25
Dona 14
Entitat 1
Persona jurídica 0 

TOTAL 40 

Situació de les queixes

2. Queixes
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Alcaldia 2
Altres 50
Cultura 1
Educació 1
Esports 1
Oficina Municipal del Consumidor - OMIC 1
Transports 2
Tributs i preus públics 1
Varis 7
Via pública 1

TOTAL  67

3. Altres

Tipus de terminació
Altres (protocol, reunions) 
finalitzats 60
Consulta en tràmit 1
Consulta finalitzada 6

TOTAL  67
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3. RELACIÓ D’EXPEDIENTS
EXPEDIENT 1 
Gestió Disciplina Urbanística i Habitatge. Manca de 
conformitat amb el Projecte de reparcel·lació del 
PAU 3 “Martí l’Humà”. Desestimació de la queixa 
per trobar-se pendent de resolució Judicial. 

EXPEDIENT 2
Serveis Territorials. Manca de resposta per part de 
l’Ajuntament a una interessada, que sol·licitava una 
inspecció per part dels Serveis Tècnics municipals 
per tal de determinar l’origen de les humitats que 
patia el seu habitatge. La interessada manifestava 
també, que suposadament provenien d’unes filtra-
cions d’aigua de la xarxa de subministrament 
d’aigua potable. 

EXPEDIENT 3
Activitats. Manca d’actuació per part de 
l’Ajuntament davant de les molèsties produïdes per 
les  immissions de sorolls generades pel bar ubicat 
als baixos d’un immoble de la ciutat. La interessada 
havia posat en coneixement aquests fets en diverses 
sol·licituds , sense haver rebut una resposta satis-
factòria, manifestava també que havia rebut un 
escrit per part de l’Ajuntament en el qual  confirma-
va la reiteració quant a l’incompliment de l’horari 
d’obertura de l’establiment, i en el que s’advertia al 
titular que si no es complia es procediria a la clausu-
ra del local, cosa que mai s’havia produït.    

EXPEDIENT 4 
Gestió Disciplina Urbanística i Habitatge. Queixa 
presentada per un interessat el qual havia sol·licitat 
un assabentat d’obra per a la instal·lació d’una 
barbacoa al pati del seu habitatge. En la mateixa 
sol·licitud havia pagat l’import del dipòsit de garan-
tia i la taxa de llicències urbanístiques. Posterior-
ment l’interessat havia rebut comunicació per part 
de l’Ajuntament, en el qual li comunicava la denega-
ció del permís d’obres i també que no li retornaven 
la quantitat total pagada

EXPEDIENT 5
Llicencies Activitats. Desistiment a la queixa 
presentada per una ciutadana, ja que l’Ajuntament 
li havia comunicat la celebració d’una reunió, per tal 
de solucionar la problemàtica plantejada. 

EXPEDIENT 6
Esports. Altres Institucions. Síndic de Greuges de 
Catalunya. Queixa presentada en les dues institu-
cions. 

EXPEDIENT 7
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de resposta a la sol·licitud d’un informe de 
les actuacions efectuades per part de la Policia 
Municipal, a causa d’una caiguda que havia patit la 
interessada a la via pública la qual havia estat atesa 
per un agent de la Policia. 

EXPEDIENT 8
Obres i Serveis Territorials. Queixa per manca de 
resposta per part de l'Ajuntament mitjançant correu 
electrònic en la que sol·licitava informació relativa 
sobre la recollida de residus. 

EXPEDIENT 9
Altres Institucions. Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa derivada de la manca de pagament d’una 
beca per part del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, en concepte de material 
escolar. Desistiment per part del promotor de la 
queixa al haver rebut l’ingrés.  

EXPEDIENT 10
Seguretat Ciutadana i Convivència i Serveis Territo-
rials. Queixa per manca de resposta per part de 
l’Ajuntament a un escrit en el que l’interessat expo-
sava que patia les molèsties per les immissions de 
sorolls, causades pel propietari del pis de sobre del 
seu i que sol·licitava, també, la intervenció munici-
pal per tal de mesurar i controlar les molèsties. 

EXPEDIENT 11
Altres Institucions. Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa per manca de resposta a una sol·licitud 
d’una inspecció per part dels Serveis Tècnics muni-
cipals i un informe sobre l’origen de les humitats en 
el pati del seu habitatge. 

EXPEDIENT 12. 
Altres Institucions. Oficina Municipal del Consumi-
dor (OMIC). Queixa per la manca de conformitat en 
la denegació de la reparació del vehicle per part de 
la companyia asseguradora.    
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EXPEDIENT 13
Altres Institucions. Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa referida al retard en la tramitació de 
l’expedient derivat de la situació de dependència del 
pare de l’interessat per part de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials, el qual l'havia reco-
negut el Grau II i Nivell 2 de dependència i del que 
no havia rebut cap resposta. 

EXPEDIENT 14
Serveis Territorials, Mobilitat. Queixa en la que 
l’interessat posava de manifest que l’Ajuntament 
havia instal·lat una pilona fixa al costat de l’àrea 
reservada d’aparcament que gaudia a causa de la 
seva discapacitat, per tal d’evitar l’aparcament per 
part dels conductors incívics al pas de vianants del 
costat. La pilona havia estat trencada per algun 
conductor i des de llavors l’Ajuntament no havia 
instal·lat cap altre dispositiu per tal d’evitar 
l’aparcament d’altres vehicles els quals l’impedien 
aparcar. 

EXPEDIENT 15
Serveis Personals. Salut Pública. Queixa per manca 
de resposta a un escrit presentat en el qual se 
sol·licitava la intervenció dels Serveis Tècnics 
Municipals per tal de comprovar l’estat de neteja 
i de les condicions de seguretat de 
l’emmagatzemament de bombones de butà a un 
habitatge de la ciutat. 

EXPEDIENT 16
Seguretat Ciutadana i Convivència i Serveis Territo-
rials. Queixa per manca de resposta per part de 
l’Ajuntament a un escrit presentat per un interessat 
en el qual denunciava un mal ús per part del propie-
tari de la llicència d’un gual de la ciutat i també 
sol·licitava una inspecció i la intervenció per part 
del Serveis Tècnics Municipals per tal de comprovar 
l’ús de la llicència de gual esmentada. 

EXPEDIENT 17
Serveis Personals i Serveis Territorials. Queixa en la 
que una interessava exposava que havia presentat 
dos escrits per sol·licitar l’ocupació de la via pública 
amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, en les que 
adjuntava la documentació acreditativa que  com-
plia els requisits necessaris per aquest tràmit. 
Durant el mes de març l’Ajuntament li va confirmar 

per telèfon la ubicació de les parades arran del que 
va reservar el material necessari per a la venda, i 
dels que va fer uns pagaments a compte. Posterior-
ment durant la primera setmana del mes d’abril 
l’Ajuntament li havia  comunicat mitjançant via 
telefònica que la seva sol·licitud havia estat denega-
da, amb el consegüent perjudici a causa d’haver 
efectuat unes despeses que l’Ajuntament no es faria 
càrrec.  

EXPEDIENT 18
Altres Institucions: Síndic de Greuges de Catalun-
ya. Queixa pel cobrament de l’Impost de vehicles de 
tracció mecànica d’un vehicle de més de vint-i-cinc 
anys d’antiguitat. Desistiment per part de 
l’interessat. 

EXPEDIENT 19
Queixa desestimada per manca de sol·licitud prèvia 
dirigida a l’Ajuntament, en la qual possés en conei-
xement els fets i les circumstàncies origen de la 
queixa.

EXPEDIENT 20
Altres Institucions: Síndic de Greuges de Catalun-
ya. Queixa pels perjudicis causats pel canvi de 
programació de la intervenció quirúrgica que tenia 
programada a l’Hospital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, la qual havia estat suspesa sense previ 
avís i el mateix dia que s’havia de realitzar.  
 
EXPEDIENT 21
Altres Institucions: Síndic de Greuges de Catalun-
ya. Queixa referida al retard en el cobrament de 
l’ajut per infant a càrrec que la interessada havia 
sol·licitat durant l’any 2009 i que segons argumen-
tava només havia cobrat una quota.

EXPEDIENT 22
Queixa desestimada pel la manca de vulneració del 
principi Non bis in ídem, per les quals es comprova 
que s’ajusten a dret dues denúncies que havien estat 
formulades per part de la Policia Municipal. 

EXPEDIENT 23
Altres Institucions: Síndic de Greuges de Catalun-
ya. Queixa referida al retard en el cobrament de 
l’ajut per infant a càrrec dels anys 2010 i 2011.   
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EXPEDIENT 24
Queixa en la que un interessat exposava que havia 
rebut  la provisió de constrenyiment corresponent al 
cobrament del preu públic de l’ús de la pista munici-
pal d’atletisme dels mesos d’abril a juny de 2012, 
l’ús de la qual, segons manifestava no n’havia fet 
mai ús. 

EXPEDIENT 25
Altres Institucions: Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa referida a les presumptes irregularitats 
comeses per l’equip docent d’un CEIP de la ciutat. 
Els pares del menor l’havien deixat al centre i 
durant aquest temps el menor va poder abandonar 
sol l’escola sense la supervisió de ningú, i tampoc 
van avisar a la família d’aquest fet. Segons manifes-
tava l’interessat aquests fets s’havien repetit en tres 
ocasions. 

EXPEDIENT 26
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per la 
disconformitat en la notificació de l’expedient 
sancionador per conduir a velocitat superior a la 
permesa. La limitació de velocitat estava marcada 
en una carretera de doble carril, en una zona de la 
població en la que no hi havia habitatges sense tenir 
en compte que les rondes son un element canalitza-
dor del trànsit ràpid de la ciutat. 

EXPEDIENT 27
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de conformitat a la notificació d’una denún-
cia per infracció de circulació per no respectar el 
llum vermell d’un semàfor. 

EXPEDIENT 28
Serveis Territorials, Mobilitat. Queixa per manca de 
resposta per part de l’Ajuntament a un escrit 
presentat en el qual l’interessat posava de manifest 
un problema de la via urbana. Havia rebut un correu 
en el qual l’informaven que li respondrien en un 
termini d’un mes cosa que no es va produir. Mani-
festava també la seva disconformitat en el procedi-
ment del tràmit que queixes i suggeriments del web 
municipal ja que en cap moment va poder fer una 
impressió de document generat de queixa.  

EXPEDIENT 29
Economia. Queixa per disconformitat amb la inclu-
sió d’un local al padró de la taxa per la recollida de 
residus municipals. La interessada manifestava que 
havia presentat recurs de reposició a l’Ajuntament, 
el qual havia estat desestimat en el que argumentava 
que el local estava inacabat, tancat i sense cap activi-
tat i en conseqüència tampoc estava donat d’alta al 
padró de subministrament d’aigua. Amb totes 
aquestes raons la interessada considerava que no li 
corresponia el pagament d’una taxa d’un servei del 
qual no estava gaudint. 

EXPEDIENT 30
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per les 
suposades irregularitats en la notificació feta per 
part de l’Ajuntament de dos expedients sanciona-
dors que podrien haver causat indefensió a la 
interessada. 

EXPEDIENT 31
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de resposta a un escrit presentat a 
l’Ajuntament en el qual es posava de manifest 
incompliment de la normativa que regulava la utilit-
zació de vídeo càmeres per les forces i cossos de 
seguretat en llocs públics, la qual establia que havia 
d’avisar amb la instal·lació d’un panel amb el picto-
grama d’una càmera de vídeo i un panel comple-
mentari amb el contingut especificat. L’interessat 
manifestava que un sentit de circulació de la ronda 
ciutat no existia cap senyalització d’aquestes carac-
terístiques i per tant suposadament no s’estava 
complint amb la normativa esmentada cosa que 
podia estar causant indefensió a les persones 
sancionades amb el radar. 

EXPEDIENT 32 
Serveis Socials. Queixa per manca de resposta per 
part de l’Ajuntament a un varis escrits presentats en 
els quals denunciava la manca d’atenció i la difícil 
situació que estava patint el seu germà, amb disca-
pacitat intel·lectual, per part de la persona cuidado-
ra. L’interessat manifestava també que havia 
sol·licitat la intervenció dels Serveis Socials per tal 
d’avaluar l’estat  de salut del seu germà.   
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EXPEDIENT 33
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa d’un 
ciutadà per disconformitat en dues notificacions 
rebudes de dos expedients sancionadors a causa de 
circular amb el seu vehicle a una velocitat superior a 
la permesa (50  k/h).  L’interessat manifestava que 
en les notificacions no constaven l’agent denunciant 
per la qual cosa qüestionava la validesa dels fets. 

EXPEDIENT 34
Gestió, Disciplina Urbanística i Habitatge. Queixa 
per manca de conformitat amb la resposta rebuda 
per part dels Serveis Tècnics Municipals quant a una 
sol·licitud d’informe sobre unes obres suposada-
ment il·legals fetes a la paret mitjanera amb 
l’habitatge veí. 

EXPEDIENT 35
Serveis Territorials. Queixa per disconformitat amb 
la resposta rebuda per part de l’Ajuntament quant a 
la problemàtica generada a diari amb els conductors 
incívics en un carrer de la ciutat, els quals malgrat la 
senyalització existent de prohibició d’aparcament, 
obstaculitzaven el trànsit. L’interessat havia posat 
en coneixement de l’Ajuntament aquesta proble-
màtica i malgrat d’haver sol·licitat la instal·lació 
d’un senyal vertical de prohibició de parar i estacio-
nar o bé la instal·lació d’un pivot regulat no havia 
rebut una solució satisfactòria. 

EXPEDIENT 36
Altres Institucions: Defensora del Pueblo. Queixa 
d’una ciutadana a causa de la denegació de la presta-
ció de fill a càrrec presentada en una oficina de la 
Tresoreria de la Seguretat Social.  

EXPEDIENT 37
Seguretat Ciutadana i Convivència. Queixa per 
manca de conformitat a un expedient sancionador 
amb motiu de circular a velocitat superior a la 
permesa. L’interessat argumentava que el vehicle 
que havia excedit la velocitat li va avançar per la 
dreta cometent dues infraccions greus.  

EXPEDIENT 38
Serveis Territorials, Mobilitat. Queixa per 
l’eliminació d’una zona d’aparcament per a perso-
nes amb mobilitat reduïda que disposava a prop 
del seu habitatge a causa de les obres de reurbanit-
zació del carrer, malgrat que la seva esposa estava 
en possessió del certificat de grau de discapacitat 
del 65%, emès pel Departament de Benestar Social 
i Família en el qual s’acreditava que necessitava 
l’ajut d’una tercera persona en els seus desplaça-
ments en transport col·lectiu o públic. 

EXPEDIENT 39
Queixa per manca de resposta a una sol·licitud 
presentada en la qual l’interessat posava de mani-
fest la manca de vigilància i control a la plaça Prat 
de la Riba en la que va patir un accident per cop 
fort de pilota. En un escrit adreçat a l’Ajuntament 
sol·licitava més vigilància a la zona. 

EXPEDIENT 40
Seguretat Ciutadana i Convivència. Desistiment de 
queixa per part de l’interessat, el qual havia 
efectuat el pagament d’una sanció imposada per 
part de l’Ajuntament acabant així la via adminis-
trativa.  
 



4. ACTIVITATS DEL SÍNDIC  
 
Data  Acte Localitat Observacions
  

07/10/2012 Reunió Técnic Municipal Mollet Ajuntament
09/10/2012 Jornada Bioètica Mollet Hospital
09/10/2012 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
12/10/2012 Hissada Bandera Aragó Mollet Pl. Prat Riba
15/10/2012 Homenatge a Lluis Companys Mollet Can Pantiquet
25/10/2012 Signatura Conveni UB Barcelona Facultat Dret
06/11/2012 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
08/11/2012 Reunió Hospital Mollet Mollet Hospital
08/11/2012 Reunió Consorci Gallecs Mollet Gallecs
12/11/2012 Entrevista Radio Mollet Mollet El Lledoner
12/11/2012 Preparació Material Trobada Mollet Mollet Hospital
15/11/2012 Jornada Formació Síndics Mollet Hospital
16/11/2012 Taula Rodona Radio Mollet El Lledoner
21/11/2012 Reunió Consum Sr. Conesa S. Cugat Sindicatura
22/11/2012 Comité Etica Asistencial Mollet Hospital
28/11/2012 Reunió Afectats Preferents Mollet La Era
10/12/2012 Taula Rodona Vallès Visió Mollet El Lledoner
11/12/2012 Reunió Junta Forum Girona Sindicatura
13/12/2012 Presentació Cartells Forum Barcelona Diputació
17/12/2012 Seminari UB Dret Barcelona Facultat Dret
18/12/2012 Seminari UB Dret Barcelona Facultat Dret
18/12/2012 Campanya Reis Radio Mollet El Lledoner
18/12/2012 Presentació Informe Sta. Coloma Ajuntament
10/01/2013 Facultat Dret Presentació Becari Barcelona Facultat Dret
15/01/2013 Reunió Junta Forum Lleida Ajuntament
22/01/2013 Presentació Notes Mollet Mercat Vell
24/01/2013 Reunió Forum Síndics Barcelona Sindicatura
25/01/2013 Nit de l'Esport Mollet Can Gomà
29/01/2013 Reunió Alcaldia Mollet Ajuntament
30/01/2013 Renovació Sindic Arenys de Mar Arenys Mar Ajuntament
07/02/2013 Reunió Diputació Barcelona Barcelona Diputació
07/02/2013 Reunió Hipoteques clausules sol Mollet Marineta
11/02/2013 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
12/02/2013 Reunió Preparació Assemblea Arenys Mar Sindicatura
14/02/2012 Jornades Ateneu Barcelonés Barcelona Ateneu Barcelones
15/02/2012 Jornades Ateneu Barcelonés Barcelona Ateneu Barcelones
21/02/2013 Assemblea Forum SD  Vilafranca Sindicatura
24/02/2013 Hissada Bandera Andalucia Mollet Plaça Prat de la Riba
26/02/2013 Reunió Consum Sr. Conesa Mollet Ajuntament
01/03/2013 Reunió Alcaldia Mollet Ajuntament
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Data  Acte Localitat Observacions
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01/03/2013 Reunió Alcaldia Montcada Montcada Ajuntament
07/03/2013 Reunió Junta Portaveus Mollet Ajuntament
08/03/2013 Reunió Parlament Barcelona Parlament Catalunya
08/03/2013 Lectura Manifest Dia de la Dona Mollet Plaça Major
11/03/2013 Presentació Informe Síndic Mollet Ajuntament
12/03/2013 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
12/03/2013 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
14/03/2013 Comité Etica Asistencial Mollet Hospital
14/03/2013 Conferencia Casal Cultural Mollet Casal Cultural
15/03/2012 Presentació Informe Barcelona Ajuntament
15/03/2012 Curs Ètica Blanquerna Barcelona Facultat Blanquerna
21/03/2013 Presentació Informe Viladecans Ajuntament
26/03/2013 Presentació Informe Ripoll Ajuntament
03/05/2013 Ofrena Víctimes Mathausen Mollet Plaça Memorial
04/04/2013 Parlament Catalunya Barcelona Parlament Catalunya
05/04/2013 Dia de les Esquadres Rubí La Sala
09/04/2013 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
18/04/2013 Visita Escola Sant Vicenç Mollet Escola
25/04/2013 Visita Escola García Lorca Mollet Escola
25/04/2013 Parlament Síndic Greuges Catalunya Barcelona Parlament Catalunya
25/04/2013 Visita Escola Princesa Sofia Mollet Escola
29/04/2013 Xerrada Ateneu Mollet Ateneu Gent Gran
02/05/2013 Visita Escola Col·legis Nous Mollet Escola
09/05/2013 Visita grup Esquerra Republicana Barcelona Parlament Catalunya
09/05/2013 Visita grup Iniciativa Barcelona Parlament Catalunya
09/05/2013 Comité Etica Asistencial Mollet Hospital
14/05/2013 Palau Generalitat Barcelona Palau Generalitat
14/05/2013 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
16/05/2013 Visita Escola Joan Abelló Mollet Escola
21/05/2013 Facultat Dret Barcelona Facultat
21/05/2013 Parlament Catalunya Barcelona Parlament Catalunya
21/05/2013 Conferencia Amics Sole Tura Mollet Marineta
23/05/2013 Formació Síndics Arenys de Mar Arenys Mar Planta Calisay
24/05/2013 Visita Escola Salvat Papasseit Mollet Escola
28/05/2013 Reunió Regidor Ajuntament Mollet Ajuntament
30/05/2013 Visita Escola Sant Jordi Mollet Escola
30/05/2013 Visita Escola Can Vila Mollet Escola
05/06/2013 Reunió Inspector Ensenyament Mollet Ajuntament
06/06/2013 Visita Escola Nicolàs Longaron Mollet Escola



Data  Acte Localitat Observacions
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06/06/2013 Presa Possesió Cornellà Cornellà Ajuntament
07/06/2013 Visita Forum Ajuntament Martorelles Martorelles Ajuntament
11/06/2013 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Sindicatura
12/06/2013 Visita Amical Mathausen Barcelona Carrer Sils
13/06/2013 Visita Escola Lestonnac Mollet Escola
14/06/2013 Visita Escola Montseny Mollet Escola
25/06/2013 Visita Centre Estudis Mollet Mollet Escola
27/06/2013 Visita Escola Can Besora Mollet Escola
28/06/2013 Visita Escola Can Mùsic Mollet Escola
01/07/2013 Informe Ple Santa Coloma Sta.Coloma Ajuntament
02/07/2013 Radio Mollet entrevista Mollet El Lledoner
04/07/2013 Jornada Convivència Any Espriu Arenys Mar Arenys de Mar
09/07/2013 Facultat Dret Valoració Becari Barcelona Facultat Dret
11/07/2013 Comité Etica Asistencial Mollet Hospital
15/07/2013 Assistència Ple Municipal Mollet Ajuntament
18/07/2013 Informe Ple Terrassa Terrassa Ajuntament
22/07/2013 Conferencia Casal Cultural Mollet Casal Cultural
23/07/2013 Reunió Junta Forum Reus Sindicatura
11/09/2013 Ofrena Floral Mollet c/ Rafel Casanova
16/09/2013 Presentació Intendent Mossos Mollet Comisaria
17/09/2013 Reunió Junta Forum Vilanova Gel. Sindicatura
18/09/2013 Presentació Curs IES Gallecs Mollet Institut
22/09/2013 Hissada Bandera Extremadura  Mollet Plaça Prat de la Riba
26/09/2013 Reunió Regidor Ajuntament Mollet Ajuntament
01/10/2013 Conferència U.B. Barcelona Facultat Dret
02/10/2013 Reunió Comunicació Sta. Coloma Sta.Coloma Sindicatura
03/10/2013 Retalls de Vida MNAC Barcelona Sala Oval
03/10/2013 Centre Estudis Molletans Mollet Marineta
04/10/2013 Centre Estudis Molletans Mollet Marineta
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01. Ciutats pels Drets Humans

03. Jornada del Fòrum SD Arenys de Mar

04. Presentació Recull Informes Fòrum SD Parlament de Catalunya

02. Ciutats pels Drets Humans Barcelona
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05. Taller de Formació Fòrum SD Diputació de Barcelona

06. Trobada assemblea Fòrum SD Vilafranca del Penedés



5.RESUM DE LES VISITES DEL SÍNDIC
PERSONER ALS CENTRES ESCOLARS DE 
MOLLET DEL VALLÈS 2013
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Escola  Dia de visita confirmat   Dia de visita confirmat
 amb la direcció de l’escola  amb l’AMPA 

SANT VICENÇ Dijous,18 d’abril a les 18 h

PRINCESA SOFIA Dijous, 25 d’abril, a les15 h

COL·LEGIS NOUS Dijous, 2 de maig, a les 9.30 h Dijous, 2 de maig a les 15 h

JOAN ABELLÓ Dijous, 16 de maig a les 15 h

JOAN SALVAT PAPASSEIT Divendres, 24 de maig a les 15 h

SANT JORDI Dijous, 30 de maig a les 9.30 h

NICOLÁS LONGARÓN Dijous, 6 de juny a les 9.30 h

MONTSENY Divendres, 14 de juny a les a les 9 h

FEDERICO GARCÍA LORCA Dijous, 25 d’abril a les 10 h

LESTONNAC Dijous, 13 de juny de 2013 a les 16 h

SANT GERVASI

CENTRE D’ESTUDIS MOLLET

AGRUPACIÓ ESCOLAR ANSELM CLAVÉ

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CAN VILA Dijous, 30 de maig de 2013 a les 15 h

INSTITUT GALLECS

INSTITUT MOLLET

INSTITUT VICENÇ PLANTADA

INSTITUT AIGUAVIVA

TALLER ALBORADA
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6. MANIFEST DEL FÒRUM DE 
SÍNDICS/SÍNDIQUES, DEFENSORS I 
DEFENSORES LOCALS CONTRA  ELS 
DESNONAMENTS

Els síndics, síndiques, defensors i defensores locals, en contacte directe amb la realitat social dels nostres 
municipis, i sabedors de  les necessitats dels nostres conciutadans i conciutadanes, constatem la dramàtica 
situació en que moltes persones i famílies es troben, com a conseqüència de processos judicials, essencialment 
pels fatídics procediments d’execució hipotecària. No volem ser simples observadors ni podem consentir que 
aquesta dura realitat  es  silenciï o es  redueixi a un problema entre particulars. La pèrdua de l’habitatge habitual 
és el punt culminant d’un gravíssim problema social del qual els únics beneficiaris solen ser les entitats bancàries, 
que potser de forma irresponsable van abusar d’una posició de privilegi atorgant hipoteques més que 
qüestionables, i que han convertit en perjudicats els beneficiaris inicials de l’hipoteca i la societat en general. 
Cal no oblidar que, en molts casos, els problemes d’impagament han sobrevingut per causa de la crisi i la dura 
realitat (imprevisible) de l’atur forçós.
   
Considerem que la despossessió de l’habitatge per impagament del crèdit hipotecari, és per a centenars i milers 
de famílies el principi d’un drama sagnant que cap societat justa ha de permetre ja que no només es permet, 
legalment, que perdin el seu habitatge i amb ell els estalvis del seu treball, sinó que quedin endeutats de per 
vida, proscrits de l’economia normalitzada i condemnats a viure i treballar en la clandestinitat.

Constatem que la pèrdua de drets fonamentals, i el de l’habitatge ho és, aboca irremissiblement a la marginació 
i l’exclusió social, acompanyada moltes vegades amb la pèrdua de la salut, la desesperança i l’aïllament social.  
En situacions tan greus com la guerra dels desnonaments, iniciada i dirigida desvergonyidament per les entitats 
bancàries, no ens podem parar a examinar la part de responsabilitat de les famílies afectades, que alguna en 
tenen. La societat, i essencialment les administracions públiques, i especialment els nostres ajuntaments, 
davant aquest terrible terrabastall sense aturador, s’han de comprometre a posar fi a aquesta lacra dels 
desnonaments, i a evitar la condemna econòmica dels afectats, als que no podem negar una segona oportunitat, 
sense perjudici de cercar, posteriorment, una sortida raonable i equitativa pel banc o entitat bancària.

Considerem que, en general, les entitats bancàries han actuat, especialment en els anys de la bombolla 
immobiliària, mogudes per una desmesurada afició usurària, amb imprudència i fins i tot amb engany. I està 
demostrat, com deia Aristòtil, que les majors injustícies són les realitzades per aquells que es regeixen per la 
desmesura, no pels que són impulsats per la necessitat.

Constatem que, fins ara,  la pràctica majoritària dels jutges i tribunals de justícia, lligats per lleis injustes i 
extemporànies, com ja la que regula la legislació espanyola de l’execució hipotecària, semblen més oficines 
recaptatòries de les entitats bancàries que institucions de defensa de la justícia i l’equitat.
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Denunciem que l’actual llei hipotecària és de 1907 i que l’explosió de la bombolla immobiliària de l’any 2007 
ha superat el marc social i econòmic del moment de la seva redacció i l’ha convertida, paradoxalment, no en 
defensa del drets sinó en una eina d’extorsió que cal canviar urgentment.

Coneixem i valorem molt positivament l’esforç que des d’alguns estaments de la judicatura s’està fent per 
trobar escletxes legals que pal·liïn aquesta fractura entre legalitat i realitat, i constatem els recents moviments 
polítics que semblen, per fi, cercar algun tipus de solució a la legislació fins ara vigent.

Tota aquesta preocupació i denúncia es va concretar en els documents que com a defensors locals vam donar 
a conèixer conjuntament al novembre de 2010: “Límits a l'embargament del salari - Hipoteques / deutes 
administració”; i al manifest i proposta de recomanació d’ofici, presentada al març de 2011, amb el títol de: 
“Defensa del dret a l’habitatge i contra la exclusió social”, lliurat també als Parlaments Català i Espanyol.

Demanem al poder polític que escolti el poble i que redacti un nou marc legal que respongui a la nova realitat 
i exigim que ho faci ràpidament, aturant ja qualsevol actuació de desnonament. Demanem que defensi les 
persones amb la mateixa generositat que ho fa amb les entitats bancàries.
   
Els sotasignats, tot i observar els últims moviments de polítics i bancs, pensem que no es pot retardar per més 
temps una solució extraordinària  i urgent a tant de dolor i drama social com el que han provocat les execucions 
hipotecàries i els nombrosos els desnonaments. L’immens preu humà que s’està pagant per aquest drama no 
s’ho pot permetre una societat que, com diu la Constitució, propugna com a valors superiors dels seu ordenament 
jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat. I la solució no es pot afrontar amb criteris partidistes o de conveniència 
política, sinó amb voluntat de contribuir a fer una societat més justa des del compromís de garantir els drets 
fonamentals de les persones, entre els que figura el dret a un habitatge digne.

Per això, els síndics, sindiques, defensors i defensores locals, organitzats i units en el Fòrum, compromesos 
en la defensa dels drets de la ciutadania, treballarem des dels nostres municipis perquè s’impulsin polítiques 
valentes de promoció i creació d’habitatge social i proposarem als nostres ajuntaments l’adopció d’acords 
perquè les instàncies competents, mentre no es reformin les actuals, injustes i obsoletes lleis hipotecàries, 
adoptin urgentment, per Decret llei una moratòria que paralitzi tots els procediments en marxa per un període 
de dos anys, sense perjudici de cercar mesures, ajudes i alternatives que minorin i solucionin el dolor i el drama 
de tantes i tantes famílies (moltes d’elles ja desnonades). Volem que les administracions i els responsables 
públics passin de ser observadors a ser actors, tot impulsant uns canvis que imposin raonabilitat, justícia i 
solidaritat.

Mollet del Vallès, a 15 de novembre de 2012.
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7. RECULL DELS ESCRITS 
PRESENTATS EN DIFERENTS  MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

L’ESCLAVITUD I LA SERVITUD. (1)
En el seu article quart la Declaració Universal dels Drets Humans ens deixa aquesta definició tant elemen-
tal, “Ningú no serà sotmès a l’esclavitud o servitud: l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes 
llurs formes”.

I la pregunta que em faig és que significa per cadascú de nosaltres aquests termes d’esclavitud i de servitud. 
Per tant som davant d’una mena de mesura molt selectiva, depèn de com cada persona disposi de vivències 
que el decantin cap un costat o cap a l’altre, depèn de les cultures on hem nascut i crescut, depèn de les 
nostres pròpies formes de vida, de les nostres creences, per tant de molts aspectes a tenir en compte per 
adonar-nos que no és gens fàcil fer afirmacions categòriques al respecte.

La resposta immediata és que això eren altres temps, que això avui no passa, que són formes de vida supera-
des, que ni cal parlar-ne.
I tant que cal, perquè avui per a mi, ser esclau, és utilitzar els altres en benefici propi; avui fem esclaus dels 
nostres interessos a aquells que no paguem un salari just que proporcioni una vida digne; avui fem també 
esclaus, a aquells essers humans que tenim al voltant nostre que ens necessiten i no fem res.

Moltes persones són esclaus d’uns papers que mai no arriben, altres de deutes que difícilment poden pagar, 
altres paguen amb el seu propi cos aquest sotmetre’s.

I encara diem que no hi ha esclavitud?.

Al Àfrica Central, existeix avui mateix un autèntic mercat d’esclaus tantes vegades denunciat per les ONG’s, 
i no sabem com aturar-ho o no volem.

Mitjançant els propis mitjans de comunicació hem creat, sense voler o volent, necessitats que la nostra 
cultura considera imprescindibles i que per altres cultures són totalment prescindibles, això avui és esclavi-
tud encara que ho tapem amb globus inflats de formació i de creixement cultural, però la realitat, no és altra 
que el pur interès econòmic d’uns quants que ja no dubten don extreure guanys sense cap mirament, s’ha 
perdut el respecte a les persones i sols respectem els diners.

No ens enganyem, l’esclavitud ens envolta, tots som esclaus uns dels altres.
El poder comporta esclavitud, el diner exigeix esclavitud, la llibertat mal interpretada és un lligam 
d’esclavitud, sols la llibertat respecte els altres pot lliurar-nos d’aquesta càrrega a vegades reconeguda i 
d’altres incomprensible.
  
La lluita no la tenim lluny, la tenim molt propera, la solució sols podem donar-la cadascú amb el nostre 
comportament.

En un proper comentari parlarem de la servitud.

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès  
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L’ESCLAVITUD I LA SERVITUD. (2)
El passat article el vaig deixar a mitges, suposo que molts us veu adonar, que sols vaig parlar d’esclavitud 
i vaig deixar de banda l’altre gran pilar d’aquest punt quart de la Declaració Universal dels Drets 
Humans, la servitud.
  
No cal dubtar-ho, on manca llibertat hi neix el servilisme i l’excés de manca de llibertat comporta 
l’esclavitud.

Per tant la llibertat, que tanta dificultat hem tingut per identificar-la en capítols anteriors, resulta ser la 
ratlla de mesura de la conducta humana que ens apropa o allunya de ser servils o de ser esclaus.

Se’ns dubte condemnem l’esclavitud, però a la servitud l’hi donem el mateix tractament ?.

Som servils pel diner o per altres raons dificultoses de identificar en cada persona, som esclaus per impo-
sició, acceptem certes servituds pensant que en podem treure un rèdit en un moment o altre, sense 
preocupar-nos el més mínim de la nostra pròpia dignitat com a éssers humans.

I en aquest aspecte rau el perill, qui per sobre de nosaltres és conscient de l’estat de servitud a que ens 
exposem, acostuma, i no dic que sempre ho faci, a exigir cada vegada més de nosaltres i aleshores és quan 
traspassem el límit invisible i vulnerable del sentit de llibertat on realment ens hem de situar.

La famosa frase de sentir-nos explotats en el treball, la caiguda en les rutines inexorables, el seguiment 
sense pensar de situacions complexes o de convits anomenats avui “imputs” que ens arriben pels propis 
mitjans de comunicació, alguns molt lloables i d’altres preparats per a tal finalitat, se’ns emporten com 
una autèntica rierada cap a camins allunyats del nostre propi destí com a persones.  

Diem complaguts, a mi això no em passa, qui pensa així li està passant i no se n’adona.
I cal adonar-se’n i aviat, doncs si difícil és sortir de l’esclavitud, més difícil és sortir de una servitud de la 
qual no ens adonem que hi estem abocats.

Veieu-m’ho si més no en un exemple molt actual, darrerament hem estirat més el braç que la mànega i 
molts no saben com sortir del pou on els ha portat la situació de crisi actual, la disbauxa econòmica dels 
darrers anys ens ha encegat de la visió realista que avui ens cal viure, ni governs, ni bancs, ni empreses, 
s’han adonat, i si ho han fet ha estat tard i fora de lloc, d’avisar-nos que el camí que seguíem ens portava 
a la servitud més cruel, la del diner.

Sento dir-ho, hem errat i ara cal rectificar i el repte és dur e inesperat a la vegada que ens caldrà patir-lo, 
a tots, sense excepcions.
     

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès  
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EL TRACTE A LES PERSONES.
Diu l’article cinquè de la Declaració Universal dels Drets Humans, “ningú no serà sotmès a tortures ni a 
penes o tractes cruels, inhumans o degradants” i ves per on molts éssers humans continuen avui estan 
sotmesos a tortures, a penes i a tractes cruels, inhumans o degradants.

Ho llegim a diari a la premsa, ho sentim en molts programes de la ràdio, ho veiem pel televisor, es empe-
sem programes degradants, ens escandalitzem i no hi fem res, continuem a la mateixa cadena, i ni ens 
queixem, els programadors contents, doncs augmenten els seus índex d’audiència.

Això ens diu que la palla continua entorpint-nos la nostra visió, aquest maltractament continuat, en 
menor escala, si voleu al que diu la pròpia Declaració, existeix davant mateix nostre, a casa, a la feina, al 
carrer, ens angoixa, però continuem sense fer-hi res.

No cal ser expert observador per adonar-se de les formes de tractament que es reben en els molts enfron-
taments mundials, que dit de pas prou ens preocupen i entristeixen, i sabem que moltes persones es 
bolquen a vegades de forma desinteressada amb risc de les seves pròpies vides, en l’ajut del desconegut.
Tampoc necessitem que ens repeteixin fins atipar-nos que s’estan fent esforços per recuperar a persones 
mancades de llibertat i a voltes maltractades, n’estem segurs que s’està fent tots els passos necessaris pel 
seu alliberament.

Però com sempre dic, cal mirar mes a prop, cal observar al voltant, no ens adonem i amb facilitat caiem 
en torturar, no dic sols físicament, però si moltes vegades psíquicament a persones que tenim properes.

És degradant entrevistar-te amb persones que reclamen els seus drets pel fet d’haver estat tractats de 
forma incorrecte, és dur adonar-se que encara avui i a persones que no respecten els altres i que sembla 
que això no sigui important.

El respecte neix en un mateix, no calen lliçons de tracte, ens ha de sorgir de dins, ens ha de brollar junt 
amb les paraules que utilitzem en cada moment. 

S’han d’acabar els tractes degradants, i parlo per a tots, administrats i administradors, hem de reclamar 
els nostres drets que ens pertoquen i complir els nostres deures i moltes vegades resulta dur escoltar 
paraules que no esperem del nostre interlocutor, però aquesta no és mai raó suficient per creure’ns que 
podem degradar amb el nostre tracte a qui ens escolta.

No dubto que a molts ens toca rumiar, no jutjar, que és el que diem i com ho diem i amb qui parlem.

Al bon tracte sols hi podem arribar amb respecte vers els altres.  
      

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès  
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RECONEIXEMENT JURÍDIC.
A la Declaració Universal dels Drets Humans, en el seu article sisè diu que “tota persona té el dret arreu 
al reconeixement de la seva personalitat jurídica”, encara que prou curt l’article, particularment em fa 
adonar amb la molta parcialitat amb que l’apliquem.

Si, no sobta adonar-nos que reconeixem jurídicament a les persones, però fixem-nos bé que el propi 
article utilitza un mot molt subtil que a vegades oblidem.  Diu “arreu”.

Aquest arreu, vol dir en tots els indrets i en totes les circumstàncies, i això ens costa molt d’acceptar, i més 
en aquest temps que pinten bastos, i quan ho fem i posem tots els pros i contres que podem.

Arreu, vol dir en qualsevol lloc on es trobi la persona, amb sentit humanista i amb totes les seves condi-
cions, sense excepcions.

I avui estem posant, per diverses raons a vegades poc rellevants, excepcions que comporten discrimina-
ció entre persones.

No cal cap tesi doctoral, per adonar-se que interessos aliens a la pròpia persona, ens empenyen cap a 
comportaments totalment contraris als que proclama la Declaració, i ho veiem a diari, i a la vegada som 
crítics amb aspectes que nosaltres considerem com a negatius, però que les pròpies Nacions Unides ens 
demanen assolir a tots, sense excepcions, ni de raça, ni de sexe, ni de pensament.

Els esforços de molts queden a vegades trencats pels malentesos d’altres, i algunes vegades en fem bande-
ra del malentès i critiquem l’esforç.

I afegeixo, i ens creiem que tenim tota la raó, i ens escoltem mentides i les escampem sense adonar-nos 
que estem ferint a altres essers humans amb tants drets com nosaltres.

Això cal canviar-ho, cal acceptar se’ns dubte on som i que tenim, doncs els Drets són per a tots i arreu.

Que tenim dificultats, no ho dubtem, que vivim moments molt difícils, no cal que ens ho expliquin, que 
possiblement se’ns fa llarg i feixuc el camí, ningú mai ens ha dit que sigui fàcil. Però cal fer-ho entre tots 
sense que amagar-se, amb seriositat donant la cara en els moments difícils aguantant el xàfec continuat 
que rebem.

I al meu entendre tots vol dir sense excepcions, propers i llunyans, amics o desconeguts, pobres i rics, 
cadascú dins les seves possibilitats.   

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès  



LLEI  i  TRIBUNALS
Tots som conscients que són els parlaments els qui dicten les lleis i que són els tribunals els que les 
apliquen.
Per tant, un tribunal no pot fer una bona aplicació basada en els drets humans si no disposa d’una llei feta 
pel parlament corresponent que l’empari i basada igualment en els drets humans.

I aquí ens adonem de la segona part de la proposta: que són els nostres parlamentaris els qui han de 
promoure lleis en què el poble estigui d’acord i quan no, una majoria d’aquest poble, i si no és així, ens 
considerem indefensos, i aleshores recorrem a tota mena de procediments per fer prevaldre els nostres 
drets, si voleu amb raó o sense, i encara anem més lluny dient que la justícia és un “cachondeo”, paraula 
políticament incorrecte dita per un alcalde anys enrere.
La justícia no és un “cachondeo”! Prous problemes estructurals i personals té, ja que constantment 
l’aturen tribunals sense condicions físiques apropiades, mètodes de treball avui totalment superats 
tecnològicament, manca de magistrats i de personal de servei, excés d’enfrontaments entre persones 
portats als tribunals sense fer cap recerca d’altres solucions prèvies factibles i una llarga llista de 
peticions o greuges que cal, sens dubte, resoldre amb solvència.

Una llei, per tal de ser aplicable, cal ser estudiada molt a fons abans de presentar-la a qualsevol parlament 
i no resulta avui gens fàcil, amb la quantitat d’opinions enfrontades existents dins el mateix parlament, 
d’assegurar la seva pervivència; per tant, molt possiblement, per a poder satisfer uns i altres calen 
diferents redaccions paral·leles, tal com sabem que va passar en el redactat de la mateixa Constitució, i 
avui ens diem “llàstima de no haver aprofitat aquell moment per avançar molt més enllà”, ja que sabem i 
ens consta que es va arribar molt lluny per tal d’obtenir el consens en opinions fortament enfrontades.

Tots som conscients que avui encara resulta molt més difícil, ja que els interessos d’uns i altres arriben a 
tal adversitat, que no possibiliten l’entesa entre persones que han d’actualitzar les lleis existents, desen-
volupant articles de la mateixa Constitució que romanen tal com els van deixar els seus “pares”.

La Declaració Universal dels Drets Humans diu que tots som iguals davant la llei i que tots tenim drets i 
obligacions, sense cap distinció, per tal de ser protegits per igual per la llei, contra qualsevol incitació 
contra aquesta discriminació.

Cal, doncs, que disposem de lleis acurades i, per tant, cal exigir-les i que els tribunals les apliquin correc-
tament. A més, tots tenim el dret a fer els recursos que calgui davant d’aquests tribunals quan considerem 
que la llei que se’ns aplica viola els drets fonamentals reconeguts tant per la Declaració Universal dels 
Drets Humans com per la Constitució o per la mateixa Llei derivada.
    

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès                      
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ARBITRARIETAT EN L’ABÚS DE LA LLEI
Possiblement en la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada l’any 1948 no hi ha cap article tan 
clar i concís com aquest i tampoc tan passat per alt per molts dirigents i administradors, per no dir-ne el 
més “torejat”.

Es cert que avui no es deté, empresona o desterra ningú arbitràriament ?.

No ens ho creiem de cap manera. Sols cal fullejar qualsevol diari per adonar-se que cada dia ciutadans del 
nostre món són arbitràriament detinguts, presos i fins i tot desterrats. Els tenim molt propers. Són, fins 
i tot, veïns nostres.

Que dur que és no poder tornar a les arrels, al lloc on has nascut, on has crescut, on t’has format. No és 
gens fàcil recomençar en un altre lloc pel fet de ser o pensar diferent d’aquell qui mana i que et desterrin 
separant-te de tot el que consideres com a propi, com part de la teva existència, i caminis cap a l’absurd 
més incongruent. 
Estem davant de la injustícia total, de la indefensió, d’ultratge, de la denigració de l’ésser humà.

Hem observat dies enrere les expulsions massives d’immigrants romanesos d’Itàlia i França, venent-nos 
el fet del seu mal comportament en el compliment de les lleis establertes. Però en el rerefons tots sabem 
que s’amaguen situacions de manca d’arrelament, de falta de feina, de voler fer pagar els plats trencats a 
compte d’altres, molt més febles, perquè, en els fons, no hem estat atents a les seves necessitats quan 
calia i podíem ajudar.

No és de cap manera entenedor, encara que hi estiguem d’acord o no, que ens calguin esmerçar tants 
esforços diplomàtics per alliberar persones durant anys detingudes pel fet de defensar la democràcia en 
el seu país i que ens calgui assumir la seva mal anomenada llibertat, jo en dic desterrament, d’ells i de les 
seves famílies pel fet d’ésser humanitaris.

Com veieu, escric aquestes ratlles quan ja han estat alliberats els dos cooperants que restaven retinguts 
gairebé un any contra la seva voluntat en ple desert, en condicions inhumanes, i amb l’únic intent de qui 
els retenia de poder assumir unes fites que superen la nostre comprensió.

He descrit tres exemples exteriors i en podrien ser molts més. Sols cal obrir els diaris, i intentar resumir 
aquesta, avui, incontrolada arbitrarietat. Això no vol dir que a casa nostra no se’n cometin d’actes arbitra-
ris. I tant! I en les situacions més insospitades, i moltes vegades amb l’abús de la mateixa llei.

L’arbitrarietat és l’arma del guanyador per la força; per tant, mai pot ser l’aliment de la democràcia, i 
menys, de la voluntat de un poble.

I si a sobre l’utilitzem per abusar de la llei, en fem un ús pobre i denigrant. 

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès                                      
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LLUNY DE LA PAU I EL BENESTAR SOCIAL.
10 DE DESEMBRE DE 2013, DIA DELS DRETS HUMANS.
La Declaració Universal dels Drets Humans compleix 65 anys, però no es pot jubilar perquè moltes 
persones encara viuen temoroses i en una situació de precarietat, suportant menyspreus 

Barbàrie, ultratge, temor i misèria són paraules esfereïdores que evoquen actes cruents que ens envolten. 
Cada dia hi ha dones assassinades pel menyspreu del seu sexe, abusos sexuals a menors i a adults, expul-
sions de la llar davant la impossibilitat de pagar un lloguer injust, abusos d’autoritat, repressió de les 
llibertats públiques justificada en un ordre social no sempre just, dèficits d’atenció sanitària, fraus, 
pobresa...

Les quatre paraules apareixen en el primer paràgraf de la Declaració Universal dels Drets Humans. Van 
ser escrites fa 65 anys per les Nacions Unides per fugir del risc d’una tercera guerra mundial que assolés 
la Terra. Aquest risc anava i continua anant en relació amb la manca de respecte als drets dels altres: 
drets polítics, llibertats públiques, drets socials, drets mediambientals. I, malgrat que la Declaració ha 
arribat a l’edat de la jubilació, no es pot jubilar. Encara som molt lluny de la pau social i el benestar al qual 
la societat aspira.

La via per assolir la pau i el benestar social és en la mateixa Declaració: creure en la igualtat de drets i de 
dignitat de totes les persones. I assumir que tots tenim deures envers la comunitat.  No hi ha drets sense 
deures i només vivint en una societat justa és possible el seu lliure i ple desenvolupament.

Però malgrat que coneixem el camí, entre nosaltres encara viuen moltes persones temoroses i en una 
situació de precarietat, suportant situacions de menyspreu dels seus drets. La persistència de barbàries, 
ultratges, temor i misèries indica que no tothom es comporta fraternalment amb les persones del seu 
entorn, que la raó i la consciència de què estan dotats tots els éssers humans no s’utilitzen per trobar vies 
d’entesa, que encara falta molt per eradicar els impulsos depredadors i que els poders públics no estan a 
l’alçada dels seus deures.

Des del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, un any més, recordem 
que tothom ha de ser conscient dels seus deures i ha de lluitar pels drets humans, perquè es tracta dels 
seus drets individuals i dels de totes les altres persones. I nosaltres, des de les sindicatures municipals de 
greuges, reafirmem el nostre ferm compromís a defensar tota persona que se senti menystinguda en 
aquests drets, sigui per abusos del poder o per una mala Administració. 

Com a membre de la societat, tota persona té dret a la satisfacció dels seus drets econòmics, socials i 
culturals, indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat, 
mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada 
país, la qual cosa vol dir creure, per sobre de tot, en la igualtat com a primer dret humà.

Vicenç Vilà i Armadans, síndic personer de Mollet del Vallès en representació del Fòrum de Síndics/es i 
Defensors/es locals de Catalunya. 
Síndics, síndiques, defensors i defensores locals de: Arenys de Mar, Argentona, Badalona, Barcelona, 
Cambrils,  Cornellà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Figueres, Gavà, Girona, Igualada, La Seu 
d’Urgell, L’Escala, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Palafrugell, Palamós, Reus, 
Ripollet, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Jaume d’Enveja, Sant Jordi Desvalls, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, 
Tortosa, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, i Vilassar de Dalt, i 
síndics agregats de: Gandia, Palma de Mallorca, Paterna, Segovia, Vigo i Vitòria-Gasteiz.
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8. ALTRES 
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REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
REGULADOR DE LA INSTITUCIÓ 
DEL SÍNDIC PERSONER
 

TITOL V. DEL SÍNDIC PERSONER O SÍNDICA PERSONERA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 118.
El Síndic Personer o Síndica Personera és la institució que té com a funció la defensa dels drets fonamentals 
i les llibertats públiques dels veïns de Mollet del Vallès, en les seves relacions amb aquest Ajuntament.
El Síndic Personer o Síndica Personera compleix les seves funcions amb independència i objectivitat; i inves-
tiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici com les queixes formulades a petició de part.
El Síndic Personer o Síndica Personera és l’òrgan complementari de l’organització de l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès que correspon al síndic o síndica municipal de greuges previst a l’article 46.2.b’) de la Llei 8/1987, 
municipal i de règim local de Catalunya.

Article 119.
El Síndic Personer o Síndica Personera és elegit per l’Ajuntament, de conformitat amb el procediment que 
s’estableix en l’article 122, per un període de cinc anys. El càrrec de Síndic Personer o Síndica Personera té 
caràcter gratuït, sense perjudici de les indemnitzacions que li corresponguin per les despeses ocasionades 
per l’exercici del càrrec. 
El Síndic Personer o Síndica Personera es relacionarà amb l’Ajuntament a través de la Comissió de Govern, 
que haurà de ser informada de les queixes i peticions que es dirigeixin al Síndic Personer o Síndica Personera 
relatives a la defensa dels drets dels ciutadans en les seves relacions amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà dirigir-se a la Comissió de Govern en qualsevol moment. 
D’altra banda, la Comissió de Govern podrà sol·licitar al Síndic Personer o Síndica Personera que compare-
gui davant d’ella per informar-la d’assumptes de la seva competència.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà d’informar anualment al Ple de l’Ajuntament de la seva 
actuació.

Article 120.
L’Administració municipal està obligada a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic Personer o 
Síndica Personera en les seves investigacions.

Article 121.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà establir convenis amb el Síndic de Greuges (figura prevista en 
l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) i amb el Defensor del Poble (figura prevista en l’article 54 
de la Constitució Espanyola). Aquests convenis hauran de fixar la seva durada, els supòsits d’actuació del 
Síndic Personer o Síndica Personera, les facultats que aquest podrà exercir i les comunicacions que entre ells 
tindran.
El Síndic Personer o Síndica Personera no podrà envair en cap cas les competències que la legislació vigent 
atribueix al Síndic de Greuges i al Defensor del Poble.
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CAPÍTOL II. FORMA D’ELECCIÓ, CESSAMENT I CONDICIONS

Article 122.
Quan s’hagi d’elegir el Síndic Personer o Síndica Personera, de conformitat amb allò que s’estableix en 
aquest Capítol, la Comissió de Govern proposarà al Ple de l’Ajuntament el candidat o els candidats al càrrec.
Efectuada la proposta, el Ple de l’Ajuntament haurà d’elegir el Síndic Personer o Síndica Personera en la 
primera sessió ordinària que realitzi.
L’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual serà escollit el Síndic Personer o Síndica Personera haurà de ser 
adoptat amb el vot favorable de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no 
s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta.
Article 123.
L’alcaldia haurà d’acreditar amb la seva signatura el nomenament del Síndic Personer o Síndica Personera.
El nomenament del Síndic Personer o Síndica Personera s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província.
El Síndic Personer o Síndica Personera prendrà possessió del seu càrrec davant el Ple de l’Ajuntament.

Article 124.
Per poder ser elegit Síndic Personer o Síndica Personera s’han de reunir les condicions següents:
a) Tenir la condició política de català, d’acord amb l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
b) Ésser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics.
c) Estar vinculat o preferentment arrelat a la ciutat.

Article 125.
La condició de Síndic Personer o Síndica Personera és incompatible amb:
menament. La mateixa norma s’aplicarà en el cas d’una incompatibilitat sobrevinguda.

Article 126.
El Síndic Personer o Síndica Personera no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rebrà instruccions de 
cap autoritat i complirà les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.
Article 127.
El Síndic Personer o Síndica Personera cessarà del seu càrrec per alguna de les causes següents:
a)  Per renúncia expressa
b)  Per haver transcorregut el termini pel qual fou escollit.
c) Per mort.
d) Per incapacitat sobrevinguda o per inhabilitació per a l’exercici dels drets civils i polítics declarada per 
decisió judicial ferma.
e) Per condemna a causa de delicte dolós declarada en sentència judicial ferma. 
 Produït el cessament, s’iniciarà el procediment per a l’elecció del nou Síndic Personer o Síndica Personera  
 establert en l’article 122.
 En el supòsit b), el Síndic Personer o Síndica Personera continuarà en l’exercici de les seves funcions fins  
 que el seu successor no hagi estat nomenat.
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CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DAVANT EL SÍNDIC PERSONER O SÍNDICA
PERSONERA I DE LA SEVA ACTUACIÓ

Article 128.
Les persones físiques o jurídiques que invoquin un interès legítim relatiu a l’objecte de la queixa, sense cap 
tipus de restricció, podran dirigir-se al Síndic Personer o Síndica Personera sol·licitant que actuï en relació 
amb la queixa que formulen, als efectes d’allò que disposa l’article 118.

Article 129.
Les persones interessades hauran de presentar la queixa mitjançant un escrit raonat, acompanyat dels docu-
ments que puguin servir per aclarir el cas. 
Totes les actuacions del Síndic Personer o Síndica Personera seran gratuïtes per a la persona interessada i no 
serà necessària l’assistència ni d’advocat ni de procurador.
Article 130.
Entre la producció del fet que és objecte de la queixa i la seva formulació davant el Síndic Personer o Síndica 
Personera no podrà transcórrer més d’un any. En el cas d’inactivitat de l’Administració, la queixa es podrà 
formular mentre duri la inactivitat. Les actuacions iniciades d’ofici no estaran sotmeses a cap termini preclu-
siu.

Article 131.
El Síndic Personer o Síndica Personera registrarà i acusarà rebut de totes les queixes que se li formulin 
mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El Síndic Personer o Síndica Personera haurà de tramitar o bé 
rebutjar les queixes. En aquest darrer cas, ho haurà de comunicar a la persona interessada mitjançant un 
escrit motivat.
El Síndic Personer o Síndica Personera no podrà investigar les queixes l’objecte de les quals es trobi pendent 
de resolució judicial. Si la persona interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals després que 
el Síndic Personer o Síndica Personera hagi iniciat les seves actuacions, les haurà de suspendre.
El Síndic Personer o Síndica Personera tindrà cura que l’Administració municipal resolgui en el temps i en 
la forma deguts les peticions i els recursos que li hagin estat formulats o presentats.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà de rebutjar les queixes anònimes, les formulades amb mala fe, 
les mancades de fonament, les de pretensió inexistent i aquelles la tramitació de les quals irrogués perjudicis 
en els drets legítims d’una tercera persona.

Article 132.
Les decisions i resolucions del Síndic Personer o Síndica Personera, que adoptaran la forma de recomanació, 
no seran objecte de recurs de cap tipus. Les queixes que es formulin al Síndic Personer o Síndica Personera 
no afectaran els terminis previstos per a l’exercici de les accions que siguin procedents en via administrativa 
o jurisdiccional.

Article 133.
Una vegada admesa la queixa a tràmit o iniciat l’expedient d’ofici, el Síndic Personer o Síndica Personera 
adoptarà les mesures d’investigació que consideri oportunes per aclarir els fets objecte de la queixa.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà donar compte de la queixa o de l’inici de l’expedient al departa-
ment, 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 o Síndica Personera amplia el termini en funció de les circumstàn-
cies que concorrin en el cas.



-29-

Article 134.
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 o Síndica Personera ho comunicarà al superior jeràrquic de l’afectat i, si 
s’escau, al departament competent en matèria de personal.
A la vegada, el Síndic Personer o Síndica Personera 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.
Sense perjudici de la documentació a aportar a què es refereix el paràgraf anterior, el Síndic Personer 
o Síndica Personera podrà requerir la persona afectada perquè comparegui a informar.

Article 135.
El superior jeràrquic o l’autoritat municipal que prohibeixin al personal afectat al seu servei respondre 
a les requisitòries del Síndic Personer o Síndica Personera hauran de manifestar-ho a la persona afectada 
i al mateix Síndic Personer o Síndica Personera, en aquest darrer cas mitjançant escrit motivat.
Article 136.
Les autoritats municipals, els funcionaris i, en general, tot el personal afecte a un servei públic municipal 
hauran de facilitar al Síndic Personer o Síndica Personera l’assistència i l’entrada en totes les dependències, 
centres, organismes i entitats que depenen d’ells; i les dades, els expedients i la resta de documents necessa-
ris que permetin portar de manera adequada les actuacions investigadores.

Article 137.
Les actuacions que hagin de practicar-se en el curs d’una investigació es faran amb la reserva i la discreció 
més absolutes, sense perjudici d’incloure el seu contingut, si el Síndic Personer o Síndica Personera ho 
cregués convenient, en els informes que ha de presentar a l’Ajuntament.

Article 138.
El Síndic Personer o Síndica Personera farà públic el nom de les persones, els departaments, els organismes 
o les entitats que depenen de l’Ajuntament que obstaculitzin l’exercici de les seves funcions. També desta-
carà aquesta actuació en l’informe anual que ha de presentar a l’Ajuntament, i la comunicarà a la Comissió 
de Govern.
Article 139.
Les autoritats municipals i el personal al servei de l’Administració municipal que impedeixin l’actuació del 
Síndic Personer o Síndica Personera negant-se a facilitar els informes, documents i expedients que els 
sol·liciti, podran incórrer en la responsabilitat administrativa que prevegi la legislació vigent. En aquest cas, 
el Síndic Personer o Síndica Personera donarà trasllat dels antecedents a l’alcaldia perquè disposi l’inici de 
l’expedient corresponent, si ho estima procedent.

Article 140.
Si en el decurs de les investigacions el Síndic Personer o Síndica Personera observa indicis segons els quals 
s’han comès infraccions disciplinàries, ho comunicarà per escrit a l’alcaldia. Si allò que observa és la realitza-
ció de conductes o fets presumiblement delictius, ho comunicarà immediatament
al Ministeri Fiscal.

Article 141.
En l’exercici de les funcions d’investigació i resolució d’una queixa o expedient, el Síndic Personer o Síndica 
Personera podrà formular a les autoritats municipals i al personal al servei de l’Administració municipal o 
que en depengui les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris relatius als seus 
deures legals. En cap cas, no podrà modificar o anul·lar actes administratius o disposicions generals.
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Article 142.
El Síndic Personer o Síndica Personera podrà proposar al departament, organisme o entitat municipal 
afectat, en el marc de la legislació vigent, fórmules de conciliació o d’acord que facilitin una resolució positiva 
i ràpida de les queixes.
Si en la investigació d’una queixa o d’un expedient el Síndic Personer o Síndica Personera creu que l’aplicació 
de les disposicions normatives municipals condueix a un resultat injust o perjudicial, podrà recomanar o 
suggerir al departament o a l’entitat municipal competent les mesures o els criteris que consideri adequats 
per remeiar-ho i les modificacions que cregui oportunes introduir en els textos normatius municipals.

Article 143.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà d’informar del resultat de les investigacions, fins i tot en el cas 
que arxivi les actuacions, a l’autor de la queixa, a l’alcaldia, a la regidoria corresponent, a la persona afectada 
i al cap del departament del qual depengui.

CAPÍTOL IV. DE LES RELACIONS DEL SÍNDIC PERSONER O SÍNDICA
PERSONERA AMB L’AJUNTAMENT

Article 144.
El Síndic Personer o Síndica Personera haurà de presentar anualment a l’Ajuntament, en el transcurs del 
primer semestre de l’any, un informe sobre les seves actuacions, en el qual haurà de constar necessàriament:
a)  El nombre i el tipus de queixes formulades i d’expedients iniciats d’ofici.
b)  Les queixes rebutjades, les que es trobin en tramitació i les causes que les van originar.
 No hauran de constar en l’informe les dades personals que permetin la identificació pública de les 
 persones interessades en el procés d’investigació. No obstant això, quan es consideri necessari s’hi podrà  
 incloure el nom de les persones a què es refereix l’article 138.
 El Síndic Personer o Síndica Personera també podrà presentar informes extraordinaris quan així ho   
 demani la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció.

Article 145.
El Síndic Personer o Síndica Personera exposarà oralment un resum de l’informe esmentat en una sessió 
específica del Ple de l’Ajuntament, al final de la qual els grups municipals podran intervenir per fixar la seva 
posició.

Article 146.
El Síndic Personer o Síndica Personera disposarà d’una oficina per acomplir les seves funcions.
El Síndic Personer o Síndica Personera coordinarà i dirigirà l’organització i el funcionament de l’oficina 
esmentada. Amb aquesta finalitat, podrà dictar les instruccions corresponents.
L’oficina en qüestió haurà de disposar dels mitjans personals i materials necessaris, d’acord amb les partides 
pressupostàries que s’incloguin en el pressupost de l’Ajuntament.
Correspondrà al Síndic Personer o Síndica Personera l’elaboració del projecte de previsió de despeses, 
perquè l’Ajuntament dugui a terme la dotació pressupostària necessària.
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PUNT DE TROBADA
Els síndics reclamen mesures urgents contra la pèrdua 
de l’habitatge

Uns 70 síndics i tècnics de tot Espanya van participar 
al cinquè Encuentro Estatal de Defensorías Locales 
que va tenir lloc a Barcelona entre el 3 i el 5 d’octubre. 
La trobada es va centrar a analitzar el paper dels 
defensors en temps de crisi i va servir per posar sobre 
la taula els importants retrocessos socials que pateix la 
societat per les retallades. Els defensors van concloure 
que calen mesures pal•liatives i legislatives urgents per 
fer front al greu problema de la pèrdua de l’habitatge i 
evitar una fractura social.

Però comencen pel primer dia. Les jornades es van 
inaugurar el 3 d’octubre al Saló de Cròniques de 
l’Ajuntament.  L’acte va estar presidit pel primer tinent 
d’alcalde, Joaquim Forn, i va comptar amb la presència 
del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó; la 
síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 
Vilà, i la presidenta del Fòrum de Síndics i Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya, Glòria 
Valeri.

EDITA: COMUNICACIÓ FÒRUMSD
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: JOSEP M. ALBERTÍ   

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telf. 93 462 40 12
Fax 93 466 00 67 

forumsd@forumsd.ct
www.forumsd.cat

El mateix Saló de Cròniques va ser l’escenari de la 
conferència inaugural. Amb les pintures de Josep Maria 
Sert com a testimoni, el professor d’ètica de l’Institut 
Químic de Sarrià, Albert Florensa, va fer una profunda 
anàlisi de les desigualtats socials. “Les desigualtats tenen 
molt a veure amb el nivell de renda i l’esperança de vida”, 
va destacar. Segons Florensa, el 20% de la població d’un 
país acumula el 80% de la riquesa, un fet que genera 
desigualtats i es pot concretar en majors índexs de 
malalties mentals, sobrepès, fracàs escolar, homicidis i 
augment del consum de drogues. 

L’endemà, la cimera es va traslladar al Centre de Cultura 
Contemporània, al bell mig del Raval. Allà es va organitzar 
una potent taula rodona per analitzar la supressió de 
drets fonamentals en l’estat del benestar. Els participants 
eren l’exfiscal d’anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo; la 
directora del Servei de Mediació en Habitatge de Càritas, 
Carme Trilla, i el catedràtic de Política Econòmica de la UB, 
Antón Costas.

Uns 70 defensors i tècnics de tot Espanya han reflexionat a Barcelona sobre els efectes de la crisi en el 
cinquè Encuentro Estatal de Defensorías Locales
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Amb un to punyent i reivindicatiu, l’exfiscal va 
denunciar que la vulneració de drets més important 
es viu en l’àmbit sanitari.  Jiménez Villarejo va criticar 
tant la retallada de drets que pateixen els immigrants 
en sanitat com la desaparició del sistema de salut amb 
cobertura universal. El lletrat va ser molt dur i va instar 
els ciutadans a rebel•lar-se i a denunciar per la via 
penal els atacs contra les garanties constitucionals.

Trilla va posar llum en matèria d’habitatge. L’exsecretària 
d’ Habitatge de la Generalitat va lamentar que mai s’ha 
considerat l’habitatge com un dels pilars de l’estat 
del benestar. “El principal proveïdor d’habitatges 
ha estat el sector privat. I la crisi no ha fet més que 
disminuir l’oferta pública de pisos”, va denunciar. I 
ho va il•lustrar amb una dada irrefutable: “A Espanya, 
només l’1’5% dels pisos són públics. A França, en canvi, 
el percentatge s’eleva fins al 18%”.
Darrerament és habitual veure les crítiques opinions 
d’Antón Costas a mitjans com El Periódico i El País. 
Comptar amb el catedràtic de Política Econòmica 
va ser un luxe. I la seva intervenció no va defraudar. 
Costas sosté que les retallades tenen “una naturalesa 
politicoideològica” que busquen difondre unes idees 
conservadores: “convèncer que s’està creant una 
ciutadania forta en dret i dèbil en obligacions”. I quin 
ha de ser el paper dels síndics?, li van preguntar “Doncs,  
donar veu als sense veu i denunciar les desigualtats”, 
va respondre .    
 
Un dels ponents que més interès va despertar va ser 
el vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional 
(TC), Eugeni Gay. L’exmagistrat  va subratllar que en 
moments de crisi com l’actual “l’Estat ha de ser curós 

en la captació de riquesa i en el seu repartiment”. Més 
relaxat que quan estava al TC, Gay va defensar el paper 
dels síndics i va enumerar les prioritats dels defensors: 
preservar el principi de distribució equitativa de la riquesa, 
lluitar contra la corrupció i promoure que els pressupostos 
s’ajustin a la Constitució.

Parlament sense activitat
La darrera jornada de la reunió va tenir lloc al Parlament 
de Catalunya. Tot i ser divendres, l’activitat era mínima. 
Hi havia molt pocs polítics i la cafeteria era quasi buida. 
Fa unes poques setmanes, després que 1,5 milions 
de persones reclamessin la independència als carrers 
de Barcelona, el president Artur Mas va anunciar la 
convocatòria d’eleccions per al 25 de novembre.
De fet, la visita dels defensors estatals va ser el darrer 
acte que s’ha fet al Parlament aquesta legislatura. Així 
ho va anunciar la seva presidenta, Núria de Gispert, que 
va instar a ponderar els efectes socials de la crisi “lluny 
de posicions demagògiques i partidistes” i a impulsar un 
canvi d’ actituds que prioritzi en les institucions una gestió 
responsable dels afers públics. 

La darrera ponència va córrer a carrer de l’adjunt a la síndica 
de Barcelona, Marino Villa. Advocat de la Generalitat, Villa 
creu que amb la vulneració de drets que pateix la societat, 
els síndics són molt necessaris. “Els ciutadans han de tenir 
la possibilitat de defensar-se davant d’una Administració 
que perd els seus objectius”. I va afegir que la prioritat de 
les defensories ha de ser “exigir una aplicació ponderada 
de la norma i reclamar la revisió de les lleis injustes”.

Les conclusions de la reunió es van presentar al mateix 
Parlament. Els síndics creuen que el més urgent 
actualment és posar remei al problema de l’habitatge. 
Segons els defensors, els poders locals no poden restar 
aliens a la pèrdua d’un dret bàsic. Una de les prioritats ha 
de ser  buscar solucions concretes a la dació en pagament. 
Ara, només se’n poden beneficiar els que es troben en 
situació d’exclusió social, i sempre que hi hagi voluntat per 
part dels creditors.

La trobada també va servir per deixar palès que, amb la 
crisi, moltes de les queixes que reben els síndics superen 
l’àmbit local i que amb les retallades ha disminuït força la 
capacitat dels ajuntaments per afrontar moltes situacions 
d’urgència social. 

Al llarg dels tres dies, els síndics i tècnics  també 
van tenir l’oportunitat de visitar l’Ajuntament de 
Barcelona, la Torre Agbar, i el Parlament de Catalunya.    
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OPINIÓ

Quan l’any 2010 celebràvem el  III Encuentro Estatal a Vitòria  i vam abordar el tema de les properes trobades entre 
els síndics locals de Catalunya i els de la resta d’Espanya, vam posar sobre la taula dues qüestions: si les seguíem 
organitzant anualment i les fèiem bianuals, i qui s’oferia a acollir la trobada de 2012. Es va decidir seguir-ho fent 
anualment (la de 2011 es feia a Granada), i per la de 2012, com a síndica de Barcelona, em vaig oferir per celebrar-la 
a la nostra ciutat.

Vull agrair des de aquestes pàgines la confiança que el Fòrum va dipositar en aquell moment amb una síndica que 
acabava d’arribar. Des d’aleshores, tant el meu equip com jo, vam començar a pensar i a treballar per a poder oferir 
unes jornades rigoroses i profitoses als nostres col•legues.  

En tota planificació i disseny i juguen molts factors abans d’obtenir l’èxit desitjat. En el nostre cas el primer que vam 
fer va ser demanar suport logístic a l’Ajuntament de Barcelona. El vam trobar. Després ens vam bolcar en la selecció 
dels i de les ponents. Era un ingredient bàsic. No va ser fàcil perquè calia consensuar moltes agendes. Però també el 
vàrem aconseguir. Finalment, pel que fa referència als llocs de convivència i reflexió, els vam escollir en funció de la 
seva i la  comoditat  logística de tots els participants. 
  
Voldria felicitar a tots els síndics i síndiques i els tècnics i tècniques per la col•laboració i participació en els col•loquis 
de les taules rodones, en els grups de treball, en les conferències i en la redacció de les conclusions. També voldria 
agrair el seguiment i les aportacions fetes per tots i totes, tant en els moments de reflexió, discussió i presentació 
d’experiències, com en les estones més lúdiques.

Gràcies a aquesta voluntat explícitament demostrada i a l’interès que tots i totes posem en pràctica en la nostra tasca 
diària, oferint a la ciutadania una atenció de qualitat i responsabilitat, hem aconseguit unes jornades profitoses i que 
ens donen marge per seguir treballant i defensant els drets d’una població cada vegada més decebuda, amoïnada  
i abocada a la pobresa. 

Els instruments de que disposem les defensories per ajudar a la ciutadania són fer arribar als Ajuntaments les nostres 
recomanacions, basades sempre en arguments tècnics i jurídics i criteris d’equitat, i vetllar perquè els nostre veïns 
disposin d’un bona Administració. Els nostres objectius han de ser que l’Administració esdevingui justa, generosa i 
humana, especialment ara que tantes persones ho passen malament. 

Finalment, voldria donar les gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i al Parlament de 
Catalunya per la seva col•laboració; al meu equip, i a la secretaria del Fòrum per l’excel•lent feina de coordinació.
Espero i desitjo que tant els síndics i síndiques de Catalunya com els de la resta d’Espanya valorin tant positivament 
com ho faig jo aquest cinquè Encuentro que fa pocs dies hem clausurat.

M. Assumpció Vilà i Planas
Sindica de Greuges de Barcelona  
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NOTÍCIA

Assemblea General Extraordinària a Sant Feliu de Guíxols

Hi ha una dita popular que intenta definir la meva ciutat 
“Sant Feliu és una gàbia plena de mussols”. Qui ho sap? 
Vosaltres amb l’experiència viscuda el passat dia 20 de 
setembre podeu ser testimoni de la veritat o falsedat 
d’aquesta afirmació. 
La nostra intenció, Ajuntament, Oficina del Síndic, va 
ser organitzar una jornada que combinés l’oci i el negoci, 
en “una ciutat comarcal d’uns 22.000 habitants que té la 
finor i la gràcia de l’Empordà i l’aspriva dolçor de la Selva” 
com deia l’escriptor guixolenc Gaziel. El temps i la història 
van posar el paisatge, nosaltres la feina, la responsabilitat 
encomanada, i tots, sens dubte, la capacitat d’admiració 
per l’entorn, de manera, que tot plegat, va ajudar a crear 
un clima distès on va discórrer la reunió per arribar a 
complir l’objectiu proposat, amb tranquil•litat, relaxació 
física i mental pròpies de la nostra funció social.
No és qüestió de fer aquí i ara una crònica de com va 
transcórrer aquella jornada; em sembla més el moment 
d’evocar com ho vareu viure, com ho vareu gaudir tots 
plegats –Síndics/ques i acompanyants- i desitjar que les 
vivències perdurin en algun recó de la memòria, formant 
part dels records amens i grats.
La impressió que em van transmetre totes les persones 
que ens van ajudar en aquesta jornada va ser unànime: fa goig treballar amb gent així: correcta, educada, culta,  amb la 
humilitat de deixar-se sorprendre i sensibilitat davant l’art, la visita a l’Espai Thyssen va ser un bon exemple.
Tot és més fàcil quan les coses es fan amb convicció i amb el convenciment de que desenvolupem una feina adient i 
necessària i, especialment, quant les nostres autoritats locals no solament ho creuen sinó que ho demostren, fins al punt 
que la idea de qui tenen la potestat de decidir, és que es pot tornar a Sant Feliu a una altra jornada d’oci i negoci.
Falten llocs, panoràmiques, entorns per conèixer i gaudir, ni que tan sols sigui per un dia. Tal vegada algú/alguna de 
vosaltres tornarà a Sant Feliu només per dedicar-se a l’oci. Us hi esperem.  

José Luis Mayo Gutiérrez
Síndic de Sant Feliu de Guíxols

15 de Novembre - Taller de Formació a Mollet del Vallès
La trobada es portarà a terme el dijous, 15 de novembre, de 9 a 14 hores en l’Hospital de Mollet del 
Vallès. Els dos temes que es tractaran seran “Habitatge, el paper de l’administració local” i “Experiències: 
el defensor local com a membre d’un comité d’ètica”. En el taller de Formació hi assistiran Daniel 
Acosta, president del CEA; Joan Solà, Cap dels Serveis Sociosanitaris de l’FHM; Vanessa Valiño, 
de l’Observatori DESC; i Míriam Anderson, professora de Dret Civil de la UB i codirectora de la 
Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial -ClinHab
La trobada es desenvoluparà a l’Hospital de Mollet del Vallès, amb la col·laboració del Síndic Personer 
de Mollet, l’hospital d’aquesta localitat, la Diputació de Barcelona i, evidentment, el Fòrum SD.

RECORDATORI
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ACTUALITAT

Magí Boronat renovat com a Síndic de Sant Feliu de Llobregat per a 
un segon mandat

Magí Boronat, síndic de Sant Feliu de Llobregat, va 
presentar, el passat 27 de setembre, l’Informe al Ple 
corresponent a l’exercici 2011. En aquesta presentació el 
síndic va voler destacar la necessitat de millorar la resposta 
del consistori als requeriments fets des de la sindicatura 
per a facilitar i agilitzar al màxim possible l’anàlisi i la 
resolució dels casos atesos. En el seu discurs davant el Ple 
i la ciutadania, el síndic va aprofitar per a fer un balanç 
del seu primer mandat, explicitant les bases per a un bon 
assentament i projecció de la institució com a mecanisme 
de protecció i defensa dels drets de la ciutadania en el que 
serà un segon mandat de cinc anys. Boronat va destacar 
com el compromís del responsables municipals amb 
aquest plantejament ha estat decisiu a l’hora d’acceptar la 
continuïtat d’aquest segon mandat. A l’acte també hi va 
assistir una destacada representació de síndics i defensors 
locals, així com la presidenta i altres membres de la Junta 
Directiva, que van ser rebuts i atesos abans del mateix Ple 
per l’Alcalde i altres representants dels grups politics amb 
presència al consistori.

Acabada la presentació de l’Informe al Ple, l’acte va 
continuar amb una trobada amb membres i representants 
del teixit social i amb persones, també a títol individual, 
que van voler acompanyar al síndic i fer palès, més enllà 
de la mateixa resolució de cada cas i cada queixa, com 
ha estat la relació i l’acolliment rebut per part del síndic 
i el seu equip. Així, els assistents a l’acte celebrat al Palau 
Falguera, seu de la oficina del síndic, van poder expressar-
se amb plena llibertat sobre la institució i el seu paper 
davant l’administració local. Tal com va destacar una de 
les persones que va prendre la paraula, la tasca del síndic 
ha estat en tot moment “fidel als principis bàsics que guien 
la seva actuació: autonomia, independència, llibertat de 
criteri, objectivitat, equitat, imparcialitat i transparència”.  
L’acte va cloure amb les paraules de la presidenta, M. 
Glòria Valeri, qui va destacar i agrair al síndic de Sant 
Feliu de Llobregat, Magí Boronat, la seva dedicació a la 
institució i la seva implicació amb la tasca conjunta del 
FòrumSD de suport i acompanyament a tots els síndics 
locals.

La presentació de l’informe al Ple va servir per a fer paleses la proximitat, sintonia i col·laboració del Síndic 
amb la ciutadania i el teixit social de Sant Feliu
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LEX

Actualitat jurídica

Legislació catalana

Ordre INT/242/2012, de 3 d’agost, per la qual s’estableix 
el procediment d’autorització dels acords de col•laboració 
entre municipis per a la prestació dels serveis de policia 
local (DOGC núm. 6190, de 10 d’agost).

La finalitat de l’ordre es regular el procediment 
d’autorització dels acords de col•laboració entre municipis 
limítrofs, que no disposin separadament de recursos 
suficients per a la prestació del servei de policia local.

Els requisits necessaris són els següents:

• Ser municipis limítrofs entenent per tals, el conjunt de 
municipis en què es pugui transitar d’un a l’altre, garantint 
la continuïtat territorial. 
• No disposar separadament de recurs suficients per 
prestar aquest servei.
• No superar en conjunt els 40.000 habitants. 
• Formar part de la mateixa comarca. Excepcionalment, es 
podrà sol·licitar la subscripció d’un acord entre municipis 
de dues comarques. 
• Amb caràcter general, tots els municipis han de 
comptar prèviament amb cos de policia local propi. 
Excepcionalment i justificada en poden formar part 
municipis que no disposin de cos policial local propi; en 
aquest cas, l’acord de col•laboració haurà de concretar 
necessàriament la forma i el mecanisme de prestació 
dels serveis policials a favor d’aquests municipis i la seva 
aportació a l’associació, així com la justificació i concreció, 
si s’escau, de la incorporació de nous efectius.  

Ordre Pre/253/2012, de 27 d’agost, per la qual es fixa 
l’horari d’atenció a la ciutadania de les oficines d’atenció 
ciutadana i dels registres públics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i se’n publica la relació (DOGC 
núm. 6208, de 6 de setembre).

L’Ordre publica la llista de les oficines de registre 
pròpies i concertades, el sistema d’accés i els horaris de 
funcionament d’aquestes. Igualment, també recull la 

informació relativa a les oficines presencials de registre 
amb les adreces d’accés als registres electrònics que la 
Generalitat posa a l’abast de la ciutadania. Finalment, 
també es fa públic el canal electrònic que difondrà de 
manera actualitzada la relació de les oficines d’atenció 
presencial i de registre. 

Jurisprudència
Sentències del Tribunal Suprem de 10 i 15 d’octubre. 

Les sentències analitzen els recursos contra l’ordenança 
fiscal municipal de la taxa per la utilització privativa 
o aprofitament especial del domini públic local per 
empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil dels 
municipis  de Santa Amalia i de Tudela.

El Tribunal Suprem en aquestes sentències aplica la 
doctrina que deriva de la sentència dictada el 12 de 
juliol  pel Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea, i anula els articles de l’ordenança on es permet el 
cobrament d’una taxa per drets d’instal•lació de recursos 
en una propietat pública o privada, per sobre o per sota 
de la mateixa, als operadors que, sense ser propietaris dels 
esmentats recursos, els utilitzen per prestar serveis de 
telefonia mòbil. 

D’altra banda, el Tribunal Suprem anula, també, l’article 
on es regula la quantificació de la taxa perquè no es pot 
acceptar que, per la medició del valor de la utilitat es pugui 
tenir en compte el volum d’ingresos que cada empresa 
operadora pugui facturar per les trucades efectuades o 
rebudes al municipi, donat que poden suposar desviacions 
en el càlcul del valor de mercat de la utilitat derivada de 
l’ús del domini públic local obtingut en cada concret 
municipi. 

Altres notícies d’interès local
Recomanació de la Defensora del Poble de data 15 
d’octubre, en relació amb el Rdllei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat presupostària i 
de foment de la competitivitat. 

Davant de nombrosos escrits de queixa presentats 
sol•licitant la interposició de recurs d’inconstitucionalitat 
contra aquest Reial Decret, en concret, per la regulació de 
la supressió de la paga extraordinària de desembre, així 
com de la paga addicional de complement específic, o 
pagaments equivalents. 

La col·laboració de  municipis per 
a la prestació dels serveis de policia 

local

Joana Ricardo
Cap de serveis jurídics de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet
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La Defensora decideix no interposar recurs perquè el 
Parlament de Navarra ja ho ha fet, i ho fonamenta en 
un suposat criteri general de no exercitar la legitimació 
que li confereix l’article 162.1.a) de la Constitució 
Espanyola quan l’acció ja l’hagi exercitat qualsevol dels 
altres subjectes legitimats, pel bé de la “preservació de la 
neutralitat política” que ha de caracteritzar l’actuació del 
Defensor del Poble.

Tot i amb això, fa les següents recomanacions: 

Que l’aplicació de la supressió només sigui d’aplicació a la 
quantitat no meritada en el moment en què es va publicar 
la mesura. 

Que es concreti la destinació de les quantitats derivades de 
la supressió de la paga extraordinària, ja que la redacció 
actual (on es preveu que es destinin en exercicis futurs 
a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança colectiva que incloguin la cobertura de la 
contingència de jubilació) podria suposar una restricció 
o limitació de drets amb caràcter retroactiu incompatible 
amb l’article 9.3 de la Constitució Espanyola. A més, 
es pot infringir el principi d’igualtat, ja que no tots els 
empleats públics, ni tan sols tots els funcionaris públics, 
són titulars d’aquests fons de pensions o contractes. De fet, 
la Defensora insta, si cal, a la modificació del Reial Decret 
per garantir que les fòrmules de retorn o de rescabalament 
futurs s’apliquin a la totalitat d’empleats públics. 

ESPAI DELS ASSOCIATS

Han augmentat les atencions respecte a anys anteriors?
Les intervencions s’han mantingut estables, en la línia 
dels darrers anys, la qual cosa considero que és un èxit 
tenint en compte que durant el darrer any el nostre 
Ajuntament no ha atès el síndic  com es mereixia. 
Quines són les temàtiques de les queixes més 
recurrents a l’oficina?
Les queixes per contaminació acústica són de les 
més habituals. Bàsicament per sorolls generats per 
establiments de restauració. Dels expedients tramitats, 
n’hi ha hagut nou per molèsties de sorolls. Com en 
anys anteriors, han estat recurrents les queixes per 
la falta de resposta de l’Ajuntament a peticions fetes 
pels ciutadans i per les demores en la tramitació 
d’expedients de reclamació patrimonial.
Heu notat un augment de queixes relacionades amb el 
context de recessió i crisi actual?
En els últims mesos hi ha hagut un augment 
d’assessoraments i intervencions per problemàtiques 
relacionades amb la crisi econòmica, com ara les 
demores en el sistema de salut, el copagament 
de determinats serveis assitencials que presta 
l’Ajuntament o retallades de serveis que fins ara es 
prestaven de forma gratuïta.  
Què recordes del teu nomenament com a síndic/a? 
En primer lloc, un sentiment de molt respecte pel 
càrrec, que és complex i de molta responsabilitat. 

Entrevista al Síndic Municipal 
de Greuges de Sant Feliu de 
Llobregat

Nom de la Institució: Síndic Municipal de Greuges

Any de creació: 2007

Adreça: C.Falguera, 2 (Palau Falguera)

Telèfon: 93 685 80 21

E-mail:  sindic@santfeliu.cat

Nom de la Síndica: Magí Boronat i Francesch

La Fitxa
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En segon lloc, va ser un honor ser escollit síndic per la 
confiança que em van demostrar tots els grups polítics i 
les entitats ciutadanes a pensar que podria donar resposta 
a les perspectives de la institució en defensa dels drets i 
les llibertats de la ciutadania.
Com valores la teva renovació?
Quan l’Ajuntament va plantejar la renovació, vaig decidir 
iniciar un procés de reflexió per analitzar la conveniència 
de continuar en el càrrec un segon mandat. Per això 
vaig mantenir contactes i reunions amb associacions, 
entitats, ciutadans i representants de partits polítics. Tant 
la societat civil com els representants de tots els partits 
polítics em van animar a continuar i em van mostrar el 
seu suport, per la qual cosa vaig acceptar la proposta de 
renovació. A més, amb l’experiència del primer mandat, 
crec que ara estic en una millor posició per defensar la 
institució i el compliment del reglament.

Què és el que més t’ha agradat de la teva feina? I el que 
menys?
El contacte personal i humà amb les persones és sens 
dubte el que més valoro d’aquesta tasca com a síndic 
municipal. Malauradament, moltes vegades no es pot 
donar als ciutadans el servei que es mereixen, per les 
demores de l’Ajuntament a les peticions d’informació. 
Què fas durant el teu temps lliure?
Continuo desenvolupant activitats del meu àmbit 
professional, amb l’estudi de l’entorn habitable. També 
m’agrada la fotografia de reportatge i artística. Segueixo 
vinculat al teatre i participo en grups d’opinió.  
Per a tu, els Drets Humans són...
Els Drets Humans reconeixen les llibertats bàsiques de 
les persones com a éssers humans que som i haurien de 
garantir una vida digna per a tothom. Per tant, hauria de 
ser imprescindible respectar-los per assolir l’harmonia 
de relació entre persona i societat. Malauradament, a 
diari veiem com aquests drets es vulneren de manera 
impune, però es tasca de tots seguir treballant per fer-los 
respectar. 
I el FòrumSD és...
Les trobades amb els altres síndics ,  poder compartir 
experiències i problemàtiques i la tasca de formació han 
estat durant tots aquests anys un suport indispensable 
per superar els entrebancs a  què s’enfronta un síndic 
diàriament.
Explica’ns les accions que has pogut fer des de l’Oficina  
del Síndic per donar a conèixer la institució entre la 
ciutadania.
Fins l’any passat editàvem periòdicament una revista amb 
la qual es pretenia donar a conèixer entre la ciutadania 
tant l’existència de la institució com la tasca que realitza. 
Malauradament la falta de recursos ha fet que haguem 
de replantejar l’edició d’aquesta revista i aprofitar els 
mitjans telemàtics per continuar complint amb l’objectiu 
de donar a conèixer la institució. Altres formes de 

donar-se a conèixer són les reunions que celebrem amb 
les associacions de veïns, la presència  als mitjans de 
comunicació locals, com ara la ràdio o la televisió, i la 
participació en totes aquelles activitats de la ciutat a les 
quals pugui anar. 
Tens alguna anècdota per explicar-nos?
N’hi ha un parell de curioses. La primera va ser mentre 
esperava que un semàfor canviés a verd per poder creuar 
el carrer. Era una zona de poc trànsit i gairebé cap vianant 
respecta aquell semàfor. Jo anava amb el temps just, però 
vaig esperar que el semàfor es posés en verd en adonar-
me que un grup de nens del Consell d’Infants comentaven 
entre ells que el síndic no creuava el carrer amb el 
semàfor en vermell. Crec que el respecte de la institució 
s’ha de treballar cada dia i també en les situacions més 
quotidianes.
Una altra anècdota es va donar a la sortida de l’església, 
quan un grup de ciutadans em va explicar una 
problemàtica de la parròquia i els vaig dir que era síndic 
municipal, no síndic parroquial. Tot i així, em vaig 
interessar per la queixa i el problema es va resoldre.
Digue’ns alguna recomanació per visitar el teu municipi. 
Què no ens podem perdre?
El patrimoni modernista de Sant Feliu és mereixedor 
de ser visitat amb atenció. Fa uns anys,  l’Ajuntament va 
preparar un itinerari per a tothom que vulgui admirar els 
diversos detalls i edificis modernistes de la ciutat. Sant 
Feliu de Llobregat és coneguda també com la Ciutat de 
les Roses i cada any se celebra l’Exposició Nacional de 
Roses, que aquest any ha arribat a la 54a edició. En aquest 
sentit, cal destacar també la importància del Roserar de 
Camprubí.
Als amants  de la natura els interessarà saber que una part 
del terme de Sant Feliu es troba a la serra de Collserola, 
amb indrets i rutes molt interessants per fer a peu o en 
bicicleta.
D’altra banda, el Palau Falguera i els seus jardins, on es 
troba ubicada l’Oficina del Síndic, daten del segle XVII. 
El mercader barceloní Jaume Falguera va comprar dues 
cases contigües, a tocar del Camí Ral, al pagès santfeliuenc 
Jaume Rovira. Falguera les va convertir en el gran palau 
que coneixem, amb uns jardins que arribaven fins al riu 
Llobregat. Algunes fonts històriques esmenten l’estada al 
Palau Falguera del rei Felip V, a principis del segle XVIII. 
La família Falguera va mantenir-ne la propietat fins 
a finals dels segle XIX, quan va passar al marquesat de 
Castellbell fins al 1988. L’Ajuntament va comprar la finca 
el 1995.
Pel que fa al patrimoni cultural, les Festes de Primavera i 
les Festes de Tardor són un bon moment per visitar Sant 
Feliu i descobrir les tradicions que es mantenen vives i 
dinàmiques gràcies a l’alta implicació de ciutadans i 
entitats. A www.santfeliu.cat podeu trobar explicacions 
detallades de tot plegat i us adonareu que Sant Feliu de 
Llobregat mereix més d’una visita.
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#13 | ESPECIAL V ENCUENTRO ESTATATAL

PUNT DE TROBADA
Els síndics reclamen mesures urgents contra la pèrdua 
de l’habitatge

Uns 70 síndics i tècnics de tot Espanya van participar 
al cinquè Encuentro Estatal de Defensorías Locales 
que va tenir lloc a Barcelona entre el 3 i el 5 d’octubre. 
La trobada es va centrar a analitzar el paper dels 
defensors en temps de crisi i va servir per posar sobre 
la taula els importants retrocessos socials que pateix la 
societat per les retallades. Els defensors van concloure 
que calen mesures pal•liatives i legislatives urgents per 
fer front al greu problema de la pèrdua de l’habitatge i 
evitar una fractura social.

Però comencen pel primer dia. Les jornades es van 
inaugurar el 3 d’octubre al Saló de Cròniques de 
l’Ajuntament.  L’acte va estar presidit pel primer tinent 
d’alcalde, Joaquim Forn, i va comptar amb la presència 
del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó; la 
síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 
Vilà, i la presidenta del Fòrum de Síndics i Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya, Glòria 
Valeri.

EDITA: COMUNICACIÓ FÒRUMSD
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: JOSEP M. ALBERTÍ   

Plaça de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Telf. 93 462 40 12
Fax 93 466 00 67 

forumsd@forumsd.ct
www.forumsd.cat

El mateix Saló de Cròniques va ser l’escenari de la 
conferència inaugural. Amb les pintures de Josep Maria 
Sert com a testimoni, el professor d’ètica de l’Institut 
Químic de Sarrià, Albert Florensa, va fer una profunda 
anàlisi de les desigualtats socials. “Les desigualtats tenen 
molt a veure amb el nivell de renda i l’esperança de vida”, 
va destacar. Segons Florensa, el 20% de la població d’un 
país acumula el 80% de la riquesa, un fet que genera 
desigualtats i es pot concretar en majors índexs de 
malalties mentals, sobrepès, fracàs escolar, homicidis i 
augment del consum de drogues. 

L’endemà, la cimera es va traslladar al Centre de Cultura 
Contemporània, al bell mig del Raval. Allà es va organitzar 
una potent taula rodona per analitzar la supressió de 
drets fonamentals en l’estat del benestar. Els participants 
eren l’exfiscal d’anticorrupció, Carlos Jiménez Villarejo; la 
directora del Servei de Mediació en Habitatge de Càritas, 
Carme Trilla, i el catedràtic de Política Econòmica de la UB, 
Antón Costas.

Uns 70 defensors i tècnics de tot Espanya han reflexionat a Barcelona sobre els efectes de la crisi en el 
cinquè Encuentro Estatal de Defensorías Locales
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Amb un to punyent i reivindicatiu, l’exfiscal va 
denunciar que la vulneració de drets més important 
es viu en l’àmbit sanitari.  Jiménez Villarejo va criticar 
tant la retallada de drets que pateixen els immigrants 
en sanitat com la desaparició del sistema de salut amb 
cobertura universal. El lletrat va ser molt dur i va instar 
els ciutadans a rebel•lar-se i a denunciar per la via 
penal els atacs contra les garanties constitucionals.

Trilla va posar llum en matèria d’habitatge. L’exsecretària 
d’ Habitatge de la Generalitat va lamentar que mai s’ha 
considerat l’habitatge com un dels pilars de l’estat 
del benestar. “El principal proveïdor d’habitatges 
ha estat el sector privat. I la crisi no ha fet més que 
disminuir l’oferta pública de pisos”, va denunciar. I 
ho va il•lustrar amb una dada irrefutable: “A Espanya, 
només l’1’5% dels pisos són públics. A França, en canvi, 
el percentatge s’eleva fins al 18%”.
Darrerament és habitual veure les crítiques opinions 
d’Antón Costas a mitjans com El Periódico i El País. 
Comptar amb el catedràtic de Política Econòmica 
va ser un luxe. I la seva intervenció no va defraudar. 
Costas sosté que les retallades tenen “una naturalesa 
politicoideològica” que busquen difondre unes idees 
conservadores: “convèncer que s’està creant una 
ciutadania forta en dret i dèbil en obligacions”. I quin 
ha de ser el paper dels síndics?, li van preguntar “Doncs,  
donar veu als sense veu i denunciar les desigualtats”, 
va respondre .    
 
Un dels ponents que més interès va despertar va ser 
el vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional 
(TC), Eugeni Gay. L’exmagistrat  va subratllar que en 
moments de crisi com l’actual “l’Estat ha de ser curós 

en la captació de riquesa i en el seu repartiment”. Més 
relaxat que quan estava al TC, Gay va defensar el paper 
dels síndics i va enumerar les prioritats dels defensors: 
preservar el principi de distribució equitativa de la riquesa, 
lluitar contra la corrupció i promoure que els pressupostos 
s’ajustin a la Constitució.

Parlament sense activitat
La darrera jornada de la reunió va tenir lloc al Parlament 
de Catalunya. Tot i ser divendres, l’activitat era mínima. 
Hi havia molt pocs polítics i la cafeteria era quasi buida. 
Fa unes poques setmanes, després que 1,5 milions 
de persones reclamessin la independència als carrers 
de Barcelona, el president Artur Mas va anunciar la 
convocatòria d’eleccions per al 25 de novembre.
De fet, la visita dels defensors estatals va ser el darrer 
acte que s’ha fet al Parlament aquesta legislatura. Així 
ho va anunciar la seva presidenta, Núria de Gispert, que 
va instar a ponderar els efectes socials de la crisi “lluny 
de posicions demagògiques i partidistes” i a impulsar un 
canvi d’ actituds que prioritzi en les institucions una gestió 
responsable dels afers públics. 

La darrera ponència va córrer a carrer de l’adjunt a la síndica 
de Barcelona, Marino Villa. Advocat de la Generalitat, Villa 
creu que amb la vulneració de drets que pateix la societat, 
els síndics són molt necessaris. “Els ciutadans han de tenir 
la possibilitat de defensar-se davant d’una Administració 
que perd els seus objectius”. I va afegir que la prioritat de 
les defensories ha de ser “exigir una aplicació ponderada 
de la norma i reclamar la revisió de les lleis injustes”.

Les conclusions de la reunió es van presentar al mateix 
Parlament. Els síndics creuen que el més urgent 
actualment és posar remei al problema de l’habitatge. 
Segons els defensors, els poders locals no poden restar 
aliens a la pèrdua d’un dret bàsic. Una de les prioritats ha 
de ser  buscar solucions concretes a la dació en pagament. 
Ara, només se’n poden beneficiar els que es troben en 
situació d’exclusió social, i sempre que hi hagi voluntat per 
part dels creditors.

La trobada també va servir per deixar palès que, amb la 
crisi, moltes de les queixes que reben els síndics superen 
l’àmbit local i que amb les retallades ha disminuït força la 
capacitat dels ajuntaments per afrontar moltes situacions 
d’urgència social. 

Al llarg dels tres dies, els síndics i tècnics  també 
van tenir l’oportunitat de visitar l’Ajuntament de 
Barcelona, la Torre Agbar, i el Parlament de Catalunya.    
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OPINIÓ

Quan l’any 2010 celebràvem el  III Encuentro Estatal a Vitòria  i vam abordar el tema de les properes trobades entre 
els síndics locals de Catalunya i els de la resta d’Espanya, vam posar sobre la taula dues qüestions: si les seguíem 
organitzant anualment i les fèiem bianuals, i qui s’oferia a acollir la trobada de 2012. Es va decidir seguir-ho fent 
anualment (la de 2011 es feia a Granada), i per la de 2012, com a síndica de Barcelona, em vaig oferir per celebrar-la 
a la nostra ciutat.

Vull agrair des de aquestes pàgines la confiança que el Fòrum va dipositar en aquell moment amb una síndica que 
acabava d’arribar. Des d’aleshores, tant el meu equip com jo, vam començar a pensar i a treballar per a poder oferir 
unes jornades rigoroses i profitoses als nostres col•legues.  

En tota planificació i disseny i juguen molts factors abans d’obtenir l’èxit desitjat. En el nostre cas el primer que vam 
fer va ser demanar suport logístic a l’Ajuntament de Barcelona. El vam trobar. Després ens vam bolcar en la selecció 
dels i de les ponents. Era un ingredient bàsic. No va ser fàcil perquè calia consensuar moltes agendes. Però també el 
vàrem aconseguir. Finalment, pel que fa referència als llocs de convivència i reflexió, els vam escollir en funció de la 
seva i la  comoditat  logística de tots els participants. 
  
Voldria felicitar a tots els síndics i síndiques i els tècnics i tècniques per la col•laboració i participació en els col•loquis 
de les taules rodones, en els grups de treball, en les conferències i en la redacció de les conclusions. També voldria 
agrair el seguiment i les aportacions fetes per tots i totes, tant en els moments de reflexió, discussió i presentació 
d’experiències, com en les estones més lúdiques.

Gràcies a aquesta voluntat explícitament demostrada i a l’interès que tots i totes posem en pràctica en la nostra tasca 
diària, oferint a la ciutadania una atenció de qualitat i responsabilitat, hem aconseguit unes jornades profitoses i que 
ens donen marge per seguir treballant i defensant els drets d’una població cada vegada més decebuda, amoïnada  
i abocada a la pobresa. 

Els instruments de que disposem les defensories per ajudar a la ciutadania són fer arribar als Ajuntaments les nostres 
recomanacions, basades sempre en arguments tècnics i jurídics i criteris d’equitat, i vetllar perquè els nostre veïns 
disposin d’un bona Administració. Els nostres objectius han de ser que l’Administració esdevingui justa, generosa i 
humana, especialment ara que tantes persones ho passen malament. 

Finalment, voldria donar les gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i al Parlament de 
Catalunya per la seva col•laboració; al meu equip, i a la secretaria del Fòrum per l’excel•lent feina de coordinació.
Espero i desitjo que tant els síndics i síndiques de Catalunya com els de la resta d’Espanya valorin tant positivament 
com ho faig jo aquest cinquè Encuentro que fa pocs dies hem clausurat.

M. Assumpció Vilà i Planas
Sindica de Greuges de Barcelona  
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COMPARTIM

Conclusiones del   V Encuentro Estatal de defensores locales 
celebrado en Barcelona el 3, 4 y 5 de octubre de 2012

Reunidos en Barcelona, en el V Encuentro Estatal de 
Defensorías Locales, después de compartir nuestras 
experiencias y opiniones sobre las ponencias 
presentadas y el debate de los grupos de trabajo 
queremos destacar las siguientes conclusiones: 

Grupo 1.- El Defensor Local ante la exclusión social. 
En este grupo se ha planteado la intervención de oficio 
en situaciones de exclusión social y la colaboración con 
la Administración local para la lucha contra la pobreza. 
También se ha abordado el papel de los medios de 
comunicación en el tratamiento de la pobreza y 
exclusión social.
Se evidencia que la  misión de las defensorías  se 
centra en la atención de reclamaciones individuales de 
ciudadanos que entienden vulnerados sus derechos 
por la Administración, pero  por otra parte se indica 
que las normas constitutivas de nuestras instituciones 
otorgan también a la defensora o defensor la potestad 
de intervenir por iniciativa propia sin que haya habido 
petición de parte interesada.
Si bien se pone de manifiesto  la singularidad de cada 
institución y la posibilidad o no de abrir actuaciones 
de oficio en función de los recursos materiales y 
personales que tienen a su alcance, se está de acuerdo 
en la necesidad de estas intervenciones en situaciones 
colectivas  de discriminación, porque  permiten 
supervisar la actuación municipal, valorar su eficacia 
y eficiencia y constatar cómo actúa en los aspectos de 
obligado cumplimiento, cómo en el tema de servicios 
sociales. 

Se habla de que las defensorías deben 
poder amplificar la voz de la ciudadanía y 

que las intervenciones de oficio permiten, 
a partir de situaciones concretas, estudiar 
a fondo un tema y hacer recomendaciones 
globales a la Administración. 
Se concluye que las intervenciones de oficio han de ser 
una prioridad pues abordan situaciones que afectan 
a más de un ciudadano y a los derechos de aquellos 
colectivos que no tiene voz. A través de ellas se pueden 
hacer visible  realidades que quedan relegadas en las 
agendas políticas. Estas intervenciones han de estar 
bien motivadas, basadas en datos  objetivables y 
pragmáticas para posibilitar la actuación del político.
No obstante  se previene frente la función de 
abanderado de las causas perdidas, y se destaca el 
papel que en este sentido ha de tener el tercer  sector. 
En cuanto a la colaboración con la Administración, 
se expone la dificultad que a veces existe para 
establecerla pero al mismo tiempo su necesidad para 
conseguir sociedades más justas y cohesionadas.  
También se habla del importante papel del defensor 
como institución imparcial ya que su situación le 
permite tener  una visión holística de las situaciones 
y la posibilidad, por tanto,  de hacer recomendaciones 
de abordaje desde una perspectiva más transversal, 
recomendaciones que  transciendan las políticas  
segmentadas de la Administración y aporten  
instrumentos para actuar de manera más global y 
humana en situaciones de injusticia notoria.
Por otro lado las defensorías pueden promover 
debates, posibilitar coordinaciones entre profesionales 
y departamentos, así como entre la Administración 
y entidades del tercer sector, y promover nuevos 
circuitos y plataformas cívicas.
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Se exponen diversos casos de intervenciones de 
oficio y de intermediación y cómo las actuaciones 
de los defensores han  sido tenidas en cuenta por la 
Administración local, si bien se evidencia la necesidad 
de abordar los temas con una gran sutileza para no 
romper el difícil equilibrio entre las defensorías y  la 
Administración.
En cuanto a los casos individuales en situación de 
exclusión social que se niegan a recibir ayuda se habla 
de la frustración que generan estas situaciones y de 
la limitación de la actuación de las defensorías.  Se 
ha de conocer si no hay delito de omisión de socorro 
por parte de los servicios sociales y en último extremo 
se puede presentar el caso a Fiscalía si  se detecta 
que la persona no se puede gobernar por sí sola por 
problemas de salud mental.
Ante la constatación de que en el momento actual 
muchas quejas sobrepasan las competencias 

municipales se indica que el defensor las ha de 
escuchar, recoger y trasladar a la Administración local 
para que las eleve a la Administración competente.
Respecto los medios de comunicación se comenta 
la visión parcial, sesgada y incluso sensacionalista de 
algunos medios cuando  abordan temas de exclusión 
social, pero se está de acuerdo en que la prensa puede 
ser una aliada para poder hacer visible lo invisible, ya 
que lo que no se publica no se conoce. 

De todos modos, se sugiere mucha prudencia 
en la distribución de la información 
porque en ocasiones una información 
descontextualizada y poco documentada 
puede tener consecuencias muy negativas, 
como han puesto de manifiesto algunas 
entidades sociales. Por ello se insiste en la 
necesidad de documentar bien las informaciones, 
facilitando los datos conocidos y objetivos y dejando 

la interpretación a quien corresponda. 
Finalmente se indica que los medios de comunicación 
pueden ser una plataforma para abordar los temas de 
exclusión desde la perspectiva de las desigualdades 
sociales y para incidir en las políticas públicas 
trascendiendo el caso individual, pero que siempre 
se ha de hacer desde la objetividad, la reflexión y la 
ponderación.

Grupo 2. Experiencias de modificación de las 
prioridades presupuestarias municipales en 
tiempo de crisis. 
La disminución de los ingresos y la reducción de las 
aportaciones comprometidas por los gobiernos  
autonómicos en determinados servicios han 
disminuido la capacidad de los Ayuntamientos para 
afrontar las consecuencias de la crisis en las familias 
y en las personas que, debido al paro persistente y a 
las medidas de recortes sociales impuestas por otras 
administraciones, son cada vez más graves y amplias.
Sin embargo, se constata que muchos Ayuntamientos 
han tomado medidas presupuestarias para mantener 
servicios generales a las personas y, especialmente, los 
que se refieren a ayudas sociales. Se constata también 
que estas medidas resultan insuficientes y poco 
arriesgadas, dada la gravedad y la duración de la crisis.
Los defensores locales hemos planteado, en general, 
esta necesidad de atender prioritariamente a las 
personas más necesitadas, pero han sido prudentes en 
la concreción de las medidas que se podían adoptar, 
dada la situación de las finanzas municipales y la 
amenaza de las reformas legales anunciadas por el 
gobierno.
De este modo, los defensores locales consideramos 
que hay que dar a corto plazo un giro a favor de las 
personas y de los servicios básicos del Estado Social, en 
la gestión de los presupuestos públicos, restituyendo 
la confianza en la Administración local, como garante 
de “la máxima proximidad de la gestión administrativa 
a los ciudadanos”.

Grupo 3. Experiencias de dinamización de las 
defensorías.
La dinamización de las defensorías locales 
es una tarea necesaria e inherente a las 
mismas para hacerse presente en la vida 
de nuestros vecinos y vecinas, facilitando 
nuestra proximidad.
La naturaleza heterogénea de las defensorías 
determina la dinamización en cada institución.
Las defensorías son conscientes de sus debilidades y 
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amenazas, quizá la más significativa es que nos cuesta 
llegar a nuestros ciudadanos, en especial aquellos que 
más nos necesitan.
Las defensorías también reconocen como su principal 
fortaleza que son un colectivo generoso con su trabajo 
tanto hacia la ciudadanía como hacia el resto de 
defensores.
Por ello, se propone  a las instituciones de este Foro 
Estatal adquirir el compromiso de COMPARTIR aquellas 
iniciativas que se consideren extrapolables con el 
resto de las defensorías, generando una base de datos 
accesible para su consulta e importación. 
Este compromiso se podría materializar con la creación 
de un grupo de trabajo.
Posteriormente los síndicos y defensores locales 
mostraron en la asamblea su preocupación por los 
problemas de vivienda como consecuencia de los 
desahucios derivados del impago de hipotecas y 
alquileres, y proponen la siguiente declaración: 

Los defensores locales manifiestan su 
enorme preocupación por la gran cantidad 
de familias que pierden su vivienda como 
consecuencia de los desahucios derivados 
del impago de hipotecas y alquileres. 
Esta situación, provocada por un mal funcionamiento 
y falta de control del sistema financiero y por elevado 
paro laboral, significa una grave conculcación del 
derecho a una vivienda digna y afecta no solo 
a las personas con menos recursos económicos 
sino también a las clases medias. Causas de fuerza 
mayor, difícilmente previsibles para el común de los 
ciudadanos, hacen imposible afrontar las obligaciones 
de pago. 

Las graves consecuencias de la pérdida de 
la vivienda se manifiestan en los pueblos 
y ciudades recayendo en los gobiernos 
municipales la actuación inmediata para 

socorrer y proteger a sus ciudadanos. Más 
allá de las competencias que la ley otorga 
a los ayuntamientos, estos deben actuar, 
así como los gobiernos autonómicos y el 
Estado. 
Los poderes locales no pueden permanecer ajenos ante 
el deterioro de la calidad de vida  de sus ciudadanos,  la 
pérdida del derecho básico a la vivienda y la alteración 
de la paz social. De no corregirse con urgencia esta 
situación puede provocarse una fractura social de 
costos humanos y económicos insoportables. 

Las defensorías locales entienden y 
comparten la necesidad de realizar 
urgentemente nuevas propuestas 
legislativas más allá de las limitaciones 
de las medidas contempladas por el Real 

Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo y 
proponen a los ayuntamientos la creación 
de mecanismos de mediación o bien 
facilitar el acceso a los que ya puedan existir, 
con el fin encontrar soluciones concretas y 
especialmente la dación en pago.
Los defensores locales se comprometen ante los 
ciudadanos y sus ayuntamientos a trabajar e impulsar 
propuestas y soluciones paliativas que favorezcan 
a quienes se encuentren en situación de extrema 
necesidad y desamparo.
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Com de forma clara i precisa deia el preàmbul de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, el 10 de desembre 
de 1948, el reconeixement de la dignitat inherent i dels 
drets iguals i inalienables de tots els membres de la 
humanitat son el fonament de la llibertat, la justícia i la 
pau en el món.

Fa seixanta quatre anys que les Nacions Unides van 
proclamar la seva fe en els drets humans, com a objectiu i 
eina indispensable en la lluita i salvaguarda de la dignitat 
i el valor de la persona humana, tot proclamant la igualtat 
d’homes i dones i assumint com a compromís col•lectiu la 
promoció del progrés social i la millora del nivell de vida 
dintre d’una llibertat més àmplia.

La Declaració Universal de Drets Humans és una fita brillant 
del progrés de la humanitat, que ha costat incomptables 
sacrificis, lluites i pèrdues, des de l’esperança d’aconseguir 
el reconeixement de la dignitat humana com a valor 
fonamental a les nostres societats. Podem dir que aquesta 
declaració és la carta magna, la base ètica d’un ideal comú 
que cal difondre i fer realitat en tots els pobles i nacions. I 
en temps difícils i problemàtics com els que ens ha tocat 
viure, la Declaració Universal dels Drets Humans ha de 

Declaració del FòrumSD amb motiu de la celebració del Dia  dels Drets Humans

ser el far orientador de comportaments i decisions de 
persones i governs. Ara, més que mai, cal remarcar que 
la persona no és un mitjà o un instrument al servei del 
diner o de les economies.

Els Síndics i Defensors de la ciutadania, des de la 
proximitat i el compromís directe amb els nostres 
pobles i ciutats, vivim amb preocupació creixent  
el debilitament i pèrdua de drets dels nostres 
conciutadans, en aspectes tant necessaris com 
l’habitatge, el treball, la salut, les pensions o els serveis 
socials. I unim les nostres veus per recordar que els 
drets fonamentals, continguts en la Declaració, no 
poden quedar en simples proclames o intencions, sinó 
que han de ser normes d’inspiració i transformació 
de les nostres societats i de la nostra realitat política 
i econòmica, per fer un mon millor, més just i humà. 

Per això, des del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores locals de Catalunya, any rere 
any, ens sumem a la celebració de la proclamació de 
la Declaració Universal dels Drets Humans reclamant 
insistentment que els drets humans es respectin i 
es facin efectius per a totes les persones, en igualtat 
de condicions, sense distinció de raça, color, sexe, 
llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra 
mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o 
altra condició. 

I volem recordar que l’exercici dels drets ha d’anar 
acompanyat d’un comportament fraternal i solidari 
amb totes les persones, doncs com diu l’article 29 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans, tota persona 
té deures envers la comunitat, ja que només en 
aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament 
de la seva personalitat.
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ACTUALITAT

A l’auditori de l’Hospital de Mollet s’ha celebrat el VII Taller 
de Formació d’enguany, una jornada inaugurada amb la 
benvinguda del Sr. Alcalde de la ciutat, Sr. Josep Monràs, 
de la presidenta del Fòrum SD, la Sra. M. Gloria Valeri, del 
Dr. Josep M. Ibáñez, responsable de qualitat i docència 
del centre hospitalari, i del síndic personer de Mollet, Sr. 
Vicenç Vilà.
El primer tema treballat al taller del dia es va desenvolupar 
en tres vessants: en primer lloc es va donar a conèixer 
la feina del síndic dins un Comitè d’Ètica Assistencial 
(CEA); en segon lloc, el president del CEA de l’Hospital 
de Mollet, Sr. Daniel Acosta, va parlar del tractament de 
les dades hospitalàries, la seva preservació, intimitat, i 
confidencialitat; en tercer lloc, el Dr. Joan Solà, membre 
del CEA,  va parlar sobre els drets al tractament correcte 
de les persones en els moments claus de la seva existència 
com a ésser humà.
Diversos síndics i síndiques, defensors i defensores, i 
adjunts assistents varen fer preguntes en les quals es 
notava com el tema havia fet trontollar fortament la seva 
condició de persones, tant per efectes de proximitat com 
per haver viscut pròpiament situacions esmentades.
El segon tema de què es va tractar va ser el paper i les 
competències dels nostres ajuntaments en temes 
d’habitatge. En aquest cas les ponències van ser a càrrec 
de la Sra. Vanessa Valiño, de l’Observatori DESC  (Drets 
Econòmics Socials i Culturals) i de la Sra. Míriam Anderson, 
professora de Dret Civil de la UB i codirectora de la Clínica 
Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial 
(CLINHAB).
Com a conseqüència d’ambdues ponències, el FÒRUM 
SD ha redactat una declaració dels síndics i síndiques,  
defensors i defensores locals que ha fet arribar a tots els 
municipis i a tots els mitjans de comunicació proposant als 
ajuntaments que “adoptin acords perquè les instàncies 

competents, mentre no es reformin les actuals, 
injustes i obsoletes lleis hipotecàries, adoptin 
urgentment, per Decret Llei una moratòria 
que paralitzi tots els procediments en marxa 
per un període de dos anys, sense perjudici de 
cercar mesures, ajuts i alternatives que minorin 
i solucionin el dolor i el drama de tantes i tantes 
famílies (moltes d’elles ja desnonades)”. 
La declaració finalitza amb una petició adreçada 
directament a interpel•lar les administracions: 
“Volem que les administracions i els responsables 
públics passin de ser observadors a ser actors, tot 
impulsant uns canvis que imposin raonabilitat, 
justícia i solidaritat”.    

VII Taller de Formació a Mollet del Vallès
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BREUS 

Creació de la institució a Vilassar de 
Dalt. La Sra. Xaro Mariscal, nomenada 
defensora de la ciutadania

També ens arriba la bona 
notícia de la creació de 
la institució a Vilassar de 
Dalt i del nomenament 
de la Sra. Xaro Mariscal 
com a defensora de la 
ciutadania. En aquests 

Un nou mandat per a Manel Pou, 
defensor del ciutadà d’Arenys de Mar

la votació per a la renovació de l’actual mandat del nostre 
company Sr. Manel Pou. Aquesta renovació es portarà a 
terme per a un nou període de cinc anys. Tots els grups 
municipals, si no hi ha canvis de darrera hora, han avançat 
la voluntat d’adoptar aquesta decisió per unanimitat. 
Aquesta renovació fa evident la bona tasca del defensor, 
sempre al costat de les persones, conciliador i ferm en la 
defensa dels drets de la ciutadania i especialment sensible 
envers les dificultats dels sectors més desafavorits de la 
societat arenyenca. Felicitem al Manel per la tasca feta com 
a síndic i a l’Ajuntament i la ciutadania per la continuïtat 
atorgada a la institució.

Nomenament del síndico-defensor 
vecinal de Vitoria-Gasteiz

El passat 30 de novembre el Ple de l’Ajuntament de 
Vitoria-Gasteiz va escollir per unanimitat el Sr. Martín 
Gartziandia com a Síndico-defensor vecinal de Vitoria-
Gasteiz. Felicitem  l’Ajuntament de Vitòria per garantir 
la continuïtat de la institució i desitgem al nou síndic 
els majors èxits en aquesta nova etapa que comença. 
També des d’aquest mateix butlletí, volem fer arribar al 
nostre excompany, Javier Otaola, el nostre agraïment 
per la col•laboració i les magnífiques relacions que 
hem pogut mantenir en tot el seu mandat. Esperem 
continuar el contacte com a exsíndic i soci de mèrit. 
També un agraïment especial al personal del seu equip, 
M. Paz Trapote, Sonia Escobar i Rebeka Mtz. de Aguirre, 
les quals finalitzen la seva relació laboral  amb l’ Oficina. 
Més enllà de la constatació de la bona feina feta, gràcies 
també per l’amistat.

El passat dia 22 d’octubre el Plenari de l’Ajuntament de Lloret de Mar va acordar el 
nomenament del Sr. Joaquim Teixidor com a síndic del ciutadà/ciutadana. L’Ajuntament 
de Lloret ja va aprovar, el passat de mes de maig, el Reglament de la institució i amb 
aquest nomenament fa el pas definitiu per a disposar d’aquesta institució de defensa 
i garantia dels drets de la ciutadania, com a mostra de la seva voluntat i actitud de 
transparència i compromís amb la bona administració. Felicitem, doncs, l’Ajuntament de 
Lloret per assumir aquest compromís,  la ciutadania de Lloret que podrà disposar d’un 
mecanisme més per a garantir el compliment i respecte dels seus drets, i el mateix síndic i 
ara company, Sr. Joaquim Teixidor, a qui desitgem els millors èxits en la seva gestió i a qui 
oferim, des de la nostra xarxa del FòrumSD, tot el nostre suport i col•laboració.

Creació de la institució a Lloret de Mar: Joaquim Teixidor, nomenat síndic del ciutadà

temps de crisi, retallades i de grans dubtes al 
voltant de “la cosa pública”, cal valorar que 
municipis com el de Vilassar de Mar puguin 
demostrar la seva capacitat de fer una política 
especialment compromesa amb els drets de la 
ciutadania. La nostra felicitació a l’Ajuntament, 
a la ciutadania i a la síndica, al servei de la qual 
també ens posem des del FòrumSD.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha convocat per la 
setmana vinent, és a dir, la setmana del 24 al 30 de 
desembre,  la darrera sessió plenària on es durà a terme 
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COMPARTIM

2012: difícil. Un any difícil

L’any 2012 el recordarem especialment pels efectes de la 
crisi. Per l’atur de sis milions de persones a tot l’estat; per 
les retallades en la sanitat, l’educació, en les prestacions 
d’atur, en els programes socials, en la llei de dependència; 
per les famílies que han patit un desnonament, pel quasi 
col•lapse de les entitats socials i de solidaritat que donen 
suport i ofereixen ajuts econòmics d’urgència, allotjament, 
aliments... la darrera protecció i l’ última frontera entre la 
necessitat i l’ exclusió.
També el recordarem pels diversos rescats a les entitats 
financeres. Les mateixes que van oferir i convèncer  la gent 
a sobreendeutar-se amb crèdits, hipoteques o productes 
bancaris tòxics i que són les que envien  la gent a dormir 
al carrer pels seus deutes. Un rescat decidit pels mateixos 
responsables polítics i econòmics que no només no 
van fer cap mena de control, ja no dic ètic, sinó racional 
en tot aquest procés. I els mateixos responsables que 
converteixen en quelcom sagrat “la contenció del dèficit”, 
però que al seu dia tampoc van fer cap mena de control a 
l’hora d’aprovar i promoure projectes i assumir despeses 
absolutament desproporcionades i innecessàries arreu 
del país: aeroports sense avions, complexos esportius 
inacabats, línies de tren insostenibles... 
El balanç de tot plegat és una major crispació i indignació 
entre la ciutadania i un gran descrèdit de les formes i 
estils de la política i els polítics actuals. I és evident que 
l’àmbit local tampoc no se n’ha pogut escapar de tots 
aquests efectes. La ciutadania situa la seva mirada en 
cada una de les despeses que s’executen o es retallen 
als ajuntaments, per valorar o per denunciar la seva 
oportunitat. Les despeses i les retallades, avui més que 
mai, afecten directament el benestar de les persones i a 
peu de carrer: a l’escola, amb les beques, al demanar la 

visita a l’especialista, en les hores que està oberta la 
biblioteca o en la llista d’ espera que hi ha per ser atès 
pels Serveis Socials.
Totes les sindicatures locals han vist com s’han anat 
incrementant els casos relacionats, d’una forma o 
d’altra, amb la crisi. I tots amb un denominador comú 
de necessitat que situa  les persones als llindars de la 
pobresa i els acosta molt perillosament a l’ exclusió 
i a punts de difícil retorn. El paper dels defensors 
locals, al costat ara de la ciutadania que més pateix,  
ha de transcendir així el seu vessant més formal de 
supervisió i control de respecte a la legalitat, arribant 
molt més enllà d’estimar o desestimar una queixa, 
per aconseguir esdevenir una veu de denúncia de les 
desigualtats i de l’absència de l’equitat en l’aplicació i 
execució de les polítiques públiques.
En aquest sentit, la ciutadania del país ha de 
comptabilitzar en algunes poblacions una retallada 
més. Enguany dos ajuntaments han decidit eliminar 
la institució del defensor local: Granollers i Arenys de 
Munt. Granollers, creada  l’any 1997 i amb 15 anys de 
trajectòria. Arenys de Munt, creada només fa 5 anys. 
En altres poblacions no s’ha decidit l’ eliminació de 
la institució, però la seu resta vacant i sense titular 
per les “dificultats” -potser seria més adient el terme 
“incapacitat”- de trobar un candidat o candidata...
Que ningú cregui que el motiu és econòmic. Només 
cal mirar els pressupostos -públics- dels respectius 
ajuntaments i veure la despesa anual que ha pogut 
suposar la sindicatura local. Entre molt poc i res. 
Molts síndics locals assumeixen força despeses 
de les pròpies butxaques. Tampoc l’argument de 
la “dificultat”. O serà que ens volen fer creure que 
entre els més de 8.000 habitants (la menor d’alguna 
d’aquestes poblacions) no hi ha ningú capacitat i 
amb ganes d’assumir aquesta funció?
El vessant positiu és la renovació i continuïtat de 
molts síndics i, especialment la creació,  l’any 2012 de 
la institució a pobles i ciutats com Palafrugell, Lloret 
de Mar i Vilassar de Dalt.
Volem més democràcia o no la volem? Alguns creuen 
que no fan falta institucions que vetllin pels drets de 
la ciutadania i mecanismes de control que supervisin 
l’actuació de les administracions públiques sota 
criteris de justícia i equitat. El resultat: menys control, 
més opacitat, menys transparència, major impunitat... 
i finalment: menys democràcia.

J. Antoni Martínez Prat
Administrador del FòrumSD
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ESPAI DELS ASSOCIATS

Entrevista al Síndic Municipal de Greuges de Figueres

Heu augmentat les atencions respecte a anys anteriors?
Sí, gairebé cada any ha augmentat el nombre d’atencions, 
visites i consultes en una proporció que oscil.la entre el 5 i 
el 10 per cent.
Quines són les temàtiques de les queixes més recurrents a la 
vostra oficina ?
Sens dubte hi ha uns  temes “estrella” que, any rere any, es 
van repetint i que són:
Circulació i aparcaments (multes, zona blava, etc); 
manteniment via pública ( calçades, voreres, guals, 
ocupació...) i  qualitat ambiental (sorolls, neteja, edificis en 
mal estat, fums...)
Heu notat un augment de queixes relacionades amb el 
context de recessió i crisi actual?
Sí, notablement. Especialment aquelles que fan referència 
a rendes d’inserció, desnonaments, preferents i sol.licituds 
d’ajuda per a lloguers i subministraments d’electricitat o 
aigua, etc.
Què recordes del teu nomenament com a síndic?
Una gran satisfacció per poder ser útil a la meva ciutat i un 
sentit de responsabilitat. Sabré estar a l’alçada de la meva 
responsabilitat ?
Què és el que més t’agrada de la teva feina? I el que menys?
El que més : la satisfacció que produeix el fet d’ajudar unes 
persones a resoldre problemes i preocupacions que els 
angoixaven.
El que menys : quan no obtens la suficient col.laboració o 
una excessiva demora en les respostes de l’Administració.
Què fas durant el temps lliure ?
Activitats tranquil.les perquè ja tinc “una edat”. Camino 
cada dia entre 30 i 45 minuts. Llegeixo (ara m’ha donat per 
rellegir Pla, deu ser cosa dels anys). Veig algun programa de 
televisió (cada dia sóc més selectiu). Freqüento una tertúlia 
on es tracta i es pontifica sobre tot el que és  diví i humà.

Per a tu el FòrumSD és...
Una bona idea i una bona realització. Un punt de 
trobada i una ocasió per relacionar-se amb altres 
persones amb les mateixes inquietuds i problemes. Una 
oportunitat per superar l’aïllament que pot comportar la 
nostra activitat. Una ocasió per compartir experiències 
, casos, èxits i fracassos i enriquir-nos mútuament de les 
nostres activitats i resolucions.
Explica’ns què feu des de l’ oficina del síndic per donar 
a conèixer la institució a la  ciutadania 
Quatre nivells: Repartiment de fullets explicatius 
del síndic i la seva labor. Xerrades més o menys 
esporàdiques a col.legis i instituts. Xerrades a les 
sessions d’acollida per a immigrants dins la campanya 
“Figueres ciutat d’acollida”. Trobades amb la premsa i 
ràdio local, especialment per explicar la memòria anual 
d’activitats del síndic.
Ens recomanes visitar el teu municipi ? Què no ens 
podem perdre ?
La recomanació és òbvia. Ja sabeu tots aquell acudit tan 
vell: un empordanès vol entrar al cel i Sant Pere li diu 
“passi, però venint de l’Empordà, no sé si li agradarà”. És 
de rigor recomanar-vos els museus - Dalí, del Joguet i de 
l’Empordà -, la gastronomia d’alta qualitat , el tarannà 
obert i un xic esbojarrat de la seva gent i, per què no 
? una passejada un dia de tramuntana per gaudir d’un 
aire netíssim i un cel blau com no n’hi ha d’altre.

Nom de la Institució: Síndic Municipal de Greuges

Adreça: C. Empordà, 2 

Telèfon: 972 672 844

E-mail:  sindic@figueres.org

Nom de la Síndica: Eduard Puig

La Fitxa
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Darrerament, veus molt autoritzades han qüestionat alguns dels 
protagonistes del nostre tradicional pessebre. Aquestes veus, ben 

nodrides de ciència i d’autoritat, ens han dit que no hi havia ni bou 
ni mula, que els Reis no eren d’Orient sinó d’Occident, perquè els 
productes que portaven provenien de Tartessis, i, fins i tot, que 

no hi havia estel!... Nosaltres, meravellats de tanta notícia i també 
encuriosits, ens hi hem apropat amb mirada d’alta definició, per si hi 

descobríem alguna novetat.
I ens fixem en els principals protagonistes. Els mirem els ulls, el rictus 

dels llavis, els ínfims detalls del seu rostre, aquelles arrugues que 
surten de les celles i envolten els llavis, qualsevol indici que pugui ser 

analitzat... Topem, primer, amb la mirada de Josep, que, com perduda, 
però alhora plena de la responsabilitat acabada d’estrenar, buscava 

una sortida digna per a la seva família, que s’havia aixoplugat en una 
cova i, en total soledat, acabava de viure el naixement d’un fill. La 

mirada de Maria, fixada en el nadó, plena de felicitat i de tendresa, no 
dissimulava l’angoixa mentre es preguntava si trobaria escalf i aliment 

per al nouvingut. De tant en tant les seves mirades coincideixen i, sense 
discursos, amb el codi que sols els ulls són capaços d’utilitzar, intenten 

transmetre’s mútua confiança. Fora de la cova, ja al camí, molt a 
prop, vénen els pastors amb tot el que han pogut arreplegar en aquell 

moment. Els seus ulls il•lusionats i neguitosos busquen, en la foscor, 
l’infant que, segons els han dit, els salvarà. I, mentre això passa, els ulls 

de la gent important, generosament grassa, de retòrica il•lustrada, els 
prefectes de l’Imperi, cobdiciosament recompten el cens, imprescindible 

per valorar la seva força.
Després de repassar, amb la nostra mirada melancòlica, el pessebre, 

sense trobar-hi més del que esperàvem, hem sortit al carrer i també 
hem mirat els ulls de tanta gent que passeja lentament, en hores de 
treball, amb les mans a la butxaca. I la seva mirada, també perduda i 

angoixada, és la mateixa de Josep quan buscava una sortida digna per a 
la seva família, també és la mateixa de Maria, quan es preguntava si hi 
hauria escalf i aliment per al seu fill. Però també hem trobat el neguit 
voluntariós dels que, com els pastors, volien ajudar amb el que fos. I, 

mentrestant, la gent important d’ara, també greixada, amb calba lluent 
o cabell engominat, amb vestimenta ben tallada i conjuntada, miren, 

també avariciosament, el que ha de fer-los a ells més forts, mentre ens 
perdonen la vida i ens prometen que ens salvaran.

I, no serà que la bona nova és la solidaritat, que el Salvador el portem 
dintre, i que el fem present cada cop que ens apropem a qui ens 

necessita?
I, no serà que també ara els poderosos...?

Llàstima; no hem trobat res de nou. Però, sabeu?, tampoc és nou, ben 
al contrari, l’afecte amb què us desitgem

BON NADAL I FELIÇ 2013
La Junta Directiva
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La Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 
Vilafranca del Penedès va acollir el passat 21 de febrer la XV 
Trobada – Assemblea del FòrumSD, l’associació de síndics, 
síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya. M. 
Glòria Valeri, síndica de Vilafranca, i amfitriona de l’acte, 
va acollir l’assemblea com a final del seu mandat com a 
presidenta.
L’Assemblea va escollir el Sr. Josep Giné president de la 
nova junta directiva. La resta de persones que formen 
part de l’equip d’aquesta junta són: Ramón Llorente, 
vicepresident (Girona); Pere Pagès, secretari (Reus); Vicenç 
Vilà, tresorer (Mollet del Vallès), i els vocals,  Bertrand Hallé 
(Palafrugell), Montserrat Moreno (Vilanova del Vallès), 
Josep Ibars (Vilanova i la Geltrú), Fernando Oteros (Santa 
Coloma de Gramenet) i la Sra. M. Glòria Valeri (Vilafranca 
del Penedès).  
En la presentació del programa, que el candidat a 
vicepresident, Sr. Ramón Llorente, va fer a l’Assemblea, 
es van destacar els principals punts de treball i serveis 
que el FòrumSD vol oferir als seus membres: formació, 
assessorament sobre casos, treball en xarxa, difusió, 
comunicació i relacions institucionals, entre d’altres, amb 
una especial atenció a les sindicatures que disposen de 
menys recursos i mitjans. 

La nova Junta també es va manifestar compromesa 
amb la difusió i defensa del que representa la institució 
pels municipis: “...més democràcia, més transparència: 
un compromís per la bona administració i pel bon 
govern”, especialment davant alguns discursos de 
qüestionament i crítica d’aquestes  institucions. 
En el parlament de presa de possessió del síndic, Sr. 
Josep Giné, i actuant ja com a president, va manifestar 
la seva sintonia amb la tasca desenvolupada per les 
anteriors juntes i presidències destacant com el treball 
en xarxa fa més fortes i millora les sindicatures i les 
seves actuacions. També va mostrar la seva voluntat, 
i de tot el seu equip, per aconseguir la màxima 
participació i implicació dels associats en el treball 
de la junta que sempre ha volgut ser, amb les seves 
pròpies paraules “... més que un òrgan de govern, un 
instrument de servei”.
El Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès i 
el Sr. Francesc Olivella, president del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, presents en la inauguració i cloenda 
de l’Assemblea van felicitar al president per assumir 
aquest compromís al capdavant de l’associació que 
dona suport a la tasca dels síndics i defensors locals de 
protecció i defensa dels drets de les persones.

En el centre, el nou president del Fòrum de Síndic i Síndiques de Catalunya, Josep Giné
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OPINIÓ

En el meu primer escrit com a president del 
Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya, vull donar-
vos, un cop més, el meu sincer agraïment per 
la confiança demostrada amb tots nosaltres, la 
Junta Directiva. Us prometo que treballarem per 
no decebre la confiança que ens heu dipositat. 
El nostre treball, com no pot ser d’una altra manera, 
el desenvoluparem en equip,  incrementant 
també els esforços per a fer-lo extensiu a tots 
els membres del FòrumSD, facilitant-ne la 
participació a les mateixes reunions de la Junta 
Directiva i diversificant el seu lloc de celebració, 
fent-les més properes a tot el col•lectiu.
El nostre compromís, com us vaig manifestar 
a l’Assemblea de Vilafranca del Penedès, és 
mostrar-vos que la Junta no vol ser un òrgan de 
govern, sinó un INSTRUMENT DE SERVEI de tots 
nosaltres.
No vull passar per alt la propera regulació de la 
figura del Síndic Municipal de Greuges que es 
preveu incloure dins del marc de la futura Llei 

Primer article del president del Fòrum SD, Josep Giné

de Governs Locals de Catalunya, ja que és l’única 
forma de refermar la nostra presència al territori 
de Catalunya, a les corporacions locals, i cabdal 
per a la defensa dels drets de la ciutadania des 
de la proximitat.
En aquesta regulació caldrà definir els trets 
bàsics i fonamentals de la institució a l’àmbit 
local,tant pel que fa a la seva creació com a les 
funcions, elecció, durada del càrrec, també  
les incompatibilitats, suspensió i cessament, 
garantint per a tot el territori la tasca dels Síndics 
i Síndiques locals. En aquesta direcció sapigueu 
que ja hem fet arribar les propostes del FòrumSD 
al Govern i al Parlament de Catalunya, mitjançant 
una sèrie d’entrevistes amb els màxims 
responsables del Govern i els diputats i diputades 
de tots els Grups Parlamentaris que formaran 
part de la Comissió que haurà d’assumir el tràmit 
d’aquesta nova Llei abans de la seva aprovació. 
Finalment, permeteu-me concloure el meu escrit 
amb un prec adreçat a totes i tots els membres 
del FòrumSD, hem de garantir la màxima 
presència en actes com el que vam convocar al 
Parlament per a la presentació del darrer Recull 
d’Informes. La nostra assistència incrementa la 
visualització pública de la nostra tasca, col•labora 
en incrementar la nostra bona imatge i ens ajuda 
en el coneixement de les nostres institucions per 
part de la ciutadania. Tinguem-ho en compte.
Molt agraït per la vostra inestimable col•laboració 
i recolzament.

Josep Giné Badia
Síndic de Greuges de Lleida

President del FòrumSD

CALENDARI: 23 de maig – VIII Taller de Formació. Barcelona.
 - La transparència i els mecanismes de prevenció de la  
  corrupció.
 - Processos sancionadors – Trànsit / Policia local
4 de juliol – V Jornada de Convivència. Arenys de Mar.



BUTLLETÍ DE L’ASSOCIACIÓ DE SÍNDICS, SÍNDIQUES, DEFENSORS I DEFENSORES LOCALS DE CATALUNYA

3

ACTUALITAT

Presentació del IV Recull d’Informes de l’any 2011 al Parlament

El passat 4 d’abril el FòrumSD va presentar al Parlament 
de Catalunya el IV Recull d’Informes corresponent a l’any 
2011 en un acte que va estar presidit per la M.H. Sra. Núria 
de Gispert. Es tracta de la quarta edició d’aquest Recull 
d’Informes que aporta una visió global del funcionament, 
implantació i tasques realitzades per les sindicatures locals. 
L’avançament del calendari de les darreres eleccions va fer 
necessari l’endarreriment d’aquesta presentació prevista, 
en principi, per a finals de 2012. 
El Recull d’Informes constata que els síndics i síndiques 
locals del FòrumSD van fer un total de 17.005 actuacions, 
el que suposa un 45,6% més d’actuacions que a l’any 2010. 
Les queixes tramitades van ser un total de 3.367 (2.990 al 
2010). 
Quant a la seva solució cal destacar que un 63% es van 
finalitzar amb una resolució favorable als interessos 
de la ciutadania. Les recomanacions dels síndics als 
ajuntaments suposen fer-los arribar propostes que 

proposen millores en les normatives locals i ens els 
protocols de funcionament, d’acord amb els drets 
fonamentals de la ciutadania. Del conjunt de les 
recomanacions emeses cal destacar que un 74% van 
ser acceptades (59% totalment i 15% parcialment). 
L’acte de presentació del IV Recull d’Informes es va 
celebrar al Parlament de Catalunya,  presidit per la Sra. 
Núria de Gispert, presidenta del Parlament; el Sr. Josep 
Giné Badia, síndic municipal de greuges de Lleida i 
president del FòrumSD. El Dr. Jaume Saura, doctor en 
Dret, professor titular de Dret Internacional Públic de 
la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya, va presentar una ponència 
com a convidat d’honor de la presentació del Recull. 
A l’acte hi van assistir una important representació de 
Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, 
regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic 
o defensor municipal.

Els Defensors municipals van atendre 17.005 consultes i assessoraments i han tramitat un total de 3.367 
queixes durant l’any 2011. Un 63% han estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la 
ciutadania. Els ajuntaments han acceptat un 74% de les recomanacions emeses.
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COMPARTIM

La presumpció de veracitat i les garanties per a la ciutadania

En data 7 de juny de 2012, es presenta a l’Oficina del 
Defensor de la Ciutadania el senyor XXX i presenta una 
queixa contra una sanció de 200 euros i la pèrdua de 4 
punts del carnet de conduir. 
Reclamat l’expedient administratiu, es constata que el 
ciutadà queixant ha seguit els tràmits reglamentaris, va 
fer les necessàries al•legacions, de les que no va rebre 
resposta i, finalment, ha rebut la notificació per la via de 
constrenyiment. 
Les dades que figuren a la butlleta de sanció, la número 
XXXX, i el criteri de l’agent sancionador, són les següents: 

Lloc, dia i hora: Avinguda Sant Narcís / Avinguda Santa 
Eugènia, el dia 9 d’agost de 2011, a les 18,20 hores. 

Fets denunciats: conduir utilitzant dispositius de telefonia 
mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació 
que requereixi intervenció manual del conductor.

Vist que el ciutadà sancionat al•lega que portava dos 
telèfons mòbils a la seva bossa, tancada amb una 
cremallera, i que així li va fer veure a l’agent sancionador, 
tot demanant-li que comprovés que ell no havia rebut ni 
enviat cap trucada i que era impossible que hagués vist 
que telefonava, perquè no li hauria donat temps d’obrir i 
tancar la bossa. 
Vist així mateix que, al no fer-li cas l’agent en qüestió, el 
ciutadà es va personar a les dependències de la Policia 
Local amb la voluntat de parlar i exposar el cas a algun 
comandament policial, però que va haver de marxar sense 
poder-ho fer, després d’esperar més d’una hora i mitja.
Considerant que la presumpció de veracitat de que 
gaudeixen els agents no es pot convertir en una dada 
irrefutable o insalvable, malgrat que els tribunals, sovint, 
aplicant de forma rutinària i acrítica tal presumpció 
poden deixar en la indefensió molts ciutadans, que són 
considerats més aviat sota el prisma de la culpabilitat 
que de la innocència, des de la nostra responsabilitat, 
i fent honor a la confiança que el Ple de l’Ajuntament 
i la ciutadania han disposat en la figura i funcions del 
Defensor, amb la nostra obligació d’analitzar i estudiar 

tots els fets i les circumstàncies amb l’únic objectiu 
de prendre una decisió justa, raonable i respectuosa 
amb la realitat, considerant la legalitat però també 
l’equitat.
Considerant la doctrina del Tribunal Constitucional 
respecte a procediments sancionadors que destaca: 
“En el marco del pronunciamiento administrativo 
sancionador está garantizado el derecho a no 
sufrir sanción que no tenga fundamento en una 
previa actividad probatoria sobre la cual el órgano 
competente pueda fundamentar un juicio razonable 
de culpabilidad”. També hi ha doctrina de tribunals 
superiors de justícia, com per exemple la del T.S.J. 
de Madrid, en sentència de 20 de març de 1996 que 
indica: “... hay infracciones, en las que son perfectamente 
fáciles otras pruebas. En estos casos, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 1248 del Código Civil, ha de 
negarse el carácter de prueba plena a la sola declaración 
(ratificación) de un agente...”.
Considerant que els agents municipals, com a 
persones que són, no estan immunitzades contra 
l’error, i que no sempre les intuïcions momentànies 
es corresponen amb la realitat objectiva. Considerant 
així mateix que en casos com el que ens ocupa, era 
fàcilment comprovable deixar constància del que 
indicava el ciutadà respecte els telèfons mòbils que 
duia en la seva bossa. Considerant que el mateix 
ciutadà va acudir a la seu de la Policia Municipal 
per protestar i al•legar respecte els fets li havien 
passat amb l’agent sancionador. Considerant 
que la presumpció de veracitat dels agents no es 
pot convertir en presumpció de culpabilitat de la 
ciutadania, sense indicis probatoris suficients o 
obviant proves atendibles, com és el cas de ciutadà 
queixant. 
A tenor de tots aquests fets i arguments, el Defensor 
de la Ciutadania fa la següent RECOMANACIÓ:
Que es deixi sense efecte i s’anul•li la sanció imposada 
al ciutadà XXXX, amb totes les conseqüències 
legals pertinents, així com l’anul•lació de la retirada 
dels punts del carnet de conduir, per existir dades 
objectives raonables quant a que l’apreciació feta 
per l’agent sancionador no es va correspondre 
a la realitat, extrem que fàcilment hagués pogut 
comprovar el mateix agent si hagués accedit a la 
petició del sancionat d’examinar la seva bossa i els 
corresponents telèfons mòbils.

Ramón Llorente 
Defensor de la Ciutadania de Girona
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ESPAI DELS ASSOCIATS

Entrevista al Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat 

Han augmentat les atencions respecte a anys anteriors?
Un fenomen curiós: han baixat un 4,3% les queixes i un 22,8% les 
consultes i, en canvi, hem atès més visites que mai. Probablement 
la raó sigui l’agreujament dels continguts, que han requerit més 
atencions o gestions més complexes.
Quines són les temàtiques de les queixes més recurrents a la 
Oficina?
Un 53% de les queixes ateses es referien a mala gestió de les 
prestacions socials: RMI, dependència, ajuts al lloguer, habitatge 
social, etc. A part, han continuat els problemes amb la interpretació 
de la “presumpció de veracitat” dels agents de la Guardia Urbana, 
amb els diversos tipus de contaminació per sorolls, amb resolucions 
insuficientment argumentades i amb incoherències en l’aplicació 
d’algunes ordenances fiscals, en concret en la de mobilitat 
metropolitana.
Heu notat un augment de queixes relacionades amb el context 
de recessió i crisi actual?
Queda contestat amb la resposta anterior. Però potser cal afegir 
que considerem que la major part d’aquestes “queixes socials” son 
pròpiament problemes de mala gestió: ajornar pagaments, no 
contestar recursos, suspendre prestacions improcedentment...perquè 
no hi ha dotació, etc. Sembla que el Síndic de Greuges de Catalunya 
està negociant amb la Generalitat una modificació dels actuals 
paràmetres del Pirmi.
Què recordes del teu nomenament com a Síndic/a?
Feia temps que m’ho havien proposat. El fet de ser el primer va 
comportar haver-me d’inventar moltes coses,com muntar l’oficina 
materialment i desenvolupar els  meus procediments i estils de 
treball. Potser el que recordo de forma més positiva és haver pogut 
comptar amb l’ajut del Fòrum SD.
Què és el que més t’ha agradat de la teva feina? I el que menys?
Potser allò que m’ha semblat més enriquidor ha estat mantenir 
contacte directe amb les persones, sense cap altre objectiu que 
ajudar-les i defensar les seves raons, per petites que fossin. També 
m’ha agradat haver d’actuar sabent que la meva única força eren els 
arguments que podia aportar. El que menys, potser haver de lluitar 
per fer-me escoltar pels mateixos que m’havien escollit. Però,ja sabia 
que això seria així i ho seguirà essent. Tothom pensa que fa les coses 

ben fetes i acceptar que et contradiguin sempre costa. 
Què fas durant el teu temps lliure?
Al metro o al tren, llegeixo. M’agrada l’òpera i el cinema. També 
el teatre, però hi vaig poc. Quan puc, veig els partits del Barça i 
la Fòrmula 1. Si cal, els meus nets passen al davant de qualsevol 
altra cosa. Col.laboro amb el Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, especialment en temes de patrimoni històric.
Per a tu, els Drets Humans són...
Un component essencial de la dignitat de les persones humanes 
i l’únic camí per resoldre els problemes socials amb justícia.
I el FòrumSD és...
Una eina essencial per l’actuació dels Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals. La dispersió municipal 
garanteix un exercici d’aquestes institucions des de la 
proximitat, però també amaga el risc de la incomunicació i 
l’aïllament. De la mateixa manera que els Ajuntaments van 
haver de crear associacions de municipis, els síndics havien 
de crear el Fòrum SD. Mentre garanteixi el seu funcionament 
democràtic, el Fòrum SD ha de ser clarament reconegut per les 
Administracions catalanes com una peça bàsica.
Explica’ns les accions que has pogut fer des de la Oficina 
del Síndic per donar a conèixer la institució entre la 
ciutadania.
He de reconèixer que he tingut dificultats en aquest tema. Sobre 
tot, no haver pogut escriure mensualment al butlletí municipal, 
únic mitjà escrit local i que arriba a tots els domicilis. He fet 
programes de radio local, he anat als mercats, he arribat als 
locutoris, he anat a alguns barris, he convocat actes i jornades, 
he presentat el meu Informe als “indignats” de Cornellà, 
acampats a la nostra plaça de Catalunya, he anat a algun 
institut...Però cal anar més enllà. 
Tens alguna anècdota per explicar-nos?
Poc temps després de posar el cartell al carrer, se’ns va presentar 
un home magrebí preguntant-nos si erem el “sindicato de 
gruistas” (s’assembla molt a “síndic de greuges”). En temps de 
multiculturalitat aguda, cal pensar bé els noms. 
Alguna recomanació per a visitar el teu municipi. Què no 
ens podem perdre?
Com vàreu poder comprovar durant les Jornades de Formació, 
Cornellà ha progressat molt, reutilitzant part del seu patrimoni 
industrial modernista (Suris/Citilab, Les Aigües) i, gràcies 
a la lluita popular, vam poder salvaguardar l’antic parc dels 
comptes de Betlloc i el seu palau (Can Mercader) i disposem 
d’un dels ponts de vianants més llargs sobre la Ronda Litoral i 
el riu Llobregat fins arribar al Prat i a Sant Boi. 

Any de creació: 2008
Adreça: Mossèn Andreu, 13-19, 3a. Planta (C. Cultural 
Joan N. García-Nieto)
E-mail: sindicdegreuges@aj-cornella.cat

La Fitxa
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El FòrumSD ha fet arribar al Govern, al Parlament, 
Presidenta i tots els Grups Parlamentaris la proposta per a 
incloure en aquesta normativa a la institució del Síndic/a 
municipal de Greuges - Defensor/a de la Ciutadania.  La Sra. 
Joana Ortega, vicepresidenta i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals va rebre la proposta de mans 
d’una delegació de la Junta Directiva, encapçalada pel 
president, Sr. Josep Giné. La Sra. Ortega va destacar l’interès 
i el compromís del Govern per a mantenir la institució del 
síndic/a municipal en la normativa de règim local i es va 
mostrar disposada a millorar l’esborrany amb el consens, 
participació i suport de la resta de grups parlamentaris. 
Cal destacar que tots els partits polítics amb representació 
al Parlament, van manifestar la seva opinió favorable a les 
propostes del FòrumSD i van estar disposats a incorporar-
les dins dels treballs de la Comissió en la proposta final de 
la Llei.

Cal destacar que Catalunya ha estat pionera a l’estat en la 
implantació i extensió d’aquest instrument de supervisió i 
control democràtic dels governs locals envers els drets de la 

ciutadania. El reconeixement formal d’aquesta realitat, 
vigent als ajuntaments des de 1990, es va concretar al 
Parlament de Catalunya quan es va incorporar la seva 
regulació en la setena modificació de la Llei Municipal 
i de Règim Local que es va fer a l’any 2002 (Llei 
21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim 
local de Catalunya).
La proposta presentada pel conjunt de les sindicatures 
locals de Catalunya al Parlament demana que la 
elecció del síndic/a local s’hagi de fer sempre amb 
la obtenció de majories qualificades, clarificant el 
marc d’independència que suposa l’actuació del 
síndic/a local i assenyalant i definint explícitament les 
incompatibilitats que comporta l’exercici del càrrec. 

La proposta demana igualment respectar l’autonomia 
local a l’hora de considerar la creació de la institució, la 
seva configuració i dimensió en funció de la realitat de 
cada municipi i de les càrregues de treball que pugui 
suposar el desenvolupament d’aquesta funció.

El FòrumSD ha presentat al Govern i a tots els Grups Parlamentaris la seva proposta per a incloure i millorar la 
regulació de la institució en la normativa. El Parlament treballarà, properament en comissió, l’esborrany d’aquesta 
normativa abans de la seva aprovació pel Ple.
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OPINIÓ

La complexa arquitectura jurídica i territorial de les 
societats modernes col•loca  la ciutadania davant una 
complexa organització burocràtica que moltes vegades 
fa que la persona se senti desorientada i fins i tot 
desemparada davant el que no deixa de ser una selva 
legislativa i un laberint organitzatiu, sempre temibles 
i en part desconeguts.  En el nostre cas concret, hem 
de ressaltar la peculiar organització de l’Estat Espanyol 
on, a més de les competències pròpiament estatals, hi 
ha les competències autonòmiques i, en el camí cap a 
lloc on les persones desenvolupem la nostra vida diària,  
trobem també les Diputacions, Consells Comarcals i els 
municipis. I és el municipi amb les seves competències i 
relacions amb la ciutadania el que serà objecte d’estudi 
i reflexió en aquest espai. 

Partint del que la mateixa Constitució espanyola 
diu, l’Estat s’organitza territorialment en municipis, 
en províncies i en las Comunitats Autònomes. Totes 
aquestes entitats gaudeixen d’ autonomia para la gestió 
dels seus respectius interessos. I la Constitució garantirà 
l’ autonomia dels municipis.  

Parafrasejant el contingut de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, podem dir 
que el municipi, com a organització bàsica i essencial de 

Autonomia municipal i sindicatures municipals

la vida social, és l’espai de totes les trobades i per tant 
de totes les possibilitats, de totes les contradiccions i de 
tots els perills, espai de solidaritat i de confrontació, on 
els drets i els deures es realitzen o s’incompleixen, amb 
el valor essencial de la convivència i la democràcia per 
excel•lència, la de proximitat. 

El principi de subsidiarietat posa de relleu que 
l’estructuració de la societat ha de partir des de baix cap 
a dalt, i que el poder per decidir hauria d’estar quan més a 
prop millor dels ciutadans i dels seus problemes reals i del 
dia a dia. L’acostament a la realitat i el contacte directe amb 
el lloc i les persones que conviuen i formen una comunitat 
és el distintiu bàsic de tota organització municipal. Per 
complir amb les exigències i les obligacions que neixen 
de la convivència al municipi, aquest necessita gaudir i 
disposar de certa autonomia, que en l’ordre polític pot 
crear certa tensió, però que és imprescindible per donar 
resposta eficient i eficaç als problemes, anhels i objectius 
dels ciutadans. L’autonomia municipal no pot ser una 
simple declaració d’intencions o una declaració formal, 
cal enfortir-la amb competències suficients per fer front 
als problemes reals i aspiracions democràtiques dels seus 
veïns. I això, sense perdre l’òptica d’una solidaritat més 
ampla que té la seva expressió legal en les competències 
delegades o compartides amb altres organismes, 
i en les relacions amb altres organismes o entitats 
supramunicipals, dintre de l’arquitectura politicojurídica 
de l’Estat. 

I és en l’àmbit de les competències municipals  on podem 
constatar, com a element dinamitzador de la participació 
ciutadana i com a garantia de la defensa dels drets de les 
persones, l’existència de la figura o institució del síndic/
Defensor municipal. Des de 1990 fins a l’actualitat, la 
figura dels síndics municipals, s’ha vingut implantant a 
l’àmbit de Catalunya de forma important i amb resultats 
molt beneficiosos, tant per a la ciutadania dels pobles 
i ciutats on tal figura s’ha creat, com per a les pròpies 
administracions municipals i els seus responsables 
polítics. Els síndics han esdevingut una institució clau en 
la defensa dels drets i les llibertats dels seus conciutadans, 
construint ponts de diàleg, impulsant mediacions 
imprescindibles i reivindicant una bona administració, 
evitant conflictes i reduint plets entre la ciutadania i les 
administracions municipals. Aquesta figura, que actua 
amb independència i objectivitat, supervisa les actuacions 
municipals, com a mostra evident del compromís dels 
propis consistoris amb la transparència, i presenta com 
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a característiques essencials i diferenciades d’altres 
figures el fet de que disposa de més autoritat que poder, 
cerca més la justícia que l’aplicació formal del dret i està 
compromesa amb humanitzar i flexibilitzar la rigidesa i 
la fredor de la burocràcia. Des d’aquesta òptica, tots els 
síndics/defensors/defensores i síndiques dels nostres 
municipis  realitzem la nostra labor diària, escoltant, 
informant, assessorant, intermediant i reivindicant amb 
la única finalitat de fer efectius els drets de les persones 
i de col•laborar a fer més humanes, flexibles i receptives 
les nostres administracions municipals.

Agrupats en el FòrumSD, els síndics i defensors de 
Catalunya, des del valor inestimable de la proximitat 
i del tracte i coneixement directe dels problemes 
i les persones, som instruments privilegiats per 
afavorir principis i objectius tant importants com  la 
bona administració i el bon govern, la transparència 
i la democràcia participativa.  Aquesta figura de 
l’ombudsman municipal és considerada per la Carta  
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 
com  un mecanisme de prevenció contra els abusos 
del poder i en defensa dels drets de la ciutadania. I 

seria bo que en la tramitació parlamentaria de la nova 
Llei Municipal de Catalunya es ressaltés la institució 
del Defensor o Síndic municipal com a element 
dinamitzador d’una democràcia més participativa, 
d’uns municipis més transparents i compromesos amb 
la bona administració.

 La feina feta, l’experiència contrastada i el compromís 
de la immensa majoria de les sindicatures municipals 
en la defensa dels drets de la ciutadania, exercit des 
de la convicció que drets i deures van de la mà,  i que 
la institució del Síndic municipal no és un engranatge 
burocràtic més, mereix l’atenció preferent dels nostres 
Parlamentaris.

La nostra feina i el nostre objectiu és només un: servir 
amb generositat, objectivitat, humilitat i eficàcia als 
nostres conciutadans per fer possible una societat més 
humana, més lliure i més solidària.

Ramon Llorente Varela
Defensor de la Ciutadania de Girona

Vicepresident del FòrumSD

DATES DE CALENDARI 

5 de novembre – Junta directiva

13-14 de novembre – VIII 
Jornades de Formació – Reus

26 de novembre – Junta directiva

2 de desembre – Presentació 
Recull d’Informes. Parlament de 
Catalunya

13 i 14 de novembre de 2013

VIII 
Jornades de 

Formació
Reus

13 i 14 de novembre de 2013

Organitza:

Amb la col·laboració de:
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CRÒNICA

Ruta Espriu - Sinera 2013: cultura i convivència

El nostre punt de partida va ser l’Edifici Calisay,  on 
l’alcalde,  Sr. Estanislau Fors, el regidor de cultura, Sr. 
Joan Miquel Llodra i la directora del Centre Espriu, Sra. 
Montserrat Caba, ens van donar la benvinguda. Allà 
mateix, i desprès de les salutacions vam poder compartir 
l’esmorzar i presentar a l’amic Pep Quintana, un guia 
excel•lent de la nostra ruta Espriu qui ens va oferir una 
magistral presentació del recorregut que faríem per la 
vila i que ens va emmarcar la visita des del coneixement 
de la gran figura del poeta. 
La visita a l’Església de Santa Maria, amb el seu retaule 
barroc, i que també ha format part de la vida poètica del 
Salvador Espriu va ser el següent pas de la nostra visita. 
El recorregut va continuar amb la visita a la casa d’estiu 
del poeta, conservada per la família tal com ell l’havia 
gaudit: objectes personals, els mobles de l’època i el 
meravellós jardí de vivència poètica “el jardí dels cinc 
arbres” on amb la veu d’en Pep Quintana vam poder 
gaudir de les paraules del poeta.
El darrer tram de la nostra visita ens va portar cap 
als silencis del cementiri. Lloc central a l’essència de 
l’imaginari de Sinera que va tenir el poeta i on vam 
gaudir de nou amb una nova mostra de la sensibilitat i 
intimisme de la seva poesia. 
L’àpat final al Club del Cep ens va permetre cloure la 
diada de cultura i convivència d’aquest any. Estic molt 
feliç que hàgiu pogut venir a casa nostra. Pau i bé.

Manel Pou Escolan
Defensor del Ciutadà d’Arenys de Mar

No convé que diguem el nom
del qui ens pensa enllà de la nostra por.

Si topem a les palpentes
amb aquest estrany cec,

i ens sentim sempre mirats
pel blanc esguard del cec,

on sinó en el buit i en el no-res
fonamentarem la nostra vida?
Provarem d’alçar en la sorra

el palau perillós dels nostres somnis
i aprendrem aquesta lliçó humil

al llarg de tot el temps del cansament,
car sols així som lliures de combatre
per l’última victòria damunt l’esglai.

Escolta, Sepharad: els homes no poden ser
si no són lliures.

Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser
si no som lliures.

I cridi la veu de tot el poble: “Amén.”

                                                               Salvador Espriu

“No convé que diguem el seu nom”
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COMPARTIM

La taxa de residus de recollida municipal

En primer lloc cal destacar que fins a la data d’avui 
l’Ajuntament no ha respost al requeriment d’informació del 
síndic de data 28 de novembre de 2011, tenint com a termini 
per respondre un màxim de quinze dies.
No obstant això, he analitzat l’Ordenança fiscal núm. 2.8 de la 
taxa de recollida de residus municipals de l’any 2010 i 2011, 
anys que va reclamar l’interessat. Existeix una diferenciació 
d’una banda de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus urbans domiciliaris i d’altra banda de la prestació 
del servei municipal de recollida, tractament i eliminació de 
residus comercials. 
En cap cas està recollit el fet imposable que ha generat la 
taxa cobrada al senyor xxx, ja que l’article I.2.1 regula 
exclusivament la taxa pel servei de recollida, tractament i 
eliminació de residus generats als habitatges particulars (no 

d’un servei o activitat en règim de dret públic que es 
refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular 
l’obligat tributari. En aquest cas el senyor xxx no es pot 
considerar subjecte passiu, segons l’article 2.1 de la Llei 
general tributària, a més s’ha de considerar que han de 
concórrer dues circumstàncies: que siguin de sol•licitud 
o recepció obligatòria  i que no es prestin o realitzin pel 
sector privat. 
D’aquesta manera ni tant sols l’existència d’un servei 
municipal és suficient per a constituir a una persona en 
subjecte passiu de la taxa establerta, si el servei no es 
presta de forma que aquella persona pugui considerar-
se especialment afectada per aquell. 
Pel que fa a aquest punt de la prestació efectiva del servei, 
he tingut en compte el pronunciament jurisprudencial 
de la sentència del Tribunal Suprem de la sala de Madrid  

Antecedents: 

En data 10 de novembre de 2011 el senyor xxx presenta un 
escrit de queixa a la Institució del Síndic Personer de Mollet 
del Vallès per la manca de conformitat al cobrament de la 
taxa de recollida de residus d’un local de la seva propietat. 

Resolució del Síndic Personer: 

Us informo, d’acord amb l’article 141 del Reglament orgànic 
municipal, sobre la resolució de la queixa formulada pel 
senyor xxx xxx xxxxx davant de la Institució que represento 
en la que posava de manifest la seva disconformitat amb el 
cobrament de la taxa de recollides de residus municipals del 
local ubicat al carrer xxxxxx núm. xx. 
En la queixa el senyor xxxx posava de manifest que havia 
presentat reclamació a l’empresa subministradora SOREA, 
que havia estat desestimada, en la qual argumentava que 
el local estava tancat sense cap activitat, en conseqüència 

inclou locals) i l’article II.9.1, regula la recollida selectiva 
de paper i cartó comercials per a tots els establiments i 
locals comercials i de serveis que generin quantitats de 
paper i cartró, (el local de l’interessat des de la data de 
reclamació estava tancat i sense activitat comercial). Per 
tant vist això, en cap cas el senyor xxxo es pot considerar 
com a subjecte passiu de la taxa esmentada, i per tant 
receptor de la prestació del servei. 
Voldria entrar a valorar, d’altres qüestions ja que 
he pogut constatar que l’Ajuntament ha modificat a 
l’exercici 2012 l’esmentada taxa, a fi de poder considerar 
subjectes passius de la taxa (segons modificació de 
l’Ordenança 2.8) regulat al punt I.2.a, la recollida 
domiciliaria de d’escombraries i residus urbans generats 
als habitatges particulars, locals,  establiments i mercat 
setmanal. Aquesta modificació de l’Ordenança té 
com a finalitat regular com a subjecte passiu aquests 
interessats propietaris de locals, independentment 
que en els es generi una activitat, o tinguin donada 

tampoc estava donat d’alta al 
padró de subministrament 
d’aigua, per la qual cosa el 
senyor xxx considerava que 
no li corresponia el pagament 
d’una taxa d’un servei del qual 
no estava gaudint. 
Requerida la informació 
necessària a l’àrea encarregada 
d’aquesta gestió i desprès 
d’estudiar el cas, he constatat 
que HI HA GREUGE en 
el cobrament de la taxa pel 
servei de gestió de residus. 

d’alta un comptador per a 
subministrament d’aigua. 
A un sol efecte, voldria 
destacar que la normativa 
general que regula les 
hisendes locals dona potestat 
als ajuntaments per crear les 
taxes per a la prestació de 
serveis, però el fet imposable, 
d’acord amb la Llei d’hisendes 
locals, ve constituït per 
la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del 
domini públic, la prestació 



núm. 4037/1997 de 7 de juny de 1997. 
Vistes totes aquestes consideracions esmentades a la 
resolució final d’aquest cas, d’acord amb les facultats que 
m’atorga l’article 132 i 143 del Reglament orgànic municipal:

Suggereixo a l’Ajuntament que revisi d’ofici l’expedient del 
senyor xxxx pel fet de no ajustar-se a la consideració de 
subjecte passiu de la taxa objecte de la queixa i anul•li tots 
els rebuts girats a l’interessat amb el consegüent retorn de les 
quantitats abonades més els interessos de demora generats, 

inclosa la devolució del dipòsit constituït com a garantia 
del pagament en via de constrenyiment. 

Suggereixo a l’Ajuntament modifiqui l’Ordenança 2.8 
de 2012 reguladora de la taxa per la recollida de residus 
municipals a fi d’ajustar la consideració de subjectes 
passius a les persones interessades realment receptores 
del servei. 
Estic a disposició de qualsevol aclariment que 
necessiteu.

“Estic a disposició de qualsevol aclariment que necessiteu i, al respecte, us demano que m’informeu sobre les possibles 
actuacions que s’efectuïn.”

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic personer de Mollet del Vallès
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ESPAI DELS ASSOCIATS

Entrevista al Síndic de Greuges 
de Sant Cugat

Han augmentat les atencions respecte a anys anteriors? 
Lleugerament.
Quines són les temàtiques de les queixes més recurrents a 
la Oficina? Sancions, territori urbanisme, serveis socials 
(habitatge).
Heu notat un augment de queixes relacionades amb el 
context de recessió i crisi actual? 
Si, més que queixes, consultes, informació i assessoraments.
Què recordes del teu nomenament com a Síndic/a? 
El mandat i la corresponent il•lusió per ajudar als meus 
conciutadans. 
Què és el que més t’ha agradat de la teva feina? 
Obtenir la rectificació de l’Ajuntament i la restitució al 
ciutadà/na del dret vulnerat 
I el que menys? 
Que l’Ajuntament no rectifiqui i tossudament sense raonaments 
èxplicits i lògics es ratifiqui en el seu error.  
Què fas durant el teu temps lliure? 
Estar amb la família, badar, fer tertúlia, escoltar música i per 
poc que pugui  prendre uns bons formatges amb una copeta 
de vi negre. 
Per a tu, els Drets Humans són... 
la Dignificació del Ser Humà. 
I el FòrumSD és... 
una associació de persones amb els mateixos objectius d’ajuda 
i de defensa dels ciutadans enfront  l’administració, i on els 
Síndics de forma específica i individualitzada  troba suport i 
ajuda, i de forma col•lectiva facilita l’intercanvi d’informació 
i experiències.  

Explica’ns les accions que has pogut fer des de la 
Oficina del Síndic per donar a conèixer la institució 
entre la ciutadania: 
Accions continuades amb presència física als cinc Consells 
de Barri, Casals i presència en els mitjans de comunicació 
amb escrits i columnes mensuals, al Diari de Sant Cugat 
i a la Web del TOT. Exposició itinerant a múltiples llocs 
de Sant Cugat, consistent en quatre plafons extensibles 
explicatius de la funció i responsabilitat del Síndic. 
Tens alguna anècdota per explicar-nos? 
No és una anècdota, però us envio la meva columna 
d’acomiadament, com a escriptor habitual, als mitjans 
de comunicació de Sant Cugat de data 4 d’octubre, que 
podeu fer publica a la nostra web del FòrumSD.
Digue’ns alguna recomanació per a visitar el teu 
municipi. Què no ens podem perdre?
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Exteriorment passejar, contemplant l’harmonia del 
creixement de Sant Cugat: els seus parcs, zones verdes, la 
perfecta planificació de l’arbrat, matolls, flors, tot badant amb 
els aparadors comercials.
I visiteu el Monestir, el seu museu, el magnífic claustre amb 
columnes i capitells de l’Arnau Cadell. 

El celler cooperatiu d’en Cèsar Martinell. 
L’auditori i l’escola de música Maria Victòria dels Àngels.
Exposició de tapissos a la Casa Aymat, ...., i com no, una 
visita al Síndic de Greuges i a l’Esperança on evidentment 
sereu benvinguts i benvingudes i us oferirem alguna 
coseta en agraïment.

Nom de la Institució: Síndic de Greuges de Sant Cugat 

Any de creació: 19 de març de 2007

Adreça: Cr. Francesc Moragas, 30 – 32 

Telèfon:  935. 657. 010 

E-mail: sindic@santcugat.cat

Nom del Síndic: Jaume Clavell i Ymbern 

La Fitxa

“Me n’he d’allunyar de publicar mensualment al Diari de Sant Cugat i al web del TOT. Tan aviat el Ple de 
l’Ajuntament em va nomenar Síndic de Greuges, l’editor Ramon Grau i el director Josep Maria Vallès,  em van 
oferir aquestes dues atalaies de la ciutat, primerament el Diari de Sant Cugat i, posteriorment, el web del TOT, 
per expressar la meva opinió i estar a prop de la ciutadania. Els estic molt agraït per haver-ho pogut fer al llarg 

d’uns sis anys.

Ara me n’he d’allunyar. Em sap greu, en aquests temps tan intensos que vivim, socialment i políticament. Tinc 
el cap ple de força, d’il•lusions i esperança i el cos amb una disfunció d’una motoneurona que s’ha cansat de 

seguir les instruccions del cervell. Ja no tinc l’habilitat que tant preciso i això no té volta de full. No puc fer sol 
la columna i preciso d’ajuda, cosa una mica complicada i dificultosa per mi, a més, vull dedicar tots els meus 
esforços i els de l’Esperança, a complir el meu mandat en defensa dels drets dels meus conciutadans i fent això 
l’ajut que necessito s’esmerça en el que realment considero prioritari, encara que sigui en detriment de publicar 

en el Diari de Sant Cugat.

Durant aquests anys he procurat defensar, en els meus escrits, els drets socials i humans, tant individuals com 
col•lectius, de manera, crec, que més que transparent, no me n’he estat de posar adjectius qualificatius quan ho 
he considerat convenient, tot i saber, que quan els poses t’hi identifiques i et “retrates”. He considerat, sempre, 

un bé superior la transparència enfront de la ciutadania que quedar bé amb uns o els altres o considerar el que 
és políticament  correcte.

Ara me n’allunyo de publicar, però continuaré estant ben a prop vostre escrivint a l’Administració pública en 
defensa dels vostres drets, quan els considereu vulnerats. 

M’acomiado del Diari de Sant Cugat i del TOT però continuaré al servei de tots els Santcugatencs i 
santcugatenques, amb l’Esperança, a la meva Oficina, on sempre ens trobareu.”

“M’he n’he d’allunyar. Jaume Clavell”
Article publicat el 4 d’octubre de 2013 al Diari de Sant Cugat


