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o1. PRESENTACIÓ

En compliment de l’article 144 del Reglament 
Orgànic de la ciutat, el Síndic Personer encara que 
estigui en funcions, ha de presentar el seu infor-
me d’actuacions corresponent al període, al Ple 
Municipal i públicament davant tota la ciutadania. 

Al Síndic al igual que tots els ciutadans ha viscut 
un any ple de conteses, i que si us he d’ésser 
sincer m’ha passat volant, amb unes eleccions 
municipals que han canviat l’estructura del propi 
consistori, amb unes eleccions autonòmiques de 
la que es poden preveure tot un reguitzell de 
noves situacions fins ara totalment diferents i 
amb uns resultats encara per veure; i sols hi falta-
ven les eleccions al Congrés dels Diputats i al 
Senat del proper desembre per acabar de reom-
plir aquesta temporada amb conteses polítiques 
que han comportat i comportaran canvis tant en 
les formes d’actuar, a vegades impròpies de la 
nostre democràcia, com en les pròpies sensa-
cions que experimenten els ciutadans.

Per aquesta raó, el Síndic en la seva responsabili-
tat no ha deixat mai d’actuar en el seu àmbit i 
menys deixar de banda la pròpia ciutadania, com 
tampoc ho han fet els propis funcionaris munici-
pals i autonòmics o la mateixa policia tant munici-
pal com autonòmica, cap situació externa ens 
permet deixar de banda el treball de cada dia, 
dedicat per complert als ciutadans.

Els mitjans de comunicació ens informen diària-
ment de totes les noticies, però el poble se 
n’adona que cada dia  cal continuar en la lluita 
habitual, atendre els necessitats, ajudar els 
desvalguts, descobrir els espavilats de torn i no 
oblidar a la persona ni posar per sobre interessos 
enganyosos que malmeten el benestar de tots 
plegats. 

Per tant exhorto a l’esforç humà de tots, sense 
excepcions de cap mena, i espero que cada 
vegada siguin més els voluntaris i cooperants que 
aportin el seu temps lliure a l’ajut del altres, ens 
caldrà vist a més a més el que hem pogut obser-
var amb el flux emigratori dins la pròpia Europa. 
Felicito els que ja ho feu.

     
Les dificultats econòmiques de moltes famílies, 
continuen persistint, per infinites raons per tots 
conegudes, i cada vegada són més les persones 
que necessiten d’ajuda, no sols material si no 
personal, d’acceptació de la seva nova situació, i 
per això cal preparar-nos i ser-ne conscients.

     
L’informe que presentem, en el mateix format 
escrit dels darrers anys, ofereix diverses parts:

La primera part la composen les gràfiques esta-
dístiques de les actuacions, tramitacions i raons 
que originen les queixes i suggeriments, així com 
la relació d’expedients, sense fer constar, tal com 
és preceptiu, dades personals que permetin la 
identificació pública de les persones afectades.

A la segona part hi trobareu les activitats a les 
quals el síndic ha participat en representació de la 
ciutadania al llarg d’aquest any.

I finalment he incorporat els escrits publicats 
durant l’any i d’altres en que el síndic ha participat 
en la seva elaboració, també algunes conclusions 
de jornades en els quals he participat, algunes 
d’aquestes publicacions han estat presentades en 
diferents mitjans de comunicació, però considero 
que pot ser del vostre interès rellegir-les.

Agraeixo finalment a totes les persones que han 
col·laborat amb el síndic, a totes aquelles que han 
confiat en la meva persona. Resto a disposició del 
nou Síndic per tot allò en que el pugui servir i per 
descomptat de qualsevol ciutadà tant per ajudar-
lo en les seves dificultats, com per simplement 
escoltar-lo en moments difícils, com sempre he 
fet.

Vicenç Vilà i Armadans                                                
5 de Octubre de 2015           
Síndic Personer en funcions de Mollet del Vallès.
    

Vicenç Vilà i Armadans   
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02. GRÀFIQUES ESTADÍSTIQUES   

Tipus d'actuació   
   

1. Consultes, assessorament i informacions 56

2. Queixes 70

3. Altres: reunions, protocol, seminaris 97

TOTAL 223

1. Consultes, assessorament i informacions   
  

Tipus de terminació    

Consulta derivadaa altra institució 32 

Consulta en tràmit 4 

Consulta finalitzada 20 

Total 56 
   
  
Consultes per àmbit d'actuació    
 
Altres 28 

Cultura 1 

Disciplina urbanística (Llicències, obres) 4 

Educació 2 

Medi Ambient 0  

Consum 1  

Patrimoni 2  

Policia municipal 2  

Serveis socials 12

Sindic Greuges Catalunya 2  

Varis 0 

Via Pública 2 

Total 56 0
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2. Queixes   
  

Altres 10 

Educació 4 

Disciplina urbanística 12

Medi Ambient 4 

Consum 6 

Policia municipal 4 

Salut pública 9 

Serveis socials 4 

Sindic Greuges Catalunya 8 

Tributs i preus públics 4 

Via pública 5

Total 70 
   

Situació de les queixes   

Derivades a altres institucions 25

Arxivades per desestiment 2 

Derivades al Síndic Greuges Catalunya 8 

Queixes en tràmit 7 

Finalitzades sense recomenació 20 

Finalitzades amb recomenació 3 

Queixes no admeses 5 

Total 70 
  

Iniciativa de les queixes   

Home 42 

Dona 25 

Entitats 2 

Persona jurídica 1 

Total 70 
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3.  Altres      

 

Alcaldia, Ajuntament  15  

Jutjats  9   

Comite Bioetica 10  

S.D.G.C. 5 

Altres 14   

Cultura 13   

Educació 4 

Esports 2   

Consum 3   

Varis (Fòrum) 22     

Total 97   
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o3. RELACIÓ D’EXPEDIENTS
EXPEDIENT  1          
Altres. Síndic de Greuges de Catalunya.
Es tracta de un acomiadament de un ciutadà de 
una empresa privada. Es desestima la queixa per 
incompetència, i es deriva al Síndic de Greuges de 
Catalunya. 

EXPEDIENT 2                                                   
Obres, Disciplina urbanística.
Queixa per pagament de taxa de gual que va 
quedar inservible durant un temps per obres a la 
plaça i que acabades les obres no es va formalitzar 
de nou el pagament en la data oportuna, exigint al 
ciutadà propietari el pagament de una sola vegada 
de la totalitat de la taxa.
S’ha arribat a un acord en el procés de pagament.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  3  
Altres. Agència Catalana de Consum.
Queixa rebuda directament de una veïna per 
incompliment de contacte per part de una empresa 
de sanitat privada.
S’ha derivat la queixa a l’Agència Catalana de 
Consum.

EXPEDIENT  4
Altres. Síndic de Greuges de Catalunya. 
Queixa d’usuari del Registre Civil de la població pel 
retard en la data d’atenció al públic. En aquest cas 
per sobre d’un any per obtenir la documentació per 
casori.  
S’ha donat coneixement del fet al oficial del Regis-
tre, i s’ha derivat la queixa al Síndic de Greuges de 
Catalunya.

EXPEDIENT  5
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció al 
client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contacte 
amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  6
Serveis Socials. Ensenyament.
Queixa referida a la negativa en el servei de menja-
dor escolar a dos fills de una ciutadana. 
En els termes que marcava la publicació per part 
del Consell Comarcal per la presentació de docu-
mentació que mancava es van incomplir per desco-
neixement, tant per part de la ciutadana com de 
l’Escola.
Presentarà nova petició proper any. Expedient 
tancat.

EXPEDIENT  7
Altres. Registre Civil.
El ciutadà discapacitat està pendent del jurament 
de nacionalitat i no ha rebut la citació en la data 
que correspon per tal de fer-ho correctament.
Comentat amb responsables del Registre Civil han 
facilitat dia i hora noves previ presentació de certi-
ficat mèdic que correspongui a la discapacitat.
S’han fet els tràmits i s’ha tancat l’expedient.

EXPEDIENT  8  
Altres. Síndic de Greuges de Catalunya.
Queixa per sanció de tràfic a Mollet, desestimada 
al no correspondre el ciutadà a la jurisdicció del 
Síndic. 
S’ha derivat la queixa al Síndic de Greuges de 
Catalunya.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  9
Habitatge. Obres i disciplina urbanística.
Queixa del ciutadà per variació del local inferior a 
la seva vivenda a habitatge sense les condicions 
adequades de sortides de fums, etc. 
Amb aquesta queixa els serveis tècnics han detec-
tat la disconformitat del canvi i s’ha actuat al 
respecte.
S’ha posat el tema en coneixement del veí afectat 
i s’ha recomanat al consistori l’actuació correspo-
nent immediata.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  10
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  11
Habitatge. Obres i disciplina urbanística. 
Queixa de una comunitat de veïns per manca de 
resposta d’instàncies corresponents a les obres 
d’aparcament dels baixos de la seva comunitat.  
Tema pendent de resposta.

EXPEDIENT  12
Habitatge. Obres i disciplina urbanística. 
Queixa de una comunitat de veïns per manca de 
resposta d’instàncies corresponents a les obres 
als locals dels baixos del seu edifici.  
Tema pendent de resposta.
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EXPEDIENT  13
Consum. Instal·lació fibra òptica.
Aclariments al ciutadà de l’abast de les noves 
instal·lacions i les seves connexions.
Informació facilitada pels responsables del tema a 
l’Ajuntament.
Tema tancat.

EXPEDIENT  14
Altres. Síndic de Greuges de Catalunya.
Persona que ocupa un pis i demana regularitza la 
seva situació.
Es desestima la queixa per no correspondre al 
municipi i es deriva al Síndic de Greuges de Cata-
lunya.

EXPEDIENT  15
Altres. Oficina del Consumidor 
de la Generalitat.
Queixa per aplicació de taxes discordants en el 
rebut de telefonia mòbil.
Es deriva el tema a la oficina del consumidor de la 
Generalitat.

EXPEDIENT  16
Altres. Oficina Caixa. 
Queixa derivada de la aplicació de una prima 
excessiva d’assegurança per part de l’entitat 
bancària.
S’arriba a un acord per mediació
Tema tancat.

EXPEDIENT  17
Participació, atenció i relació 
amb la ciutadania.
Queixa de un veí per les reiterades vegades en que 
no l’hi son contestades les seves instàncies de 
queixa o de preguntes referents a diverses actua-
cions municipals, 
Contactat el veí es comunica que ràpidament l’hi 
seran contestades totes les instàncies dirigides a 
alcaldia i serveis municipals.
Tema tancat. 

EXPEDIENT  18
Medi Ambient. Poda d’arbrat.
Queixa referida al retard en la habitual poda i a 
l’excessiva alçada de l’arbrat davant el seu domicili.
Els serveis municipals diuen que compleixen les 
distàncies i que és d’alta dificultat evitar que les 
llavors arribin i arrelin a la seva teulada.
Tema tancat.

EXPEDIENT  19
Llicències activitats.
Queixa referida a un assumpte de situació de 
llicència de una indústria de la població. S’estudien 
totes les possibilitats i s’arriba a un acord facilitant 
els permisos corresponents.
Tema tancat.

EXPEDIENT  20
Sancions. Síndic De Greuges de Catalunya.
Queixa de una veïna de Palau de Plegamans 
referent a una sanció a la nostra ciutat.
Es desestima la queixa. Derivant al Síndic de Greu-
ges de Catalunya.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  21 
Altres. Síndic de Greuges de Catalunya.
Queixa de un ciutadà per no està d’acord amb la 
valoració de la seva discapacitat i no cobrar el 
PIRMI.
Derivat al Síndic De Greuges de Catalunya.

EXPEDIENT  22
Educació.  Síndic de Greuges de Catalunya.
Queixa de una ciutadana pel tractament donat al 
seu fill d’educació especial i la manca 
d’equipaments adequats a la seva malaltia.
Derivat al Síndic De Greuges de Catalunya.

EXPEDIENT  23
Altres sancions. Síndica de Greuges 
de Barcelona.
Queixa d’un veí respecte a una sanció imposada a 
la ciutat de Barcelona.
S’ha derivat la queixa a la Síndica de Greuges de 
Barcelona.

EXPEDIENT  24
Activitat econòmica. Parlament de Catalunya.
Queixa rebuda procedent del Gremi de Taxistes 
del Baix Vallès, respecte a les condicions de treball 
al portar o recollir qualsevol passatger a la ciutat 
de Barcelona degut a les condicions imposades pel 
Gremi de Taxistes de Barcelona, Poden recollir 
passatgers al port i a l’aeroport i tenen prohibit 
fer-ho a l’estació de Sants.
Es trasllada l’escrit de queixa als diferents partits 
que conformen el Parlament de Catalunya.
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EXPEDIENT  25
Altres. Jutjat nº 1 de Mollet del Vallès.
Queixa de veïna del municipi per l’entrega de 
document.
Fetes les gestions necessàries el secretari del jutjat 
entrega a la persona interessada i autoritzada de 
la documentació corresponent.
Tema tancat.

EXPEDIENT  26
Impostos. Taxes deixalles locals buits.
Queixa de veí per la taxa de deixalles imposada a 
locals buits i sense serveis que en el seu moment 
de un sol local va dividir en tres i que sols un d’ells 
està llogat.
Al ser el local de superfície inferior a 30 m². Queda 
lliure de pagament a partir del tercer trimestre 
d’aquest any.
Tema tancat.

EXPEDIENT  27
Impostos. Taxa local.
El veí es queixa de que s’ha cobrat durant temps, 
una taxa corresponent a una superfície superior a 
la que consta en el seva escriptura i reclama la 
devolució del valor pagat en excés durant diversos 
anys.
Es dona la raó al ciutadà i es fa la correcció corres-
ponent per part del Regidor Delegat d’Economia i 
s’indica al ciutadà que tal com explica la pròpia 
normativa no té dret a la reclamada devolució.
Tema tancat.

EXPEDIENT  28
Soroll. Mediació, convivència.
Veí que de nou es queixa dels sorolls procedents 
del pis superior a casa seva, el tema es porta amb 
el servei de mediació de la Policia Municipal i el 
Síndic Personer, de forma que entengui que dins 
els horaris normals el veí del pis superior pot fer 
sorolls normals encara que s’entengui que els 
molestin per la malaltia que pateix la seva esposa.
Es considera que cal la intervenció de la família 
(fills) per estudiar la situació.
El tema queda tancat, doncs el servei de mediació 
de la Policia Municipal cuidarà de la situació.

EXPEDIENT  29
Altres. Registre Civil.
Un ciutadà es queixa de la pèrdua de documents 
presentats en el Registre Civil i que han represen-
tat una retard important en la obtenció dels 
corresponents permisos.
Contactat el Registre Civil en primer lloc diuen que 
es recorri el tema i posteriorment informen que els 
documents s’han trobat, i que no cal fer cap gestió.
Es comunica al ciutadà i es tanca el tema.

EXPEDIENT  30  
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIE+  31
Sancions. Zona blava Hospital de Mollet.
Veí que es queixa que el seu vehicle no pot entrar 
al garatge de l’Hospital per excés d’alçada, per 
tant es veu obligat a aparcar a l’exterior, els temps 
de tractament habituals de la seva esposa són 
difícils de preveure i en diverses ocasions ha 
tingut de pagar sanció per aparcar temps superior 
al que limita l’horari de la zona blava, en la denún-
cia en qüestió el temps ha estat molt superior i no 
ha pogut fer el pagament automàtic, el que ha 
comportat augment del valor de la sanció i pèrdua 
de temps per la tramitació.
Demana que es reconeguin els tipus de vehicles 
que no poden entrar al garatge i es faciliti 
l’aparcament dels mateixos.
Es demana a l’hospital horaris en que ha estat 
atesa la pacient i obtinguts els mateixos, el propi 
veí ha desestimat en continuar amb la reclamació 
doncs la sanció havia estat abonada. Es tanca 
l’expedient.

EXPEDIENT  32
Altres. Agència Catalana de Consum.
Veïna que es queixa que els veïns que durant dos 
mesos han ocupat irregularment, el pis del costat 
de casa seva, havien empalmat l’electricitat al seu 
comptador sense cap tipus d’autorització, i per 
tant ha tingut d’afrontar el cos de tot el consum 
d’ambdues vivendes durant el temps que han 
ocupat.
S’ajuda a fer la corresponent reclamació a la com-
panya elèctrica i es deriva el tema a l’Agència Cata-
lana de Consum.

EXPEDIENT  33
Altres. Agència Catalana de Consum 
Veïna que s’ha fet arreglar una joia en una botiga 
local i que l’hi ha perdut. Es deriva el tema a 
l’Agència Catalana de Consum.
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EXPEDIENT  34
Altres. Direcció General de Salut de la Genera-
litat. Agència Catalana de Consum.
Queixa feta per una veïna de la població respecte 
al tractament efectuat a nivell particular per un 
facultatiu de la localitat al seu fill malalt.
Degut a les circumstàncies del tema i desprès de 
consultats experts coneixedors de la greu situa-
ció, es proposa a la veïna interposar denúncia via 
e-mail a la Direcció General de la Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya per la mala praxis mèdica per 
un costat i a l’Agència Catalana de Consum pel 
procediment d’actuació del facultatiu al mancar 
tot tipus de documentació mèdica ni comprovants 
de pagament de les visites efectuades.
Es dona per tancat l’expedient.

EXPEDIENT  35
Altres. Incompliment contracte assegurança. 
Mediació.
Ciutadà que es queixa pel tracte donat per la nova 
companya d’assegurances que s’ha fet càrrec de 
l’antiga companya que havia estat pagant durant 
molts anys i que ha tancat.
S’ha mediat amb la nova companya per cercar 
una solució entre ambdues parts.
Finalment el ciutadà ha optat per un canvi volun-
tari de companya.
Es dona per tancat l’expedient.

EXPEDIENT  36    
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  37
Medi Ambient. Brossa al pati de llums.
Veïna que es queixa de l’excés de brossa al pati de 
llums de casa seva i que l’hi produeix molèsties 
amb rosegadors i altres animals que l’hi cal com-
batre.
No ha fet instància prèvia a l’Ajuntament l’ajudo a 
preparar-la i desestimo la queixa.

EXPEDIENT  38
Seguretat ciutadana. 
Comunitat de propietaris que es queixa de manca 
de resposta a la instància presentada per l’ús 
indegut de un pati interior municipal, on cada 
vespre s’agrupen un nombre important de joves, 
que prèviament han destruït la tanca d’entrada, 
provocant sorolls i aldarulls de qualsevol tipus.
Pendent de rebre resposta.

EXPEDIENT  39
Serveis socials. Manca recursos.
Veí que es queixa de la manca de recursos i que 
l’hi neguen la jubilació.
Posats en contacte amb els Serveis Socials Munici-
pals, es posen en contacte immediatament amb el 
veí afectat per solucionar la situació.
Expedient tancat per part del Síndic.

EXPEDIENT  40
Altres. Síndic de Greuges de Catalunya.
Veïna que es queixa de la, al seu criteri, incorrecta 
medicació donada pel Cat-Salut.
Proposo derivar el tema al Síndic de Greuges de 
Catalunya i s’ofereix ella mateixa per portar-lo.
Tema tancat.

EXPEDIENT  41     
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  42
Obres i disciplina urbanística.
Família que desitja ser coneixedora de la situació 
del seu expedient referent a una segregació de 
finca de la seva propietat.
Es revisa l’expedient corresponent i s’observa que 
les comunicacions han estat correctament rebu-
des.
S’entreguen a la família còpies dels corresponents 
escrits facilitats pels Serveis Municipals.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  43
Altres. Comunicat de la Societat 
Catalana de Gnomònica.
Es trasllada el comunicat amb fotografies rebut de 
la Societat Catalana de Gnomònica en el que 
indiquen que el rellotge de sol de l’edifici munici-
pal de la Marineta queda tapat durant unes hores 
per la farola existent davant del mateix. 
S’acompanyen fotografies de la anomalia detectada.
Expedient tancat.
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EXPEDIENT  44
Mobilitat via pública. Pas de vianants.
Un veí es queixa de que el pas de vianants del 
davant de casa seva no es correspon amb les 
voreres reduïdes que el seu dia es van construir 
pel moviment de persones discapacitades.
Contactat el regidor que havia rebut la instància 
es preveu arreglar la situació una vegada acabada 
l’obre que s’està duent a terme al costat.
Així s’ha contestat personalment al veí.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  45 
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  46
Medi Ambient. Arbrat.
Queixa de una veïna pels desperfectes causats 
per les arrels dels arbres del carrer en el pati del 
seu domicili.
Consultats els serveis tècnics, i desprès del tall 
d’arrels efectuats en el carrer, els desperfectes 
interiors se’n haurà de fer càrrec l’assegurança del 
seu domicili i en tot cas procedir posteriorment a 
la reclamació dels danys patrimonials que corres-
ponguin.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  47
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  48
Serveis socials. Pèrdua d’ajuda.
Veïna immigrant que es queixa per la pèrdua de la 
seva ajuda com conseqüència del viatge efectuat 
al seu país d’origen per tramitar el divorci.
Consultats els serveis socials municipals indiquen 
que en aquest moment s’estan refent els docu-
ments per tal que pugui tornar a percebre l’ajuda. 
(PIRMI).
Comunicat a la veïna, es dona per tancat 
l’expedient.

EXPEDIENT  49
Altres. Agència Catalana de Consum.
Un veí es queixa que durant el temps que ha estat 
de vacances el seu comptador de la llum ha consu-
mit per sobre de l’habitual, i que en una inspecció 
feta per la companya elèctrica, aquesta s’adonà 
que havia estat fet un pont en el comptador. En 
l’informe indica que s’han fet fotografies de la 
infracció.
Demana poder disposar de la fotografia esmenta-
da per procedir a la denúncia corresponent.
Desprès de diverses demandes i trucades la com-
panya elèctrica accedeix a proporcionar la fotogra-
fia junt amb un informe del fet.
Tema tancat.

EXPEDIENT  50
Sancions. Tràfic.
Un veí es queixa que ha rebut una notificació de 
sanció fora de la data que l’hi donava temps a 
pagament, i a més al estar el vehicle en nom de 
l’empresa no va poder comunicar la persona que 
conduïa el vehicle i per tant s’augmenta quantitati-
vament el valor econòmic de la denúncia.
Demanats els resguards de l’entrega de docu-
ments, la firma que apareix no correspon a ningú 
de l’empresa.
En aquest moment el valor de la sanció és elevat i 
s’està en fase de constrenyiment i embarg.
Ha fet el pagament a pesar de la situació i no 
s’explica com no s’ha fet cas al seu escrit 
d’al·legacions.
Expedient tancat d’acord amb el ciutadà afectat.

EXPEDIENT  51
Manteniment via pública.
Veïna que es queixa dels canvis efectuats en el 
mobiliari urbà prop de casa seva.
No ha fet reclamació inicial per medi d’instància a 
l’Ajuntament.
Es desestima la queixa.

EXPEDIENT  52
Impostos. Mobilitat via publica.
Veí que es queixa de continuar pagant un gual que 
en el seu moment es va donar de baixa. Fet davant 
del veí la corresponent interpretació de la docu-
mentació aportada, s’adona que per les dates de 
baixa i les de cobrament aquestes es corresponen 
correctament; i que el pagament que s’atribueix 
posteriorment al propietari del local no correspon 
al gual, si no a altres impostos.
Es desestima la queixa a pesar de que havia 
presentat instància prèvia al respecte.
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EXPEDIENT  53
Medi Ambient. Soroll.
Una comunitat de veïns es queixa del soroll que a 
diari li cal aguantar fora de les hores normals de 
tancament d’establiments de restauració i sobre-
tot en caps de setmana.
Es passa comunicació a Policia Municipal i a 
procediment normal.
No disposem de resposta.

EXPEDIENT  54
Obres. Disciplina urbanística.
Un veí que es persona amb el seu arquitecte es 
queixa de que desprès de consultats els serveis 
tècnics municipals i havent efectuat els tràmits 
que se’ls va indicar, actualment es denega la 
llicència d’obres argumentant un canvi de 
normes.
Pel que diuen han mantingut diverses converses 
amb els serveis tècnics al respecte i es tracta 
simplement de una interpretació diferent de la 
mateixa normativa.
El mateix servei tècnic els ha proposat fer una 
reclamació d’honoraris.
Consultat per part del síndic el servei tècnic 
aquest confirma la situació i la proposta.
Es passa la informació rebuda al ciutadà i es tanca 
l’expedient.

EXPEDIENT  55
Medi Ambient. 
Un veí del municipi arrendatari de un hort urbà de 
Gallecs se l’hi ha comunicat que cal que deixi la 
concessió per incompliment de les normatives 
d’ús.
Consultats els serveis municipals corresponents 
diuen que s’ha conversat en diverses ocasions 
amb aquest veí, que no ha fet cas ha cap avís i que 
per tant, es procedirà d’altre forma si continua 
incomplint en no deixar lliure l’espai atorgat.
Es comunica al veí, i aquest es compromet a 
deixar net el terreny i entregar les claus de l’espai 
de guarda d’eines immediatament.
Es dona per tancat l’expedient.

EXPEDIENT  56
Disciplina urbanística.
Ciutadà que es queixa que el seu veí ha muntat 
una carpa tèxtil al costat de la seva paret i que 
cada vegada que fa aire, la carpa es desmunta 
anant a parar al seu pati amb el corresponent 
perill.  
Els serveis municipals han fet una inspecció, però 
en aquell moment no estava muntada la carpa, 
per aquesta raó en la meva consulta s’aporten 
proves fotogràfiques al respecte, a més un dels 
vents de la carpa està enganxat sobre teulada de 
fibrociment, per tant quan s’arrenca es produeix 
perill mediambiental.
Expedient en espera de resposta.

EXPEDIENT  57
Altres. Agència Catalana de Consum.
Veïna propietària d’establiment públic que ha 
rebut avís de canvi de comptador, aquest no s’ha 
fet per raons de la pròpia companya elèctrica i 
que ara donen de baixa el contracte, provocant el 
tancament de l’establiment i refer tota la docu-
mentació.
Parlat amb la companya elèctrica personalment, 
l’endemà l’hi van canviar el comptador sense 
problemes.
Es tanca l’expedient.

EXPEDIENT  58
Participació, atenció i relacions ciutadania.
Un veí es persona amb diverses i variades queixes 
per no estar conforme respecte a neteja, aparca-
ments, zones blaves i pagament de sancions.
No ha presentat cap reclamació ni instància a 
l’Ajuntament.
Desestimo les queixes informant-lo del procedi-
ment.

EXPEDIENT  59
Impostos. Local lliure d’impost.
Veïna que està pagant els impostos correspo-
nents a un local de 16 m², ha pagat el primer 
trimestre de 2015 i ha estat coneixedora que no 
l’hi cal pagar els propers trimestres segons acord 
de ple d’abril de 2015.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  60
Altres. INEM
Veí que es queixa de no rebre la ajuda que l’hi 
correspon. Trucat INEM està enviada carta de 
conformitat a la seva queixa des del dia abans.
Expedient tancat. 
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EXPEDIENT  61
Impostos. Habitatge.
Veí que fa dos anys va ser subhastat el seu pis i 
que l’Ajuntament continua cobrant els impostos. 
El dirigeixo al jutjat nº 3 que va efectuar la subhas-
ta per tal d’obtenir el corresponent document i 
donar de baixa correctament el seu antic habitatge.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  62
Sancions. Mobilitat via pública.
Veí que no està conforme amb la sanció imposada 
per estacionar prop del seu domicili al vespre i no 
ser visibles les senyals que indicaven que el dia 
següent s’efectuaria poda. Ha pagat la sanció, 
però desitja que quedi constància de la seva 
queixa.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  63 
Habitatge. Disciplina urbanística.
Veí que es queixa de la estructura que el seu dia 
per motius familiars es va fer a la seva propietat i 
no corresponen a les normatives actuals, clave-
gueram de la casa veïna connectat a la seva sorti-
da. Avui aquesta casa no pertany a la família i el 
nou veí ha augmentat en excés la càrrega de la 
canonada provocant continuades pujades del 
nivell en el pati de casa seva. Considera que el veí 
ha de fer la sortida d’aigües independent de la 
seva sortida.
Tema en estudi pendent de procediment.

EXPEDIENT  64
Serveis socials.
Veí que es queixa del tracte donat per una asso-
ciació benèfica de la ciutat i que vol aclarir 
diferents qüestions al respecte.
S’ha contactat amb serveis socials i es promou 
una reunió amb la direcció de la associació i amb 
les corresponents cuidadores.
El veí ha portat al tema als tribunals, per aquesta 
raó el Síndic s’ha desvinculat del tema.

EXPEDIENT  65
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  66
Altres. Hospital de Mollet.
Queixa tramitada directament al Servei d’atenció 
al client.
Aquest Servei s’ha posat directament amb contac-
te amb el ciutadà.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  67
Activitat comercial. Impostos
Queixa reclamant la correcta aplicació de la taxa 
d’espais ocupats a la via pública
Revisat amb el Departament corresponent i veient 
que es tracta de un error, es procedeix a facturar 
de nou d’acord amb els canvis autoritzats.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  68
Educació. Matriculació.
Queixa de una mare pel procediment de matricu-
lació de la seva filla que ha estat enviada a una 
escola on ha d’efectuar diversos pagaments i no 
pot afrontar-los.
Parlat amb el servei corresponent i amb la direc-
ció de l’escola, es posaran tots el medis per facili-
tar la incorporació de l’alumne al centre.
Expedient pendent de tancament a l’espera de 
conèixer les ajudes.

EXPEDIENT  69
Educació. Beques menjadors.
Queixa de una mare que l’any anterior va quedar 
sense beca de menjadors per manca de docu-
mentació i que enguany es troba en la mateixa 
situació essent una persona amb alt nivell de 
discapacitat.
Parlat amb els servei corresponent s’ha pogut 
solucionar el problema.
Expedient tancat.

EXPEDIENT  70
Disciplina urbanística.
Comunitat de veïns que desitja recuperar la docu-
mentació corresponent a les obres de l’edifici veí 
on tenen dret d’ús de la instal·lació de sortida 
d’aigües residuals.
Consultat, d’acord amb els serveis tècnics l’arxiu 
corresponent s’ha pogut donar complida resposta 
als veïns afectats.
Expedient tancat.  
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o4. ACTIVITATS DEL SÍNDIC 

Data   Acte Localitat Observacions
   
06/10/2014 Jutjat nº 2 Mollet Jutjat
07/10/2014 Ciutats Costructores de Pau Sta.Coloma Ajuntament
12/10/2014 Hissada Bandera Aragó Mollet Pl. Prat Riba
15/10/2014 Homenatge a Lluis Companys Mollet Can Pantiquet
16/10/2014 Reunió Alcaldia Vallromanes Ajuntament
21/10/2014 Reunió Junta Forum Barcelona Sindicatura
21/10/2014 Reunió Territorial Forum Barcelona Sindicatura
22/10/2014 Jutjat nª 2 Mollet Jutjat
22/10/2014 Jutjat nº 1 Mollet Jutjat
23/10/2014 Síndic de Greuges de Catalunya Barcelona Sindicatura
23/10/2014 Jornada Bioetica Granollers Sala Tarafa
24/10/2014 Jutjat nº 2 Mollet Jutjat
24/10/2014 Reunió Alcaldia Mollet Ajuntament
28/10/2014 Jornada Bioetica Mollet Hospital
       
03/11/2014 Ple Estat de la Ciutat Mollet Ajuntament
07/11/2014 Centenari C.F.Mollet Mollet Museu Abelló
11/11/2014 Reunió Junta Forum Lleida Sindicatura
11/11/2014 Conferència Dia de la Ciutat Mollet Ajuntament
13/11/2014 Síndic de Greuges de Catalunya Barcelona Sindicatura
20/11/2014 C.E.A. Reunió Bioética Mollet Hospital
21/11/2014 Síndic de Greuges de Catalunya Barcelona Sindicatura
24/11/2014 Reunió preparació Jornada Mediació Mollet Ajuntament
25/11/2014 Manifest Violència Contra Dona Mollet Plaça Major
26/11/2014 Jornades de Formació La Seu Urg. Sindicatura
27/11/2014 Jornades de Formació La Seu Urg. Sindicatura
27/11/2014 C.E.D. Debat Mollet Ajuntament
       
09/12/2014 Oficina Antifrau Barcelona Oficina
14/12/2014 Homenatge Victimes Postguerra Barcelona Camp de la Bota
15/12/2014 Reunió Forum Vilanova Vall Ajuntament
16/12/2014 Presentació Resum Forum Girona Ajuntament
17/12/2014 Síndic de Greuges de Catalunya Barcelona Sindicatura
17/12/2014 Radio Mollet Mollet Lledoner
       
08/01/2015 C.E.A. Reunió Bioética Mollet Hospital
12/01/2015 Presentacio Resum Forum Barcelona Parlament Catalunya
13/01/2015 Jutjat nº 2 Mollet Jutjat
15/01/2015 I.E.S. Gallecs Mollet Institut
15/01/2015 Comissaria Mossos Mollet Comissaria
15/01/2015 Reunió Alcaldia Mollet Ajuntament
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16/01/2015 Radio Mollet Mollet Lledoner
16/01/2015 Sopar Solidari Mollet Mercat Vell
21/01/2015 Dia de la Mediació Mollet Hospital
22/01/2015 Presentació Revista Notes Mollet Mercat Vell
26/01/2015 Record Víctimes Holocaust Barcelona Parlament Catalunya
29/01/2015 Lectura Síndica Terrassa Terrassa Ajuntament
30/01/2015 Signatura Crédit Forum Sta.Coloma La Caixa
   
02/02/2015 Reunió Alcaldia Mollet Ajuntament
04/02/2015 Reunió Portantveus Mollet Ajuntament
04/02/2015 Reunió Nova Llei Regim Local Barcelona Parlament Catalunya
09/02/2015 Ple Síndic Mollet Ajuntament
10/02/2015 Radio Mollet Mollet Lledoner
10/02/2015 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Ajuntament
11/02/2015 Mossos d'Esquadre Mollet Comissaria
11/02/2015 Jutjat nº 3 Mollet Jutjat
11/02/2015 Jutjat nº 5 Mollet Jutjat
19/02/2015 Jutjat nº 3 Mollet Jutjat
19/02/2015 Jutjat nº 2 Mollet Jutjat
20/02/2015 C.E.P. Sant Vicenç Mollet Escola
22/02/2015 Distincions Cíviques Mollet Can Gomà
25/02/2015 25 anys Síndic Lleida Lleida Sindicatura
26/02/2015 25 anys Síndic Lleida Lleida Sindicatura
       
01/03/2015 Hissada Bandera Andalucia Mollet Plaça Prat de la Riba
05/03/2015 Cercle de l'Aigua Cornellà Agbar
10/03/2015 Reunió Junta Forum Vilafranca Sindicatura
13/03/2015 100 anys F.C. Mollet Mollet Marineta
17/03/2015 Reunió Agència Catalana Consum Barcelona Pedralbes
19/03/2015 C.E.A. Reunió Bioética Mollet Hospital
20/03/2015 Cercle de l'Aigua Cornellà Agbar
24/03/2005 Reunió Junta Forum Sta.Coloma Ajuntament
26/03/2015 Assemblea Forum Sta.Coloma Sindicatura
       
09/04/2015 C.E.A. Reunió Bioética Mollet Hospital
14/04/2015 Homenatge República Barcelona Parlament Catalunya
14/04/2015 Homenatge República Mollet Museu Abelló
16/04/2015 Dia de les Esquadres Terrassa Auditori
24/04/2015 Jornada Catalana de Bioètica Mollet Hospital
       
06/05/2015 Ofrena Floral Amical Mathausen Mollet Monument
06/05/2015 C.E.M. Escultures Mollet Mollet Museu Abelló
11/05/2015 Reunió Forum Girona Ajuntament

Data   Acte Localitat Observacions
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Data   Acte Localitat Observacions
   

12/05/2015 Manifest Fibromialgia Mollet Pl. Major
22/05/2015 Jutjat nº 4 Mollet Jutjat
28/05/2015 C.E.A. Reunió Bioética Mollet Hospital
       
10/06/2015 Ple Municipal Mollet Ajuntament
13/06/2015 Ple Municipal Mollet Ajuntament
16/06/2015 Síndic de Greuges de Catalunya Barcelona Sindicatura
17/06/2015 Reunió Síndic Tiana Sant Fost Casal
26/06/2015 Reunió Regidors Castelldefels Ajuntament
   
02/07/2015 Jornada Lúdica Síndics L'Escala Empuries
06/07/2015 Radio Mollet Mollet Lledoner
06/07/2015 Reunió Endesa Mollet Sindicatura
       
27/08/2015 C,E,A. Reunió Bioètica Mollet Hospital
       
10/09/2015 Reunió Alcaldia Mollet Ajuntament
11/09/2015 Diada Ofrena Floral    Mollet Rafel Casanova
15/09/2015 Reunió Forum Sta, Coloma Sindicatura
17/09/2015 C,E,A. Reunió Bioètica Mollet Hospital
20/09/2015 Hissada Bandera Extremadura Mollet Plaça Prat de la Riba
21/09/2015 Presentació Curs I.E.S. Gallecs Mollet Institut
30/09/2015 Ciutadans defensors Drets Humans Sta, Coloma Ajuntament
   
01/10/2015 Reunió Forum Sta,Coloma Sindicatura
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05. ARTICLES PUBLICATS EN SETMANARIS 
      LOCALS I COMARCALS.
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INTROMISSIÓ 
A LA VIDA PRIVADA
Estic davant del televisor i no m’aturo a pensar: no 
m’adono que estan oferint un programa, per cert 
de força audiència, en què l’única fórmula estructu-
ral i el seu èxit deriva de l’exposició de la vida priva-
da de qualsevol persona.

Sí, per descomptat, abans d’iniciar la conversa 
accepten que el personatge que es “retrata” sigui 
un personatge públic, per l’única raó que o bé 
ocupa un lloc de privilegi dins la nostra societat, o 
perquè en qualsevol moment ha venut la seva 
imatge a algun mitjà de comunicació, o per altres 
raons que inclouen dins aquest barem, fixat pel 
programa, que permet opinar lliurement sobre la 
vida privada d’aquest personatge.

I d’això en fem espectacle.

Ens agrada enfonsar el dit a la nafra d’aquells que 
per diferents raons poden haver errat en qualsevol 
ocasió de la seva vida.

I, curiosament, sempre es creen dos bàndols, el 
dels acusadors i els dels defensors. Tot ha estat 
preparat amb anterioritat, no ens enganyem. No 
guanya, per més cridòria, mai ningú, com dirien en 
boxa; es crea un empat tècnic que el dia següent té 
continuïtat amb noves informacions o amb la 
presència d’algun personatge proper al implicat, 
prèviament econòmicament valorat, que els 
“ajudarà” aportant noves proves per aprofundir en 
la discussió.

Adoneu-vos que a la meva manera, us acabo de 
dibuixar diversos programes que avui tenen vida 
en els nostres televisors i que observem impassi-
bles quan no rient amb una facilitat increïble; i se’ls 
empassen de rebot els qui estan al voltant nostre, 
els nostres mateixos fills, als quals tenim l’obligació 
d’educar en valors, i en canvi deixem que creixin 
impassibles oblidant un dels drets humans més 
important “la intromissió en la vida privada de qual-
sevol persona”.

És un deure dels mitjans de comunicació i dels seus 
professionals acabar amb aquesta disbauxa. Si avui 
actuem d’aquesta manera, com actuaran les futu-
res generacions ?

 

Pintant-ho negre, això pot conduir-nos al caos.
És curiós. L’altre dia, un d’aquests improvisats 
discutidors, no m’atreveixo a dir-ne periodistes, 
esmentava el gran nombre de denúncies que 
tenia en les jutjats com un trofeu de gran espor-
tista, i indicava que qualsevol que opinés en 
contra a les seves tesis no tenia cap inconvenient 
a denunciar-lo.

Quina petitesa d’esperit! Quin afany de protago-
nisme! Quins deliris de voler ser allò que no som! 
Com deien les àvies, “aquest s’ha venut 
l’enteniment” i jo hi afegeixo, i també la pròpia 
dignitat, l’autoestima i el que és més important, 
ha perdut el respecte als altres, la primera 
premissa de la Declaració Universal dels Drets 
Humans.

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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ELS MOVIMENTS 
DE PERSONES, EMIGRACIÓ, 
IMMIGRACIÓ
Durant els darrers dies, en què he visitat, les 
diferents escoles públiques i concertades de la 
nostra ciutat, he fet una pregunta als directors gens 
original. S’ha reduït el nombre d’alumnes inicials a 
la vostra escola durant aquest curs ?

Les respostes han estat semblants, per no dir idèn-
tiques. Molts directors fins i tot esmenten el 
nombre exacte de baixes i les raons d’aquestes 
baixes. Molts alumnes han marxat per manca de 
treball dels pares; alguns han retornat als seus 
orígens; la família ha cercat noves possibilitats de 
sobreviure en altres llocs del continent... En el fons 
s’ha creat un flux d’alguna manera contrari al que 
teníem anys enrere; s’entornen o volten.

Això no és criticable, és un dret humà, “tothom té el 
dret de moure’s amb llibertat per qualsevol lloc”  i 
ho deixa ben clar la Declaració Universal dels Drets 
Humans.

Per als més necessitats no els ho posem gens fàcil, 
al contrari dificultem tant com podem la situació; 
els perseguim, no ens cansem d’exigir-los papers, 
els empresonem, els retornem al seu país 
d’origen.... Molts ho mirem amb complaença i diem 
que s’estan complint unes normatives imposades 
per estats o persones interessades, i ens oblidem, 
per cert, del que diu la Declaració Universal.

Quan ho analitzes en profunditat quedes parat; 
però què estem fent ?

Quan els nostres joves cerquen treball lluny de les 
nostres llars, arran del reconegut atur juvenil, d’això 
no en diem emigració; en diem qualsevol altra cosa, 
fent l’estruç i amagant el cap sota l’ala.

Hem perdut l’enteniment. No observem el passat i, 
sols ens veiem el melic, i no ens adonem que la 
nostra actuació és totalment contrària al que la 
realitat quotidiana ens està indicant.

Els nostres joves preparats, amb un cost universita-
ri extraordinari, estan fugint, estan emigrant i en 
tenen tot el dret quan aquí no els donem cap opor-
tunitat.

 

El dret a la recerca de treball allà on sigui el tenim 
tots, siguem universitaris o siguem persones amb 
menys possibilitats. Per tant, l’única manera de 
frenar aquesta queixa del nostre jovent és creant 
nous llocs de treball on puguin desenvolupar els 
seus coneixements, i on puguin viure amb orgull 
el seu treball, on puguin trobar el seu camí.

No val, per tant queixar-se més, quan els percen-
tatge d’atur del nostre jovent ha superat el 50% 
del seu potencial. S’han acabat les excuses. Cal 
cercar remei i no posar ni obstacles econòmics ni 
fronteres exigents.

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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EL DRET A L’ASIL
 
L’article 14 de la Declaració Universal dels Drets 
Humans reconeix aquest dret en dos casos.

1. En cas de persecució, tota persona te dret a cercar 
asil i a gaudir-ne, en qualsevol país.

2.  Aquest dret no podrà ser invocat contra una acció 
judicial realment en un crim de dret comú o actes 
contraris als principis i fins de les Nacions Unides.

Per tant, s’exigeix que tots el països estiguin dispo-
sats a rebre en algun lloc les persones que fugen de 
situacions persecutòries i, per altra banda, el Princi-
pi de no retorn o devolució, inclòs en l’article 33 de 
la Convenció de l’Estatut dels Refugiats de 1951, 
prohibeix situar aquestes persones tant per expul-
sió com per devolució, en la frontera del territori on 
la seva vida o llibertat corren perill per raons de 
raça, religió, nacionalitat, lliure pensament, etc.

Mentre es tramet una sol·licitud d’asil i es pren una 
decisió, la persona té dret a no ser retornada al 
país, on la seva vida, llibertat o seguretat poden 
estar en perill.

A més, les autoritats de cada país, per a l’exercici 
d’aquest dret, poden establir uns requisits legals 
que han de ser raonables i, en conseqüència, 
aquest dret no exigeix l’obligació del país acollidor a 
deixar entrar aquestes persones.

A l’Estat espanyol, aquest dret es regula, segons 
l’article 13.4 de la Constitució Espanyola, com la 
protecció dispensada per Espanya a aquelles 
persones que resideixen en el nostre país i que no 
son comunitàries o les apàtrides que no se’ls reco-
neix la condició de refugiades segons aquesta llei.

Fins aquí queda tot bastant clar, tot i que amb 
alguns interrogants. Però i els seus descendents, 
quin tractament els hem de donar ? Deixo 
l’interrogant i que cadascú aporti la resposta que 
consideri, pensant que són éssers humans.

Deixeu-me, però, com a conseqüència d’això que 
aquests darrers dies he tingut l’ocasió de parlar 
amb persones asilades per raó de defensar drets 
humans en indrets on aquests es vulneren contí-
nuament.

Entre aquestes persones, esmentaré uns quants 
casos:
James Torh, de Libèria, que va escapar per la 
finestra de casa seva perseguit per les forces 
armades del seu país i que va anar caminant 
amagant-se fins a la frontera de Costa d’Ivori, on 
el van recollir altres defensors dels drets humans 
i va ser traslladat a Canadà, on hi va viure cinc 
anys, però de nou ha retornat al seu país per 
continuar lluitant per defensar els drets de les 
persones.
Doris Rivera, amagada a València des de fa sis 
mesos i perseguida per la milícia colombiana amb 
tota la seva família amenaçada, pares i fills.
Alma Màsic, perseguida a Bòsnia pel fet de recla-
mar i obrir les tombes ocultes dels morts de la 
darrera gran matança europea.

A tots ells, el meu homenatge, i que la seva lluita 
no pugui ser amagada per cap poder, sigui del 
color que sigui.

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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DRET A LA NACIONALITAT
 
Si algun dels articles de la Declaració Universal dels 
Drets Humans pot resultar polèmic es aquest 
article 15è.
Aquest dret presenta dues característiques que cal 
diferenciar, per una banda ens diu ”que tothom té 
dret a una nacionalitat” fins aquí cap problema, i en 
el següent punt ens deixa clar que “ningú no pot 
ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni 
del dret a canviar de nacionalitat”.

I aquí neix el problema, cada país ha dictat lleis o 
normes internes que dificulten com sigui, per 
motius interns, a vegades sectaris, el canvi de 
nacionalitat i si s’aconsegueix ha d’ésser aportant 
proves de difícil obtenció que impedeixen moltes 
vegades el lliure exercici d’aquest dret.

Però aquí si que ens cal fer-nos una pregunta 
essencial al respecte, nosaltres, individualment 
com opinem ? De quin costat estem ?

Estem d’acord a les lleis internes imperants al 
nostre país i els països del nostre entorn, que 
imposen mil i un condicionants a les persones 
febles i necessitades, i que facilita la nacionalitat 
sense gaires preguntes als que aporten valors 
econòmics, esportius o d’altres tipus; o al contrari 
estem d’acord en la lectura concreta de la Declara-
ció Universal.

Estic segur que en la resolució d’aquest dilema ens 
costa prendre una postura concreta acceptant en 
tota la seva profunditat, l’escrit de la declaració, 
tenim per raons diverses molts interrogants que 
ens dificulten veure la llum, tal volta hem creat 
prejudicis que fàcilment apliquem en la nostra 
resposta i no ens adonem que els qui pateixen les 
conseqüències són persones com nosaltres, “ningú 
és superior a ningú” i a vegades no ho sembla.
I a sobre, fem comentaris que fereixen persones 
cercant solucions dràstiques a problemes que 
s’han de desenvolupar amb un enfocament total-
ment diferent al utilitzat.

Resulta molt crua aquesta frase que avui s’ha fet 
popular entre nosaltres “tenir papers”, com si els 
documents de la nacionalitat o permís de residèn-
cia donessin a les persones una millor qualitat per 

desenvolupar-se. És una pena que per tal de 
sobreviure una persona, un ésser humà, li siguin 
imprescindibles els papers.

Això no ho diu cap article de la Declaració Univer-
sal, per més que reviseu el seu contingut. Ens hem 
tret de la mànega una llei, un real decret, o una 
ordre que ens fa retallar l’article quinzè i ens 
destrueix l’esperit de fraternitat que posa pel 
davant el primer article de la declaració.     

 

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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LA FAMILIA 
i EL MATRIMONI. (1)
 
Cal fer al meu entendre, una clara diferència entre 
aquests dos conceptes que avui a la nostra socie-
tat enreden força a l’hora de determinar el que és 
una família. Amb refereixo als conceptes Família i 
Matrimoni. Personalment, repeteixo, els conside-
ro conceptes totalment diferenciats tant per 
l’etimologia de la paraula com per l’evolució que 
avui vivim d’ambdós.
Deixeu-me que en aquestes ratlles d’avui parli de 
la Família i en el proper escrit parlaré del Matrimo-
ni.

En la Declaració Universal dels Drets Humans en el 
seu article 16 fa una barreja pròpia d’aquells 
temps dels dos conceptes que avui cal desenre-
dar, i començo fixant-me en el tercer punt de 
l’article, “la família és l’element natural i fona-
mental de la societat, i té dret a la protecció de la 
pròpia societat i de l’estat”.
Aquesta Declaració genèrica és vigent en la nostra 
cultura, però crec que us adoneu que està en 
plena evolució i cal apropar-se força als seus 
orígens i veure i estudiar comparativament la 
realitat actual.

Diguem d’inici que procedim de una cultura en 
que la família tenia com a principal funció la de 
produir i reproduir persones des de la vessant 
biològica i sociològica. I tal com ens adonem això 
son conceptes totalment desfasats.
En el sentit etimològic la paraula “família” vol dir 
“esclau o servent” d’algun superior, i si avui ens ho 
mirem així, no s’aguanta per enlloc.
Com entenem avui la família.
En aquest cas podem presentar dues opcions, la 
del món oriental i la del món occidental. La pròpia 
UNESCO ha estat treballant molt el tema sota la 
perspectiva de la participació en l’educació infantil 
tant a orient com a occident. En conseqüència 
nosaltres considerem en la nostra societat, dita 
civilitzada o de occident, la família com el conjunt 
de persones que conviuen en un nucli o vivenda 
bàsica i posteriorment l’edat de cadascun dels 
seus membres; per aquesta raó classifiquem a les 
famílies en :
a) llars amb persones grans soles (més de 64 

anys); b) un adult amb un menor; c) dos adults 
sense menors; d) dos adults i un menor; e) dos 
adults i dos menors; f) dos adults i tres menors o 
més (família nombrosa); g) dos adults, un jove i 
menors; h) dos adults amb joves; i) tres adults; j) 
altres.

 Vegeu en la classificació un clar referent a l’edat i 
el nombre de components que per si mateix 
persegueix aquest apartat de l’article 16, en que 
cerca d’alguna manera la protecció de la societat 
(la pròpia família) i de l’estat.

Però, totes les coses tenen un però, avui la família 
dins aquest pla de protecció, afegeix altres concep-
tes no previstos en la classificació. La crisi ha 
portat a reformar o deformar el sistema establert, 
si ens repassem la classificació i observem al 
voltant nostre noves formes d’unitat familiar no 
previstes i que no són altra cosa que la recerca de 
protecció.
Avui molts fills viuen llargament amb els pares. 
Pares d’edats avançades conviuen amb fills i nets 
per motius purament econòmics o de subsistèn-
cia. I podríem afegir una llarga col·lecció de situa-
cions que trenquen d’alguna manera les normes 
classificatòries.

La crisi que vivim ha comportat un canvi en les 
estructures familiars i ens cal estudiar de quina 
manera refer el sistema.     

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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LA FAMILIA 
i EL MATRIMONI (2)
 
Parlem avui de matrimoni, tal com vaig deixar 
entredit en el meu article anterior, si observem 
estrictament l’etimologia de la paraula d’origen 
llatí, prové de matrem (mare) i monium (qualitat 
de).

Adoneu-se que aquesta paraula, matrimoni, té un 
parentiu molt proper a la de patrimoni, en un cas 
estrictament de una realitat horitzontal, en princi-
pi home/dona, de igual a igual, i que avui com tota 
paraula és totalment canviable, i la segona, patri-
moni, es basa en una realitat vertical de pares a 
fills, conseqüència clara de la societat masclista 
de l’època passada. 

El matrimoni no accepta jerarquies entre les 
parts, mentre que pel contrari el vocable patrimo-
ni té una clara execució jeràrquica.

Centrem-nos en el matrimoni com a institució 
social, de fet és crear un llaç o vincle entre els 
seus membres, reconegut social i jurídicament, 
establint una sèrie de drets i deures variables 
segons cada societat. Aquest raonament és la 
base de la família.

Però avui, la definició de matrimoni, (queda clar 
que l’etimologia de les paraules és canviant) és 
matèria de diferents estudis i disciplines, deixant 
en entredit la primera part de l’article 16 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans on deixa 
clar que matrimoni és la unió d`home i dona, es 
dir, dues persones de diferent sexe sense restriccions 
de raça, nacionalitat o religió amb consentiment 
lliure i ple de cadascun dels esposos.

Per descomptat, ens adonem que aquesta decla-
ració respecte al matrimoni, ha d’esser objecte de 
revisió com a conseqüència de l’obertura cap a 
altres ordenaments, l’exemple més clar, el matri-
moni entre persones del mateix sexe.

Crec que abans he deixat clar que la etimologia de 
les paraules va canviant al llarg dels temps i 
aquest és un dels clars exemples de canvi, doncs 
no s’ediu sols en el fet esmentat si no que té altres 

qüestions controvertides, un altre exemple en el 
món musulmà s’admet que un home pugui casar-
se amb més d’una dona sempre que la pugui man-
tenir, per tant saltem de una expressió de monogà-
mia del matrimoni a una situació poligàmica no 
observada en la Declaració.

Caldrà seguir atents a aquests canvis, però crec que 
l’esperit màxim del matrimoni no ha tingut cap 
canvi a través dels temps, sempre que s’hagin 
conservat els seus valors fonamentals, l’estimació, 
l’entrega, la donació, el sacrifici per l’altre, etc. 
Paraules que alguns les resumim amb el terme 
amor.  

                                                                       

                                                                                                     
Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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DRET A LA PROPIETAT (1)
 
Per descomptat, parteixo de la base  que les coses 
són sempre segons el color del costat des d’on es 
miren i l’article 17 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans referent al dret a la propietat va ser, 
des del  principi, un dels més controvertits. Diu 
així:

1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a 
la propietat.

2. Ningú no pot ser privat de la seva propietat.

Adonem-nos, d’entrada, quines dues frases tan 
controvertides, fins al punt que per culpa d’elles 
tot el bloc socialista va negar-se a signar la Declara-
ció el 10 de desembre de 1948 a París. Segons una 
de les més importants investigadores sobre drets 
humans, l’argentina Leah Levi, accepta que aquest 
dret no es preveu en cap dels pactes internacio-
nals posteriors, a causa de les diferències ideològi-
ques que enfronten els estats “capitalistes” i 
“comunistes”, ambdós amb concepcions oposades 
sobre el concepte de propietat.

La mateixa Constitució de l’Estat espanyol, en l’ 
article 33, reconeix el dret a la propietat privada i 
disposa que ningú no podrà ser privat dels seus 
béns ni? drets si no és per causa justificada 
d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la 
corresponent indemnització i de conformitat amb 
el que disposen les lleis.

Ens queda clar, doncs, que a la vista del que estem 
veient, la nostra  Constitució ens porta cap un 
costat determinat de la balança, però atents, i aquí 
entrem en un dels seus punts més febles, si ens 
mirem l’article 47, també diu i estableix que tots els 
espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne 
i adequat i que els poders públics promouran les 
condicions necessàries per fer efectiu aquest dret, 
regulant la utilització del sòl d’acord amb l’interès 
general per impedir l’especulació.
Aquí  queda clar que cal repartir la propietat per tal 
de fer possible aquest article. I això qui està dispo-
sat a fer-ho?

No cal explicar el conte de les vaques i de la bicicle-
ta, però tots defensem, en el fons, el nostres 
propis interessos, sense adonar-nos del que està 
passant al voltant, no ens importa.

Cada vegada estem més enganxats a les nostres 
propietats i aquest, precisament, no és el 
moment que fa falta amb la situació que estem 
vivint, que comporta angoixes, patiment, males-
tar, enfonsaments familiars... És aleshores quan 
surten aquells llops que juguen amb nosaltres, 
els especuladors, els immorals, els que es com-
porten sense cap mena d’ètica, sense escrúpols, 
els reis de l’engany. No els vull dir cap altre nom 
propi per no ferir ningú, però tots en tenim 
alguns en ment.

 

I ens estranya que sorgeixin grups que 
anomenem“antisistema” i que es proposin a 
lluitar contra tot el que veiem i que ens sentim 
moltes vegades impotents?.  Acceptem que 
moltes persones s’han adonat de la situació i 
treballen en l’ajuda de les més perjudicades?.  I 
tu, què fas ? Oh..., encara no te n’has adonat?  

                                                                       

                                                                                                     
Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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06. ARTICLES PUBLICATS EN EL QUATRE CANTONS
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DESPROPORCIÓ 
EN LES DENÚNCIES
 
Quan s’aplica per la raó que sigui a qualsevol ciuta-
dà la sanció corresponent a una denúncia, no 
sempre el valor de la infracció està d’acord amb el 
concepte de dissuasió que es persegueix com a 
finalitat del fet. En els barems aplicables a qualse-
vol sanció, ens trobem sempre amb un màxim i un 
mínim de valor monetari, i si quan l’agent sanciona 
no s’especifica clarament la situació que promou la 
sanció ens podem trobar amb autèntiques sorpre-
ses.

En aquest sentit les desproporcions del delicte 
amb el seu valor monetari, són realment en alguns 
casos importants.

Per tal de no explicar casos de la nostra ciutat, que 
crec no correspon i que hi son, voldria fer-vos 
coneixedors de dos exemples succeïts a la ciutat 
de Barcelona i que la Síndica de la ciutat ha inter-
vingut aquests darrers dies. 

Es va multar a un ciutadà amb 1125 €, pel fet de 
jugar a criquet en una plaça de Ciutat Vella, i amb 
la mateixa quantitat a un jove per pujar amb la 
seva bicicleta sobre una llosa de formigó a Nou 
Barris.
Adonem-nos que ambdues sancions no es corres-
ponen al fets motiu de denúncia, i menys quan es 
tracta de joves amb pocs recursos i que per 
descomptat no poden fer front al pagament.

La pròpia Síndica és partidària que cal promoure la 
revisió d’ordenances sobretot pel que fa al tracta-
ment dels menors per assegurar el compliment de 
la finalitat de la norma establerta en relació amb el 
caràcter educatiu i pedagògic.

Que cal fer en aquestes situacions.

1. Cal ser coneixedors de les regles de convivència 
de la ciutat, no podem molestar a diari amb una 
pilota contra la paret de un veí, això penso que 
queda clar.

 2. Cal ser curosos amb el mobiliari urbà, la respos-
ta acostuma ser que és de tots, teniu raó, però amb 
més raó cal cuidar-lo, tots, joves i grans.
3. Quan amb raó, ens imposen una sanció veure 
que la redacció del butlletí sigui realment el motiu 
de la mateixa i si cal fer les esmenes que es consi-
derin oportunes en el moment de la signatura.

Quan rebem l’escrit de pagament, si no estem 
d’acord, podem recorre al agent que va imposar la 
sanció, per tal que aquesta es correspongui al fet. 
En cas d’estar d’acord formalitzarem el pagament 
el mes aviat possible, d’aquesta forma ens benefi-
ciarem de les reduccions previstes.

I si tot plegat no resulta, quedem els Síndics a la 
vostra disposició per poder revisar l’expedient i fer 
propostes o suggeriments a l’administració.

 

 
Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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ELS SOROLLS DE 
LES TERRASSES D’ESTIU
 
Llegeixo avui en el resum de noticies nacionals que 
habitualment rebem els síndics que el Tribunal 
Suprem ha condemnat a 4 anys de presó al propie-
tari d’un bar de Artafe (Granada) pels sorolls en la 
terrassa d’estiu del seu local i que a més ha 
d’indemnitzar amb 24.000 € a una família que viu 
al costat de l’establiment, i que va resultar afectada 
per l’excés de soroll. El Tribunal Suprem el conside-
ra culpable d’un delicte contra el medi ambient.

Tinc davant la nova ordenança de l’Ajuntament de 
Barcelona respecte a terrasses exteriors, mesures, 
espais de separació, cobriment per evitar sorolls, 
etc., i amb sembla un veritable treball amb sentit 
comú, amb imatge i preservació del medi ambient.

No us feu cap pregunta ?. Es queixen alguns ciuta-
dans dels sorolls deguts a les terrasses existents a 
la nostra ciutat ?.
Segur que la resposta l’heu fàcilment endevinada. I 
tant que es queixen i moltes vegades amb raó i 
resulta que som nosaltres mateixos els usuaris 
d’aquests espais els mateixos que ens queixem 
que amb el nostre bon humor, que celebro, les 
pròpies ganes de viure i sortir del forat que sembla 
ens porta aquesta societat, sovint caiem en el 
problema que avui ens afecta a tots; i ens diem 
com pot ser això, si no ho sembla, deu ser en un 
altre lloc.

No ens adonem però som els mateixos ciutadans 
els culpables de l’enrenou. Què han d’existir terras-
ses ?, i tant, són negocis respectables, però quan 
els mateixos propietaris ens demanen 
col·laboració, quan arriba l’hora fixada per 
l’autoritat cal reduir els nivells de soroll respectant 
el descans dels veïns per què tots tenim dret tant a 
passar una bona estona com a descansar.

Si no és d’aquesta manera, arriba aquell moment 
que tant ens molesta a tots, ens criden l’atenció i 
fins i tot intervenen les autoritats policials, provo-
cant el que de bon principi ens semblava totalment 
exagerat, denúncies, judicis, sentències, i desprès 
correm-hi tots.

Us deixo una pregunta per finalitzar, és culpable el 
propietari de l’establiment, o som els propis ciuta-
dans els culpables ?.

 

                                                                                      
Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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LA TRIA  DE  LES  DEIXALLES
 
Deixeu-me que avui em mostri sensible a la baixa 
costum de molts ciutadans de creure que deixant 
la brossa en un contenidor tenen el problema 
solucionat.

Com a tècnic en medi ambient, que he estat 
durant la meva vida laboral, us puc assegurar que 
aquí comença el problema. Si no tenim la voluntat 
de seleccionar les nostres pròpies deixalles, difícil-
ment solucionarem un dels problemes més impor-
tants de la nostra societat avançada. Els costos 
que es preveuen en el futur són de tal nivell, que 
aviat no podrem fer front a les taxes que els 
nostres ajuntaments hauran d’imposar per poder 
desfer-se del que nosaltres habitualment conside-
rem una menudesa.

Enviar les deixalles a un abocador controlat exigeix 
uns espais importants i pocs municipis estan 
disposats a oferir-los, ja que la pròpia societat es 
nega a acceptar-ho. L’altra opció, la incineració, 
xoca frontalment amb problemes mediambien-
tals, ja que quan cremen les deixalles es 
produeixen elements químics, alguns d’ells tòxics, 
per la qual cosa augmentem la contaminació de 
l’aire que respirem.

No ens queda altra solució que reciclar, obtenir de 
nou les substàncies originals i reutilitzar-les, i per 
fer-ho a un cost que no repercuteixi a les nostres 
butxaques cal triar la brossa a casa, separant 
aquelles coses que són més simples: el paper i 
cartró, el plàstic, el vidre i la matèria orgànica de la 
resta del contingut de la bossa d’escombraries.

Els serveis municipals no es cansen de repetir-ho i 
nosaltres continuem baixant al contenidor una 
sola bossa amb tot barrejat, i el més dolorós és 
que diem “ja que paguem que ho triïn”. És greu i 
això us asseguro que ho he sentit d’algun dels 
nostres conciutadans i sincerament em sap greu 
aquesta manca de conscienciació.

Tot el treball dels educadors a les escoles se’n va 
en orris quan a casa no eduquem amb l’exemple 
diari, és un comportament, és una voluntat, al final 
resultarà ser un costum que ben exercit aportarà 
valors a tots aquells que ens envolten.

 

Digueu-me, no us avergonyeix quan veiem carrers 
bruts o espais de recollida amb els materials fora 
dels contenidors? No us molesta? I encara més 
fort, ens atrevim a dir que això en un altra lloc no 
passaria. I per què no pot ser a la nostra ciutat?

Us deixo que ho reflexioneu, ens cal d’una vegada 
fer-ho.

I recordeu que la ciutat disposa de deixalleria i 
d’un vehicle itinerant que recull aquells materials 
que no sabem on portar. Si utilitzem aquests 
recursos contribuïm a reduir el preu de les taxes.

Vicenç Vilà i Armadans
Síndic Personer de Mollet del Vallès 
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07. ARTICLES PUBLICATS PROCEDENTS 
       DEL FÒRUM DE SÍNDICS
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10 d'octubre
Dia Mundial de la 
Salut Mental

Cada any la data 10 de Octubre esta marcada per 
la Organització Mundial de la Salut amb el propòsit 
de fer-nos adonar de les persones que pateixen 
malalties mentals de diferents formes, cercant 
bàsicament els seus importants valors personals 
sempre rics en entrega i dinamisme, que a vegades 
ens queden lluny del que habitualment tenim en 
ment.

Avui, en el nostre món, unes 400 milions de perso-
nes pateixen malalties mentals, neurològiques, o 
d’altres tipus de problemes relacionats majoritària-
ment amb l’alcohol i les drogues. Que fàcil resulta 
llegir un nombre, però que difícil és assumir-lo.

Podem comparar una malaltia mental com una 
caiguda d’un castell de sorra, tots els somnis, tots 
els projectes, totes les aficions, poden caure en un 
moment determinat de la nostra vida siguem joves 
o grans, ningú es immune a qualsevol trastorn 
mental, no importa el país on visquem ni el nostre 
nivell de vida, pobre o ric.

En els països desenvolupats cal una lluita diària per 
tal de sortir endavant en mig del rebuig i estigma al 
que s’enfronten el malalts. I per altra banda en els 
països en desenvolupament, la pobresa, 
l’abandonament, i la marginació marquen de 
forma terrible les persones que pateixen aquests 
tipus de malalties.

Una mesura bàsica és millorar la seva qualitat de 
vida, però no ens oblidem del seus familiars i dels 
seus cuidadors, que suporten a diari la incompren-
sió de molts, al seu voltant. Cal ser conscients del 
que necessiten les persones afectades, menys 
exclusió, menys discriminació, i més ajuda pel seu 
desenvolupament i funcionament social.

No són poques les famílies que venen als nostres 
despatxos de Síndics i Defensors cercant camins i 
solucions als problemes diaris, i prou bé sabem 
que sense implicar-nos tota la societat, el proble-
ma no el solucionarem fàcilment.

Ens cal imaginació, els serveis mèdics i els serveis 
socials estan, malgrat la precarietat econòmica de 
la crisi actual, fent esforços per afrontar amb 
dignitat la problemàtica;  però és suficient? Que 
aportes tu per assumir la teva responsabilitat? O 
no et fas cap pregunta?

Demà pots caure el mig de la situació sense 
donar-te compte. Un castell de sorra cau amb 
molta facilitat. La resposta és ràpida i contundent, 
prohibit aturar-se. Cal ajuda per part de tots i no 
serveixen les excuses.
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17 d'octubre
Dia internacional per a la 
eradicació de la Pobresa

Pocs anys enrere la pobresa es limitava a zones 
molt concretes del planeta, molt lluny de les 
nostres ciutats i del nostre continent.

Dissortadament, d’un temps ençà i arran de la crisi 
internacional, la pobresa no només ha arribat al 
nostre país sinó que institucions com Càritas, Creu 
Roja i altres,  alerten que la situació s’està fent 
crònica i, el que encara és més greu, que la manca 
de recursos afecta especialment els nostres 
infants. Les dades són esfereïdores i la majoria de 
la gent se n’ha fet ressò. A tall d’exemple només 
recordar que el 27,5% de nens de l’Estat Espanyol 
viuen per sota del llindar de la pobresa, segons 
l’informe que va emetre la UNICEF sobre la infàn-
cia a Espanya en aquest 2014.

L’eradicació de la pobresa en general (d’infants i 
d’adults) passa per la conscienciació dels governs 
que les grans desigualtats en la renda generen un 
empobriment social, cultural i naturalment, econò-
mic, que es multiplica i fins i tot augmenta expo-
nencialment. Una manca d’inversió en els infants i 
els joves que han de ser el motor del demà, genera 
falta d’oportunitats de futur i fa que la base d’un 
país no estigui preparada per a l’enlairament 
econòmic.  Sense aquesta premissa no es pot 
assumir un estat del benestar i, molt menys, una 
economia justa que pugui redistribuir la renda i 
que elimini la pobresa extrema.

Els Serveis Socials dels nostres Ajuntaments inten-
ten mitigar el problema ajudant, en la mesura de 
les seves possibilitats, les necessitats bàsiques de 
la població més exclosa, com a mínim facilitant-li 
aliments. També, les organitzacions esmentades i 
moltes altres associacions, s’organitzen per facili-
tar recursos fonamentals. I és tan evident que gran 
part de la nostra societat viu en el llindar de la 
pobresa que altres integrants de la societat civil 
també s’organitzen per pal·liar aquest llast que 
amenaça cada cop a més famílies.

En aquests instants sembla incomprensible que 
uns pressupostos estatals no prioritzin de manera 

destacada les partides de caràcter social i que es 
continuïn utilitzant recursos públics en temes que 
poden esperar i fins i tot, si se’m permet 
l’expressió, són totalment innecessaris.

El tema de la pobresa és tan simple i complex a la 
vegada que, si l’extrapoléssim a nivell mundial no 
en tindríem pas prou amb un petit article o una 
reflexió benintencionada. Així que cal continuar 
ajudant i, sobretot, fent sentir la nostra veu per 
aconseguir que la dignitat de la persona sigui 
defensada i protegida.

Com a síndics i defensors tenim l’obligació de 
defensar els drets dels ciutadans i, com a perso-
nes, tenim el deure moral d’aixecar la veu contra la 
corrupció i el malbaratament de recursos públics, 
de lluitar contra les desigualtats injustes i a favor 
de tots aquells que, en moltes ocasions, ja han 
perdut les forces i les esperances, i ni tan sols 
tenen veu per fer-se sentir.
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20 de novembre
Dia Universal de l'Infant

El 20 de novembre de 1989 l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va aprovar la Convenció 
sobre els Drets de l’infant i aquesta data ha 
quedat assenyalada al calendari per a celebrar el 
Dia Universal de l’Infant.

Seguim confrontats amb uns temps difícils. El 
nostre sistema econòmic i polític dóna mostres 
del seu esgotament i els efectes de la crisi en la 
nostra societat són molt greus. El darrer Informe 
d’Unicef va poder constatar que hi ha 2.300.000 
infants – un 27,5% - que viuen en risc de pobresa 
a l’estat espanyol, dels quals 400.000 són de Cata-
lunya.

Són dades realment preocupants i que ens 
urgeixen a prendre decisions per convertir la crisi 
en noves oportunitats, si entre tots som capaces 
de treballar conjuntament per reinventar-nos: 
reinventar la nostra convivència, reinventar el 
nostre sistema econòmic i polític, reinventar la 
nostra societat i redescobrir les prioritats i objec-
tius veritablement importants. L'economia no pot 
ser el centre de tot. Al centre de tot han d'estar – 
hem d'estar - les persones, els homes i dones, els 
nens i les nenes, els més vulnerables i tots aquells 
que poden necessitar una major protecció.

Hauríem d’aprendre molt de la mirada d’un 
infant. Respectar veritablement els drets dels 
infants suposa saber escoltar les seves opinions, 
conèixer les seves voluntats, els seus desitjos, les 
necessitats que ens demanen que siguem 
capaços de satisfer, treballar pel futur que desit-
gen. Opinions, necessitats i desitjos que un dia, 
quan vam ser infants, també vam tenir, però que 
ens ha estat fàcil oblidar.

Necessitem que totes les administracions facin 
polítiques compromeses amb la infància i que les 
discussions competencials no apareguin com a 
excusa per a la inacció o la falta de decisions. I a 
nivell local, en la primera línia d’atenció, cal que 
arribin els recursos suficients, econòmics i 
humans per a treballar, dia a dia, amb els drets 
dels infants... Però la crida també ha de ser per a 
cadascun de nosaltres, en la mesura de les 

nostres possibilitats i des de cada espai de les 
pròpies responsabilitats. Per això, avui, amb tots 
els companys i companyes, síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals de Catalunya, volem 
manifestar públicament el nostre compromís per 
treballar conjuntament amb la societat civil, ajun-
taments i resta d’administracions per assolir el 
major respecte i compliment dels drets dels 
infants.
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1 Desembre
Dia mundial de la 
Sida - 2014

Des de fa més de vint anys, cada 1 de desembre se 
celebra el Dia Mundial de la Sida. Persones de tot 
el món uneixen esforços per fomentar la cons-
cienciació en relació el virus i mostrar solidaritat 
internacional. Malauradament, aquest acte conti-
nua sent necessari, continua sent necessària la 
conscienciació pública i la implicació de la societat 
per fer front al VIH. El lema del manifest del dia 
mundial de la sida 2014 “Seguim fent camí en la 
lluita contra la sida” ens apunta directament que, 
tot i que s’ha fet molt, encara queda molt camí per 
recórrer i encara som lluny de poder arribar a 
celebrar un dia mundial sense sida.

Aquest esdeveniment brinda a tots els copartici-
pants, tant públics com privats, una de les oportu-
nitats més clares per donar a conèixer la situació i 
impulsar avenços pel que fa a la prevenció i el 
tractament de la infecció, en els països amb més 
prevalença i també a la resta del món.

És cert que s’han fet molts avenços en l’àmbit 
sanitari, on comptem amb més i millors fàrmacs 
que permeten una millor qualitat de vida i un 
descens de la mortalitat; és cert que comptem 
amb línies d’investigació en el desenvolupament 
de tractament i de vacunes; però també és cert 
que hi ha normativa que dificulta enormement a 
molts ciutadans l’accés a aquestes millores; també 
tenim una aplicació de la llei d’estrangeria que no 
contempla que l’extradició a tercers països en els 
que no hi ha accés a tractaments i això represen-
ta, en sí mateix, una condemna de mort.  Per tant, 
cal continuar treballant molt i invertint en la detec-
ció precoç del VIH.

Alhora una altra de les assignatures pendents i, 
que no té res a veure amb els avenços científics, ni 
amb els tractaments, ni amb les vacunes... és 
aquella que no es justifica per la manca d’inversió, 
ni per la manca de recursos econòmics, és aquella 
en la que tots, i cadascú de nosaltres decidim el 
fer, o no fer, alguna cosa. Estem parlant de 
l’estigma, la discriminació i la vulneració de drets 
de les persones que viuen amb el VIH.

Per tant, des de la nostra esfera, els Síndics i 
defensors locals, hem de continuar lluitant pel 
drets d’aquestes persones, ja que les persones 
seropositives del VIH/SIDA són, per damunt de tot, 
ésser humans, i la qual cosa implica l’evidència, i 
una cosa tant simple, com que són titular d’uns 
drets bàsics, que en uns casos s’han d’entendre 
inclosos en el catàleg de drets fonamentals de la 
persona, i en altres situacions, inclosos en el llistat 
dels drets subjectius. Per tant, forma part de la 
nostra tasca, com a defensors de la ciutadania 
garantir i defensar els drets de les persones infec-
tades pel VIH:

- El dret a rebre una educació sexual integral e 
integradora a les escoles.

- El dret a l’accés universal i gratuït dels serveis 
sanitaris de totes les persones que viuen amb VIH 
o estan en risc d’adquirir-lo.

- El dret a una promoció de la salut sexual des del 
respecte a la diversitat i des de un model de com-
petència que possibiliti a les persones prendre 
decisions sobre les seves vides i gaudir de les 
seves sexualitats.

- El drets a rebre una atenció integral especialitza-
da i de qualitat adreçada a les persones que viuen 
amb VIH i que els garanteixi una vida digna i de 
qualitat.

- El dret a viure sense violència de cap tipus, en la 
què l’estigma i la discriminació relacionats amb 
VIH, no tinguin cabuda.

- El dret a viure en una societat més justa en la què 
les desigualtats no siguin un determinant genera-
dor de malalties.

Per acabar, i recordant el comunicat conjunt que 
s’ha fet enguany pel dia mundial de la sida, vull 
remarcar la importància de continuar treballant 
de forma activa, conjunta, solidària i dinàmica per 
assolir l’objectiu fixat a escala mundial d’arribar a 
zero l’any 2030: zero infeccions pel VIH, zero morts 
relacionades amb la sida, zero estigmatització i 
zero discriminació.
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2 de desembre 2014
Dia Internacional per 
l'abolició de l'esclavitud

Les Nacions Unides tenen marcat el dia 2 de 
desembre com a dia Internacional per l’abolició 
de l’esclavitud. Fa estrany que quasi 70 anys 
després de la Declaració Universal dels Drets 
Humans en què es declara solemnement que 
ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud, 
encara es faci necessari mantenir aquest dia 
internacional. I ens fa estrany ja que realment a la 
nostra societat no hi ha cap mercat on es pugui 
comprar un ésser humà, que és el sentit que 
donem al terme esclavitud. Per tant sembla que 
no caldria mantenir aquest tipus concret de com-
memoració.

Seguint-me preguntant pel sentit que tenia man-
tenir aquest dia, he anat al diccionari per conèixer 
el significat exacte de la paraula esclau i en 
descobrir-lo és quan m’he començat a preocupar, 
doncs es defineix a l’esclau com aquell que està 
sotmès a un poder tirànic, a la dominació d'algú a 
qui s’obeeix servilment o al que està sotmès a una 
cosa que el domina, que el priva de la llibertat.

En les anteriors accepcions del mot esclau me 
n’adono de les moltes formes d’esclavitud que 
avui en dia hi ha a la nostra societat, doncs encara 
que com he dit s’ha eradicat el tràfic d’esclaus, 
seguim esclavitzats per coses que potser en 
principi no tenen perquè ser dolentes però s’hi 
converteixen quan les tractem com a ídols. Em 
refereixo a  ser l’esclau del poder, del diner, de 
l’ambició, del sexe, de la fama, de la tecnologia i 
fins i tot del treball. Considero que idolatrem 
aquests conceptes quan passen a ser un fi per si 
mateixos, en lloc d’estar al nostre servei i dels 
altres.

De les definicions d’esclau del diccionari m’ha 
preocupat especialment la que diu que és esclau, 
qui està sotmès a una cosa que el priva de la lliber-
tat i aquí sí que em sembla que en aquest sentit 
estan privades, en certa de manera, de llibertat 
totes aquelles persones sotmeses a la pobresa i 
que depenen de subsidis, ajudes i en definitiva 
depenen de condicions per poder tenir dret a 
aquestes ajudes. Sense entrar en si fóra possible o 
no, econòmicament parlant, em pregunto ¿ No 
seria donar llibertat l’establiment de la Renda 
garantida de ciutadania que preveu l’article 24.3 de 
l’Estatut d’Autonomia... ? 
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10 de desembre de 2014  
Dia dels Drets Humans
 

Conscienciem-nos o no hi ha drets humans

No hi ha drets humans sense conscienciació si no 
passem de les declaracions als fets. Si no minimit-
zem els obstacles i les resistències per aconseguir 
que els drets siguin eficaços, no hi ha drets 
humans. Seran paraules que la realitat haurà 
buidat de contingut i de l’esperit que les va inspi-
rar.

Ateses les evidents resistències i les explícites 
vulneracions dels drets humans en tots els 
àmbits; també a les ciutats, els subjectes i objec-
tes dels drets humans –les persones? hem de 
militar de forma activa i positiva en la pràctica de 
la seva conscienciació . A aquest fi respon el 
present article, escrit amb motiu del Dia Interna-
cional dels Drets Humans. La comunicació i 
l’exigència de tals drets ha de ser constantment i 
intel·ligentment persuasiva. Per als agents o 
operadors dels drets, en qualsevol de les instàn-
cies i institucions, és un deure.

Els síndics i les síndiques municipals de greuges 
així com els defensors i les defensores de la ciuta-
dania som un operador jurídic, una d’aquelles 
institucions compromeses i obligades a assolir 
aquest objectiu. El nostre àmbit territorial de 
treball són les ciutats, i la ciutadania constitueix la 
raó de ser dels drets que s’exerceixen, es respec-
ten i es defensen al bell mig de les nostres ciutats.

La llibertat, la justícia i la pau són els estats socio-
polítics en què se sustenten tots els drets 
humans. La humanitat ha après ?no sense 
execrables costos? que mantenir aquest estat 
democràtic enfront de la injustícia, el conflicte, la 
repressió i la por, ha estat possible gràcies a la 
conscienciació i al treball ingent de moltes gene-
racions que finalment han modelat un conjunt 
d’actituds personals i col·lectives amb un alt valor 
estratègic per a tots. Aquestes actituds i posicions 
?personals, col·lectives i institucionals? han estat 
llargament elaborades amb la tecnologia social-
ment més preuada, com ho són la cultura i 
l’educació.

El producte d’aquesta ingent i secular tasca 
consisteix a haver incorporat a la consciència 
col·lectiva i individual la idea, la creença, el pensa-
ment, el valor i el principi que rau en el fet que la 
persona ha de ser respectada en si mateixa i que 
en això es fonamenta la dignitat de tots i totes. La 
dignitat esdevé la causa eficient de tots els altres 
drets.

Amb tot, no és fins a la Declaració dels Drets 
Humans del 10 de desembre de 1948 que els 
humans resolem declarar solemnement que 
tenim i ens devem dignitat. Som creditors i 
deutors de la dignitat pel simple i extraordinari fet 
de ser persones. I en aquest positiu i permanent 
reconeixement consisteix l’avenç tecnològic; en el 
respecte, en un profund i actiu respecte per tots i 
cadascun dels éssers humans, de les persones, 
dels distints grups i comunitats, en el respecte a 
les seves singularitats i cultures. Activar el respec-
te és dignificar la persona respectada, o el grup 
de persones, alhora que resulta dignificat qui 
l’exerceix i actua segons aquell principi. Finalment 
ho hem entès, respectant-nos, dignificant-nos, 
tothom hi guanya: win-win, malgrat les adversi-
tats.

La justícia, la llibertat i la pau són els tres costats 
d’un triangle que conté l’essència i causa eficient 
de ser persona des de les òptiques polítiques, 
socials i jurídiques. Aquesta essència és la digni-
tat. Dignitat per se, per ésser en si mateixa i per 
estar en comunitat.

El mateix succeeix a les ciutats. Aquestes seran 
més humanes, més dignes dels ciutadans en la 
mesura que en elles s’exerceixen els drets i les 
obligacions derivades del fet de ser ciutadà   ?per-
sona que viu a la ciutat? en llibertat, justícia i pau.

Ara i aquí els síndics, ajustant-nos a les realitats 
de cada municipi, també fem una tasca continua-
da de conscienciació. Ho fem bo i traslladant a la 
ciutadania la important idea que són ells, i no els 
altres, els veritables constructors de la pau. Heus 
ací la corresponsabilitat social. Ho són en tant que 
persones dignes, membres d’una família, d’una 
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comunitat de veïns, d’una associació, d’una AMPA, 
d’un consell de barri, d’una comissió de festes, 
d’un col•lectiu reivindicatiu, d’un partit polític o 
d’una plataforma. La qualitat de ciutadà, la ciuta-
dania a la ciutat, s’exerceix vint-i-quatre hores al 
dia, els tres-cents seixanta-cinc dies l’any, vivint i 
convivint amb llibertat, justícia i pau. Estimat 
lector: que la societat on vius sigui digna exigeix la 
teva conscienciació. No miris cap enfora, cap a 
l’Ajuntament o cap al Parlament; primer mira’t a 
tu mateix. Pren consciència i actua. Actua ja. Altra-
ment, no hi ha drets humans ni pro comú. 
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Dia Europeu de 
la Mediació

Coincidint amb l’aniversari de l’aprovació pel 
Comitè de Ministres del Consell d’Europa de la 1a 
Recomanació núm. R (98) 1, sobre mediació fami-
liar, el 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la 
Mediació per promoure-la i fer-ne difusió.

El Consell d'Europa va ser la primera institució 
europea que va manifestar la necessitat d'instituir, 
promoure i reforçar la mediació com un procedi-
ment de resolució de conflictes i es va materialit-
zar en la Recomanació nº R (98) 1.

En aquests disset anys a casa nostra s’ha desenvo-
lupat, primer, la mediació familiar i després, el que 
en diem mediació civil i mercantil, incidint també 
en sectors concrets com el consum, l’àmbit sanita-
ri, l’educatiu.. amb més o menys trajectòria. 
Tanmateix, la mediació continua sent força desco-
neguda i concretament, la normativa sobre media-
ció en l’àmbit del dret administratiu és inexistent.

La mediació entre ciutadania i Administració no la 
tenim regulada i actualment  no hi ha normativa 
específica però existeix a nivell europeu implanta-
cions de mediació administrativa/social, més o 
menys àmplies segons les nacions. Nosaltres, 
però, no podem parlar pròpiament de mediació 
dins del dret administratiu, només parcel·les 
concretes que engloben decisions, com el cas de 
les expropiacions o la responsabilitat patrimonial, 
en les quals la legislació permet de manera 
expressa l'acabament dels procediments adminis-
tratius per acord - prèvia negociació - amb els 
interessats o ciutadans afectats. Així, doncs, 
sembla necessari canviar la dinàmica que ha de 
seguir el ciutadà en cas de no estar d’acord amb la 
resolució administrativa a qui no li queda cap altra 
solució que anar als tribunals i si l’acte resulta 
il·legal esperar -i molt- la indemnització. Cal 
avançar i en l’àmbit del dret administratiu iniciar 
també el canvi de paradigma que implica la media-
ció.

Els Síndics/Defensors vetllen pel respecte i el com-
pliment dels drets de la ciutadania, pendents dels 
interessos i necessitats que puguin entrar en 

contradicció entre administració i ciutadania i 
promovent  la resolució positiva dels conflictes 
que es puguin donar. En aquest sentit ens acos-
tem a la mediació, sigui fent servir les seves eines 
i/o dins d’un procés estructurat molt semblant al 
de mediació, amb les seves fases d’inici, accepta-
ció, estudi, anàlisi del conflicte, sessions amb les 
parts i que pot acabar amb un acord dins de 
l’Informe del Síndic/Defensor o amb una Recoma-
nació referida al procediment administratiu.

Tanmateix, en la nostra tasca com a 
Síndics/Defensors utilitzem eines de mediació 
quan intentem transformar la gestió pública i flexi-
bilitzar la seva rigidesa tot generant responsabili-
tats compartides, de manera que les relacions 
administració-ciutadania es modifiquin des de la 
cultura de la pau, del diàleg i s’aconsegueixi  un 
major control en el desequilibri de poders entre 
administració i ciutadà.

Es tracta d’aconseguir  més participació social, una 
visió positiva del conflicte, més transversalitat 
interdepartamental amb un sistema participatiu i 
sistèmic, aprofitant la proximitat que caracteritza 
la nostra institució. En aquesta tasca,  però, cal 
sensibilitzar dels avantatges de la resolució positi-
va del conflicte a tots els agents socials, agents 
derivadors, tècnics, regidors i ciutadania.

És en aquest sentit que el síndic/defensor utilitza 
eines de mediació al facilitar la comunicació entre 
parts i promoure i/o proposar actuacions alternati-
ves i imaginatives en el marc de la cultura de la pau 
per tal que les parts arribin a un acord tot preser-
vant el compliment dels drets i deures de la ciuta-
dania.

La mediació defensa la participació directa i la 
responsabilització de cadascú en la resolució dels 
conflictes i aporta agilitat, efectivitat i proximitat. 
Són els valors que volem per la nostra societat: 
diàleg, respecte, confiança, responsabilitat i, per 
tant, també els que volem des de la nostra institu-
ció com a Síndics/ Defensors. 
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Dia Mundial de 
la Diversitat Cultural 
pel Diàleg 
i Desenvolupament

El dia 21 de maig ha estat declarat per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el dia 
mundial del títol que encapçala aquest escrit.

Només cal passejar pels carrers de qualsevol de 
les nostres ciutats per adonar-nos de la idoneïtat 
del tema sobre el que ens proposa reflexionar 
aquest dia.

El seu objectiu és clar i ha de servir per adonar-
nos que tal com diu el missatge de la Directora 
General de la UNESCO: “La nostra diversitat cultu-
ral és patrimoni comú de la humanitat. És una 
font de renovació de les idees i les societats que 
ens permeten  obrir-nos als altres i concebre 
noves formes de pensar”. És evident doncs que 
aquest dia està pensat per considerar com 
elements que ens uneixen i no que ens separen 
les diferents cultures que conviuen en cada una 
de les nostres ciutats.

Malgrat, però, la intencionalitat que s’evidencia 
en el títol Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel 
Diàleg i el Desenvolupament, trairé aquest  sentit 
primigeni per aprofitar les paraules que el com-
posen fent-les servir per tractar un altre tema que 
aquest any pot afectar el nostre país.

Totes les enquestes parlen de fragmentació del 
vot en qualsevol de les futures eleccions, ja siguin 
municipals o autonòmiques, que durant aquest 
any es portaran a terme. També es parla que 
aquesta fragmentació pot dur a la ingovernabili-
tat de les institucions. És per això que considero 
adient fer els següents comentaris sobre les 
paraules que componen el títol de l’esmentat dia 
mundial dirigits a les persones que sortiran elegi-
des per regir el nostre país des de les diferents 
institucions.

DIVERSITAT CULTURAL:
Hauran de tenir en compte les diverses sensibili-
tats, tipus de formació, maneres de pensar, etc. 
dels seus companys de govern.

DIÀLEG:
Serà absolutament necessari, entès com a 
conversa entre dues o més persones. Vull fer 
ressaltar el sentit bidireccional que tot diàleg 
comporta.

DESENVOLUPAMENT:
El respecte a la manera de ser  i de pensar de 
cadascú i el diàleg entre tots ha de comportar el 
desenvolupament de les polítiques necessàries 
per tal que els drets fonamentals de totes les 
persones siguin una realitat i s’aconsegueixi 
l’estabilitat necessària per a tot bon govern.

Penso que un treball de govern basat en els tres 
anteriors conceptes és el que espera tot ciutadà, 
sigui quin sigui el resultat de les urnes.
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20 de juny
Dia mundial del refugiat

En els dies commemoratius que la ONU va dedi-
cant a diferents temes per conscienciar a la pobla-
ció sobre problemes que té plantejats el món, ha 
assenyalat el dia 20 de juny com a DIA MUNDIAL 
DEL REFUGIAT.

L’Estatut del Refugiat aprovat per les Nacions 
Unides el 1951, el defineix com una persona que a 
causa de temors fundats de ser perseguit per 
motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a 
un determinat grups social o opinions polítiques es 
trobi fora del seu país de nacionalitat i no pugui, o 
a causa d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la 
protecció de tal país.

És evident que la definició literal de refugiat i la 
nostra situació de país democràtic envoltat d’altres 
països també democràtics que tenen reconegudes 
les llibertats fonamentals de la persona fa que ens 
quedi una mica llunyà el concepte de refugiat que 
acostumem a associar a conflictes llunyans. Que 
consti, però, que aquesta llunyania no minimitza el 
problema de les persones que ho pateixen i que 
segons la ACNUR ( Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados) a finals de 2011, al 
món hi havia 42’5 milions de persones desplaçades 
forçosament, de les quals 15’2 milions eren refu-
giats.  Per altra banda, no hi ha dia que alguna 
notícia no faci referència a moviments migratoris 
deguts a conflictes actuals. Per tant està més que 
justificat i desgraciadament resulta de rabiosa 
actualitat la commemoració del dia del refugiat per 
tal que com a mínim en prenguem consciència i 
procurem ajudar a la mesura de les nostres possi-
bilitats a les diferents organitzacions que vetllen  
per la situació d’aquestes persones.

Hi ha però el que jo considero un altre tipus de 
refugiats que no entren a la definició estricta 
abans transcrita. Son els que podem anomenar 
emigrants econòmics. Aquests ja els tenim més 
propers i la seva existència sí que ens toca de ple 
veient el gran nombre de persones que perden la 
vida en el seu viatge  per aconseguir una vida 
millor o amb la situació dels que aconsegueixen 
arribar al que per ells seria la terra promesa.

Respecte als refugiats pròpiament dits i els 
emigrants econòmics només vull fer una reflexió: 
podria ser un de nosaltres qui es trobés en aques-
ta situació, doncs realment el lloc on hem nascut 
no l’hem triat nosaltres, ni molt menys, correspon 
a algun mèrit nostre. Per tant la conseqüència no 
pot ser altra que considerar-los i tractar-los com 
un més de nosaltres.
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23 de juny
Dia de les NN.UU. per a 
l'Administració Pública

Avui dia 23 de Juny es el dia de les NN.UU. per a 
l’Administració Publica.

L’Assemblea General de les NN.UU. estableix el 
dia del servei públic, per resolució del 7 de març 
del 2003, el 23 de Juny, encoratjant als estats 
membres a organitzar amb aquesta data actes 
especials per posar de relleu la contribució de 
l’Administració Pública al procés de desenvolupa-
ment.

Destacant la necessitat d’adoptar iniciatives de 
foment de les institucions, el desenvolupament 
dels recursos humans, la fortalesa de la gestió 
financera i l’aprofitament del potencial de la infor-
mació i la tecnologia.

Reitera que una Administració Pública responsa-
ble, eficient, eficaç i transparent, tant a nivell 
nacional com internacional, té un paper bàsic que 
desenvolupar en l’aplicació dels objectius pactats 
internacionalment. En aquest context subratlla la 
necessitat d’intensificar el foment de la capacitat 
administrativa i de la gestió del Sector Públic 
Nacional, en particular,en els països en desenvo-
lupament i en economies en transició.

S’ha creat el premi de NN.UU. al “Servicio Publico” 
que és el reconeixement internacional més presti-
giós a la excel•lència en el Sector Públic.

L’objectiu general del Premi es recompensar les 
contribucions creatives de les institucions del 
Servei Públic a millorar l’eficiència i sensibilitat de 
l’Administració Pública dels països de tot el món, a 
través d’un concurs anual,  i els premis 
s’entreguen el 23 de Juny de cada any.

El premi de les NN.UU. al servei públic intenta 
promoure el rol professional i la visibilitat del 
Servei Públic i té com a objectiu descobrir noves 
innovacions en la governança, motivar als funcio-
naris públics a promoure la innovació, engrandir 
la imatge del Servei Públic, millorar la confiança 
en el govern i recopilar i compartir pràctiques 

exitoses en la seva possible rèplica entre els 
països.

Finalment, fer esment de la Diputació de Barcelo-
na que ha estat premiada per les Nacions Unides 
per un projecte innovador en gestió Territorial.

El Sitxell ha estat guardonat en els premis de les 
Nacions Unides a l’Administració Pública (2012) 
amb el primer lloc dins de la categoria “Millora de 
la Gestió del coneixement de les Administracions 
Públiques”.

El Sitxell és el sistema d’Informació Territorial de 
la xarxa d’espais lliures, desenvolupada per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i l’anàlisi de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona. Aquest sistema d’informació Territorial 
SIT conté informació temàtica sobre els espais 
naturals i agraris de la Demarcació de Barcelona, 
en els àmbits de la geografia, la vegetació, els 
hàbitats, la fauna, l’ecologia de paisatge i les activi-
tats socioeconòmiques agràries.

Un bon exemple de la nostra Administració Públi-
ca que cal seguir. 
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12 d'agost
Dia internacional 
de la Joventut

L’Assembla General de l’ONU va declarar, el 1999, 
el dia 12 d’agost com a Dia Internacional de la 
Joventut, demanant la major participació possible 
dels governs i de la societat civils per tal de 
promoure i donar una àmplia difusió als progra-
mes d’acció mundial per als joves.

Les Nacions Unides defineixen “joventut” com a 
persona entre 15 i 24 anys, la qual cosa represen-
ta al voltant del 20% de la població mundial. La 
majoria d’aquest percentatge de joves viu en 
països en vies de desenvolupament i per tant 
estan condicionats per la manca de recursos: 
salut, educació, capacitació, treball i oportunitats 
econòmiques.

Des d’aquest organització internacional i concre-
tament en el programa d’acció mundial  per als 
joves, es van marcar 15 esferes d’actuació priori-
tàries, de les quals només ens referirem a unes 
quantes que ja, per elles mateixes, són prou signi-
ficatives:

La fam i la pobresa / La salut / L’educació / El 
treball /  El medi ambient /  L’ús inadequat de 
drogues /  Els joves i els conflictes armats /  La 
delinqüència juvenil /  El VIH/SIDA...

Si a tots aquests problemes crònics hi afegim els 
desastres causats per les darreres guerres a 
l’Orient Mitjà i la gran onada migratòria que han 
provocat, ens trobem enfront d’ un panorama 
ombrívol  que no permet l’optimisme.  És per tant 
ben necessari que les actuacions es duguin a 
terme amb la major urgència possible ja que el 
jovent, esperança del nostre  futur, es troba 
davant d’unes barreres difícils de superar.

En primer lloc, cal perseguir la pau perquè ens 
alliberi d’unes xacres causants de morts, 
patiments, fam, pors.. i l’establiment d’uns drets 
humans que fomentin el respecte cap a la perso-
na, la solidaritat, l’acceptació d’altres cultures i 
religions, el dret a la dignitat, a l’educació, a una 
alimentació suficient,a la feina,  i sobretot, al 
diàleg i la comprensió.

A continuació s’hauria de canalitzar el potencial de 
la joventut, apropant-nos a ella, escoltant-la, 
ajudant a què aconsegueixin els seus ideals, a què 
sàpiguen explotar les seves energies i la seva crea-
tivitat.

Cada dia coneixem casos de nois i noies, en els 
països que anomenem desenvolupats, de desen-
cís  preocupant, ja que després de nombrosos 
esforços per aconseguir una titulació, el panora-
ma laboral no s’adequa als estudis cursats,  
forçant-los a buscar nous horitzons en altres 
indrets.

Els adults hauríem de ser la guia dels joves, el seu 
bastó si ens necessiten, conductors d’experiència, 
però, especialment, com va dir el Secretari Gene-
ral de les Nacions Unides, “hauríem d’aprendre 
d’ells...” ja que tenen molt a ensenyar-nos.
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Dia Internacional 
de la Pau

Quan hem de dedicar un dia especial a qualsevol 
tema (Drets Humans, Dona, Infants, Pau...) és que 
hi ha quelcom que no acaba de rutllar bé, que hi ha 
una deficiència greu, referit al tema que volem 
rememorar.

Així el 21 de setembre commemorarem el Dia 
Internacional de la Pau que va ser instituït l’any 
1981 per l’Assemblea general de les Nacions 
Unides. Vol ser una jornada destinada a enfortir els 
ideals de pau i de no-violència.

Hauríem  de tenir en compte que la Pau que volem 
recordar sigui una Pau amb majúscules, no els 
“succedanis” que encara els més grans recordem 
amb els “25 años de paz” que vàrem “celebrar” 
durant el franquisme, o actualment els “70 años de 
paz” que recorda la nova moneda de Felip V. Quin 
sarcasme!  No hem no canviar mai el sentit de la 
paraula ja que aleshores el que fem serà 
prostituir-ne el seu significat real i correcte. Gene-
ralment entenem per falta de pau, les situacions de 
violència degut a les guerres o a les situacions 
polítiques de determinats països on la democràcia 
vertadera brilla per la seva absència, però si mirem 
el diccionari i busquem la definició veurem que diu 
“ Estat de tranquil•litat o quietud no torbat per 
fatics, molèsties, etc...”o “l’estat d’ànim tranquil, no 
torbat per la passió, l’ànsia, el temor, etc...” per tant 
cal tenir en compte que quan una persona no té 
feina, no pot portat el menjar a la taula o no té casa 
on acollir la família..., no pot tenir vertadera pau i 
per tant això són també vertaderes situacions 
greus de no-pau.  

Sense poder tenir cobertes les necessitats 
bàsiques de les persones no podem aspirar a la 
pau interior que cadascun de nosaltres  necessi-
tem i hem de constatar que la solució a aquests 
problemes s’ha de vehicular a través d’una molt 
bona justícia social, que no s’ha de confondre en 
beneficència. I aquí es on hi hem de treballar tots, 
institucions, polítics, societat civil, amb una visió 
generosa i justa que porti els mínims socials bàsics 
i necessaris a totes les persones.

Només així la pau arribarà a tothom i no només a 
uns quants escollits. I sobretot no s’ha d’evocar un 
dia l’any, sinó que hauríem, hem, de pretendre que 
els altres 364, també siguin veritables dies dedicats 
a la PAU, a la personal, i a la general dels pobles i 
les nacions. 
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08. NOTES DE PREMSA DEL FÒRUM DE SÍNDICS



Informe d’actuacions del Síndic Personer. Informe octubre 2014- octubre 2015 43

DIVERSITAT CULTURAL:
Hauran de tenir en compte les diverses sensibili-
tats, tipus de formació, maneres de pensar, etc. 
dels seus companys de govern.

DIÀLEG:
Serà absolutament necessari, entès com a 
conversa entre dues o més persones. Vull fer 
ressaltar el sentit bidireccional que tot diàleg 
comporta.

DESENVOLUPAMENT:
El respecte a la manera de ser  i de pensar de 
cadascú i el diàleg entre tots ha de comportar el 
desenvolupament de les polítiques necessàries 
per tal que els drets fonamentals de totes les 
persones siguin una realitat i s’aconsegueixi 
l’estabilitat necessària per a tot bon govern.

Penso que un treball de govern basat en els tres 
anteriors conceptes és el que espera tot ciutadà, 
sigui quin sigui el resultat de les urnes.

Els Síndics i Defensors 
locals de Catalunya 
presenten el VI Recull 
d’Informes al Parlament

Els Defensors municipals van atendre 
13.642 consultes i assessoraments i han 
tramitat un total de 2.737 queixes durant 
l’any 2013. Un 52% han estat tancades 
amb una resolució favorable als interes-
sos de la ciutadania. Els ajuntaments han 
acceptat un 60% de les recomanacions 
emeses.

BARCELONA, 12 DE GENER DE 2014 - El FòrumSD, 
l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i 
Defensores locals de Catalunya, ha presentat al 
Parlament de Catalunya el Vi Recull d’Informes 
corresponent a les actuacions de l’any 2013 en un 
acte que ha estat presidit per la M.H. Sra. Núria de 
Gispert. El Recull d’Informes presenta una visió 
global de les tasques realitzades pels síndics i 
defensors locals en tot l'any 2013 i pretén mostrar 
una visió conjunta més enllà de les actuacions que 
es fan a cada poble o ciutat.

L’acte de presentació s’ha celebrat al Parlament 
sota la presidència de la M.H. Sra. Núria de 
Gispert, presidenta del Parlament, l'Il·lm. Sr. 
Miquel Buch, president de l’Associació Catalana 
de Municipis, l'Il·lm. Sr. Xavier Amor, president de 
la Federació de Municipis de Catalunya i el Sr. 
Josep Giné Badia, síndic municipal de greuges de 
Lleida i president del FòrumSD. El Sr. Frederic 
Prieto, Ex Síndic municipal de Greuges de Cornellà 
ha presentat, dins el mateix acte, el llibre Sindic 
Municipal de Greuges: una proposta catalana en 
la defensa dels drets humans de Frederic Prieto i 
J. Antoni Martínez. A l’acte hi han assistit una 
important representació de Diputats i Diputades 
del Parlament així com alcaldes, regidors i regido-
res dels ajuntaments que tenen síndic o defensor 
municipal.

Els Síndics locals de Catalunya han fet un total 
de 17.254 actuacions durant l’any 2013
Els síndics i síndiques locals han fet un total de 
17.254 actuacions, entre consultes, les queixes de 
la ciutadania i les actuacions d'ofici. Les queixes 
tramitades han estat un total de 2.737 i 139 expe-
dients han estat fets com actuacions d'ofici. El 
52% de les queixes tramitades s'han tancat amb 
una resolució favorable als interessos de la ciuta-
dania, entre les resolucions estimades i les que 
s'han resolt mitjançant una solució amistosa. Cal 
fer palès que un 60% de les recomanacions 
emeses han estat acceptades totalment pels ajun-
taments i un 22% han rebut una acceptació 
parcial de la recomanació. Finalment, un 24% de 
les queixes s'han pogut solucionar directament 
amb una resolució amistosa.

Actuacions per matèries
El recull agrupa en tres grans blocs temàtics el 
conjunt de les actuacions dels síndics:

- Administració general. Aquest bloc temàtic recull 
les queixes registrades que tenen per objecte 
aspectes de procediment administratiu (manca 
de resposta, silenci administratiu, notificacions, 
incompliment de terminis...) i hisenda. L’Any 2013 
aquest àmbit temàtic va suposar el 33% de les 
queixes rebudes i destaquen les queixes sobre 
procediments sancionadors (40%) especialment 
en matèria de trànsit i mobilitat, seguits dels 
assumptes relacionats amb temes tributaris i de 
recaptació (21%). El 39% restant de les queixes 
corresponen a d'altres qüestions del procediment 
administratiu general entre els que hi ha també 
els expedients de responsabilitat patrimonial de 
l’administració.

- Territori. Aquest gran bloc temàtic va registrar el 
48% de les queixes de l’any 2013. Les queixes 
relatives a l'habitatge (22%), el manteniment i la 
mobilitat de la via pública (13%), les de medi 
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ambient i sorolls (15%), les obres i disciplina urba-
nística (12%) són els continguts més destacats 
atesos en aquest àmbit.

- Atenció a les persones. Aquest bloc representa el 
19% e les queixes de l’any 2013, i agrupa les àrees 
municipals que presten una atenció directa a les 
persones com són: Consum, Cultura, Educació, 
Esports, Salut Pública, Serveis Socials o Participa-
ció Ciutadana i Relacions amb la ciutadania. Els 
serveis socials municipals concentren la majoria 
de queixes rebudes d’aquest àmbit (45%), seguits 
de les actuacions en temes de cultura (15%), i 
relacions amb la  participació ciutadana (15%).

Conclusions:
Les principals actuacions dels síndics/defensors, 
són sobre matèries que afecten a la qualitat de 
vida de les persones per quant que els problemes 
afecten a la seva felicitat i el benestar econòmic i 
físic, com poden ser les mancances dels serveis 
bàsics, demandes de serveis socials, habitatge, 
impostos, taxes i tributs, entre d'altres i derivats, 
sens dubte, de la greu situació de crisi econòmica, 
social en que ens trobem els darrers anys.

Les actuacions i queixes que fan referència als 
àmbits de l'habitatge, el treball i els Serveis Socials 
segueix posant de manifest aquest impacte de la 
crisi en les persones que s'adrecen als defensors 
locals.

Els recursos públics, municipals o no, segueixen 
sent insuficients per poder atendre tota aquesta 
demanda de serveis i prestacions que afecta, 
especialment a col·lectius amb una especial 
vulnerabilitat, persones grans, dones soles, famí-
lies monoparentals i infants.

La ciutadania és cada cop més critica davant 
l'administració i més conscient dels seus drets. 
Sovint es pot constatar com l’exigència de 

l’Administració envers la ciutadania molt sovint és 
major que la que s’aplica a sí mateixa en el compli-
ment de les seves obligacions com a garant dels 
interessos públics i a complir amb una bona admi-
nistració.

El síndic/a municipal de greuges: una institu-
ció consolidada arreu del territori
Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen 
avui servei a un 52% de la població catalana (és a 
dir, 3.928.134 persones) i els podem trobar a un 
total de 41 pobles i ciutats del país.

El valor de la proximitat i la bona 
administració
La proximitat i el contacte directe amb la ciutada-
nia, el coneixement de la realitat local i la pròpia 
relació amb l'ajuntament, facilita als síndics i 
defensors locals una forma pròpia i singular 
d’exercir la seva funció i afavoreix la possibilitat de 
resoldre amb una solució amistosa un gran 
nombre de queixes. El defensor és així un instru-
ment més que pot garantir el bon govern i la bona 
administració. I especialment, a prop de les perso-
nes que pateixen amb més virulència la situació 
de crisi que seguim patint. 
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XXV anys de Sindicatures 
locals a Catalunya.
Lleida 25 i 26 de febrer 
de 2015

El FòrumSD commemora els XXV anys de la 
presència de síndicatures locals a Catalunya a 
Lleida, la primera ciutat que va recuperar, per a 
l'àmbit local aquesta institució.

La Llotja - Palau de congressos acollirà els 
propers dies 25 i 26 de febrer les jornades com-
memoració dels XXV anys de la presència de 
sindicatures locals a Catalunya. L’any 1990, Lleida 
recupera pel món local la institució del Síndic de 
Greuges, nomenant al Sr. Simeó Miquel com a 
primer síndic de La Paeria, tal com es reconeix en 
l'actualitat la definició d’un ombudsman: com una 
institució independent i separada de les respon-
sabilitats polítiques.

El programa de les jornades ha volgut donar la 
veu a alguns dels ex síndics i ex síndiques locals 
que compartiran les seves experiències en la 
creació de la institució als municipis catalans: Sra. 
Teresa Seseras, Sr. Rafael Armenteros i Sr. Santia-
go Vidal, ex defensors de Girona, Tiana i Sant Boi 
de Llobregat. També s'inclou la exposició de la 
realitat d'algunes de les sindicatures locals que hi 
ha a la resta de l'estat com són la Sra. M. Antonia 
Moreno, Defensora del Ciudadano de Paterna, la 
Sra. Elena Peraza, Defensora del Ciudadano de 
Candelaria i el Sr. Martin Gartziandia Síndico de 
Vitòria-Gasteiz que compartiran taula amb el Sr. 
Francisco Gutiérrez, ex defensor de Málaga, que 
ens exposarà també la situació de les sindicatu-
res locals a la seva comunitat.

Les entitats municipalistes, Federació de Munici-
pis de Catalunya, FMC, i l'Associació Catalana de 
Municipis, ACM, i els representants dels partits 
polítics tindran també el seu espai a les Jornades 
amb la presència del Sr. Xavier Amor, alcalde de 
Pineda, president de la FMC i representant del 
PSC; el Sr. Albert Batalla, alcalde de La Seu 
d'Urgell, membre de l'ACM i representant de CiU; 
la Sra. Sara Vilà, parlamentària i representant 
d'ICV; i el Sr. Bernat Solé, alcalde d'Agramunt i 

representant d'ERC a qui demanarem el seu posi-
cionament sobre la extensió de la institució als 
municipis.

Les experiències de les ciutats que fa temps que 
disposen de sindicatures locals també estaran 
presents a les Jornades amb la participació de la 
Sra. Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de 
Gramenet, el Sr. Carles Puigdemont, alcalde de 
Girona i el Sr. Jesús Gutiérrez, secretari de 
l'Ajuntament de Lleida qui ens aportaran la seva 
visió respecte el paper dels síndics com un meca-
nisme més de protecció, defensa i promoció dels 
drets de la ciutadania des de la proximitat de 
l'àmbit local. El contrapunt a la seva visió el 
donarà el Sr. Joan Barrera, síndic de greuges de 
Cornellà de Llobregat.

Per a la taula final de la Jornada, sota el títol de 
"present i futur de les sindicatures locals" comp-
tarem amb la presència del Sr. Carlos L. Consten-
la, president de l'Instituto Latinoamericano del 
Ombudsman i ex defensor de Vicente López 
(Argentina) i el Sr. Ramón Llorente, defensor de la 
ciutadania de Girona. Un cop finalitzades les 
seves intervencions hi haurà l'acte de reconeixe-
ment del FòrumSD als ex - síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals que també han 
estat convidats a aquesta celebració. 



Informe d’actuacions del Síndic Personer. Informe octubre 2014- octubre 2015 46

El Síndic de Mollet 
rep el reconeixement 
dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos li han fet el lliurament d'un diploma en 
la celebració del Dia de les Esquadres

El Síndic Personer de Mollet del Vallès, Sr. Vicenç 
Vilà, ha rebut el reconeixement en forma de diplo-
ma atorgat per la Comissaria dels Mossos 
d'Esquadra en la celebració del Dia de les Esqua-
dres de la Regió Policial Metropolitana Nord. En la 
fotografia el Sr. Vilà amb d'altres persones que han 
estat objecte de reconeixement.
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El Fòrum de Síndics i la 
Facultat de Dret de la 
UAB signen un acord de 
col·laboració

L’acord preveu, entre d’altres propostes, donar a 
conèixer la figura del defensor local en l’àmbit 
universitari

El FòrumSD, que agrupa als síndics/ques i 
defensors/es locals de Catalunya i la Facultat de 
Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) han signat un acord de col·laboració que 
permetrà la creació de coneixement, intercanvi 
d’experiències, suport tècnic i facilitarà assessora-
ment jurídic a les defensories locals.

El conveni, que inclou la possibilitat que estu-
diants que acaben els estudis de Dret puguin 
realitzar pràctiques a les oficines dels síndics 
locals, permetrà, a més, impulsar en l’àmbit 
acadèmic i a través del Servei d’Estudis i Dictà-
mens Jurídics (SEDIJ) de la facultat el coneixement 

d’aquesta figura a través d’activitats conjuntes, 
jornades de debat i estudis que promoguin la 
divulgació de l’activitat i la feina que realitzen els 
síndics de proximitat en els respectius municipis 
en defensa dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques de la ciutadania.

L’acord el van signar el president del FòrumSD, Sr. 
Ramon Llorente, i la degana de la Facultat de Dret 
de la UAB, Sra. Esther Zapater. A l'acte de signatu-
ra també hi van assistir el Sr. Joan Amenós Alamo, 
professor de Dret Administratiu, el Dr. Joan Lluís 
Pérez Francesch, professor de Dret Constitucio-
nal, el Sr. Joan Barrera, vicepresident del 
FòrumSD, la Sra. Miriam Cugat, membre del SEDIJ 
i el Sr. J. Antoni Martínez, administrador del 
FòrumSD.  
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Els síndics locals de 
Catalunya escullen al 
Sr. Ramón Llorente, com 
a president del FòrumSD

Ramón Llorente Varela, defensor de la 
ciutadania de Girona ha estat escollit pre-
sident del FòrumSD. El Sr. Joan Barrera, 
síndic de greuges de Cornellà de Llobre-
gat, ocuparà la vicepresidència. La Sra. 
Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, present en la cloenda de 
l'assemblea, ha felicitat al president per 
aquest nou compromís al capdavant de 
l’associació que dona suport a la tasca 
dels síndics i defensors locals de protec-
ció i defensa dels drets de les persones. El 
defensor de Santa Coloma, Sr. Fernando 
Oteros, amfitriò d'aquesta assemblea, 
mantindrà el seu lloc a la Junta com a 
vocal.

Al seu discurs de presentació del seu projecte per 
als propers dos anys de mandat com a president, 
el Sr. Llorente ha destacat que les sindicatures 
locals "no som instàncies jurídiques, ni un element 
o annex, o un apèndix més de la burocràcia muni-
cipal. No som ni jutges ni fiscals.  Acatem el dret i 
les normes, però en les nostres recomanacions, 
que no sentències, busquem la justícia i apliquem 
l’equitat, exercint la nostra autoritat en front del 
poder".

Quant al propi FòrumSD, ha destacat els objectius 
com a "...punt de trobada, d’intercanvi 
d’experiències, de col·laboració, de treball i forma-
ció en comú, per facilitar la nostra feina, millorar 
les nostres capacitats i fer més efectiva la defensa 
dels drets de les persones" sense voler ser cap 
sobreestructura ni grup de poder.

L'ex-president, Josep Giné, síndic de Lleida, s'ha 
acomiadat del càrrec de president amb la felicita-
ció de tots els membres de l'assemblea pel bon 
treball desenvolupat en aquesta darrera etapa. 
També s'han acomiadat de les seves responsabili-
tats a la Junta Directiva la Sra. Montserrat Moreno 
(Vilanova del Vallès), la Sra. M. Glòria Valeri 
(Vilafranca del Penedès) i el Sr. Vicenç Vilà (Mollet 
del Vallès).

La resta de components de la Junta directiva i 
membres de l’equip que presideix el Sr.  Ramón 
Llorente, són: Joan Barrera (vicepresident - Corne-
llà de Llobregat), Pere Pagès (secretari - Reus), 
Josep Ibars (tresorer - Vilanova i la Geltrú), i els 
vocals: Bertrand Hallé (Palafrugell), Carles Dalmau 
(Sant Boi de Llobregat), Rosa M. Sánchez 
(Igualada), Josep Giné (Lleida) i Fernando Oteros 
(Santa Coloma de Gramenet). 


