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La ciutat és, avui, l’espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. 

També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l’espai urbà de 

fronteres incertes apareixen totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, 

el menyspreu de les diferències culturals, mentre que, alhora, s’esbossen i es multi-

pliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.

La vida a la ciutat també ens imposa actualment l’obligació de precisar millor deter-

minats drets, ja que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa 

el reconeixement de nous drets: el respecte del medi ambient, la garantia d’una 

alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d’intercanvi i lleure, etc.

Fragment del pròleg de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 
la Ciutat, signada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’any 2003.





Contingut

1. Presentació .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6

2. Dades d’activitat .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 12 

 2.1. Tipus d’actuació ............................................................................................................................................................................................................................................................................................  12
 2.2. Iniciativa de les queixes .................................................................................................................................................................................................................................................. 12 
 2.3. Estat de les queixes ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 13
	 2.4.	Detall	de	les	actuacions	en	tràmit	a	final	d’any	....................................................................................................................... 13
	 2.5.	Tipologia	i	distribució	geogràfica	de	les	queixes	............................................................................................................. 14
 2.6. Comparació del volum de queixes amb la població dels barris .................................... 15

 2.7. Resultats indicadors de gestió ................................................................................................................................................................................................................ 16 

 2.8. Resultats enquesta d’avaluació del servei .................................................................................................................................................... 16  

3. Detall de les queixes .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17

4. Recomanacions i propostes ................................................................................................................................................................................................................................................. 28

 4.1. Recomanacions i propostes per al 2020 .......................................................................................................................................................... 28

 4.2. Seguiment de les recomanacions i propostes d’anys anteriors ................................................ 31

5. Relacions amb l’administració i la ciutadania ...................................................................................................................................................... 35 
 5.1. Corporació municipal ............................................................................................................................................................................................................................................................... 35

 5.2. Relacions amb altres grups d’interès .......................................................................................................................................................................... 36

 5.3. Altres sindicatures i defensories ................................................................................................................................................................................................... 36

6. El síndic personer a l’escola ................................................................................................................................................................................................................................................. 37 
 6.1. Programa “El síndic a l’escola” ............................................................................................................................................................................................................. 37

 6.2. Altres activitats escolars ........................................................................................................................................................................................................................................... 38

7. Les jornades del síndic personer ........................................................................................................................................................................................................................ 39

 7.1. Jornada sobre ètica i mitjans de comunicació ............................................................................................................................ 39

 7.2. Jornada sobre drets humans i salut mental ........................................................................................................................................ 40

8. Fòrum SD ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41 

9. Supervisió del Codi Ètic i de Bon Govern ......................................................................................................................................................................... 44

 9.1. Antecedents ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 44

 9.2. El Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern ................................................................................................................................. 44

	 9.3.	L’Oficina	de	compliment	normatiu	i	de	Bona	administració	.................................................. 45

 9.4. El sistema d’integritat institucional .................................................................................................................................................................................. 46

 9.5. Actuacions realitzades durant l’any 2019 ................................................................................................................................................... 47 
 9.6. Accions previstes per a l’any 2020 ................................................................................................................................................................................... 50

10. Altres activitats .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51

	 10.1.	Carta	de	Serveis	i	Bones	Pràctiques	de	l’oficina	del	síndic	personer	.......................... 51

 10.2. Ciutats Defensores dels Drets Humans ............................................................................................................................................................ 52

11. Comunicació ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 53

 11.1. Premsa, ràdio i televisió ................................................................................................................................................................................................................................................ 53

 11.2. Xarxes socials ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57

12. Documents i enllaços d’interès ................................................................................................................................................................................................................................. 58



1 Presentació

El síndic personer és la institució que té com a 

funció defensar els drets fonamentals i les lliber-

tats públiques dels veïns i veïnes de Mollet del 

Vallès, en les seves relacions amb l’ajuntament 

de la ciutat.

El síndic personer compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, 

i investiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici com les queixes formulades a 

petició de part.

El síndic personer és l’òrgan complementari de l’organització de l’ajuntament de 

Mollet del Vallès, que correspon al síndic municipal de greuges previst a l’article 

46.2b de la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya.

Els articles 144 i 145 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès recullen l’obligació de fer rendició de comptes un cop l’any per donar trans-

parència a les activitats desenvolupades pel síndic personer, tot posant a disposició 

de la ciutadania i els seus representants polítics la informació més rellevant de les 

actuacions dutes a termes al llarg de l’any.

En compliment d’aquestes disposicions presento l’Informe Anual 2019 que descriu 

les actuacions dutes a terme durant el darrer any en l’exercici de les meves res-

ponsabilitats. Es tracta d’un recull de les activitats més rellevants de la sindicatura 

per exercir la defensa dels drets de proximitat; divulgar, informar i orientar a les 

persones sobre els seus drets i deures; i difondre la figura del síndic personer com a 

garant del bon govern, la transparència i la bona administració en l’àmbit municipal.

Durant l’any 2019, l’Oficina del Síndic Personer ha realitzat un total de 166 actuacions, 

de les quals 60 queixes i 106 consultes, assessoraments i proveïment d’informació a 

la ciutadania. Aquest volum d’actuacions representa un augment del 15% respecte 

a l’any anterior, en que es van enregistrar 52 queixes i 93 consultes. 

A final d’exercici, hi havia 16 queixes en tràmit. D’aquestes, 6 queixes estaven pendents 

de resposta per part de l’Ajuntament, 5 pendents de resposta per part del Síndic de 

Greuges de Catalunya, i 5 més pendents de tràmit a l’Oficina del Síndic Personer.

Per que fa a la tipologia de les queixes rebudes durant l’any 2019 destaquen les 17 

que corresponen a Administració General (8 a tributs, 2 a sancions, 2 a responsabilitat 

patrimonial, 5 a temes diversos); 14 a l’àrea de Territori (5 relatives a habitatge, 4 a via 

pública, 3 a obres i llicències urbanístiques, 2 a medi ambient), i les 6 a serveis a les 
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persones (3 a serveis socials i 3 a salut pública). Les queixes restants corresponen 

a temàtiques alienes a les competències del síndic personer i, per tant, han estat 

derivades a altres instàncies (9 a sanitat, 6 a convivència, 5 a subministraments i 3 a 

altres conceptes).

En quant a la distribució	geogràfica, els barris amb més queixes són els que compten 

amb més població: Col·legis Nous (11 queixes), Plana Lledó (11), Estació de França (9), 

Centre (7), Can Pantiquet (4), Estació del Nord (4) i Santa Rosa (4), Can Borrell (3), 

Riera Seca (3) i Lourdes (1). Als barris de El Calderí, La Casilla i Gallecs no es van 

enregistrar queixes durant l’any 2019.

També es van rebre 3 queixes corresponent a altres municipis (Martorelles, Santa 

Coloma de Gramenet i Vilanova del Vallès, derivades al Síndic de Greuges de 

Catalunya la primera i als síndics de greuges municipals les altres dues.

A més de les queixes i consultes ateses durant l’any, l’oficina del síndic personer 

ha participat en un total de 241 activitats diverses (reunions externes, jornades, 

taules rodones, consells de participació, actes institucionals, etc...), de les quals 33 

corresponen a l’exercici de la presidència del Fòrum SD.

De l’experiència acumulada en la gestió de queixes i consultes per part de la ciu-

tadania, així com de la resta d’activitats desenvolupades per l’Oficina del Síndic 

Personer, en resulten un conjunt de recomanacions i propostes a l’Ajuntament de 

Mollet són les que s’exposen a continuació.

Recomanacions:

· Revisar la seguretat dels passos de vianants més freqüentats de la ciutat tot 

aplicant, si s’escau, millores en termes de visibilitat (p. ex.: senyalització horitzontal 

il·luminada amb balises led).

· Revisar els criteris d’actuació respecte als casos de fuites involuntàries en el servei 

públic de subministrament d’aigua potable.

· Fer campanya informativa adreçada als titulars de targetes d’aparcament per a 

discapacitats per recordar les normes d’aplicació , per donar a conèixer els seus 

drets i deures, i evitar així situacions d’indefensió per manca de coneixement de 

la normativa

· Revisar els criteris d’accés a zones de vianants tancades amb pilones hidràuliques, 

per a persones amb determinades necessitats especials.

Propostes:

· Contribuir, des de l’Oficina del Síndic Personer, a la localització dels ODS de l’Agenda 

2020 a Mollet, a través e la sensibilització i promoció dels objectius i de les seves 

metes, d’acord amb les especificitats de la ciutat.

· Incorporar l’Oficina del Síndic Personer al grup de treball per elaborar el Pla local 

de Civisme.
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· Posar en marxa un programa de presentacions la figura del síndic personer als 

treballadors municipals, per millorar el seu coneixement entre el col·lectiu, que 

permeti un millor aprofitament del servei.

El síndic personer fa un seguiment periòdic del procés d’implantació de les recomana-

cions i propostes fetes per la sindicatura. Pel que fa a les recomanacions formulades 

pel síndic personer en informes d’anys anteriors, pendents d’implementació a 31 de 

desembre de 2018, al llarg de l’any 2019 se n’han implantat tres, vuit es troben en curs, 

i una continua pendent d’implantar, d’acord amb aquest detall:

· Recomanacions implantades l’any 2019:

· Simplificació de tràmits en l’aportació de documentació a l’Ajuntament.

· Informació a la ciutadania durant el tràmit d’una queixa.

· Impulsar la regulació de la circulació de vehicles de mobilitat personal per la ciutat.

· Recomanacions en curs a 31 de desembre de 2019:

· Assegurar la resposta de l’ajuntament a totes les queixes.

· Implantació de cartes de serveis.

· Reforçar la presumpció de veracitat en les actuacions de la Policia municipal.

· Formació específica sobre el Codi Ètic per a nous càrrecs electes.

· Escurçar el termini de resposta de l’Ajuntament a les peticions d’informació del síndic 

personer.

· Estudiar la viabilitat de substituir sancions econòmiques per treballs per a la comunitat.

· Avançar en el procés de simplificació administrativa.

· Potenciar les mesures destinades a reduir les situacions d’exclusió residencial.

· Recomanacions pendents a 31 de desembre de 2019:

· Informar als interessats del termini legal de resolució i silenci administratiu i el seu sentit.

En el capítol de relacions amb els grups d’interès, el síndic personer ha mantingut, al 

llarg de l’any, diverses reunions amb els diferents responsables de la corporació muni-

cipal: alcalde i equip de govern, grups municipals, secretaria i diversos serveis, depar-

taments, oficines i instituts municipals. En quant a les relacions amb la ciutadania, el 

síndic ha mantingut reunions amb diverses associacions de veïns, entitats i col·lectius 

socials. També s’ha treballat amb altres sindicatures i defensories locals catalanes, amb 

l’objectiu d’intercanviar experiències i cercar solucions a problemàtiques comunes. En 

conjunt, s’han dut a terme 182 contactes de treball amb aquests col·lectius.

Sota el lema de “El síndic a l’escola”, es va treballar per difondre la figura del 

síndic personer i aprofundir en el coneixement dels drets i deures dels infants. 

Aquesta activitat va consistir en una vintena de sessions de treball amb quasi 

500 nens i nenes del cicle superior de primària de diverses escoles de Mollet (250 

alumnes durant el període gener-juny, del curs 2018-19, uns altres 250 alumnes 

entre setembre i desembre, del curs 2019-20). L’Oficina del Síndic va participar 

també en la Jornada sobre Mediació, celebrada el mes de maig amb 115 alumnes 

d’ESO de Mollet i amb el grup de mediació escolar de l’INS Vicenç Plantada el mes 
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de novembre. El síndic va donar dues conferències a l’INS Gallecs durant l’any 

2019: una el mes de setembre sobre Drets humans i inclusió social i l’altra el mes 

de desembre sobre la primera acollida a nouvinguts a Mollet.

Com en anys anteriors, l’Oficina del Síndic ha organitzat enguany dues Jornades sobre 

convivència i drets humans. La primera jornada va tenir lloc el mes de juny, sobre el 

tema “Ètica i mitjans de comunicació”, en la que van intervenir representants dels 

mitjans de comunicació locals i comarcals (Jordi Abayà de Mollet a Mà, Laura Ortíz 

de Som Mollet, Emma Balea de Ràdio Mollet i  Manel Carvajal de Vallès Visió), en una 

sessió moderada per Josep Rovirosa, periodista i professor de la UPF. La segona 

Jornada es va celebrar el mes de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels 

Drets Humans, i va tractar sobre “Drets humans i salut mental”. En aquesta sessió 

van dialogar en Josep Maria Solé, advocat i director de Support Girona i Antoni 

Corominas, psiquiatre i cap del servei de salut mental i addicions de la FSM.

Les activitats del Fòrum de síndics i defensors locals de Catalunya (Fòrum SD) 

van seguir a bon ritme al llarg de 2019. Com a fites més destacades, cal destacar 

les Assemblees Ordinària i Extraordinària del mes de febrer i una altra Assemblea 

Extraordinària el mes de juny en que es va aprovar una modificació i actualització 

dels estatus de l’associació. Dins del programa formatiu, comentar els tres Tallers 

(març, juny o octubre) i la Jornada de Formació del mes de novembre. També, 

els contactes amb els diferents grups polítics per demanar suport a la promoció i 

implantació de la figura del síndic de greuges municipal. A nivell internacional, el 

mes de maig es va constituir a l’Argentina l’Alianza Global del Ombudsperson Local 

(AGOL), per treballar conjuntament la problemàtica de la defensa dels drets de 

proximitat, iniciativa a la que el Fòrum SD dona el seu suport.

L’activitat com a Comissionat d’ètica pública i bon govern de l’Ajuntament durant 

l’any 2019 ha consistit en fer un seguiment de les tasques dutes a terme per l’admi-

nistració municipal de cara a consolidar i potenciar el compliment del Codi Ètic i de 

Bon Govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. També, s’ha modificat l’organigrama 

municipal creant un àmbit específic responsable del compliment normatiu i la bona 

administració, assignant aquestes funcions als Serveis Jurídics municipals, per raó de 

la seva especialitat. En l’àmbit de les actuacions directes del comissionat, s’han gestio-

nat dues denúncies per presumptes imprecisions en l’ús del qualificatiu “master” en la 

descripció de la formació acadèmica publicada en el portal de transparència relatives 

a dos regidors municipals. La cèl·lula d’innovació  ETIVA, orientada al canvi cultural de 

l’organització, basat en els valors i l’ètica pública, ha continuat durant el 2019 el seu 

programa d’activitats entre el que destaca la iniciativa “12 mesos, 12 valors”.

La Carta de Serveis i Bones Pràctiques de l’oficina del síndic personer va entrar 

en funcionament a partir del dia 1 de gener de 2019. Consisteix en un conjunt de 

compromisos que es mesuren mitjançant sengles indicadors obtinguts bé per via 

electrònica, bé a través d’una enquesta de percepció sobre la qualitat del servei que 

responen les persones ateses a l’Oficina del Síndic. Els resultats d’aquest primer any 
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de funcionament són positius (4,8 sobre 5) i han permès identificar i analitzar els 

casos en que s’han incomplert alguns dels compromisos adquirits (6 incompliments 

sobre 166 actuacions en quant a temps d’espera per obtenir entrevista amb el síndic 

i 7 sobre 60 queixes en quant al temps de resposta). 

Pel que fa a la Comunicació, la presència del síndic als mitjans de comunicació 

locals durant l’any 2019 va estar en línia amb els nivells assolits l’any anterior desta-

cant, per la seva regularitat, la publicació d’un article mensual a la revista 4 Cantons 

i  les referències a les activitats organitzades per l’Oficina del Síndic. El mes de març 

de 2019 es va posar en marxa un compte a Instagram, completant d’aquesta manera 

la presència del síndic a les xarxes socials iniciada l’any anterior amb comptes a 

Twitter i Facebook. En tots els casos, es tracta de millorar el coneixement de la 

ciutadania sobre la figura del síndic personer, les seves funcions i activitats.

Abans d’acabar, vull expressar, en primer lloc, el meu agraïment a l’equip de l’Ofi-

cina del Síndic, per la seva dedicació i l’esforç sostingut al llarg de l’any que, durant 

el 2019, s’ha hagut de multiplicar per absorbir l’excés d’activitat derivat de l’exercici 

de la presidència de Fòrum a càrrec del síndic personer. També vull fer extensiu 

el meu agraïment a tots aquells treballadors municipals que, amb la seva actitud 

i compromís, han contribuït al bon funcionament de la sindicatura. Finalment, un 

darrer agraïment als càrrecs electes pel seu suport i per la defensa de la institució. 

Finalment, com en anys anteriors, vull demanar disculpes a totes les persones 

que, havent dipositat la seva confiança en el síndic personer, no han vist satisfetes 

les seves expectatives. Malgrat els esforços realitzats des de l’Oficina de Síndic, 

no sempre s’ha aconseguit allò que esperaven les persones que han posat en les 

nostres mans la defensa dels seus interessos. Però, un any més, vull fer una crida 

a la ciutadania perquè faci ús dels serveis del síndic personer, fent-nos arribar les 

seves queixes i reclamacions, perquè allò que no es reclama ja està perdut.

Tot això, amb el compromís de seguir treballant perquè l’Oficina del Síndic sigui 

un instrument al servei de la millora del govern de la ciutat i la defensa dels drets 

de la ciutadania de Mollet.

Moltes gràcies,

 

Lluís Martínez Camps

Síndic Personer

Mollet del Vallès, 10 de febrer de 2020
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Durant l’any 2019, l’Oficina del Síndic Personer ha realitzat un total de 417 activitats. 

En la taula es mostra el desglossament segons el tipus d’activitat realitzada, i la 

seva evolució durant els darrers quatre anys.

Iniciativa de les queixes 2.2

En el gràfic següent es pot observar la distribució per raó de sexe, col·lectius, d’ofici, i 

el percentatge que representa cadascú sobre el número total de queixes presentades 

durant aquest període a l’Oficina del Síndic Personer.
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En el següent esquema es pot observar el detall de les queixes tramitades durant 

l’any 2019 i el seu estat de tràmit al finalitzar el període. 

En el següent esquema es pot observar en quina institució es troben les queixes 

pendents de tramitar al finalitzar l’any 2019.
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Tipologia i distribució geogràfica de les queixes2.5
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En la taula següent es pot veure la distribució per barri de les queixes rebudes 

durant l’any 2019, així com la seva tipologia.
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Distribució de
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Queixes

en total**

11

11
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3

1

4

(**) Als barris de El Calderí, La Casilla i Gallecs        
       no s’han enregistrat queixes durant l’any 2019.

(*) Inclou una queixa de Martorelles (derivada  
      al SGC), una de Sta. Coloma de Gramenet 
      i una de Vilanova del Vallès (derivades als 
      síndics de greuges municipals respectius).

3*

Comparació del volum de queixes amb la població dels barris2.6

En el gràfic següent es pot observar la comparació entre el volum de queixes i el 

número d’habitants per cada barri.
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En el gràfic següent es pot observar els resultats detallats de l’enquesta d’avaluació 

realitzada durant el primer semestre de l’any 2019. 

Resultats enquesta d’avaluació del servei2.8

Facilitat per
establir contacte

Facilitat per
concertar visita
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Informació rebuda
durant la visita
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En la taula següent es pot observar el resultat dels indicadors de gestió durant l’any 2019. 

Resultats indicadors de gestió2.7
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des de la recepció de l’informe

Indicador: aplicació informàticaCompromís



En aquest apartat es pot llegir un resum de les 60 queixes tramitades a l’Oficina del 

Síndic Personer durant l’any 2019, tot respectant les dades personals i confidencials 

de les persones que s’han dirigit a aquesta oficina.

Expedient 1/19 · Subministrament
La persona interessada manifesta una queixa en relació a l’assetjament comercial 

d’una companyia telefònica. Es recomana exposar la queixa en l’Oficina Municipal 

de Consum i si persisteixen els fets s’explica la possibilitat de fer arribar la queixa 

al Síndic de Greuges de Catalunya, que és qui té les competències per actuar en 

referència a queixes de companyies subministradores. 

Estat: Queixa no admesa.

Expedient 2/19 · Convivència
Petició d’intervenció en relació a un problema de convivència entre veïns. Es deriva el 

cas al Servei de Relacions amb Comunitat i Mediació de la Policia Municipal. El servei 

de mediació es fa càrrec del cas. S’informa a la persona interessada. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 3/19 · Sanitat
Persona que trasllada queixa al síndic en relació al desacord amb el temps d’espera 

per a la intervenció pendent amb el servei de Traumatologia de l’Hospital de Mollet. 

Es trasllada queixa a l’Hospital i ens informen que ja s’han posat en contacte amb 

la persona interessada i que ja ha estat informada del dia i hora de la intervenció 

quirúrgica. S’informa a la persona interessada.

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 4/19 · Mobilitat i accessibilitat
Queixa formulada per manca de resposta a la sol·licitud presentada davant de 

l’Ajuntament on es sol·licitava una targeta d’aparcament. Es sol·licita informació 

a l’Ajuntament i els serveis tècnics ens informen que ja ha fet arribat notificació 

de la resolució, la qual ha estat denegada per no complir els requisits que marca 

la Generalitat de Catalunya per tenir la targeta provisional. S’informa a la persona 

interessada. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 5/19 · Responsabilitat patrimonial
Queixa formulada per manca de resposta a la sol·licitud presentada davant de 

l’Ajuntament d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Sis dies més tard, la 

persona interessada ens informa que ja ha rebut la notificació de la resolució que 

dona resposta a aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial. Es dona per 

finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 6/19 · Sanitat
Persona que trasllada queixa al síndic en relació al desacord amb el temps d’espera 

i els canvis en la programació de visites amb el servei d’Urologia de l’Hospital de 
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3 Detall de les queixes



Mollet. Es trasllada queixa a l’Hospital i ens informen que ja s’han posat en contacte amb 

la persona interessada per donar les explicacions pertinents sobre el cas. S’informa a la 

persona interessada.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 7/19 · Accés informació
Queixa formulada per manca de resposta a la sol·licitud presentada davant de l’Ajun-

tament on es demanava l’accés a la informació relativa a les multes de trànsit que 

l’Ajuntament ha incoat entre els anys 2012 i 2017. Es sol·licita informació a l’Ajuntament. 

Estat: Actuació en tràmit. 

Expedient 8/19 · Salut Pública 

Petició d’intervenció en relació a la plaga de paneroles, que la persona interessada 

sospita que el focus de la plaga és un habitatge de la comunitat. Es trasllada queixa als 

serveis municipals i el tècnic municipal es posa en contacte amb la persona interessada 

per tal de poder fer les comprovacions corresponents.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 9/19 · Subministrament
Petició referida a la llarga espera de la instal·lació del comptador definitiu del 

subministrament de gas. Es deriva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, que 

ens informa que ha informat i donat resposta a la persona interessada. Es donen 

per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 10/19 · Convivència - Serveis socials
Petició d’intervenció del síndic en un problema veïnal. Es trasllada el cas a serveis 

socials de l’Ajuntament de Mollet, que es fan càrrec i estan portant a terme les actuacions 

pertinents. S’informa a la persona interessada i es donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 11/19 · Responsabilitat patrimonial 
Queixa en relació a la desestimació de la sol·licitud de responsabilitat patrimonial 

a un centre d’esports d’aquesta ciutat. El cas està pendent de resolució judicial 

per la qual cosa no s’admet a tràmit la queixa. 

Estat: Queixa no admesa.

Expedient 12/19 · Habitatge
Petició d’intervenció del síndic en relació a uns problemes amb la llogatera d’un 

habitatge, propietat de la persona interessada. Es deriva el cas al Servei de Relacions 

amb Comunitat i Mediació de la Policia Municipal. El servei de mediació es fa càrrec 

del cas. S’informa a la persona interessada.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 13/19 · Habitatge
Queixa formulada per manca de resposta a la sol·licitud presentada davant de 

l’Ajuntament on aportava documentació requerida per tal de poder accedir a un 
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habitatge de protecció oficial. Es sol·licita informació a l’Ajuntament i els serveis 

tècnics en informen ja s’ha procedit a efectuar el tràmit d’inscriure a la persona 

interessada al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial (RSHPO) 

atès que la sol·licitud ha estat revisada i compleix els requisits per ser inscrita, i que 

en breu la família rebrà notificació comunicant aquest fet. S’informa a la persona 

interessada i es donen per finalitzades les actuacions.  

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 14/19 · Subministrament
Petició referida a la llarga espera de la instal·lació del comptador definitiu del 

subministrament de gas, i que, en el moment de la presentació de la queixa, es 

trobava a l’Ajuntament per manca de signatura d’una resolució d’autorització de 

llicència. Es sol·licita informació a l’Ajuntament i els serveis tècnics municipals en 

informen que la resolució ja ha estat signada i notificada. Queda pendent certificar 

la instal·lació per un tècnic especialista en aquest servei i que la companyia submi-

nistradora realitzi l’alta del servei de l’habitatge. S’informa a la persona interessada 

i es donen per finalitzades les actuacions. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 15/19 · Sanitat
Petició d’intervenció del síndic referida al problema de salut d’un familiar. Es deriva 

queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.

Estat: Actuació en tràmit. 

Expedient 16/19 · Convivència
Petició d’intervenció del síndic en un problema veïnal. Es posa en coneixement de la 

Policia Municipal perquè facin les actuacions que creguin oportunes, ja que des de 

l’Oficina del Síndic no es pot admetre la queixa perquè hi ha una denúncia feta.

Estat: Queixa no admesa.

Expedient 17/19 · Convivència
Queixa formulada en relació als sorolls derivats de la càrrega i descàrrega que 

realitzen els transportistes d’una activitat comercial. S’informa a la persona que 

interessada que la sol·licitud presentada davant l’Ajuntament on exposava aquests 

fets, està dins del termini per tal de ser contestada, d’acord amb la norma reguladora 

del procediment, per la qual cosa no s’admet a tràmit la queixa.

Estat: Queixa no admesa.

Expedient 18/19 · Educació
Persona que formula queixa en relació a la disconformitat amb l’atenció de la 

persona que està coordinant un tema escolar d’un infant. Es sol·licita informació i 

es manté una reunió amb les tècniques municipals del Servei de Serveis Socials i 

de l’Institut Municipal d’Educació, on es conclou que hi estan treballant amb tots 

els recursos que tenen disponibles. Es trasllada la informació a la interessada i es 

recomana que sol·liciti una reunió amb el centre escolar perquè puguin traslladar 

la seva disconformitat i es puguin trobar noves solucions. Ens cas de continuar amb 
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el problema l’Oficina del Síndic s’ofereix per traslladar el cas al Síndic de Greuges de 

Catalunya que és qui té les competències en casos relacionats amb ensenyament.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 19/19 · Seguretat Ciutadana
La persona interessada sol·licita la intervenció del síndic perquè no està d’acord 

amb l’expedient sancionador per estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per a 

l’ús exclusiu de minusvàlids, per no tenir visible la targeta d’aparcament per a persones 

amb disminució, quan ha anat a recollir el titular de la targeta (no conductor). Es 

demana informació a l’Ajuntament i no es pot detectar indicis d’irregularitat en l’actuació 

de l’administració. Això i tot, s’informa a la persona interessada de que es farà una 

recomanació perquè es revisi la normativa per poder valorar una modificació perquè 

es tingui en compte aquests casos. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 20/19 · Sanitat
Persona que trasllada queixa al síndic en relació a l’anul·lació de la visita del serveis 

d’urologia de l’Hospital de Mollet i la demora en la reprogramació de la mateixa. Es 

trasllada queixa a l’Hospital i ens informen que ja s’han posat en contacte amb la 

persona interessada per la programació de la visita. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 21/19 · Mobilitat i accessibilitat
Queixa formulada per manca de resposta a una sol·licitud de previsió d’instal·lació 

d’unes pilones en la via pública, que es va presentar davant l’Ajuntament. El passat 

mes de maig s’instal·len les pilones. S’informa a la persona interessada i es donen 

per tancades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 22/19 · Tributs 
Queixa formulada per manca de resposta al recurs de reposició presentat davant 

de l’Ajuntament, en referència al pagament de l’impost de béns immobles i al paga-

ment d’unes taxes d’escombraries. Es sol·licita informació a l’Ajuntament.

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 23/19 · Activitats
Queixa formulada per manca de resposta a unes sol·licituds presentades davant 

l’Ajuntament on es demanava una còpia de la llicència d’activitat d’un comerç. 

Es sol·licita informació a l’Ajuntament i ens informen que ja s’ha donat resposta a 

la persona interessada. Així se l’informe des de l’Oficina del Síndic Personer i es 

donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 24/19 · Convivència
Petició d’intervenció del síndic en relació a l’ocupació d’un habitatge i la connexió il·legal 

a la xarxa elèctrica. Es posa en coneixement dels serveis tècnics de l’Ajuntament i 
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de la Policia Municipal de Mollet, els quals ens informen que han pogut comprovar la 

connexió il·legal a la xarxa elèctrica i que s’han instruït diligències al jutjat. S’informa a 

la persona interessada i es donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 25/19 · Serveis socials
Persona que manifesta que rebia uns ajuts d’aliments que actualment els ha deixar 

de percebre. Es sol·licita informació als serveis tècnics municipals. Ens informen que 

la família ha manifestat que no es necessita aquest ajut i que estan en tràmit d’una 

residencia de respir. Es cita a la persona interessada a l’Oficina del Síndic Personer i 

se l’informa verbalment.  

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 26/19 · Convivència
Petició d’intervenció del síndic en relació a problemes de sorolls davant d’un habitatge. 

Es manté entrevista amb el servei de la Policia Municipal de Mollet, que un cop fetes les 

comprovacions corresponents, ens informen que s’estan fent una sèrie d’actuacions 

derivades de les propostes que van sortir en una reunió establerta amb la regidoria 

corresponent, i un grup de veïns afectats. Aquestes propostes van ser comunicades 

a la persona interessada via telefònica i per escrit. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 27/19 · Habitatge
Queixa formulada per manca de resposta a una sol·licitud presentada davant l’Ajun-

tament on s’havia presentat documentació complementària per adjuntar a la sol·licitud 

de l’Ajut de Lloguer Just de la Generalitat de Catalunya. Es sol·licita informació 

a l’Ajuntament i els serveis tècnics municipals ens informen que, un cop feta la 

consulta a l’Agència Catalana d’Habitatge, aquesta informa que el departament ja 

va enviar la retrocessió de pagament i que a finals de mes la persona interessada 

haurà de tenir ingressat part de l’ajut al seu compte bancari. S’informa a la persona 

interessada de com està el tràmit i redirigint-la a l’Ajuntament en cas que no s’efectués 

el pagament de l’ajut perquè els serveis tècnics puguin fer les reclamacions pertinents. 

Es donen per finalitzades les actuacions. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 28/19 · Serveis econòmics - Accés informació
Petició d’intervenció del síndic personer per manca de resposta a una sol·licitud 

presentada davant l’Ajuntament on es demanava una documentació envers uns 

dubtes d’una informació econòmica. Es sol·licita informació a l’Ajuntament.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 29/19 · Paisatge Urbà
Queixa formulada per manca de resposta a una sol·licitud presentada davant l’Ajun-

tament on s’exposava l’existència d’arrels d’arbres del carrer al jardí de l’habitatge. 

Es sol·licita informació als serveis tècnics municipals i ens informen que l’Ajuntament 

instal·larà barreres antiarrels en l’arbre més proper a l’habitatge afectat, tot i que 
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les mesures de protecció respecte als agents exteriors són pròpies de l’edificació. 

L’execució d’aquesta actuació està prevista durant el mes de juliol. S’informa a la 

persona interessada i es donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 30/19 · Habitatge
Queixa formulada per manca de resposta de l’Ajuntament a unes sol·licituds on es 

demanava entrevista amb una regidoria per parlar d’un tema d’un habitatge buit.  

Es sol·licita informació a l’Ajuntament.  

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 31/19 · Sanitat 
Persona que trasllada queixa al síndic en relació al desacord amb una sèrie d’actuacions 

de l’Hospital de Mollet del Vallès. En l’entrevista es comenta amb la persona interessada 

que es traslladarà la queixa a l’Hospital. Després de l’entrevista es rep una trucada d’una 

tècnica de l’equip del Síndic de Greuges de Catalunya on comunica que la persona 

interessada ha presentat queixa, a través de la seu electrònica, en referència als 

mateixos fets. S’informa a la persona interessada que es suspèn les actuacions 

donat que la Institució del Síndic de Greuges de Catalunya se’n farà càrrec.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 32/19 · Renda Garantida de la Ciutadania
Persona que trasllada queixa al síndic en relació a la manca de resposta al recurs 

d’alçada contra la resolució de l’expedient mitjançant el qual sol·licitava la Renda 

Garantida de la Ciutadania. Es deriva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, que 

ens informa que ha recomanat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

que adopti les mesures oportunes per agilitar l’estudi de les al·legacions i de la docu-

mentació presentada per la persona interessada, i per resoldre al més aviat possible 

el recurs d’alçada que va presentar. Així s’ha informat a la promotora de la queixa, 

restant a l’espera que el Departament doni resposta a aquestes recomanacions.

Estat: Actuació en tràmit. 

Expedient 33/19 · Convivència
Petició d’intervenció del síndic personer per manca de resposta a una sol·licitud 

presentada davant l’Ajuntament on s’exposava l’augment de soroll per l’activitat 

d’una indústria, amb el conseqüent augment de la contaminació acústica, i que 

això provoca molèsties considerables tant de dia com de nit, provocant trastorns 

de son i de la pròpia salut de les persones implicades. Es sol·licita informació a 

l’Ajuntament i ens informen que s’ha fet arribar, a la persona interessada, notificació 

escrita on s’explica les actuacions fetes i les previstes en breu. S’informa a la promotora 

de la queixa i es donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 34/19 · Responsabilitat patrimonial 
Queixa formulada per manca de resposta a la sol·licitud presentada davant de 

l’Ajuntament on es presentava una reclamació de responsabilitat patrimonial. Es 
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sol·licita informació a l’Ajuntament i ens informen que s’ha iniciat l’expedient de 

responsabilitat patrimonial. Que s’ha emès informe en relació a la reclamació pre-

sentada, per part del tècnic municipal i que està pendent que s’emeti informe on 

es suggereixi el sentit de la resolució de la reclamació, tràmit que es notificarà a 

la persona interessada perquè pugui fer les al·legacions oportunes. S’informa a la 

persona interessada de l’estat del tràmit i es demana que en el termini d’un mes 

ens comuniqui si ha rebut o no la notificació per donar per tancades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 35/19 · Salut pública
Petició d’intervenció del síndic en relació a una bassa d’aigües fecals, en un terreny pre-

sumptament de titularitat municipal, com a conseqüència d’una fuita en un col·lector de 

la zona. Es trasllada queixa a l’Ajuntament, que ens informen que s’ha efectuat un tracta-

ment per mosquits per una empresa de control de plagues, i s’ha passat avís als serveis 

municipals corresponents per tal que es procedeixi a la reparació de la fuita i la neteja de la 

vegetació per a poder fer un tractament més efectiu. S’informa a la persona interessada i 

es demana que si en un temps prudencial continua la fuita em mantingui informat. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 36/19 · Sanitat
Persona que trasllada queixa al síndic en relació al desacord amb el canvi de 

programació d’una prova mèdica al mes de setembre, ja que la visita de control 

amb el servei d’oftalmologia la té programada el mes de juliol. Es trasllada queixa a 

l’Hospital i ens informen que ja s’han posat en contacte amb la persona interessada, 

així com que ja s’ha realitzat aquesta prova mèdica abans de la visita de control 

amb el servei d’oftalmologia. S’informa a la persona interessada.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 37/19 · Tributs - Impostos 
Persona que trasllada queixa al síndic referida a la sol·licitud que l’Agència Tributària 

de Catalunya acatés la jurisprudència creada per la Sentència del Tribunal Suprem 

3634/2018, de 9 d’octubre, i que procedeixi al retorn de les quantitats tributades indegu-

dament en concepte d’Actes Jurídics Documentals. Es deriva queixa al Síndic de Greu-

ges de Catalunya que es posa en contacte amb la persona interessada per informa-la 

que, en aquest cas, és necessari que s’adreci la sol·licitud a l’Administració corresponent. 

Així mateix se l’informa que, en els cas que l’Administració no doni resposta en un termini 

de 6 mesos, o no estigui d’acord amb la resposta rebuda, es pot posar en contacte amb 

la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, que actuarà en conseqüència. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 38/19 · Subministraments
Persona que trasllada queixa al síndic per l’elevat import d’una factura d’aigua, degut 

a l’existència d’una fuita d’aigua subterrània a l’exterior d’un local, no detectada. 

La persona interessada ha fet gestions amb l’empresa de subministrament per reduir 

l’import de la factura i aquesta ha acceptar a fer una reducció del 20% de l’import 
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total, tot i així la quantitat a pagar és molt elevada, especialment al tractar-se d’un 

establiment comercial amb consum habituals molt reduïts. Donat que aquesta 

bonificació és la màxima que contempla l’ordenança municipal, considero que, en 

situacions com aquesta i en altres similars que es puguin produir, caldria incrementa 

el percentatge de bonificació per evitar causar un perjudici excessiu tenint en compte que 

el consum facturat per fuita ha estat involuntari i que el titular del subministrament no s’ha 

aprofitat de l’aigua que ha perdut. Aquesta consideració la trasllado a l’Ajuntament com 

a recomanació perquè es valorin les modificacions oportunes a les ordenances fiscals de 

cara a l’any 2020 i excepcionalment, es pugui aplicar ja a aquest cas.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 39/19 · Tributs - Preus públics
Queixa formulada per manca de resposta a una sol·licitud presentada davant de 

l’Ajuntament on es sol·licita el no cobrament del rebut corresponent al segon 

semestre d’un curs, el qual es va donar de baixa durant el mes de desembre. Es 

sol·licita informació a l’Ajuntament. 

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 40/19 · Seguretat ciutadana - Sancions 

Petició d’intervenció del síndic en relació amb unes sancions imposades, per l’Ajun-

tament de Mollet, derivades d’uns fets incorreguts amb uns gossos considerats po-

tencialment perillosos, i dels quals no va poder aportar la llicència per la tinença de 

gossos potencialment perillosos, en el moment dels fets, ni acreditar la disposició 

d’assegurança de responsabilitat civil, ni el cens al Registre d’animals de companyia 

de l’Ajuntament de Mollet. Es sol·licita còpia de l’expedient a l’Ajuntament i revisat 

l’expedient no es pot detectar signes d’actuació irregular per part de l’administració, ja 

que tot i que posteriorment va tramitar i presentar aquesta documentació, per regular 

la situació dels gossos, el dia que es van produir els fets no es disposava de llicència 

per la tinença d’animals perillosos i aquesta no es trobaven censat, així com tampoc va 

acreditar tenir concertada una assegurança de responsabilitat civil anterior a la data 

dels fets. S’informa a la persona interessada i es donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 41/19 · Sanitat 
Persona que trasllada queixa al síndic referida al possible error en una intervenció 

quirúrgica  realitzada a l’Hospital de Mollet. Es trasllada queixa al centre sanitari i 

ens informen que s’han posat en contacte amb la persona interessada donant-li 

l’explicació i informació pertinent, i que ja l’han tornat a citar. 

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 42/19 · Tresoreria de la Seguretat Social
Queixa formulada en referència a la sol·licitud de compensació parcial del deute per pres-

tacions indegudament percebudes amb un nou reconeixement. Es deriva queixa al Síndic 

de Greuges de Catalunya, qui ens comunica que l’ha derivada al Defensor del Pueblo.

Estat: Actuació en tràmit.
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Expedient 43/19 · Habitatge
Petició d’intervenció del síndic en relació a la paralització d’un desnonament d’un 

habitatge de la propietat de la persona interessada i que està ocupat. Un cop revisada 

la documentació, s’informa a la persona que no es pot admetre la queixa perquè 

l’expedient està pendent de resolució judicial.

Estat: Queixa no admesa. 

Expedient 44/19 · Tributs
Queixa formula per manca de resposta a una sol·licitud presentada davant de l’Ajuntament 

on es sol·licita l’anul·lació d’unes taxes i de l’impost de béns immobles d’un local que ja no 

és de la propietat de la persona interessada. Es sol·licita informació a l’Ajuntament i ens 

informen que l’expedient està en tràmit, en espera que la persona promotora de la queixa 

entregui la placa de gual, requisit indispensable per poder seguir endavant i que així se li 

ha fet saber. S’informa a la persona interessada i es donen per finalitzades les actuacions.

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 45/19 · Habitatge
Petició d’intervenció del síndic en referència a la citació judicial en relació a l’ocupació 

d’un habitatge. Un cop revisada la documentació, s’informa a la persona que no es 

pot admetre la queixa perquè l’expedient està pendent de resolució judicial.

Estat: Queixa no admesa. 

Expedient 46/19 · Convivència 

Queixa per sorolls de la terrassa d’un bar, incompliment d’horaris i altres irregularitats, 

verificades parcialment per efectius de la Policia Municipal desplaçats al lloc dels fets 

en diverses ocasions, a requeriment de l’interessat. Se li recomana formular queixa oficial 

a l’Ajuntament a fi de poder coordinar l’acció dels diferents departaments municipals 

amb competències sobre aquests fets. 

Estat: Actuació finalitzada. 

Expedient 47/19 · Sanitat
Persona que formula queixa al síndic referida a la demora en el tractament mèdic 

derivat del protocol existent en el Servei Català de la Salut. Es deriva queixa al 

Síndic de Greuges de Catalunya.

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 48/19 · Sanitat pública
Queixa presentada pel veí d’un habitatge contigu a un pis desocupat i en estat d’aban-

donament, que genera la presència de rates i males olors. Malgrat haver sol·licitat una 

intervenció dels serveis municipals de sanitat pública en dues ocasions, no ha obtingut 

cap resposta. El síndic reclama a l’Ajuntament que doni resposta urgent a les queixes 

formulades i prengui les mesures que siguin necessàries per resoldre la situació.

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 49/19 · Serveis socials
Queixa per la denegació d’empadronament, fet que comporta la impossibilitat 
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d’accedir als ajuts socials als quals creuen tenir dret per complir la resta de condi-

cions. L’Ajuntament respon al síndic que no disposa de protocols específics pels 

casos d’ocupacions irregulars o de persones sense domicili fix, i que la denegació 

és deguda a l’aplicació de la normativa i la jurisprudència aplicable. El síndic farà 

una recomanació a l’Ajuntament sobre el tema de l’empadronament. 

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 50/19 · Activitats
Queixa per manca de resposta dels serveis municipals a una sol·licitud d’un establiment 

per modificar l’ocupació actual de la via pública amb una terrassa per un sistema 

tancament amb una carpa mòbil plegable. Des de l’Oficina del Síndic Personer es 

reclama resposta del servei municipal corresponent.

Estat: Actuació en tràmit 

Expedient 51/19 · Convivència
Queixa relativa a problemes de convivència generats per les activitats d’uns veïns. 

Es contacta amb la Policia Municipal, que està al corrent de la problemàtica, però 

que tornaran a parlar amb la persona demandant per informar-lo de les accions 

que tenen previst desenvolupar en la zona afectada.

Estat: Actuació finalitzada.

Expedient 52/19 · Correus
Queixa per deficiències del servei de Correus. L’interessat farà arribar a l’Oficina del 

Síndic documentació relacionada amb els fets que vol denunciar i, a continuació aquesta 

derivarà la reclamació al Síndic de Greuges de Catalunya. Al tancament d’aquest 

Informe, es troba pendent de rebre la documentació anunciada pel demandant.

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 53/19 · Tributs
Reclamació de devolució de l’import de la matrícula satisfeta a l’Escola de Música 

ja que els canvis produïts en la programació de les classes inicialment prevista, van 

provocar que la filla de la persona interessada no pogués assistir-hi. Després de 

presentar la baixa voluntària de l’Escola de Música, la persona demandant va rebre 

dels serveis de recaptació municipal una ordre d’embargament per l’impagament 

de les quotes girades corresponents a les primeres mensualitats del curs. El síndic 

reclama la revisió de l’expedient i rep una resposta raonada de l’Ajuntament amb 

arguments suficients per denegar la petició formulada per la persona que reclama. 

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 54/19 · Via pública
Queixa per desacord amb la resposta rebuda de l’Ajuntament denegant la petició 

d’unes targetes d’accés a una zona de vianants protegida amb pilones per poder 

deixar les seves filles a la llar d’infants que està ubicada dins de la zona de vialitat 

protegida. El síndic farà una recomanació a l’Ajuntament perquè s’analitzi aquesta 

problemàtica i s’estudiï una solució al problema plantejat. 

Estat: Actuació finalitzada.
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Expedient 55/19 · Via pública
Queixa per manca de resposta municipal a la sol·licitud d’una llicència de gual. 

L’Oficina del Síndic demana explicacions a l’Ajuntament per la manca de resposta 

i l’insta a contestar a la major brevetat possible, atès el temps que ha transcorregut 

des de la petició. 

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 56/19 · Subministraments
Queixa per manca de resposta d’una companyia telefònica a la petició feta pel 

reclamant sobre uns imports indeguts, la devolució dels quals demana. Es dona 

trasllat de la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. 

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 57/19 · Tributs
Es demana la devolució d’un dipòsit d’obres i la corresponent liquidació tributària, 

reclamada sense resultat. Des de l’Oficina del Síndic es demana informació a 

l’Ajuntament per saber si s’ha donat resposta a la persona interessada o, en cas 

contrari, els motius que han provocat la demora en donar resposta. 

Estat: Actuació en tràmit.

Expedient 58/19 · Tributs
Petició de devolució de l’import cobrat en excés en la liquidació de l’Impost sobre 

Béns immobles (IBI) no contestada pels serveis de recaptació municipals. Atès el 

poc temps transcorregut des de la petició a l’Ajuntament, el síndic no accepta a 

tràmit la queixa, i informa a l’interessat que, en cas de persistir la manca de resposta 

es posi novament en contacte amb la seva Oficina. 

Estat: Queixa no admesa.

Expedient 59/19 · Administració general
Queixa pel cobrament indegut dels drets d’autor per part de la Sociedad general de 

Autores y Editores (SGAE) a un centre d’estètica. El demandant te previst formular 

una al·legació mitjançant el seu advocat. El síndic l’informa que no pot acceptar el 

cas, donada la voluntat expressa de la persona afectada d’iniciar la via judicial. 

Estat: Queixa no admesa.

Expedient 60/19 · Sanitat
Queixa per la no concessió d’un informe mèdic sobre l’estat en que es troba el genoll 

del que va ser operat que permeti a l’interessat acreditar davant la seva empresa la 

seva incapacitat per continuar fent la feina que ha fet fins ara i demanar un trasllat a 

un altre departament. Atès que la persona està empadronada a Vilanova del Vallès, 

es dona trasllat de l’expedient al Síndic de Greuges d’aquest municipi. 

Estat: Actuació finalitzada.



La raó de ser primordial d’una sindicatura municipal és la gestió de les queixes sobre la 

vulneració de certs drets ciutadans per part de l’Administració local i neix de la voluntat 

d’aquesta de sotmetre’s a un control de qualitat extern pel que fa a la protecció dels drets 

de les persones. Aquesta funció de control resulta especialment rellevant pel que fa als 

drets de proximitat, aquells que fan de la ciutat un espai de convivència entre iguals.

Però la tasca d’un síndic o síndica no acaba aquí. Les relacions amb l’Administració 

local poden també adoptar fórmules basades en la col·laboració mútua entre amb-

dues parts. Tan important és l’exercici de la funció de control abans comentada com 

la formulació de recomanacions, suggeriments o propostes per millorar transparència 

i eficàcia municipals, la qualitat dels serveis públics, el funcionament administratiu o 

per evitar perjudicis a la ciutadania.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat reconeix que les sin-

dicatures locals no han de limitar la seva activitat a garantir els drets de la ciutadania 

que hagin estat malmesos per l’actuació municipal, sinó que també han de treballar 

en la prevenció de la vulneració d’aquests drets. És a dir, que els síndics hem tenir en 

compte la necessitat d’adoptar mesures preventives en les nostres actuacions.

Les recomanacions que el síndic personer formula a l’Administració no tenen caràcter 

executiu, ni poden modificar resolucions administratives però, en canvi, tenen la virtut 

d’anar més enllà dels problemes concrets i subjectius de la ciutadania, arribant a 

plantejar qüestions de tipus més general o global. D’aquesta manera, la recomanació 

ha d’intentar resoldre tant el problema de la persona que ha interposat la queixa 

concreta com evitar que aquest problema es pugui reproduir en el futur.

ISeguretat dels passos de vianants
La nostra ciutat ha ser distingida l’any 2019 amb un premi en reconeixement a la tasca 

en prevenció de sinistres varis a través de l’educació i la mobilitat segura i sostenible. 

Al mateix temps, en declaracions als mitjans de comunicació el 

mes d’octubre passat, la Policia Municipal informava que, des 

d’un accident mortal que va tenir lloc l’any 2007, no hi ha 

hagut cap víctima mortal en els 10 quilòmetres quadrats 

del nucli urbà de Mollet.

Per mantenir aquesta situació de privilegi, cal no 

abaixar la guàrdia i reforçar tant com sigui possible 

les mesures preventives, especialment aquelles que 

tenen a veure amb la seguretat de les persones. Afor-

tunadament, la tecnologia a l’abast permet disposar de 

sistemes cada vegada més efectius per a la prevenció 

d’accidents i, en aquest sentit, un element clau és el que 

representen els passos de vianants dins del nucli urbà.
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4 Recomanacions i propostes

Revisar 

la seguretat dels 

passos de vianants més 

freqüentats de la ciutat tot 

aplicant, si s’escau, millores 

en termes de visibilitat

(p. ex.: senyalització

horitzontal il·luminada 

amb balises led).

Recomanacions i propostes per al 20204.1

Recomanació
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IFacturació especial en casos de fuita d’aigua involuntària
Una fuita involuntària en un subministrament d’aigua sol comportar 

la facturació d’un consum elevat en termes de volum d’aigua, 

que pot arribar a ser desproporcionat del punt de vista econòmic 

a causa de la progressivitat de les tarifes de subministrament. 

Les tarifes especials que s’apliquen actualment no son suficients 

per corregir aquesta desproporció.

Per això es fa necessari estudiar noves fórmules perquè, 

en casos de fuites imprevisibles en la xarxa domiciliària que 

provoquin un excés involuntari de consum d’aigua, l’aplicació 

de les tarifes d’ús d’aigua no impliqui que la ciutadania hagi 

de satisfer imports exagerats.

IGestió targetes d’aparcament per a discapacitats
En ocasions, la persona titular de la targeta que autoritza a 

estacionar el vehicle en una zona reservada no con-

dueix i, per això, necessita de l’auxili d’un tercer 

(normalment, un familiar directe) que vagi a 

recollir-la per dur-la a un indret determinat 

(p. ex.: a l’ambulatori o a l’hospital).

La targeta té caràcter intransferible, per la 

qual cosa només pot tenir-la el seu titular. 

Això fa que, des del moment en que el familiar 

o tercera persona estaciona el vehicle en la 

zona reservada fins el moment en que titular 

i acompanyant tornen a pujar al vehicle, no es 

pugui exhibir la targeta que acredita aquest dret. 

Això podria donar lloc a la formulació de denúncia 

al conductor del vehicle estacionat, al no poder exhibir 

el títol acreditatiu del dret.

IAccés a carrers amb prioritat per a vianants, protegits amb pilones 
El dret a disposar d’una targeta d’accés a un carrer reservat a vianants es limita 

a aquelles persones que poden acreditar ser propietaris o llogaters d’un habitatge, 

d’un local o d’un aparcament amb entrada des de l’esmentat carrer.

Això fa que la persona interessada hagi de sol·licitar a l’Ajuntament una targe-

ta per obrir les pilones hidràuliques d’accés, amb caràcter gratuït, o mitjançant 

l’abonament de la taxa corresponent en cas necessitar una segona targeta, o 

degut a la seva pèrdua o deteriorament.

Revisar els 

criteris d’actuació 

respecte als casos de 

fuites involuntàries en el 

servei públic de submi-

nistrament d’aigua 

potable.

Fer campanya

informativa adreçada 

als titulars de targetes de 

discapacitats per recordar 

normes d’aplicació per donar

a conèixer els seus drets i deu-

res, i evitar així situacions 

d’indefensió per manca de 

coneixement de la 

normativa.

Recomanació

Recomanació
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Hi ha determinades persones que, tot i no complir les 

condicions exigides per a la concessió de la targeta, 

tenen necessitat d’accedir a aquests espais de forma 

habitual, per exemple, per deixar o recollir els seus 

fills petits a l’escola bressol que hi ha dins d’aquesta zona 

protegida, i per a les que caldria arbitrar una alternativa 

que els permetés satisfer aquesta necessitat.

IL’Agenda 2030 en les activitats del síndic personer 
Correspon als ajuntaments la responsabilitat d’aterrar l’Agenda 2030 a la realitat local, 

ja que més enllà de l’objectiu número 11 sobre ciutats sostenibles, tots els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) tenen metes que afecten directament a les 

comunitats locals. De fet, un 80% d’aquests són de competència 

municipal. Per això, l’Agenda s’ha convertit en una oportunitat per 

orientar les polítiques locals i posar a prova el paper dels muni-

cipis en la lluita contra les desigualtats i la pobresa, i la seva 

capacitat d’adoptar les mesures de proximitat necessàries 

per fer front a l’emergència climàtica.

Però els ODS també han de ser contemplats dels 

d’una perspectiva de drets humans, perquè es reforcen 

mútuament i es poden interpretar com les dues cares 

d’una mateixa moneda. D’una banda, els drets humans 

ofereixen un marc legalment vinculant i una orientació per 

a l’execució de l’Agenda 2030. D’altra banda, els ODS s’han 

d’assolir respectant la legislació internacional en matèria de 

drets humans. El trasllat a nivell local comporta tenir presents, en 

primera instància, els drets de proximitat en l’execució de l’Agenda.

IIncorporar	l’Oficina	del	Síndic	Personer	al	grup	de	treball	
Iper elaborar el Pla local de Civisme

L’Ajuntament de Mollet treballa en l’elaboració d’un Pla local de 

Civisme amb un pla de treball participatiu per a l’impuls del civisme 

a la ciutat amb la coordinació i metodologia de la Diputació de 

Barcelona, que tutelarà les diferents fases i farà de pont amb 

municipis i experiències que han implementat i aconseguit més 

civisme al seus territoris. Existeix la voluntat d’integrar totes 

les visions possibles per enriquir l’enfocament del Pla, singular-

ment tots aquells que tenen a veure amb els drets i deures de la 

ciutadania des de la visió transversal en la qual estan implicats 

diversos serveis municipals, i obert a la participació ciutadana.

Contribuir, 

des	de	l’Oficina	

del Síndic Personer, en 

la localització dels ODS de 

l’Agenda2030 a Mollet del Vallès, 

a través de la sensibilització i 

promoció dels objectius i de 

les seves metes, d’acord amb 

els contextos i necessitats 

específiques	de	la	

ciutat.

Revisar

els criteris d’accés 

a zones de vianants 

tancades amb pilones 

hidràuliques, per a

persones amb deter-

minades necessitats

especials.

Recomanació

Proposta

Incorporar 

l’Oficina	del	Síndic	

Personer al grup de 

treball per elaborar

el Pla local de 

Civisme.

Proposta
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IInformació a la ciutadania
Idurant el tràmit d’una queixa

IDifondre	la	figura	del	síndic	personar	entre	els	treballadors	municipals	
Per la seva condició d’instrument al servei de la defensa 

dels drets de la ciutadania i del bon govern mu-

nicipal, la figura del síndic personer és de gran 

importància en el funcionament d’aquesta ins-

titució. Més encara, quan la seva activitat no 

es limita a  tenir un paper reactiu, sinó que dis-

posa de competències i facultats per actuar 

proactivament i també de forma preventiva.

Malgrat la seva manca de poder executiu, 

el síndic personer compta amb un recurs 

tan efectiu en la pràctica com és la capacitat 

d’emetre recomanacions i propostes d’actuació 

municipal, que es poden traduir en una millora del 

servei per a la ciutadania.

Seguiment de les recomanacions i propostes d’anys anteriors4.2

ISimplificació	dels	tràmits	en
Il’aportació de documentació

Posar en 

marxa un programa 

de presentacions de la 

figura	del	síndic	personer	

als treballadors municipals, 

per millorar el seu coneixe-

ment entre el col·lectiu, que 

permeti	un	millor	aprofi-

tament del servei.

Proposta

Revisar els 

procediments en 

virtut dels quals es reque-

reix, a la persona que realitza 

un tràmit amb l’Ajuntament, a 

aportar documentació elaborada 

per qualsevol administració 

pública que sigui accessible 

a través de bases de dades 

existents.

Estat: implantada

Establir els 

mecanismes ne-

cessaris per assegurar 

que, quan la resposta a una 

queixa es demori més enllà 

d’un cert termini de temps 

raonable, s’informi a qui ha 

promogut la queixa de 

l’estat en que es troba 

l’expedient.

Estat: implantada
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IAssegurar la resposta de
Il’ajuntament a totes les queixes

IRegulació de la circulació
Ide patinets elèctrics i assimilats 

Actualitzar 

l’Ordenança de Con-

vivència i de la Via Pública, 

a	fi	de	regular	la	circulació	dels	

VMP, en aspectes com ara l’espai 

pel que poden circular (calçades, 

carril-bici, voreres), la velocitat 

màxima a que poden desplaçar-se, 

l’obligació per als usuaris de pro-

tegir-se amb casc, les zones 

habilitades per a estacio-

nar, entre altres.

Estat: implantada

Adaptar els 

procediments de treball 

administratiu per tal d’evitar 

que cap queixa es quedi sense res-

posta per part dels serveis municipals. 

En el suposat cas que la complexitat del 

tema requerís una anàlisi exhaustiva i pro-

funda que demorés en excés la resposta, 

els serveis municipals haurien de con-

tactar amb la persona interessada per 

fer-la partícip de les circumstàncies, 

i informant-la de l’estat en que es 

troba la tramitació de la

seva queixa.

Estat: en curs

IReforçar la presumpció de
Ila veracitat de les actuacions
Ide la Policia Municipal

IImplantació de
Ila Carta de Serveis 

Iniciar el 

procés d’adopció 

de Cartes de Serveis 

als diferents àmbits 

que componen

l’administració 

municipal.

Estat: en curs

Dotar els 

agents de la 

policia municipal amb 

eines	de	verificació	d’in-

fraccions que permetin 

acreditar de forma 

fefaent l’evidència 

de la infracció.

Estat: en curs
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IEscurçar els terminis de resposta
Ial síndic personer

IFormació	específica	del	Codi	Ètic		
Iper a nous càrrecs electes

Incloure en 

el pla d’acollida per 

a nous càrrecs electes 

uns mòduls de formació 

específica	sobre	el	marc	

d’integritat institucional 

(codi ètic i de bon govern, 

sistemes de prevenció,

canals, circuïts i procedi-

ments d’actuació).

Estat: en curs

ISimplificació	de	procediments	
Iadministratius en la tramitació 
Id’ajuts socials

ITreball social en substitució
Ide sancions econòmiques

Estudiar 

la viabilitat social i 

econòmica d’estendre als 

ciutadans i ciutadanes majors 

d’edat la execució de treballs o 

la	prestació	de	serveis	en	benefici		

a la comunitat en substitució,

total o parcial, de les sancions 

econòmiques que se’ls pugui

imposar en casos d’infracció de 

l’Ordenança de Convivència 

i de la Via Pública.

Estat: en curs

Establir els 

mecanismes de con-

trol necessaris per asse-

gurar que, llevat d’indicació 

en contrari, es doni resposta 

a	les	peticions	de	l’Oficina	del	

Síndic en el termini de 15 dies 

establert en l’article 133 

del Reglament Orgànic 

Municipal.

Estat: en curs

Avançar en 

el	procés	de	simplifi-

cació	administrativa,	unificar	

les convocatòries per a diferents 

tipus d’ajuts (per exemple, els ajusts 

de	l’IBI),	unificar	criteris	de	valoració	

econòmica per a l’accés a diferents ajuts, 

i avançar en sistemes de gestió de docu-

mentació compartida de les prestacions 

dels diferents departaments munici-

pals, per tal de facilitar la consulta a 

bases de dades homogènies, amb 

l’objectiu d’avançar cap a una 

finestreta	única.

Estat: en curs
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IInformar a la ciutadania sobre 
Iel termini legal de resolució
Ii silenci administratiu

IPromoció d’habitatge social

Que mitjançant 

l’Oficina	Municipal	d’Ha-

bitatge, es segueixi treballant  

per limitar, tant com sigui possible, 

les dramàtiques situacions d’exclusió 

residencial de persones en situació de 

vulnerabilitat, empadronades a Mollet, 

sigui per la via d’acords amb les 

entitats bancàries per promoure el 

lloguer d’habitatges buits o dina-

mitzant el mercat privat de llo-

guer creant les condicions 

més favorables.

Estat: en curs

Informar 

a la persona que 

formula una queixa 

davant	l’Oficina	d’Atenció	

Ciutadana del termini legal 

de resolució i silenci admi-

nistratiu (i el seu efecte), 

d’acord amb el procedi-

ment administratiu que 

correspongui.

Estat: pendent



Al llarg de l’any, des de l’Oficina del Síndic  s’han mantingut reunions de treball i 

trobades amb responsables de diferents associacions i entitats de la ciutat, serveis 

tècnics municipals i grups polítics amb representació a l’ajuntament de Mollet.

El dia 18 de febrer de 2019, el síndic personer va presentar el seu Informe Anual 2018 

en un Ple extraordinari convocat per l’ajuntament, en el que va fer una exposició dels 

fets més rellevants enregistrats en l’activitat de l’Oficina del Síndic al llarg dels darrers 

dotze mesos. Prèviament, el dia 14 de febrer, s’havia fet la presentació a la Junta de 

Portaveus.

Al llarg de l’any, el síndic va mantenir quatre 

reunions de treball amb l’Alcaldia (gener, abril, 

juliol i novembre), per tractar del funcionament 

de l’oficina, la gestió de les queixes i consultes 

de la ciutadania i per fer seguiment de la implantació 

de les recomanacions i propostes recollides en 

l’Informe Anual de l’any anterior.

Pel que fa als grups polítics amb representació al 

Ple, el síndic s’entrevistà amb regidors de l’equip 

de govern així com amb portaveus i representants 

dels grups municipals. 

També es van fer reunions de treball amb la Secretaria municipal, la Gerència, el 

Gabinet d’alcaldia, la Direcció de Desenvolupament Econòmic i Urbà, el Servei de 

Disciplina Urbanística, el Servei Jurídic, el Servei d’Organització, Administració 

Electrònica i Recursos Humans, el Servei de Territori, els Serveis Socials, Sanitat i 

Salut Pública, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, l’Institut Municipal d’Educació, el 

departament de Premsa i Comunicació, etc.
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5 Relacions amb l’administració
i la ciutadania

Corporació municipal5.1

Ple de presentació
de l’Informe anual 2018. 
Febrer 2019
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En l’àmbit de les entitats socials, el síndic va mantenir reunions de treball amb 

diversos grups d’interès de la ciutat, l’Assemblea Local de Creu Roja Mollet, i  

participà en la reunió del Consell de Ciutat de Mollet del Vallès i les del Consell de 

Participació Ciutadana de la Fundació Sanitària Mollet.

Pel que fa referència als cossos de seguretat, el síndic personer ha mantingut reunions 

de treball amb els comandaments de la Policia Municipal de Mollet, el Servei de 

Relacions amb la Comunitat i Mediació de la Policia Municipal i els agents cívics.

Durant l’any 2019, el síndic personer va estar present en el Consell Consultiu Ciutadà 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), així com en el procés participatiu 

que es va dur a terme.

La Comissió d’Immigració, que reuneix a nombrosos tècnics i entitats socials, treballa 

per promoure la integració i la interculturalitat a la ciutat. Des de setembre de 2018 

la Comissió s’ha organitzat en dos grups de Treball: el de Joves i Infància en Risc, i el 

d’Interculturalitat i Diversitat.

El grup de treball d’Interculturalitat i Diversitat 

s’ha plantejat donar continuïtat al treball de la 

Xarxa Antirumors que va començar el síndic 

en 2017. En aquest sentit s’està treballant en 

una exposició que doni visibilitat a la diversitat 

de persones i cultures que conviuen a Mollet.

Sigui pel desenvolupament ordinari de la tasca de síndic local o per la seva condició 

de president de Fòrum SD, el síndic personer ha mantingut relacions i ha intervingut 

en diversos actes organitzats per altres sindicatures i defensories.

El mes de setembre, el síndic personer, com a president, i la síndica de Barcelona, 

com a vicepresidenta del Fòrum SD, es va reunir amb el Síndic de Greuges de 

Catalunya i el seu adjunt general, per tracta sobre temes d’interès comú.

Al llarg de l’any, el síndic personer ha mantingut reunions de treball, assistit a pre-

sentacions d’informes o preses de possessió d’altres col·legues, com ara els síndics 

o les síndiques de San Cugat del Vallès (març), Santa Coloma de Gramenet (març), 

Vilafranca del Penedès (març), Terrassa (març) i Lleida (octubre).

El mes de juny, juntament amb altres defensories locals, el síndic personer va parti-

cipar en la jornada sobre els Principis de Venècia, relatius a la promoció i protecció 

de la institució de l’ombudsman a nivell estatal, regional i local,  que va tenir lloc a 

Madrid, organitzada pel Defensor del Pueblo.

Relacions amb altres grups d’interès5.2

Altres sindicatures i defensories5.3



A partir de l’experiència del treball desenvolupat pel Consell dels Infants de Mollet 

(CIM), i atesa la bona acollida que va tenir entre l’alumnat i els i les docents, i amb 

l’objectiu de donar continuïtat a l’experiència del CIM, l’Oficina del Síndic Personer 

va decidir impulsar un programa educatiu adreçat als nens i nenes del cicle superior 

de primària, basat en els conceptes dels drets i deures dels infants.

Amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació, l’Oficina del Síndic va estructurar un 

mòdul de 50 minuts en el que es desenvolupen tres conceptes: el síndic personer, 

com a defensor dels drets de la ciutadania de Mollet; els drets dels infants, i els 

deures associats a aquests drets.

Es tracta d’una introducció general als conceptes amb un contingut teòric i pràctic 

en el que els nens i nenes de 5è i 6è de Primària fan la seva primera incursió en la 

temàtica dels drets i deures. Per complementar la sessió, al final de la mateixa es 

reparteix a cada nen i nena un exemplar de la Convenció dels Drets de l’Infant, 

proclamada per les Nacions Unides l’any 1989.

En la primera edició del programa, que va tenir lloc el curs 2018-2019, van participar 

sis escoles de Mollet (Can Besora, Montseny, El Bosc, Sant Gervasi, Lestonnac, Sant 

Jordi), amb un total de 400 alumnes.

A la segona edició, corresponent al curs 2019-2020, es van inscriure nou escoles 

(Anselm Clavé, Col·legis Nous, Can Besora, Cal Músic, Federico García Lorca, El Bosc, 

Lestonnac i Sant Gervasi), amb una previsió de 500 alumnes al llarg del curs.
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6 El síndic personer a l’escola

Programa “El síndic a l’escola”6.1

El síndic amb alumnes de l’Escola Cal Músic



El mes de maig, l’Ajuntament de Mollet juntament amb el Departament d’Ensenya-

ment i diferents instituts i escoles de la ciutat va organitzar la VIII Jornada de Mediació 

Escolar en la que el síndic personer va per una presentació titulada “Parlem de 

rumors”, en la que va posar de manifest la importància de combatre les falses 

notícies i els rumors que malmeten la convivència ciutadana.

Com en anys anteriors, el síndic personer va 

ser convidat a donar la conferència inaugural 

del curs 2019-2020 a un centenar d’alumnes 

de l’especialitat d’integració social de l’INS 

Gallecs. 

El mes de novembre, l’INS Gallecs va con-

vidar el síndic a donar una conferència sobre 

“Drets humans i inclusió social” als i les alumnes 

del mòdul de Primera Acollida del Cicle Formatiu 

de Grau Superior d’Integració Social.

També, per tercer any consecutiu, el síndic 

personer va dedicar una sessió monogràfica 

a explicar les seves funcions i activitats a un 

grup de mediadors escolars de l’INS Vicenç 

Plantada de la ciutat.
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Altres activitats escolars6.2

Cartell de la jornada sobre mediació 
escolar



L’any 2019 l’Oficina del Síndic Personer va organitzar dues jornades, procurant 

abordar problemàtiques d’actualitat i d’interès per a la ciutadania, combinant temes 

relacionats amb l’ètica i els valors amb altres sobre drets humans, i convidant a 

experts coneixedors de la matèria a exposar els seus arguments.

La jornada dedicada a l’ètica als mitjans de comunicació va estar especialment 

dedicada a la premsa, ràdio i televisió locals, partint del que reconeix la Declaració 

Universal dels Drets Humans, de que tota persona té dret a cercar, rebre i difondre 

informacions i idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

En un moment en que la postveritat i les notícies falses competeixen amb la infor-

mació veraç, els periodistes són una peça clau per garantir aquest dret. Però cal 

que l’ètica professional sigui en veritable motor de l’activitat periodística, tant en 

els grans mitjans com en la premsa de proximitat.

Aquesta jornada, celebrada el dia 2 de maig de 2019, al Centre Cultural La Marineta, 

va comptar amb la participació de quatre periodistes de mitjans locals: Jordi Abayà, 

cap de redacció de Mollet a Mà, Emma Balea, cap de programes de Ràdio Mollet, 

Manel Carvajal, gerent de Vallès Visió, i Laura Ortiz, directora de SomMollet. La 

conducció de l’acte anà a càrrec de Josep Rovirosa, periodista, professor a la 

Universitat Pompeu Fabra i vocal del Consell de la Informació de Catalunya.

Durant el debat, es van tractar temes molt diversos, entre ells el risc l’atraure audiència 

com una prioritat per a tota mena de mitjans, tan privats com públics; la necessitat de 

distingir clarament entre informació i opinió, que no sempre queda suficientment clara; 

el perill que suposen les xarxes socials des del punt de vista de no contrastar les infor-

macions tal com habitualment es fa en els mitjans tradicionals; i l’impacte de les noves 

tecnologies i els espais multimèdia, com factors en general positius.
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7 Les jornades del síndic personer

Jornada sobre ètica i mitjans de comunicació7.1

Debat amb
representants
de mitjans locals
de comunicació



La jornada, vuitena de les organitzades pel sín-

dic personer, tingué lloc el dia 10 de desembre 

de 2019, al Centre Cultural La Marineta, coinci-

dint amb el 71è aniversari de l’aprovació i pro-

clamació de la Declaració Universal dels Drets 

Humans per part de l’Assemblea General de 

Nacions Unides. Nombrosos experts conside-

ren que per garantir els drets de les persones 

amb diagnòstic de salut mental és necessari 

un canvi del model actual en el qual l’usuari és 

l’objecte de la política i cura assistencial, a un 

nou model en el qual sigui subjecte dels drets.

Nacions Unides ha reconegut recentment que 

les persones amb discapacitat psicosocial i 

les persones amb problemes de salut mental 

pateixen discriminacions, prejudicis, abusos o 

tractaments que no respecten la seva auto-

nomia, voluntat i preferències. Una resolució 

recent d’aquest organisme internacional con-

clou que, per combatre aquestes violacions, 

cal que els serveis relacionats amb la salut 

mental s’ajustin a les normes internacionals 

existents en matèria de drets humans.

Amb aquesta nova Jornada es va pretendre analitzar, entre altres aspectes rellevants, 

el canvi de paradigma que suposa el fet d’incorporar la perspectiva de drets humans 

en els serveis de salut mental, de la mà de dos professionals experts en la matèria: 

l’advocat Pep Solé, especialitzat en gestió de serveis públics, consultor internacional 

en matèria de drets humans i discapacitat, i director de la Fundació Tutelar Girona 

(Support Girona), i el doctor en medicina i cirurgia, Antoni Corominas, especialista en 

psiquiatria, cap de servei de salut mental i addiccions de la Fundació Sanitària Mollet, 

i expert en cooperació internacional per al desenvolupament.

La jornada va concloure amb un reconeixement de la necessitat d’una nova mirada 

que impliqui més col·laboració i més consens a l’hora de tractar les malalties mentals. 

Segons Pep Solé, la capacitat jurídica per prendre decisions, l’abús de l’internament 

involuntari o l’administració de medicaments en l’àmbit clínic sense en consentiment 

del pacient són aspectes a reconsiderar en un futur immediat a la llum de les noves 

disposicions legals. Antoni Corominas va reconèixer que, en l’àmbit de la salut mental, 

els drets humans a vegades són vulnerats de forma involuntària, degut a les inèrcies 

que els mateixos professionals no poden detectar, i que calen més recursos per aplicar 

altres formes d’assistència més respectuoses amb aquests drets.
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Jornada sobre drets humans i salut mental7.2

La salut mental a debat entre professionals 
del sector



El Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya (Fòrum SD) 

és una associació sense ànim de lucre, formada per les sindicatures i defensories dels 

municipis catalans. A 31 de desembre de 2019, el Fòrum SD agrupa a un total de 47 

sindicatures (42 a Catalunya i 5 a la resta de l’Estat), que donen servei a 5,6 milions 

de persones (4,6 milions a Catalunya).

Els objectius principals del Fòrum SD són: promoure el creixement i el desenvolupa-

ment de l’associació, facilitar la seva extensió i implantació als municipis; desenvolupar 

models de treball i d’actuació conjunts; i disposar d’una xarxa de coordinació, informa-

ció, suport, intercanvi i assessorament entre les diferents sindicatures.

La Junta de l’associació, escollida en l’Assemblea General Extraordinària de maig 

de 2018, per a un període de dos anys, està formada per les següents sindicatures:  

President · · · · · · · · · · · Lluís Martínez Camps, síndic personer de Mollet del Vallès

Vicepresidenta · · · · ·  M. Assumpció Vilà Planas, síndica de greuges de Barcelona

Secretària · · · · · · · · · ·  Isabel Marquès Amat, síndica de greuges de Terrassa

Tresorer · · · · · · · · · · · · Ramon Palacio León, síndic de greuges de Sant Cugat del Vallès  

Vocals · · · · · · · · · · · · · · Milagros Calleja Gutiérrez, síndica de greuges de Rubí  

   Rosa Sánchez Fuertes, síndica de greuges d’Igualada

   Joan Sala Baiget, síndic de greuges de Vic

   Josep Rius Graners, síndic de greuges de Sant Feliu de Guíxols

El mes de febrer de 2019 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i una d’Extraor-

dinària; la primera per sotmetre a aprovació la gestió de la Junta i els comptes de l’any 

2018, i la segona per discutir la proposta de modificació dels Estatuts de l’associació. 

En aquesta darrera, al no poder-se completar la revisió del text, es va convocar una 

nova Assemblea Extraordinària el mes de juny, en la que finalment es va aprovar la 

modificació estatutària del Fòrum.
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8 Fòrum SD

Membres del Fòrum SD després d’aprovar la reforma dels estatuts



Entre les activitats realitzades l’any 2019 pel Fòrum SD destaquen l’organització de 

tres tallers i unes jornades de formació, adreçats a les sindicatures i defensories locals. 

El primer Taller es va celebrar a Igualada el mes de març i versà sobre les noves tec-

nologies i les sindicatures locals. El segon Taller, que va tenir lloc el mes de juny a Rubí, 

es va centrar en la llei de segona oportunitat i les dificultats d’aplicació que presenta. 

Aquest taller va comptar amb el suport del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocacia 

de Catalunya (CICAC). El tercer Taller tractà sobre el paper de les sindicatures en la 

mediació administrativa, i es va celebrar a Lleida coincidint amb Municipalia, fira inter-

nacional de serveis municipals, el mes d’octubre.

Les Jornades de Formació, celebrades els dies 26 i 27 de novembre a Sant Coloma de 

Gramenet, van tractar diversos temes d’actualitat, com ara el paper de les sindicatures 

locals respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 de Nacions 

Unides; el futur de les sindicatures locals a Catalunya; la mediació a les sindicatures 

locals; el dret a ser empadronat i la bona administració, etc.

Entre finals de 2018 i els primers mesos de 2019, representants del FòrumSD van man-

tenir converses amb els responsables de política municipal de les formacions políti-

ques catalanes per donar a conèixer la figura de les sindicatures i defensories locals i 

demanar-ne la seva promoció. La campanya va ser ben rebuda per representants dels 

partits que van expressar el seu compromís per donar més visibilitat a aquesta figura 

de l’Administració local.

A finals de maig es va constituir a la ciutat de Río Cuarto (Argentina) l’Alianza 

Global del Ombudsperson Local (AGOL), que té per objecte treballar a nivell 

local amb un enfocament basat en els drets humans amb perspectiva de gènere, 

amb especial atenció als reptes socioambientals, per enfortir els vincles i la coo-

peració a nivell internacional. La síndica de greuges de Sabadell, vicepresidenta 

primera del consell rector, va participar en l’acte fundacional en representació del 

Fòrum SD.

Juntament amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, el Fòrum SD va 

participar el mes d’octubre en una jornada sobre l’impacte de la renda garantida 

de ciutadania en el món local. Aquesta jornada va permetre conèixer experièn-

cies en polítiques de garantia d’ingressos de França i del País Basc, i va comptar 

amb representants d’Administracions (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 

Barcelona), síndics i síndiques locals i d’entitats socials que van explicar la seva 

experiència, dificultats i propostes de millora en l’aplicació de la renda garantida 

de ciutadania a casa nostra.

El Congrés de la Gent Gran de Catalunya, que es va celebrar també el mes d’octubre, 

va reconèixer el paper dels síndics municipals en la salvaguarda, des de la proximitat, 

dels drets de les persones que integren del col·lectiu, així com el paper d’aquestes 

institucions a l’hora de portar a terme propostes i iniciatives que els garanteixin una 

vida digna.
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En la seva condició de president 

del Fòrum SD, el síndic personer 

de Mollet ha participat en diferents 

trobades de caràcter institucional, 

juntament amb altres membres de 

la Junta Directiva, amb el president 

del Parlament de Catalunya; la con-

sellera de Presidència de la Genera-

litat, les associacions municipalistes 

(ACM i FMC), alcaldes de diverses 

ciutats (Figueres, Vic, Lleida, Rubí, 

Santa Coloma de Gramenet, Igualada, 

Maó, Cruïlles-Monells i Sant Sadurní 

de l’Heura, etc.).

Al llarg de l’any, el Fòrum SD va presentar diverses monografies sobre temàti-

ques properes al dia a dia de les sindicatures i les defensories, com ara “Equitat 

i seguretat jurídica”, “Mediació administrativa i/o social”, “La renda garantida de 

ciutadania”, “El dret a l’empadronament” o “Les sindicatures locals i la mediació 

administrativa”. També va publicar el Recull d’Informes corresponent a l’any 2018.

La Junta directiva del Fòrum SD amb el president 
del Parlament de Catalunya

Publicacions del Fòrum SD de l’any 2019



El Codi Ètic i de Bon Govern (CEBG en endavant) determina els valors, principis i 

estàndards de conducta que han de respectar els representants polítics locals, els 

càrrecs institucionals, els membres dels consells d’administració de les empreses 

municipals i dels consells rectors dels organismes autònoms, el personal directiu i la 

resta de persones empleades a l’Ajuntament i als seus ens instrumentals.

El CEBG, aprovat per l’Ajuntament de Mollet 

l’any 2016, va un pas més enllà en relació a 

la majoria de codis ètics aprovats per altres 

administracions i fins i tot del mateix encàrrec 

legal que fa la Llei de Transparència al seu 

article 55.3 ja que no només s’aplica als alts 

càrrecs de l’organització sinó al conjunt de 

persones empleades. 

El CEBG recull l’obligació de gestionar els recur-

sos públics amb eficiència i sense utilitzar-los 

per a interessos privats i apunta que, davant 

l’existència d’un conflicte d’interessos o el 

dubte que pogués existir, com a mesura 

cautelar, el càrrec públic haurà d’abstenir-se de 

participar en qualsevol procés de presa de 

decisions vinculat a aquest interès personal, 

sigui directe o indirecte.

Finalment, el CEBG, tal i com el seu nom indica, recull els principis de bon govern que 

han de regir l’actuació política, la qual ha d’estar clarament orientada a la ciutadania 

tant pel que fa a la prestació i avaluació dels serveis com pel que fa a la transparència 

i a la participació en la presa de decisions.

El CEBG crea la figura del Comissionat d’Ètica Pública a l’Ajuntament de Mollet, i precisa 

que aquesta funció serà desenvolupada per la persona que ostenti el càrrec de Síndic 

Personer i que es configura com el mecanisme de garantia de compliment de tot allò 

que recull el Codi. A més a més, el fet que el garant del CEBG sigui el Síndic Personer, 

assegura la independència i confidencialitat dels assumptes que es tractin al respecte.

El Comissionat és l’òrgan competent per rebre les observacions, consultes i suggeriments, 

així com per iniciar el procediment per implementar les propostes d’adaptació de les 

previsions establertes en el Codi.
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9 Supervisió del Codi Ètic i de Bon Govern

Antecedents9.1

El Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern9.2
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Les principals funcions del Comissionat d’Ètica Pública són les següents:

· Impulsar la posada en marxa efectiva del Codi Ètic.

· Proposar les modificacions que siguin necessàries en el Codi Ètic.

· Resoldre les consultes formulades en relació al Codi Ètic.

· Rebre les queixes o denúncies, si s’escau, sobre possibles incompliments dels valors, 

principis o conductes recollits al Codi ètic i donar-los el tràmit que correspongui.

· Plantejar recomanacions sobre el compliment del Codi Ètic.

· Realitzar un informe anual de supervisió del compliment del Codi Ètic.

· Proposar a les instàncies que procedeixin programes de difusió, formació o tallers 

específics que tinguin per objecte la millora institucional en matèria d’Ètica Pública.

Existeix cada vegada un major consens sobre la necessitat de que les organitzacions 

públiques desenvolupin un sistema de gestió de l’acompliment, fonamentalment des 

de la perspectiva de la prevenció de la corrupció i les males pràctiques administra-

tives, ja que qualsevol incompliment normatiu pot ser constitutiu d’un acte de mala 

administració i pot comportar incórrer en responsabilitats administratives i penals.

Per això, recentment s’ha modificat l’organigrama municipal creant un àmbit específic 

responsable del compliment normatiu i la bona administració, assignant aquestes fun-

cions als Serveis Jurídics municipals, per raó de la seva especialitat, amb l’assignació 

dels recursos humans i tècnics suficients per dur a terme aquestes funcions.

Pel seu impacte en l’organització municipal, de les funcions d’aquesta oficina, se’n 

destaquen les següents funcions: 

· Identificar les obligacions a les quals està subjecta l’entitat. Això inclou el com-

pliment de les normes de dret positiu i les normes de soft law com poden ser el 

Codi ètic, protocols d’actuació, codis de bones pràctiques, entre d’altres.

· Conèixer els processos, procediments i organització de l’Ajuntament per poder integrar 

el seu desenvolupament amb el marc de les obligacions assenyalat anteriorment.

· Proposar les mesures formatives i informatives en matèria de compliment normatiu, 

així com donar suport a l’organització per resoldre dubtes i consultes al respecte.

· Identificar a tendre els riscos derivats de les relacions amb empreses proveïdores 

i contractistes.

· Vetllar per la correcta execució de les polítiques de compliment a les quals estigui 

subjecte l’Ajuntament.

· Donar suport al Comissionat d’Ètica pública en la divulgació del Codi ètic i en la 

vigilància del seu compliment.

L’Oficina de compliment normatiu i de Bona administració9.3
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· Contribuir en la descripció de les obligacions de compliment que siguin inherents 

a cada àmbit de gestió de l’Ajuntament.

· Implementar les mesures i els controls que li permetin conèixer oportunament 

els riscos i les incidències.

· Implementar i mantenir un sistema de denúncies i queixes.

· Establir mecanismes de suport directes a les persones empleades que tinguin 

dubtes sobre si una conducta representa o no un risc, abans d’executar-la.

· Elaborar indicadors de compliment de mesures i d’efectivitat del sistema.

· Monitoritzar el funcionament del sistema de prevenció de riscos de compliment 

i prendre les mesures preventives i correctives que garanteixin la seva eficàcia i 

assegurar la seva revisió en els intervals planificats.

· Assessorar a l’organització en matèria de compliment.

Tal com s’ha apuntat, l’aprovació del CEBG l’any 2016 respon a la voluntat de cons-

truir un marc d’integritat institucional. L’Ajuntament de Mollet ha apostat per un mo-

del incremental d’acord amb el qual les actuacions que s’implementen per desenvo-

lupar el CEBG s’encaminen a consolidar tota una “infraestructura” ètica.

Un marc d’integritat institucional es composa de sis elements: 

· Un codi de conducta

· Un sistema de prevenció i de difusió

· Uns canals, circuits i procediments que vetllin per la seva implementació

· Un òrgan de garantia amb autonomia funcional

· Un sistema d’avaluació

· Una capacitat d’adaptació permanent

D’acord amb aquestes característiques, l’Ajuntament de Mollet ja compta amb el 

CEBG com a eina reguladora d’aquest sistema d’integritat institucional i es dirigeix, 

no només al personal electe i directiu, sinó també a la resta de persones empleades. 

Així mateix, des de la seva aprovació, s’han adoptat mesures de prevenció i difusió del 

sistema al conjunt de l’organització i se n’han previst de noves, tal i com explicarem al 

següent apartat. També s’han dissenyat procediments per al plantejament de qüestions 

relatives a l’aplicació del CEBG davant la figura del Comissionat.

Pel que fa a l’òrgan de garantia amb autonomia funcional, el propi CEBG ja regula la 

figura del Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern que ostenta el Síndic personer 

de la ciutat de Mollet del Vallès.

El sistema d’integritat institucional9.4
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L’avaluació del sistema d’integritat institucional s’ha d’anar definint a mida que 

avanci en la seva implementació tot i que anualment ja s’elabora el present informe 

de supervisió del CEBG. Aquest informe es presenta davant del Ple municipal per 

part del Comissionat, dins de l’informe anual del Síndic Personer.

Finalment, la voluntat és que aquest sistema d’integritat institucional sigui una 

eina viva en constant revisió i adaptació a les circumstàncies i requeriments de 

cada moment.

Amb tot, es pot apuntar que el model pel qual ha apostat l’Ajuntament de Mollet 

amb l’aprovació del seu CEBG es troba en la línia d’un veritable sistema d’integritat 

institucional. Aquest sistema es va implementant i avaluant mitjançant un conjunt 

d’actuacions que es recullen en aquest informe des de l’any 2016.

A més de la creació de l’Oficina de compliment normatiu i de Bona administració 

(veure apartat 9.3), les accions que s’han portat a terme de l’1 de gener al 31 de 

desembre de 2019 són les que s’exposen a continuació:

· Resolucions sobre la utilització de la denominació master en els curriculums.

En data 29 d’octubre de 2018, el ple de l’Ajuntament de Mollet aprovà per una-

nimitat una proposta per a la transparència i bona praxi dels regidors i personal 

de confiança de l’Ajuntament, en la que s’acordà:

a) Instar a tots els  regidors perquè en un termini màxim de 30 dies acreditessin 

a la Secretaria Municipal, tots els títols acadèmics que constaven al currículum 

publicat en la web de l’Ajuntament.

b) Instar a la Secretaria Municipal a verificar els originals dels títols presentats 

pels regidors i càrrecs de confiança que consten en els currículums publicats 

i una vegada compulsats, adjuntar-los als currículums que ja estaven publicats 

a la web.

c) Instar a tots els regidors a assumir el compromís de dimissió en el cas que 

quedés palès que s’havia infringit el Codi ètic de l’Ajuntament al qual es van 

adherir.

En l’exercici de les seves funcions, el Comissionat va emetre durant l’any 2019 

dues resolucions a partir de denúncies rebudes de dos regidors municipals, i va 

emetre un informe sol·licitant als denunciats una rectificació de les dades que 

figuraven en els respectius CV publicats al portal de transparència municipal.

També va donar compte al Ple municipal perquè valorés, a la llum del que s’expo-

sava en l’informe,  les conseqüències que es poguessin derivar de l’aplicació de la 

proposta per a la transparència i bona praxi dels regidors i personal de confiança 

de l’Ajuntament, aprovada, per unanimitat, pel Ple del 29 d’octubre de 2018.

Actuacions realitzades durant l’any 20199.5
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· Presumpció de delicte d’un funcionari públic. 

En un altre ordre de coses, el mes de juliol de 2018, es va desplegar una operació 

policial a nivell estatal, per presumptes adjudicacions irregulars en aplicacions 

tecnològiques relatives a elements de seguretat viària, que va comportar la detenció 

d’un treballador municipal, posteriorment posat en llibertat amb càrrecs. 

L’Ajuntament de Mollet va comparèixer en la causa i va adoptar diverses mesures: 

a) Crear una comissió per auditar i analitzar tots els contractes municipals en els 

quals va intervenir el funcionari investigat.

b) ordenar suspensió de funcions que tenia assignades aquest tècnic municipal 

a l’espera de la resolució judicial. 

c) Crear una comissió especial informativa (amb un representant de cadascun 

dels grups municipals) d’estudi i anàlisi en relació als contractes i gestió dels 

sistemes de radars i càmeres de trànsit, així com d’altres contractes on hagi 

intervingut el mateix treballador públic.

Durant l’any 2019, no hi hagut novetats significatives en relació a aquest cas ja 

que, en el moment de redactar aquest Informe, la causa segueix instruint-se sota 

secret de sumari.

· ETIVA.

Durant l’any 2019 es van dur a terme diferents actuacions i projectes. Cal recordar 

que ETIVA és una cèl·lula d’innovació creada al juny del 2018 que està integrada 

per un equip multidisciplinari de persones provinents de diferents àmbits de 

l’Ajuntament. Els seus objectius operatius són els següents:

· Crear un ecosistema d’integritat i honestedat.

· Millorar la comunicació als treballadors públics.

· Reforçar les competències dels treballadors públics.

· Millorar el grau de pertinença organitzacional dels treballadors públics.

En aquest context, ETIVA proposa actuacions i projectes, alguns dels quals ja s’han 

anat implementant des de la seva creació tal i com es detalla a l’informe de 

supervisió del compliment del CEBG de l’any 2018, publicat al portal de transparència 

de Mollet del Vallès.  

A continuació, es relacionen i expliquen breument els projectes i actuacions 

desenvolupats l’any 2019 en el sí d’ETIVA:

· Connectiva’t.

Es tracta de l’organització de trobades entre persones voluntàries provinents 

de diferents àmbits de l’organització. L’objectiu d’aquestes sessions és doble: 

per una banda, parlar dels valors continguts al nostre CEBG i de com s’apliquen 

en els diferents entorns de treball i, per l’altra, connectar les persones perquè 

es coneguin en el seu àmbit laboral. Les sessions s’enregistren i se’n divulga un 

resum a la xarxa social interna Yammer així com a través del correu electrònic. El 

número total de persones que va participar a les sessions de Connectiva’t l’any 

2019 va ser de 54.
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La sessió final ha d’anar a càrrec del grup ETIVA i es preveu concloure el projecte 

a principis de l’any 2020 amb una sessió de retorn en relació a totes les qüestions 

que han anat sorgint. El format d’aquesta sessió està encara pendent de definir.

· 12 mesos, 12 valors.

Projecte per difondre i donar a conèixer 

els valors del CEBG d’una manera lúdica 

i participativa. Cada mes es planteja un 

joc per tal de descobrir un valor amagat 

i d’entre les persones participants es fa el 

sorteig d’una dona d’aigua d’ETIVA. Els 

jocs es comparteixen a través del Yammer 

i s’envien per correu electrònic a totes les 

persones treballadores. El vídeo de la per-

sona guanyadora es publica cada mes. 

Tot i comptar amb una baixa participació 

(12 persones de mitjana), es constata una 

major visualització dels jocs plantejats 

i dels vídeos que anuncien la persona 

guanyadora del sorteig del mes.  

El projecte es preveu concloure amb l’ad-

hesió al CEBG per part de les persones 

empleades durant el mes de gener de 2020.

· Bústia Ètica.

El Ple de l’Ajuntament va acordar, per unanimitat, crear una bústia de denúncies 

anònimes per dotar a la ciutadania d’un canal per alertar de les conductes que 

podrien comprometre la integritat de la institució, posant èmfasi en la necessitat 

d’assegurar l’anonimat de les persones alertadores.

L’any 2019 aquest projecte s’està desenvolupant tècnicament pel servei municipal 

de Tecnologia i Comunicació. El desenvolupament complet d’aquest projecte està 

previst per l’any 2020.

Mentrestant, el Comissionat d’ètica pública disposa d’un canal de comunicació i 

denúncia en què es garanteix la confidencialitat, però no l’anonimat, que disposa 

d’un procediment específic de tramitació.

· Sessions formatives i divulgatives en relació a l’ètica pública. 

En l’àmbit de la formació com a instrument de capacitació professional, l’Ajuntament 

ha organitzat diferents activitats, destacant les següents:

· Xerrada Ètica i Serveis Públics, a càrrec de Genís Roca Salvatella.

· Xerrada Compliance en el Sector Públic, a càrrec de Concepción Campos.

· Curs sobre Conflictes d’interès, a càrrec de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Cartell divulgatiu dels 12 valors
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Durant l’any 2020, l’Ajuntament de Mollet es planteja com a objectiu seguir avançant 

en la consolidació del marc d’integritat institucional. A continuació, es relacionen les 

accions previstes:

· Implementar la Bústia Ètica al conjunt de l’organització per tal de consolidar un 

procediment de denúncia i suggeriments en relació als valors, principis i estàndards 

de conducta que es recullen al nostre CEBG. Així mateix, la Bústia Ètica garanteix 

l’anonimat de les persones que decideixen denunciar o fer algun suggeriment al 

Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern. La implementació de la Bústia Ètica 

comportarà probablement l’elaboració i aprovació d’un reglament, o instrument 

similar, regulador del seu funcionament.

· En relació al projecte Connectiva’t, es planteja la possibilitat d’organitzar una sessió 

amb electes tenint en compte les demandes que han sorgit d’entre les persones 

assistents a les diferents sessions. En qualsevol cas, la sessió queda subjecta a la 

valoració de la idoneïtat per part dels responsables de la corporació. 

· Definició i desplegament del projecte I tu, com ho faries? que consisteix en el 

plantejament de supòsits concrets en els quals s’ha de decidir en base als valors, 

principis i estàndards de conducta recollits al CEBG. L’objectiu és, novament, la 

participació de les persones empleades en la “resolució” dels supòsits plantejats 

i l’exemplificació de l’aplicació de l’ètica i els valors públics en el nostre dia a dia. 

Així mateix, es vol aprofitar aquest projecte per elaborar un mapa de comportaments 

associats als diferents valors del nostre CEBG que serveixi de guia a totes les 

persones destinatàries.

· Difusió de les activitats i projectes a través de la nostra xarxa social interna 

Yammer així com a través del compte Administració que Batega del correu 

electrònic, a totes les persones empleades de l’Ajuntament.

· La distribució del llibret del CEBG entre les noves incorporacions es garanteix 

a través del procés d’acollida. 

· Seguir avançant en el desenvolupament del marc d’integritat institucional.

Accions previstes per a l’any 20209.6



En aquest apartat es recullen dues activitats que, per la seva importància, no es 

poden ometre en un Informe anual amb voluntat de ser el més exhaustiu possible.

Les administracions públiques, en l’esforç per acomplir els seus objectius i adaptar 

la seva capacitat de resposta sa les demandes i expectatives de la ciutadania, han 

dissenyat diverses estratègies de millora basades en polítiques de qualitat. Un dels 

instruments per a la gestió de la qualitat centrada en la ciutadania i la seva satisfacció 

en la prestació dels serveis és la Carta de Servei.

L’1 de gener de 2019 va entrar en vigor la Carta de 

Serveis i Bones Pràctiques de l’Oficina del Síndic 

Personer amb l’objectiu de promoure la millora de 

la qualitat dels serveis que oferim a la ciutadania. 

Aquesta carta explicita un conjunt de compro-

misos de qualitat i uns indicadors per mesurar 

el seu compliment, entre ells una enquesta de 

satisfacció per a les visites a l’Oficina del Síndic.

Els resultats obtinguts en el primer any de fun-

cionament són prou satisfactoris i, al mateix 

temps, identifiquen alguns aspectes a millorar. 

Després d’aquesta experiència dels primers dotze mesos, s’ha decidit mantenir tots els 

valors objectiu fixats en els indicadors de compliment dels compromisos de qualitat.

Al mateix temps, els resultats de l’enquesta de percepció de la qualitat del servei 

per part dels seus usuaris, presenta uns resultats molt positius, que ens plantegen 

mantenir en el futur immediat. El col·lectiu d’usuaris que han posat una queixa davant 

l’Oficina del Síndic, puntuen en servei amb un 4,8 sobre 5. Entre les persones que han 

fet una consulta a l’oficina, la puntuació mitjana se situa també en un 4,8 sobre 5.
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10 Altres activitats

Carta de Serveis i Bones Pràctiques de l’oficina del síndic personer10.1

Carta de Serveis i Bones 
Pràctiques	de	l’oficina	del	
síndic personer i Enquesta 
de percepció de la qualitat 
del servei
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El projecte de Ciutats Defensores del Drets Humans és una iniciativa conjunta del 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al 

Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional 

per la Pau amb la participació de diversos municipis i institucions catalanes que 

vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, ajudant 

a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar 

la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. 

Dos cops l’any, amb municipis diferents 

participant a l’edició de primavera i de tardor, 

el projecte organitza la visita a Catalunya 

d’un grup d’activistes, defensors i defen-

sores dels drets humans durant un període 

d’una setmana en què participen en una 

sèrie d’activitats de diferent naturalesa 

(xerrades, trobades, reunions institucionals, 

visites a escoles,…) que serveixen per donar 

a conèixer la seva tasca i la importància de 

recolzar-los. 

Mollet va acollir diverses activitats de l’edició 

de primavera durant la setmana del 9 al 14 

d’abril, en la que diverses persones donen a 

conèixer la situació dels drets humans al seus 

llocs de procedència, així com les tasques 

que desenvolupen per defensar-los. 

La salvadorenya Candy Chévez, de la Xarxa 

Educació i Desenvolupament Humà, va fer 

una xerrada davant de joves de l’Agrupació 

Escolar Anselm Clavé; la italiana Edda Pando, fundadora i presidenta de l’Asso-

ciazione Todo Cambia, promotora d’una universitat migrant, va parlar a alumnes 

del Col·legi Lestonnac i de l’INS Vicenç Plantada; i Leonard Renteria, activista 

social artístic de Colombia, va actuar a l’INS Gallecs i al Col·legi Lestonnac.

Ciutats Defensores dels Drets Humans10.2

Cartell setmana Ciutats Defensores 
dels Drets Humans



A continuació es relacionen els enllaços a les publicacions que recullen articles, 

notícies i altres informacions del síndic personer en mitjans escrits, així com les 

declaracions i entrevistes a Ràdio Mollet i altres, i a la televisió Vallès Visió.

Nº 210 Desembre 2019
L’Agenda 2030 des de la proximitat (pàg. 8)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-210-web.pdf

Nº 209 Novembre 2019
Drets humans i salut mental (pàg. 8) 
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-209-web.pdf

Nº 208 Octubre 2019
Qüestió de principis (pàg. 7)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-208-web.pdf

Nº 207 Setembre 2019
Els principis de Venècia (pàg. 6)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-207-web.pdf

Nº 206 Juliol 2019
Innovació i Administració pública (pàg. 6)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-206-web.pdf

Nº 205 Març 2019
Ni més ni menys (pàg. 8)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-205-web.pdf

Nº 204 Febrer 2019
La carta de serveis, un compromís amb la qualitat (pàg. 8)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-204-web.pdf

Nº 203 Gener 2019
Segona oportunitat (pàg. 10)
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-203-web.pdf

13 de desembre de 2019
Jornada Drets Humans i Salut Mental
https://www.sommollet.cat/noticia/50560/les-persones-amb-malalties-
mentals-tenen-drets-que-estan-sent-vulnerats
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11 Comunicació 

Premsa, ràdio i televisió11.1

https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-210-web.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-209-web.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-208-web.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-207-web.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-206-web.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-205-web.pdf 
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-204-web.pdf 
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/4C-203-web.pdf
https://www.sommollet.cat/noticia/50560/les-persones-amb-malalties-mentals-tenen-drets-que-estan-sen
https://www.sommollet.cat/noticia/50560/les-persones-amb-malalties-mentals-tenen-drets-que-estan-sen


3 de maig de 2019
Els instituts molletans treballen la mediació per solucionar conflictes àmbit educatiu
https://www.sommollet.cat/noticia/47372/els-instituts-molletans-treballen-la-
mediacio-per-solucionar-conflictes-en-lambit-educatiu

22 de febrer de 2019
Les consultes i queixes al síndic personer de Mollet s’estabilitzen
https://www.sommollet.cat/noticia/46171/les-consultes-i-queixes-al-sindic-
personer-de-mollet-sestabilitzen

   

13 de desembre de 2019 
Jornada Drets humans i Salut Mental
https://www.clicama.cat/articulo/politica/nova-jornada-sindic-personer-
analitza-els-drets-humans-i-salut-mental/20191212113813033996.html

10 de maig de 2019
El síndic personer planta cara als rumors (pàg. 2)
https://www.clicama.cat/articulo/societat/ja-pots-llegir-mollet-ma-10-16-
maig/20190509170237032946.html

3 de maig de 2019
El síndic personer demana més difusió de la Xarxa Antirumors
https://www.clicama.cat/articulo/societat/sindic-personer-demana-mes-
difusio-xarxa-antirumors/20190503131629032906.html

26 d’abril de 2019
Ètica i mitjans de comunicació: jornada organitzada pel Síndic Personer de Mollet
(pàg. 5)
https://www.clicama.cat/articulo/societat/ja-pots-llegir-mollet-ma-26-dabril-2-
maig/20190425182644032868.html

22 de febrer de 2019
El síndic personer ha recollit enguany 53 queixes
https://www.clicama.cat/articulo/politica/sindic-personer-mollet-ha-recollit-
enguany-53-queixes/20190221103913032561.html

10 de desembre de 2019
Jornada Drets Humans i Salut Mental (Declaracions · Mollet al dia)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/molletaldia/radiomollet_podcast_13015
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https://www.sommollet.cat/noticia/47372/els-instituts-molletans-treballen-la-mediacio-per-solucionar
https://www.sommollet.cat/noticia/47372/els-instituts-molletans-treballen-la-mediacio-per-solucionar
https://www.sommollet.cat/noticia/46171/les-consultes-i-queixes-al-sindic-personer-de-mollet-sestabi
https://www.sommollet.cat/noticia/46171/les-consultes-i-queixes-al-sindic-personer-de-mollet-sestabi
https://www.clicama.cat/articulo/politica/nova-jornada-sindic-personer-analitza-els-drets-humans-i-salut-mental/20191212113813033996.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/nova-jornada-sindic-personer-analitza-els-drets-humans-i-salut-mental/20191212113813033996.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/nova-jornada-sindic-personer-analitza-els-drets-humans-i-salut-mental/20191212113813033996.html
https://www.clicama.cat/articulo/societat/ja-pots-llegir-mollet-ma-10-16-maig/20190509170237032946.html
https://www.clicama.cat/articulo/societat/ja-pots-llegir-mollet-ma-10-16-maig/20190509170237032946.html
https://www.clicama.cat/articulo/societat/sindic-personer-demana-mes-difusio-xarxa-antirumors/20190503131629032906.html
https://www.clicama.cat/articulo/societat/sindic-personer-demana-mes-difusio-xarxa-antirumors/20190503131629032906.html
https://www.clicama.cat/articulo/societat/ja-pots-llegir-mollet-ma-26-dabril-2-maig/20190425182644032868.html
https://www.clicama.cat/articulo/societat/ja-pots-llegir-mollet-ma-26-dabril-2-maig/20190425182644032868.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/sindic-personer-mollet-ha-recollit-enguany-53-queixes/20190221103913032561.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/sindic-personer-mollet-ha-recollit-enguany-53-queixes/20190221103913032561.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/sindic-personer-mollet-ha-recollit-enguany-53-queixes/20190221103913032561.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/sindic-personer-mollet-ha-recollit-enguany-53-queixes/20190221103913032561.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/sindic-personer-mollet-ha-recollit-enguany-53-queixes/20190221103913032561.html
https://www.clicama.cat/articulo/politica/15-anys-sindic-personer-mollet/20180119104607029383.html
https://www.radiomollet.com/#!/programs/molletaldia/radiomollet_podcast_13015
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9 de desembre de 2019
Jornada “Drets Humans i Salut Mental” (Entrevista · Posa’t les piles)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_13006

27 de setembre de 2019
Síndic Personer i presidència Fòrum SD (Entrevista · Posa’t les piles)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_12431

17 de juliol de 2019 (Entrevista · Posa’t les piles)
Balanç OSP primer semestre 2019 
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_12203

22 de maig de 2019
Temes d’actualitat (Entrevista · Posa’t les piles)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_11767

8 de maig de 2019
Resum jornada Ètica i mitjans comunicació (Recull xerrada · La tertúlia)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/latertulia/radiomollet_podcast_9075

30 d’abril de 2019
Jornada “Ètica i mitjans de comunicació” (Declaracions · Mollet al dia)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/molletaldia/radiomollet_podcast_11592

20 de febrer de 2019
Presentació Informe Anual (Entrevista · Posa’t les piles)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_11024

13 de febrer de 2019
La mediació per resoldre conflictes (Taula rodona · La tertúlia)
https://www.radiomollet.com/#!/programs/latertulia/radiomollet_podcast_10976

12 de desembre de 2019
Jornada “Drets Humans i Salut Mental”
https://www.vallesvisio.cat/valles-visio-noticies-12-12-2019/

29 de maig de 2019
Visita a l’Associació Veïns Plana Lledó
https://www.vallesvisio.cat/valles-visio-noticies-29-05-2019/

6 de maig de 2019
Jornada “Ètica i mitjans de comunicació”
https://www.vallesvisio.cat/el-sindic-de-mollet-reuneix-els-mitjans-locals-per-
debatre-sobre-etica-en-la-informacio/

23 de febrer de 2019
Presentació Informe síndic personer 
https://www.vallesvisio.cat/valles-visio-noticies-25-02-2019/

https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_13006
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_12431
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_12203
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_11767
https://www.radiomollet.com/#!/programs/latertulia/radiomollet_podcast_9075
https://www.radiomollet.com/#!/programs/molletaldia/radiomollet_podcast_11592
https://www.radiomollet.com/#!/programs/posalespiles/radiomollet_podcast_11024
https://www.radiomollet.com/#!/programs/latertulia/radiomollet_podcast_10976
https://www.vallesvisio.cat/valles-visio-noticies-12-12-2019/
https://www.vallesvisio.cat/valles-visio-noticies-29-05-2019/
https://www.vallesvisio.cat/el-sindic-de-mollet-reuneix-els-mitjans-locals-per-debatre-sobre-etica-en-la-informacio/
https://www.vallesvisio.cat/el-sindic-de-mollet-reuneix-els-mitjans-locals-per-debatre-sobre-etica-en-la-informacio/
https://www.vallesvisio.cat/valles-visio-noticies-25-02-2019/
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20 de febrer de 2019 
Conveni amb Taula Tercer Sector 
https://radiosabadell.fm/podcasts?field_programa=2617&page=96

20 de març de 2019 
Els drets de tercera generació 
https://t.co/RGx6YWUdUu

7 de març de 2019 
La figura del síndic de greuges local  
https://t.co/3d4Z21mBW4

24 de desembre de 2019 
Les sindicatures locals de Catalunya els darrers 10 anys
http://www.alacarta.cat/graella/

https://radiosabadell.fm/podcasts?field_programa=2617&page=96
https://t.co/RGx6YWUdUu
https://t.co/3d4Z21mBW4
http://www.alacarta.cat/graella/
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El mes de juny de 2018, l’Oficina del Síndic Personer va llançar el seu compte institucional  

a les xarxes socials de Twitter i Facebook. Així mateix, el mes de març de 2019 es va 

ampliar la presència a les xarxes amb un compte a Instagram.

Amb el nom de @SindicdeMollet, el mateix per a les tres xarxes socials, durant 

l’any 2019 s’han publicat un total de 224 missatges, dels quals una mica més de la 

meitat a twitter (125 publicacions).

En aquestes publicacions es donen informacions sobre les activitats que organitza 

l’Oficina del Síndic o en les que hi participa, es reben comentaris i consultes sobre 

el servei o es demanen cites per part de la ciutadania. També s’hi difonen els articles 

mensuals que signa el síndic personer a la revista 4 Cantons.

A finals de 2019, el compte de twitter del síndic personer tenia 325 seguidors, 

facebook en tenia 165 i instagram, 140. Encara que es tracta de xifres modestes, 

cal destacar el creixement ex-

perimentat per aquests comptes 

oficials durant els darrers mesos.

Xarxes socials11.2



Documents

Reglament Orgànic Municipal (Títol V) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Declaració Universal de Drets Humans

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

Declaració de Girona (Congrés Internacional de Síndics Locals)

Convenció sobre els Drets de l’Infant

Informe anual del síndic personer 2018

Informe anual del síndic personer 2017

Informe anual del síndic personer 2016

Enllaços

Síndic personer de Mollet del Vallès

Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya

Síndic de Greuges de Catalunya

Defensor del Pueblo
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12 Documents i enllaços d’interès

https://seuelectronica.molletvalles.cat/arxius/normatives/reglamentsMunicipals/Reglament_org_nic_municipal.pdf
http://transparencia.molletvalles.cat/documentos/crrctgcf9/Codigo EBG.pdf
https://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/drets-humans/index.html
https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf
http://www.sindicatureslocals.cat/declaracio-de-girona-2/
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48039.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/informe-sindic-2018-def.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/24441_informe-sindic-2017.pdf
https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/24111_Informe-2016.PDF
https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/sndic-personer/
http://www.sindicatureslocals.cat/
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=1
https://www.defensordelpueblo.es/ca/




@SindicdeMollet @SindicdeMollet @SindicdeMolletsindicpersoner@molletvalles.cat


