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25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 350 010 (Extensió 8055)
sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat
www.sindicadegreugesdelaseudurgell.cat

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de les 8h a les 14h.
Dies de visita:
Dimarts i divendres de 10h a 12h i en hores concertades.,
Tràmit per fer arribar una queixa a la Síndica Tràmit en
“Serveis de Registre”
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2
Presentació

L’ordenança del “Defensor del ciutadà “ de la Seu d’Urgell preveu en el capítol IV,
article 26 que: “Anualment, abans del dia 31 de març, la defensora del ciutadania de la
Seu d’Urgell lliurarà formalment a l’Ajuntament un informe-memòria on s’exposaran
les actuacions que hagi dut a terme l’any anterior”, per donar transparència a les
activitats desenvolupades per la Síndica, tot posant a disposició de la ciutadania i
els seus representants polítics la informació més rellevant de les actuacions dutes
a terme al llarg de l’any.
Per donar compliment a aquestes disposicions presento l’informe anual.
La Síndica compleix les seves funcions amb la màxima independència i objectivitat,
de manera altruista, alhora que investiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici
com les queixes o consultes que li adrecen els ciutadans i ciutadanes de la Seu.
Com saben la institució és un òrgan unipersonal complementari de l’administració
municipal que, com hem dit, té la funció de defensar els drets i les llibertats públiques
de la ciutadania. Aquesta figura està ja present en 47 municipis de Catalunya i
s’hauria de desenvolupar en dues línies d’actuació: d’una banda la defensa del dret
del ciutadà davant un presumpte greuge i de l’altra la prevenció de les garanties dels
drets fonamentals dels ciutadans davant les possible omissions de l’Ajuntament.
L’informe recull totes aquelles activitats rellevants de la Sindicatura que tenen
com a finalitat que els nostres conciutadans i conciutadanes trobin resposta a les
consultes o queixes plantejades, ja siguin de tipus econòmic, social, cultural... ; És
obligació de la Sindica informar i orientar les persones sobre els seus drets i deures;
i difondre la seva figura com a garant del bon govern, la transparència i la bona
gestió. La figura del síndic/a local està creada i definida per la Llei Municipal 8/1987,
de 15 d’abril i de règim local de Catalunya i és –en l’àmbit municipal– anàloga a la
del Síndic de Greuges de Catalunya o del Defensor del Pueblo .
L’obligació de defensa de la ciutadania que se sent agreujada té rang de llei i, per
tant, és el mandat prioritari.
Com ja vaig dir l’any passat sóc conscient del compromís i la responsabilitat que suposa
posar-se al davant de la Sindicatura ja que la ciutat pertany als seus habitants que tenen
tot el dret a trobar-hi les condicions per a la seva plena realització com a persones i
perquè és a la ciutat on vivim més de prop els nostres neguits, les nostres preocupacions,
els nostres èxits i fracassos. Per tant hem d’estar atents des del nostre càrrec a les
inquietuds del teixit humà que la configura, cosa que implica escolta, dialogar, mediar,
acompanyar, resoldre conflictes individuals...en definitiva estar a prop de la ciutadania. De
l’experiència acumulada en la gestió de queixes i consultes per part de la ciutadania, així
com de la resta d’activitats desenvolupades per l’Oficina de la Síndica i de la col.laboració
dels funcionaris municipals i polítics en resulten un conjunt de recomanacions i propostes
a l’Ajuntament de La Seu que són les que contenen aquesta memòria.
Els dos darrers anys han estat estranys, amb el segell i el flagell de la Covid, fet que
ens ha provocat diverses sensacions, situacions i actuacions que venen a reafirmar
com és de necessària la nostra feina, així com la seva utilitat.

Aquesta pandèmia ha canviat les nostres vides i ens ha obligat a noves rutines que han tingut conseqüències greus per a la salut, la l’economia, la convivència, en definitiva. També
les Sindicatures s’han ressentit del tema. Tot i això el balanç global que puc fer, com a
Síndica d’aquest any és força positiu si tenim en compte el nombre d’atencions que hem fet
un total de 72, 14 més que l’any passat. En atencions incloem tant consultes com queixes.
D’aquestes actuacions 16 són consultes, assessoraments i 56 són queixes.
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Com he dit anteriorment la irrupció del Corona-virus ha fet variar comportaments,
hàbits i ha capgirat una sèrie de situacions i per tant la tipologia de les queixes .De la
mateixa manera que ha afectat i afecta les administracions també ha canviat els ritmes
de la Sindicatura.
Pel que fa a la destinació de les accions la majoria es concentra en l’apartat relacionat amb
L’espai públic, concretament 52 actuacions, mentre que l’any passat eren 34. Hem de tenir
en compte que aquesta àrea engloba temes força polèmics com: medi ambient, soroll, neteja viària, via pública, seguretat ciutadana, convivència entre veïns. Si ho comparem amb
l’any anterior veiem que novament han augmentat els problemes de sorolls i de convivència. I sobretot han augmentat els problemes relacionats amb la via pública. L’altra gran àrea,
amb temes força sensibles, on també es concentren les queixes és l’àrea de Serveis a les
persones, amb un total de 17 atencions no tan nombroses com les anteriors però d’impacte
considerable .Ambdós àmbits tenen una especial incidència en la nostra vida quotidiana .La
resta d’accions queden més disperses en altres tipologies.
En el moment de tancar aquesta memòria 7 expedients resten en tràmit, pendents
de resolució.
4 de les actuacions que recull la memòria pertanyen a municipis de la Comarca.
Ens proposem, a continuació, fer un conjunt de recomanacions i propostes, per al proper
any que la Síndica sotmet a la consideració de l’Ajuntament de la Seu, algunes que ja
havia posat de relleu l’any passat com:
Prendre iniciatives tendents a facilitar l’exercici del dret a l’habitatge, sigui
ampliant el parc públic d’habitatge, sigui promovent la conscienciació social.
Contribuir, des de l’Oficina de la Síndica, a la localització dels ODS de
l’Agenda 2020 a la Seu, a través de la sensibilització i promoció dels
objectius i de les seves metes, d’acord amb les especificitats de la ciutat .
Adoptar mesures adients per facilitar al màxim l’atenció puntual a
la ciutadania, basant-nos en el principi de bona administració, tot
evitant tràmits innecessaris i atenent amb amabilitat i diligència a qui
s’interessa per un tema o expedient.
Regular les condicions de circulació dels nous mitjans de transport personal
(plataformes amb rodes, monopatins, patins elèctrics, bicicletes....), donada
la problemàtica existent en l’increment de la utilització dels espais públics,
sobretot voreres, places...i altres espais destinats als vianants .Aquesta regulació garantiria la convivència pacífica entre els usuaris de la ciutat.

Fer possible que els vehicles d’usuaris amb alguna discapacitat pugin
aparcar momentàniament en zona de càrrega i descarrega, com passa
en algunes ciutats
Reforçar la presumpció de veracitat en les actuacions de la Policia municipal.
Col.laborar activament amb l’Ajuntament i la ciutadania de la Seu en
totes aquelles accions destinades a pal.liar els efectes del corona-virus.
Col.laborar en el projecte que ja està endegat sobre les barreres
arquitectòniques.
Vull fer extensiu el meu agraïment a la ciutadania de la Seu per la confiança que ens
ha dipositat, a l’equip de govern i molt especialment al seu alcalde, als grups polítics
municipals i als tècnics i tècniques de l’Ajuntament i vull manifestar també la voluntat
de seguir treballant sempre des del compromís en la defensa dels ciutadans i ciutadanes
de la Seu.
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3
Funció de
la Síndica

La Síndica Municipal de Greuges de La Seu té la funció de defensar les llibertats
públiques i els drets fonamentals dels urgellencs i urgellenques, per la qual cosa
pot supervisar l’activitat municipal per a una bona administració i bon govern del
municipi. Aquesta funció es concreta en el següents actuacions:
Resoldre les queixes presentades pels ciutadans, després d’una
reclamació prèvia a l’Ajuntament.
Respondre a consultes dels ciutadans i assessorar, sense duplicar
l’actuació municipal.
Vetllar perquè l’administració resolgui en temps i forma les
peticions dels ciutadans.
Fer recomanacions a l’Administració Municipal.
Actuar d’ofici mitjançant informes per corregir o millorar les
actuacions de l’Administració de l’Ajuntament.
Supervisar l’actuació de l’Administració.
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14
Informe 2021

4

Organització i
funcionament de
l’oficina de la Síndica

Un ciutadà o ciutadana necessita fer una consulta, assessorar-se, informar-se o
presentar una queixa perquè se sent agreujat per l’Administració.
La forma de presentació pot ser:
Presencial.
Per telèfon.
Per correu electrònic.
Si la Síndica considera que no hi ha fonament no l’admet. Seria el cas d’aquells
temes en què la sindicatura no hi té competències (qüestions privades, qüestions
alienes a l’Administració Local, etc.). Tampoc s’accepten queixes anònimes o que
siguin ofensives i irrespectuoses i amb mala fe, ni aquelles queixes que encara no
han estat prèviament formulades a l’Ajuntament.
La Síndica comunica a l’Alcalde que inicia la investigació dels fets.
La investigació del cas es realitza a través de:
Peticions a les Regidories.
Informes dels Tècnics Municipals.
Informes del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores
Locals de Catalunya.
Informes de l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya.
Altres estaments implicats...
Si cal la Síndica es desplaça al lloc objecte de la queixa per comprovar in situ les
afirmacions de la persona agreujada, fent fotografies si s’escau.

ACTUACIONS

OFICI O
RECOMANACIONS
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CAI

CONSULTES

ASSESSORAMENT

INFORMACIÓ

CONSULTES
ORIENTADES

INTERNES

EXTERNES

S.G.C.
D.P.
Altres Síndics
Altres Adm.

Derivades a altres
departaments de
l’Ajuntament.

Derivades a
altres entitats
que no són
l’Administració.

En tràmit o
tancades.

En tràmit o
assessorades.

En tràmit o
informades.

Suggeriments
que formula
directament la
Sindicatura.
Derivació al
Departament.

Recomanació.

QUEIXA

Informe 2021

ADMESA

Estimada.

Desestimada.

El ciutadà té raó

El ciutadà
no té raó.

Solució amistosa
(mediació).
Recomanació.

Resolta

Arxivada per
desestiment.

En tràmit.

Síndica Municipal de Greuges

Anònimes /
mala fe.
No han esgotat
la via adm.
Manca de
fonament.
No són
competència.
Tancada.
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5
Dades de
les actuacions

Tipus d’actuació:

56

Queixes
Consultes
Assessoraments

16

Iniciativa de les actuacions:
Homes
(17)

Dones
(30)

Parelles
(10)

Col·lectiu
(15)

Tipus de presentació:

9

51

Telefònica

Presencial

12
E-mail

Actuacions per franja d’edat:

1

Menys de
18 anys

40

Entre
18 i 55anys

31

Més de
55 anys

Comparativa:

Consultes

Queixes

Nombre
d’actuacions

Tipus de
presentació

30

13

Presencial

50

10

Presencial

60
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43

41
Telefònica
1
E-mail
1
54
Telefònica
2
E-mail
4

33

25

Presencial

58

43
Telefònica
5
E-mail
10
51

56

16

Presencial

Telefònica

72

9
E-mail
12

Tipologia de les actuacions:

3

Administració general
1

Secretaria

2

Recaptació

52

Espai públic
Medi ambient

6

Sorolls

5

Urbanisme

8

Habitatge

14
8

Convivència entre veïns

6

Neteja

1

Ensenyament

3

Sanitat

4

Serveis Socials

2

Transports

1

Cia. Telefònica

1

Cementiri

2

Esports

1

Joventut

1

Cia. Llum

1

Entitats bancàries

Síndica Municipal de Greuges

Serveis a les persones

21

17

Via pública
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6
Detall de
les actuacions

Expedient 1/21. Queixa via pública. Convivència entre veïns. Sorolls
Una ciutadana se’ns adreça per la problemàtica que viu amb una veïna que provoca
sorolls a altes hores de la nit i aldarulls a l’escala veïnal. Es comunica el tema a la
Policia local.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 2/21. Consulta via pública. Aparcament
Professorat d’un centre d’ensenyament ens fa arribar el seu malestar pel criteri
establert per aparcar davant del centre. Es consulta a la Policia local i se’ls fa
l’aclariment pertinent.
Estat: Assessorada

Expedient 3/21. Consulta via pública. Gual
Una ciutadana ens comunica que vol deixar d’usar el gual que hi ha davant de casa
seva. Es comunica a l’Oficina tècnica , que l’anul.la.
Estat: Assessorada

Expedient 4/21. Consulta habitatge
Una ciutadana ens fa saber l’estat deplorable en què es troba el seu habitatge i les
dificultats que te per aconseguir-ne un altre per la seva situació econòmica precària.
Se l’adreça al CAPAU i a Habitatge.
Estat: Assessorada

Expedient 5/21. Queixa via pública
Un ciutadà es queixa d’un establiment de restauració, l’accés del qual té unes portes
que obren cap a la vorera, obstaculitzant així el pas p. Es fa la consulta a l’oficina
tècnica que ens comunica que té els permisos adients.
Estat: Assessorada

Expedient 6/21. Queixa convivència entre veïns. Habitatge. Sorolls
Una ciutadana manifesta el seu malestar pels conflictes que crea una veïna amb
una problemàtica mental, generant conflictes al bloc de pisos.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 7/21. Administració general. Secretaria
Una ciutadana ens presenta una queixa pel que considera una sèrie d’irregularitats
en un procés referent a unes oposicions per obtenir una plaça en l’administració
municipal. Ens adrecem a l’equip jurídic del Fòrum que dona una sèrie d’arguments
favorables a l’opositora. Finalment des de l’Ajuntament es decideix no donar-li la
raó, tot i la nostra recomanació.
Estat: Recomanada

Expedient 8/21. Consulta Serveis a les persones
Un ciutadà se’ns adreça per les dificultats econòmiques per obrir un negoci. L’adrecem
al CAPAU i a l’oficina tècnica
Estat: Arxivada per desistiment de l’interessat.

Expedient 9/21. Queixa serveis a les persones. Beques ensenyament
Una família ens fa arribar el seu malestar per la manera de resoldre la concessió
d’ajuts als alumnes del Pirineu que estan estudiant fora de les seves localitats. Donat
l’abast de la queixa la fem arribar al Síndic de greuges de Catalunya.
Estat: Recomanada
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Expedient 10/21. Queixa serveis a les persones. Sanitat
Rebem una queixa d’una ciutadana , molt indignada, que no ha pogut accedir a la
primera dosi de la vacuna de la COVID, tot i que es considera professional de risc.
Estat: Solució amistosa-recomanació

Expedient 11/21. Consulta serveis a les persones
Se’ns adreça un ciutadà per demanar la nostra intervenció en un afer relacionat
amb diferents companyies de telefonia. Li fem saber que tenim atribucions sobre el
tema, però l’orientem cap a les possibles solucions
Estat: Assessorada.

Expedient 12/21. Consulta Habitatge
Rebem una consulta d’una família que té un problema amb l’Agència d’habitatge de
Catalunya a l’hora d’adquirir un pis. Parlem amb el Regidor de l’àrea i amb l’oficina
d’habitatge Municipal. Malgrat els esforços i les gestions fetes l’afer no es resol
positivament per a al família.
Estat: Arxivada per desistiment dels interessats.

Expedient 13/21. Queixa via pública. Trànsit
Un ciutadà es queixa d’una multa que li va imposar la policia local a la via pública,
fent una infracció. Es queixa de la falta de documents gràfics i del fet que no li
comuniquessin en el mateix moment. La Policia local li aclareix el fet.
Estat: Solució amistosa-mediació.

Expedient 14/21. Consulta. Habitatge
Una ciutadana arribada fa poc a la Seu ens planteja un problema de precarietat
laboral i habitatge. L’adrecem al CAPAU i a l’oficina d’habitatge municipal. La seva
situació ha millorat actualment.
Estat: Assessorada

Expedient 15/21. Queixa medi ambient. Neteja via pública
Una veïna del carrer d’Hèrcules es queixa de la brutícia del carrer, així com de la
presència de diversos coloms morts. Ens posem en contacte amb el servei de neteja
municipal i amb la responsable de medi ambient.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 16/21. Queixa via pública. Sorolls
Rebem la queixa d’una veïna del carrer Capdevila pel malestar que provoca a la
zona la sirena del Centre de la UNED que es dispara sovint a les nits, sense que ningú
l’apagui. Informem a la Policia local i es resol la situació.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 17/21. Queixa via pública. Trànsit

Estat: Desestimada

Expedient 18/21. Queixa via pública. Neteja

Expedient 19/21. Queixa recaptació
Una veïna de la Seu es queixa del preu elevat que se li cobra per una fuita d’aigua
al seu domicili, estant ella fora de la Seu. Es parla amb Recaptació i es soluciona el
problema
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 20/21. Queixa sanitat
Un ciutadà ens presenta una queixa referent a l’Hospital perquè li veten l’accés les
seves dades mèdiques. Se l’adreça al Departament d’atenció a l’usuari de l’Hospital.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 21/21. Queixa medi ambient. Via pública
Una veïna de la Seu es queixa dels gossos solts per la via pública cita el nom de
diversos propietaris que són reincidents, així com la falta de vigilància per part dels
propietaris d’aquests animals (defecacions i orins al carrer). Es fan gestions amb els
responsables de medi ambient municipals.
Estat: Solució: Amistosa-mediació

Síndica Municipal de Greuges

Estat: Solució amistosa-mediació
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Uns veïns del carrer major es queixen de la presencia de rates i escarabats en un
tram del carrer, a causa d’unes obres que s’estan executant. Es comunica al servei
de neteja i a medi ambient.
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Una persona es queixa d’una multa imposada per la Policia local per tenir el cotxe
aparcat en una zona de càrrega-descàrrega més estona de la permesa. Després
de diversos tràmits i recursos la policia emet un informe molt documentat on
demostra la validesa de la sanció.

Expedient 22/21. Queixa via pública. Sorolls
Veïns d’un edifici de la Plaça Codina es queixen de l’ocupació que fan uns establiments
de la vorera, bloquejant les entrades al seu habitatge i provocant sorolls, sense
respectar els 2’15metres obligatoris. A més la gespa presenta un aspecte cremat.Es
fa una reunió amb els afectats i queda pendent una altra reunió amb els propietaris
dels esmentats establiments.
Estat: En tràmit

Expedient 23/21. Queixa via pública. Sorolls
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Veïnes de prop de la Plaça d’Europa es queixen del sorolls provinents de la plaça, així
com de la caiguda de ploms que es produeix amb freqüència en aquesta zona. Ens
reunim amb l’Alcalde amb les veïnes i intentem arribar a una solució. Actualment el
problema s’ha resolt.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 24/21. Queixa via pública. Il.luminació
Veïns del carrer Llorenç Tomàs i Costa es queixen de la ubicació d’un fanal
situat al mateix carrer, que provoca una excessiva i innecessària il.luminació
al primer pis d’un habitatge. Es passa el cas a l’oficina tècnica, que encara no
ho ha resolt.
Estat: En tràmit

Expedient 25/21. Queixa sanitat
Una persona se’ns adreça per presentar una queixa sobre la mort d’un familiar, pel
que ella considera una negligència. Es fan una sèrie de consultes i es presenta el cas
al Departament d’atenció a l’usuari de l’hospital. També es presenta una reclamació
a Cat. Salut
Estat: Assessorada

Expedient 26/21. Queixa medi ambient. Neteja
Una ciutadana es queixa de la brutícia de carrer major i del carrer dels canonges. Es
fa arribar al Servei de neteja municipal que intenta resoldre-ho.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 27/21. Queixa via pública
Una persona propietària d’un establiment al carrer dels canonges ens fa arribar
unes queixes relacionades amb els cotxes aparcats al carrer, els talls del carrer
que es produeixen a causa d’unes obres i la neteja de la zona. Es fan gestions amb
l’oficina tècnica municipal i la Policia local.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 28/21. Queixa urbanisme. Permís d’obres
Unes ciutadanes ens adrecen una queixa pels problemes que han tingut amb l’oficina
tècnica municipal a l’hora d’intentar obrir un negoci de restauració. Visitem l’espai i
parlem amb l’oficina tècnica.
Estat: Recomanació

Expedient 29/21. Queixa via pública. Sorolls
Una veïna es queixa dels sorolls que provoquen a la via pública (sobretot en
temps de pandèmia) els gimnasos privats, fent activitats a l’aire lliure i amb molta
freqüència. Fem les investigacions i se’ns comenta que durant la pandèmia tenen
permís per fer aquest tipus d’activitats.
Estat:: Solució amistosa-mediació

Expedient 30/21. Consulta municipi veí. Cementiri
Estat: Resolta

Estat: Assessorada

Expedient 32/12. Consulta habitatge
Una ciutadana ens manifesta que viu en un habitatge molt precari i insalubre i ens
demana ajuda per a trobar-ne un altre. L’adrecem al CAPAU i a l’oficina d’habitatge
municipal. Actualment s’ha resolt el problema.
Estat: Assessorada

Expedient 33/12. Consulta habitatge
Un veí de la ciutat se’ns adreça perquè l’ajudem a aclarir uns conceptes d’un rebut
d’habitatge que no entén.
Estat: Assessorada

Expedient 34/21. Consulta habitatge
Uns ciutadans acabats d’arribar a la Seu i que viuen precàriament un una habitació
ens demanen ajuda per tal de trobar un nou allotjament. Parlem amb l’oficina
d’habitatge municipal. Actualment la situació s’ha resolt.
Estat: Assessorada

Síndica Municipal de Greuges

Una veïna es ve a informar dels requisits que necessitaria per fer una reforma, amb
certs condicionants, al seu habitatge. Se l’adreça a l’oficina tècnica.
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Expedient 31/21. Consulta Urbanisme. Habitatge
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Un ciutadà d’un municipi veí ens fa una consulta relativa a uns nínxols del cementiri
del seu municipi. Trametem la consulta al Síndic de greuges de Catalunya.

Expedient 35/21. Queixa via pública. Trànsit
Un ciutadà presenta una queixa per disconformitat amb una sanció imposada per
la policia local per parlar per telèfon tot conduint. La policia fa un informe detallat
de l’afer i es comunica a l’usuari.
Estat: Resolta

Expedient 36/21. Queixa via pública. Trànsit
Un ciutadà es queixa d’una multa imposada en temps de pandèmia i la falta de
recursos per pagar-la.
Estat: Solució amistosa-mediació

Informe 2021
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Expedient 37/21. Queixa medi ambient
Una família es queixa de la intrusió al seu jardí per part d’una veïna o veïnes
per donar menjar als gats que estan solts al jardí amb tots els inconvenients
que això comporta i la brutícia que genera. Es parla amb la policia local que
intensifica la vigilància de la zona i parla amb la veïna esmentada. El problema
no s’ha resolt totalment.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 38/21. Consulta CAPAU
Una usuària ens exposa la seva situació personal complicada i ens explica els
tràmits que ha seguit amb el CAPAU. Ens assessorem i li fem arribar la nostra opinió
i possibles vies per resoldre la situació.
Estat: Assessorada

Expedient 39/21. Queixa municipi veí. Mancomunitat d’escombraries
Una veïna d’un municipi veí es queixa d’alguns problemes amb la mancomunitat
d’escombraries. Fem les gestions oportunes i es resol el problema.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 40/21. Queixa conflicte entre veïns
Una ciutadana es queixa de l’estat descuidat d’un habitatge veí.
Se l’adreça a l’oficina tècnica.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 41/21. Queixa conflicte entre veïns
Un ciutadà es queixa dels aldarulls, soroll i problemes que causa una veïna al bloc
de pisos on viu. Parlem amb la policia local
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 42/21. Queixa via pública. Soroll
Un col.lectiu ens fa arribar la seva queixa pels aldarulls provocats al centre de la Seu
durant la Festa major. L’alcalde fa una reunió amb el col.lectiu afectat per debatre
la situació.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 43/21. Queixa via pública. Canvi de nom de carrer
Un col.lectiu de veïns ens presenta la seva queixa per la voluntat de l’Ajuntament de
canviar el nom d’una plaça de la ciutat i el seu total desacord. Es parla amb l’alcalde
que fa garanteix als veïns que es mantindrà el nom.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient44/21. Queixa conflicte entre veïns

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient45/21. Queixa via pública. Sorolls

Expedient 46/21. Queixa urbanisme. Aigua
Una família es queixa de la falta d’aigua potable a la partida de Segalés. Es tracta
d’un tema complicat de resoldre segons els tècnics municipals. Els usuaris s’han
posat també en contacte amb el Síndic de greuges de Catalunya.
Estat: Recomanació

Expedient 47/21. Queixa via pública. Neteja
Un col.lectiu ens fa arribar la seva queixa per l’estat de brutícia en què es troben
molts carrers de la Seu. Es parla amb els tècnics.
Estat: En tràmit

Expedient 48/21. Queixa municipi veí. Aigua
Habitants d’un municipi veí es posen en contacte amb nosaltres per queixar-se d’uns
problemes relacionats amb el subministrament d’aigua. Intentem fer una mediació
amb el l’equip de govern del municipi. El tema s’ha resolt parcialment.
Estat: En tràmit

Síndica Municipal de Greuges

Estat: Solució amistosa-mediació
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Els propietaris d’un establiment de restauració es queixen de les molèsties que ela
hi causa un bar veí (sorolls, música...). Es parla amb la policia local que en fa un
seguiment. La situació ha millorat.
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Una família es queixa que uns arbres de la via pública envaeixen el seu jardí, així
com els arbres del jardí veí. L’ Ajuntament es compromet a podar els arbres de la via
pública. Pel que fa al segon tema se’ls recomana que intentin parlar amb els veïns.

Expedient 49/21. Consulta Urbanisme
Un ciutadà ens ve a fer una consulta sobre un hort proper al seu. Es consulta a
l’oficina tècnica i se li dóna la informació.
Estat: Assessorada

Expedient 50/21. Queixa CAPAU
Una usuària presenta diverses queixes sobre algunes desatencions per part del
CAPAU, sobretot lligats amb la petició de la renda garantida.
Estat: En tràmit

Informe 2021
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Expedient 51/21. Consulta habitatge
Una ciutadana ens fa arribar la seva preocupació per què la facin fora del pis on viu
actualment. Ens posem en contacte amb el CAPAU que coneixen la situació i estan
fent un seguiment del cas.
Estat: Assessorada

Expedient 52/21. Consulta recaptació. Aigua
Una ciutadana demana el nostre ajut per interpretar una factura de l’aigua.
L’acompanyem al servei de recaptació i queda resolt el tema.
Estat: Assessorada

Expedient 53/21. Queixa via pública
Una veïna que viu al carrer de Circumval.lació es queixa de la invasió d’uns arbres
de la via pública a la tanca de casa seva. Es fa saber als tècnics de jardineria.
Estat: Recomanació

Expedient 54/21. Queixa municipi veí
Un usuari d’un municipi veí presenta una queixa imposada en temps de pandèmia per
circular per una via comarcal. Donat que recentment el T.C. ha anul.lat la normativa en
què s’emparava aquest expedient s’ajuda a fer un recurs perquè es tanqui sense sanció.
Estat: Recomanació

Expedient 55/21. Queixa municipi veí
Una usuària presenta una queixa perquè no li han fet arribar el carnet per accedir a
les bosses de reciclatge d’escombraries. Es comenta als tècnics de la Mancomunitat
d’escombraries i es resol el problema.
Estat: Recomanació

Expedient 56/21. Queixa habitatge
Uns usuaris es queixen de les condicions d’un habitatge social. Se’ls fa veure les
condicions dels contracte amb l’ajuda de l’oficina d’habitatge social municipal.
Estat: Relació amistosa-mediació

Expedient 57/21. Queixa conflicte entre veïns
Una veïna presenta una queixa per uns vidres trencats a causa, segons el seu parer, de les
obres de l’edifici veí. També es fa arribar la queixa a la policia local i a l’oficina tècnica.
Estat: Resolta

Expedient 58/21. Queixa via pública
Un veí de la Seu es queixa de la quantitat excessiva d’arbres als carrers de la ciutat,
interrompent moltes vegades el trànsit fluid per les voreres.
Estat: Recomanada

Una entitat esportiva es queixa del desconcert que els ha provocat la concessió i
posterior retirada d’una subvenció. L’explicació que se’ns dóna és que erròniament
la subvenció va se portada a la <comissió de govern, ja que el club incomplia el
requisit principal per accedir a les subvencions, que és presentar superàvit.

Una ciutadà es queixa de la falta d’un piscina municipal a la Seu
Estat: En tràmit

Expedient 61/21. Queixa via pública
Un ciutadà que regenta un local de restauració es queixa dels conflictes que li
genera un bar d’oci nocturn (soroll, brutícia, etc...)
Estat: En tràmit

Expedient 62/21. Queixa via pública
Una ciutadana presenta una queixa per una caiguda a la via pública que l’ajuntament
desestima amb un informe argumentat.
Estat: Recomanació

Expedient 63/21. Queixa servei a les persones. Entitat juvenil
Se’ns adreça un col.lectiu de joves que fan tasques de voluntariat i es queixen del
poc suport municipal.(local precari, falta d’espai, inseguretat). Anem a visitar l’espai
i és realment precari, tenint en compte la quantitat de persones que mou.
Estat: En tràmit

Síndica Municipal de Greuges

Expedient 60/21. Queixa esports
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Estat: Recomanada
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Expedient 59/21. Queixa esports

Expedient 64/21. Queixa via pública. Medi ambient
Una entitat sense ànim de lucre es posa en contacte amb nosaltres per tal de resoldre
un tem relacionat amb la instal.lació de plaques solars. Fem les gestions oportunes
però el tema no s’ha resolt.
Estat: En tràmit

Expedient 65/21. Queixa servei a les persones. CAPAU
Un usuari es queixa de les desatencions del CAPAU, vinculades a diversos temes.
Se l’intenta tranquil·litzar i ens posem en contacte amb CAPAU. Estem fent un
seguiment del tema.
Estat: En tràmit

Informe 2021
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Expedient 66/21. Queixa servei a les persones
La secció de pensionistes de CCOO local se’ns adreça per protestar dels preus abusius
de la llum i de les dificultats per interpretar una carta que ha enviat als usuaris la
companyia subministradora d’electricitat. Han mantingut també una reunió amb
Alcaldia que es compromet a fer d’intermediària amb la companyia.
Estat: En tràmit

Expedient 67/21. Queixa servei a les persones
Un col.lectiu se’ns adreça per protestar contra el tracte que les entitats bancàries dispensen
a la gent gran que no s’ha pogut posar al dia en temes informàtics, l’anomenada “bretxa
digital”. L’alcalde ha mantingut reunions amb el col.lectiu i amb les entitats.
Estat: En tràmit

Expedient 68/21. Queixes medi ambient
Recollim en un expedient les diverses queixes que hem rebut de la ciutadania pels
problemes que ocasionen a la ciutadania la presencia de coloms i els seus excrements.
Estat: Assessorada

Expedient 69/21. Queixes medi ambient
Recollim en un expedient les diverses queixes que hem rebut de la ciutadania pels
problemes que ocasionen a la ciutadania la presencia de gossos a la via pública, els
seus excrements i miccions.
Estat: Assessorada

Expedient 70/21. Queixa via pública
Una usuària presenta una queixa imposada en temps de pandèmia per passejar per la
ciutat sense mascareta. Donat que recentment el T.C. ha anul.lat la normativa en què
s’emparava aquest expedient se l’ajuda a fer un recurs perquè es tanqui sense sanció.
Estat: Recomanació

Expedient71/21. Queixa serveis a les persones
Uns usuari ens fan arribar una queixa i unes fotografies comentant l’estat degradat
en què es troben els lavabos de l’estació d’autobusos.
Estat: En tràmit

Expedient 72/21. Queixa serveis a les persones
Queixes d’un col.lectiu d’estudiants pel servei deficitari que ofereix ALSA,
especialment als usuaris que disposen de targeta de transport, la majoria estudiants.
L’alcalde es posa en contacte amb ALSA per tal de resoldre el problema.
Estat: Assessorada

Informe 2021
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7
Activitats

Relacions amb la Corporació municipal
i altres institucions
És deure de la Síndica tenir al Ple informat sempre que se li demani o per iniciativa
pròpia. Així s’ha fet, tot i que a causa de la pandèmia ha resultat més complicat. Per
tant la Síndica ha mantingut durant tot l’exercici reunions de treball i entrevistes
amb els alcaldes de la ciutat, Sr. Fàbrega i Sr. Viaplana amb una periodicitat d’una
al mes, així com amb diversos regidors.
La Síndica s’ha entrevistat també amb portaveus i càrrecs electes de diversos grups
municipals.
Així mateix per resoldre la majoria de casos hem hagut de recórrer a diversos
organismes i serveis municipals: Oficina tècnica, Habitatge, Servei de recaptació,
CAPAU, Policia municipal, Serveis de neteja, Empadronament...als quals agreixo ben
sincerament l’interès i el suport prestats.
Quan ha estat necessari ens hem adreçat al Síndic de greuges de Catalunya per a
buscar assessorament, així com al Fòrum.
També hem tingut trobades i hem col.laborat amb altres institucions locals: La Seu
solidària, Càritas, tècnics del Consell Comarcal, Consell municipal de la gent gran,
Germandat de Sant Sebastià...
Hem participat en els actes organitzats amb motiu del dia Internacional de la
dona, en la inauguració de INEFC Pirineus, en una taula rodona organitzada per
commemorar el dia de la gent gran, entre altres.

Síndica Municipal de Greuges
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Actes
Des de la seva presa de possessió la Síndica ha procurat assistir a tots aquells
actes als quals ha estat convidada ja sigui per la Corporació municipal o per
altres institucions.
Donat que l’impacte de la COVID aquest any no ha estat tan notable hem pogut dur
a terme algunes activitats que l’any anterior no havíem pogut fer. Hem començat un
programa de difusió de la figura de la Síndica a les escoles, concretament als grups
de 4art. curs de l’ESO a l’Institut “La Valira”.
Seguim mantenint el programa mensual que ofereix Ràdio Seu: “Parlem amb la
Síndica” que té una durada d’uns 25 minuts i que permet fer pedagogia i difusió de
càrrec, així com atendre queixes en directe. Podeu escoltar els programes a
https://www.alacarta.radioseu.cat/programs/ladefensoradelciutada

Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors
i Defensores Locals de Catalunya.
La Sindicatura de la Seu forma part del Fòrum.Com saben es tracta d’un òrgan
d’una gran eficàcia pel que suposa d’assessorament i suport. Aquest any, com
es fa habitualment ,s’han realitzat una sèrie de cursos de formació per tractar
els problemes de diversos col.lectius,(infància, gent gran, persones en situació
d’explotació...) en temps de pandèmia, que hem hagut de fer per via telemàtica.
Voldria remarcar pel seu interès i utilitat un curd de formació adreçat a noves
sindicatures i s’està treballant d’una manera molt activa en l’el.laboració d’un Pla
estratègic que ha de servir de full de ruta per als propers anys.
S’ha fet des del Fòrum diverses publicacions sobre temes que afecten molt
directament les Sindicatures . Segueix essent molt vàlid l’ informe sobre Les
desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia. Es tracta d’un document que
neix de la necessitat, anàlisi i reflexió pròpia de les Sindicatures locals a partir de la
situació esdevinguda per l’afectació de la COVID 19.

També disposem d’un equip d’assessorament jurídic.
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Com saben aquesta Síndica forma part de la Junta del Fòrum, juntament amb altres
Síndics, sota la presidència d’Eva Abellán, Síndica de Sabadell. Aquesta any s’acaba el
mandat d’aquesta Junta (Dura dos anys) i el mes de març se n’escollirà una de nova.
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Totes aquestes activitats es concreten en una sèrie de materials i publicacions que
orienten les Sindicatures i difonen el paper del Fòrum.
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Agraïments
Vull agrair ben sincerament l’interès i el suport prestat a les
persones i col.lectius indicats i en especial a l’Enric Mañà,
secretari d’aquesta Sindicatura.
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8
Annexos

Díptic resum memòria 2020
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Desplegable per les escoles sobre el Bon i el Mal govern
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DILLUNS, 4 D’OCTUBRE DEL 2021

Pirineus
Anna Martí Pellicer, síndica municipal de greuges
A. D.
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al amb l’alcalde, que hauran de
ser dos per com ha augmentat
el nombre de queixes. Puc adreçar-me als regidors. I una eina
molt important és el Fòrum de
Síndics de Catalunya (som 48
ara, jo ara a la junta directiva),
on podem accedir a un despatx
d’advocats, on accedim a formacions i on trobem suport. Però
en ciutats com la nostra n’hi ha
pocs, més en grans ciutats.
Pot mediar però després...
Em poden fer cas o no. De totes maneres he descobert que la
figura té certa autoritat moral.

“Algú ve perquè l’ajudi a buscar pis:
té problemes pel color de la pell”
Professora de català al Joan Brudieu per la banda pro- les dones”, va acceptar la proposta de convertir-se en
fessional, i en política, regidora durant vint anys, tinent síndica municipal de greuges. “Sense saber ben bé on
d’alcalde “de les àrees que tradicionalment portem em posava”, admet. Ara ja està feta al càrrec.
A. Doral
LA SEU D’URGELL

Tasca altruista i que suposa
un desgast, imaginem?
Al principi hi havia coses diguem-ne bàsiques, com la neteja dels carrers, coses relativament fàcils de resoldre. Amb el
temps, la cosa ha anat a més: no
en queixes sobre l’Ajuntament,
sinó en gent que no sap on adreçar-se per resoldre els seus dubtes i problemes i potser troben
en mi una figura de referència
per explicar-l’hi i que els orienti. Perquè de poder jo en tinc
molt poc.
A l’Ajuntament se l’escolten.
He de dir que els alcaldes,
els regidors, m’escolten, a diferència del que pugui passar en
altres llocs: la relació és fluïda.
Ara, la tramitació a vegades és
un entrellat complex.
Desgasta, ha dit algun cop.
M’ha servit de molt tenir
experiència en gestió municipal, conèixer els mecanismes,
els treballadors. Però n’és molt,
de desgastador. Una clau és ser
molt empàtic i suposa un esforç

mental, també perquè a vegades vaig amb els problemes a
casa, soc patidora. Els temes
són tan diversos que és com si
fessis moltes feines englobades
en una de sola.
Se li multiplica la feina, diu.
Venia dos dies per setmana i
ara vinc quasi cada dia.
Per què l’augment?
En tots els documents municipals, al final hi ha un afegitó
que diu que si no està d’acord en
un tema pot consultar la síndica i hi ha molta gent que es fixa
en la lletra petita. Per exemple,
les persones que han rebut una
multa, en venen molts. Una
altra tipologia de queixes o de
consultes és fruit de la pandèmia, les relacions entre veïns.
Sí?
Ha augmentat la sensibilitat
envers a determinats temes: els
sorolls i moltes altres qüestions
domèstiques, gent que es fan
males passades entre ells. També generen moltes queixes els
gossos sense lligar. Jo aquí sols
puc fer de mediadora.

Percep que creix l’incivisme?
Sí, sí, totalment. Hi ha casos
com un veí que li llença oli a l’altre a l’entrada perquè rellisqui:
això no és gaire normal. O el
problema de les terrasses i els
sorolls dels bars, i no parlo sols
de la plaça del Carme.
El síndic de greuges semblaria un últim recurs.
L’Administració és complicada i si no n’entens els mecanismes... A sobre en aquests temps
s’ha de demanar cita prèvia, hi
ha teletreball, tot un protocol
que complica arribar on vols.
En canvi, a la síndica l’aturen
pel carrer. Molta gent em coneix. En realitat la síndica està
per ajudar els veïns en els problemes amb l’Ajuntament, però
en realitat d’això faig el mínim.

Hi ha qui sent que no
l’escolta ningú (...) Un
síndic de greuges és
com un confessionari
del segle XXI
família nombrosa per no accedir a les rebaixes a serveis municipals com les de la Seu.

Venim al confessionari.
Els rebo directament i és més
fàcil venir a Anna Martí que
passar tot un tràmit. Un síndic
de greuges és com un confessionari del segle XXI.

Ara li han posat reforç.
Un grup polític va demanar
un síndic comarcal, però des
de la Sindicatura de Greuges de
Catalunya els van dir que no es
preveu aquesta figura de moment, i el síndic, Rafael Ribó,
va proposar que ell a través d’un
equip se n’encarregaria. La gent
segueix venint a mi i [des de
l’oficina de Ribó] m’han dit que
iniciï jo mateixa els expedients.

Li arriba gent de la comarca.
Per exemple he tingut alguna

De quines eines disposa?
Poques. Una reunió mensu-

Li arriben casos sagnants,
com la senyora que té la filla
detinguda en un camp kurd.
Aquí, i en d’altres, poca cosa
puc fer pel cas, però sí per ella:
escoltar-la, aconsellar-la... Acabes tenint una relació estreta.
També algun cop hi ha qui no et
saluda perquè no li has resolt.
Qui arriba a vostè no és per
un sentiment d’indefensió?
Sí. Hi ha gent que sent que
no l’escolta ningú. A vegades ve
algú perquè l’ajudi a buscar un
pis. No és el lloc però arriben
aquí perquè tenen problemes,
pel color de la pell, per llogar.
No truco a immobiliàries però
puc derivar a serveis socials...
Altres administracions o
serveis com l’hospital?
Molt, sobretot amb la pandèmia. A l’hospital hi ha la figura
del defensor del pacient i jo faig
de pont. He de dir que és un
tema molt molt complicat, dels
temes que he portat de l’hospital no me n’he sortit en cap.
El col·lectiu transfronterer?
No venen, no. Molta gent té
certa prevenció. També és cert
que no m’hi he posat en contacte
jo i potser ho hauria d’haver fet.
Però estic a la seva disposició.
Podem sentir que l’administració és una piconadora.
Mira: tinc com a guia l’Allegoria del bon i mal govern dels
germans Lorenzetti que està
penjada al Palau de Siena.
La Seu està ben governada?
Qui es presenta per governar
ho fa de bona fe. A vegades el
que hi ha és falta de recursos.
Vostè tornaria a la política?
No, no. No em veig fent equilibris, la política ara és molt incerta.
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REPORTATGE | Les queixes contra les entitats bancàries es multipliquen

“Això dels bancs és maltractament”
AjunTAmEnT

El (mal) tracte que les entitats
bancàries dispensen a la clientela
arriba a la síndica de greuges i
l’alcalde.

alba doral
LA sEu d’uRGELL

Anna Martí

atansat. “Els fa sentir tontos per no saber
fer-ho, afecta l’autoestima de les persones; ho trobo cruel, inhumà, la veritat”,
reflexiona, per insistir que és “una de les
meves prioritats”, aquesta desigualtat
que es genera entre els qui es defensen
amb les eines digitals i els que no. I això
els priva d’accés a serveis no sols bancaris, puntualitza.
“El Consell Comarcal Consultiu de
Gent Gran vam demanar una reunió
amb l’Ajuntament i amb els directors de
banca locals per treballar aquesta qüestió. La resposta dels directors va ser que
farien el que podrien en el marc de les
seves competències”, explicava Amadeu
Gallart, també preocupat pel problema
des de les xarxes. “Crec que el que seria molt important és que intervingués
l’organització interbancària per tal que
financés un cos d’assessors a peu d’oficina”, proposava. A banda, “hem de partir
de la base que les noves tècniques infor-

Jo ho considero
maltractament (...) Ara,
a l’hora de vendre’ls
un producte ja no hi ha
horaris
Familiar d’un client

màtiques han vingut per quedar-se i que
caldria, entre d’altres serveis, una oferta
massiva de cursets dirigits a la gent gran
en general”.
una solució a mitges

Aleshores, la solució és ajudar-los a
aprendre? Amb cursets formatius? Per
a alguns, segurament. “Però no oblidem
que estem a l’àmbit rural, amb una població gran que no ha tingut accés a la
formació, envellida, amb pocs assistents
socials, etcètera”. Gent per a la qual
moure’s amb desimboltura per l’àmbit
digital és poc menys que impossible.
Sense comptar amb qui tingui problemes cognitius. “Estem creant un collectiu de gent que està sobremarginada”,
denuncia. Per això la situació, confessa,
“em dol moltíssim, asseguro que faré tot
el que pugui”. Encara que les seves eines
siguin escasses. “Al Fòrum de Síndics
hem tractat la qüestió molts cops”.

En una d’aquestes cues –les qualificarem nosaltres de vergonyoses– la va
abordar un dia una persona coneguda:
li va assenyalar un home gran que “tremolava de fred”. Més que vergonyoses,
potser es podria pujar el qualificatiu
a infame? Una altra clienta explica al
BonDia que en una ocasió el guarda de
seguretat, amablement, deixava alguna gent arrecerar-se cap a l’interior de
l’oficina, vista la temperatura exterior.
“A mi, fins i tot, com que em veia gran,
m’oferia seure”. Però finalment va sortir un empleat per fer-los a tots fora
sense contemplacions. “Jo volia dir-li
que ja em tocava i ni em va mirar”.
“Jo tot plegat ho considero maltractament”. És la consideració sense embuts del familiar d’un client, una persona gran i amb problemes afegits, a qui
una entitat ha encolomat un aparell de
teleassistència de pagament. “A l’hora
de vendre’ls un producte ja no hi ha
horaris”, ironitza, ni Covid que dificulti
accedir a les oficines.
“No sé quina millora aporta respecte
del que ja existia, però porta un rellotge digital que t’has de programar tu,
pero un cop t’han venut el producte, ja
t’espaviles tu sol a casa”. El destinatari
d’aquest producte, denuncia la interlocutora, ha estat una persona amb dificultats no sols de mobilitat, sinó de comunicació. “Tu com ho qualificaries?”,
pregunta.

Síndica Municipal de Greuges

De moment, semblaria que no. Al despatx de la síndica encara fa un parell de
dies es va presentar un home de setanta
anys gairebé plorant: no se’n sortia per
fer un ingrés. No és l’únic que se li ha

Els fa sentir ‘tontos’
per no saber fer-ho,
afecta l’autoestima de
les persones, ho trobo
cruel, inhumà
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un home plorant

tremolant de fred a la cua
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L’Emilia (posem que es diu així) s’ha
inventat un truc: arriba uns minuts
abans de les onze i es col·loca a la cua.
És la manera que ha trobat per, amb 82
anys, no haver-se d’estar palplantada al
mig del carrer durant llargues estones
i amb temperatures gèlides esperant
fent cua a la porta del banc. L’oficina (ja
saben, BBVA a la plaça Catalunya, però
altres entitats funcionen més o menys
igual) només atén fins a les onze del
matí els dimarts i dijous. “Amb el que
em cobren en comissions, creus que és
normal?”, pregunta. El que li cobren
(no té cap nòmina ni pensió domiciliada) són 160 euros l’any: donaria per
pagar el servei d’atenció, suposa. “I si
ens fan esperar fora per tot això de la
Covid, no podria ser a altres hores? És
poc humà”. Com a poc.
El tracte que les entitats bancàries
dispensen als clients, especialment a la
gent gran o amb problemes cognitius
(o simplement els que estan quedant
marginats per la bretxa digital) està
rebent denúncies arreu. Aquí ha centrat moltes de les denúncies recollides
aquest mes per la síndica municipal de
greuges, Anna Martí Pellicer. “Una desena, però això per a la Seu són moltes”,
adverteix. Les acaba d’exposar a l’alcalde, Francesc Viaplana, en la reunió
mensual. Per a ella aquest problema de
la bretxa digital, i no sols amb els bancs,
puntualitza, és una prioritat. Ell s’ha
compromès a fer de mediador i obtenir
una nova reunió amb els directors de
les oficines que encara existeixen a la
ciutat. “Properament em reuniré amb
les entitats bancàries del municipi per
saber si s’han implementat les mesures
acordades a la reunió amb les entitats
bancàries i membres del Consell Municipal de la gent gran per millorar aquest
aspecte”, promet via xarxes.

La situació ha agafat visibilitat mediàtica en bona
part gràcies a la campanya
Soy mayor, no idiota, engegada per un jubilat per denunciar el que els mitjans
han batejat com a exclusió
financera. “En alguna població catalana ja s’estan
creant associacions. Miraré a veure si aquí també es
pot fer”, proposa. És una
idea. Una altra podria ser
articular alguna mena de
voluntariat per ajudar qui
ho necessiti?, es pregunta.
Però, és clar, voluntariat
per suplir els serveix que
els bancs –amb els seus
enormes beneficis– no proporcionen? No sembla una
solució amb recorregut.
“Però em comprometo en
Les queixes dels clients dels bancs han arribat a la síndica municipal de queixes, que les ha exposat a l’alcalde.
la lluita i continuaré fins al
final, perquè tot plegat ho
considero molt trist”.
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