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Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell

Anna Martí Pellicer

Plaça dels Oms, 1

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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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 Síndica 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.

 La institució de la Sindicatura de Greuges municipal ostenta auctoritas, que en dret 
romà s’entén com una certa legitimació socialment reconeguda, que procedeix d’un 
saber. La Sindicatura de greuges manifesta auctoritas per la seva capacitat moral 
per emetre una opinió qualificada sobre una decisió. Tot i que aquesta decisió no 
és vinculant legalment ni pot ser imposada, té un valor d’índole moral molt fort. Cal 
destacar en aquest sentit el treball realitzat per la Comissió de Venècia (la Comissió 
Europea per a la Democràcia a través del Dret) per establir els “Principis per a la 
protecció i promoció de la institució del Defensor del poble” (principis de Venècia, 
adoptades el mes de març de l’any 2019). Aquests principis tenen com a finalitat 
establir uns principis per a garantir que els ombudsman de tots els nivells puguin 
actuar amb independència, objectivitat, transparència, justícia i imparcialitat, per 
poder defensar els drets de la ciutadania.
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La Sindicatura de Greuges de la Seu està al servei de tots els ciutadans i les ciutadanes 
per donar veu als seus suggeriments, respondre les seves consultes i tramitar les 
seves reclamacions, en segona instància, respecte a l’atenció rebuda per part dels 
serveis municipals de l’Ajuntament. 

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 memoria.

 Aquest  any s’han fet un total de 76 atencions, 4 més que l’any passat . En atencions 
incloem tant consultes com queixes. D’aquestes actuacions 22 són consultes, 
assessoraments i 54 són queixes.

Pel que fa a la destinació de les accions la majoria es concentra en l’apartat 
relacionat amb L’espai públic ,concretament 54 actuacions, seguint un ritme similar 
al de l’any passat (52).  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, habitatge...Si ho comparem amb l’any anterior 
veiem que novament  han augmentat  els problemes 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 22 atencions , 5 més 
que l’any anterior .Ambdós àmbits tenen una especial incidència en la nostra vida 
quotidiana En el moment de tancar aquesta memòria 8 expedients resten en tràmit, 
pendents de resolució.

7 de les actuacions que recull la memòria pertanyen a municipis de la Comarca.

Recordem que encara patim les conseqüències d’una pandèmia  que ha agreujat  
problemàtiques ja existents com la de l’habitatge i en fa aflorar d’altres com la de la 
solitud sobrevinguda i la de la vulnerabilitat de la infància i l’adolescència.

En aquestes circumstàncies, hem après que els governs locals són, avui per avui, 
l’administració que pot estar més a prop de la ciutadania i la que disposa d’un 
coneixement social més precís de la realitat. pel seu impacte en franges significatives 
de la població. En aquest sentit, convé persistir en iniciatives que tendeixin a alleugerir 
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l’impacte de la manca d’habitatge assequible i social a la ciutat, canals d’informació 
dirigits a les persones interessades, especialment el jovent, i apostant per la 
mediació entre propietaris i llogaters quan està en perill la continuïtat a l’habitatge. 
En el mateix context, cal remarcar que la defensa del dret a un habitatge digne 
implica també la garantia dels subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat). 
La pandèmia ha fet aflorar la solitud sobrevinguda. L’Administració municipal, amb 
els recursos i els mecanismes de què disposa, ha de situar aquest fenomen entre les 
seves prioritats. També ha d’actuar per revertir la bretxa digital, supervisant que la 
implantació de l’Administració electrònica no generarà nous obstacles .

Cal avançar també en altres àmbits  prestar atenció a la infància i adolescència, a la 
gent gran col.lectius vulnerables, i sobretot al tema sanitari.

Cal enfortir amb recursos humans i materials els serveis socials, peça clau de 
l’estat del benestar, dotant-los d’una major capacitat en la tasca d’acompanyament 
dels ciutadans que s’hi adrecen. Diàleg, acord, capacitat per canalitzar l’esperit 
participatiu i col·laboratiu de la ciutadania, informació, mediació, subsidiarietat i 
lleialtat institucional són conceptes amb els quals la institució de la Síndica també 
se sent identificada. Formen part de la mecànica que identifica un bon govern i 
esdevenen peces essencials a l’hora de bastir propostes per afrontar els reptes de 
futur.

Moltes gràcies

Anna Martí Pellicer

Síndica de Greuges
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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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l’oficina de la Síndica
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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.
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ACTUACIONS

CAI OFICI O
RECOMANACIONS

CONSULTES ASSESSORAMENT INFORMACIÓ

Derivades a 
altres entitats 

que no són 
l’Administració.

Derivades a altres 
departaments de 

l’Ajuntament.

S.G.C.
D.P.

Altres Síndics
Altres Adm.

En tràmit o 
tancades.

En tràmit o 
assessorades.

En tràmit o 
informades.

Derivació al
Departament.

Recomanació.

CONSULTES
ORIENTADES INTERNES EXTERNES Suggeriments 

que formula 
directament la 

Sindicatura.
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QUEIXA

NO ADMESA ADMESA

Anònimes /
 mala fe.

No han esgotat 
la via adm.
Manca de 
fonament.

No són 
competència.

Tancada.

El ciutadà té raó

Solució amistosa 
(mediació).

Recomanació.

El ciutadà 
no té raó.

Resolta

Arxivada per 
desestiment.

En tràmit.

Estimada. Desestimada.
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Actuacions per franja d’edat

Menys de 
18 anys0 Més de

 55 anys34
Entre
18 i 55 
anys

42

Tipus de presentació

8 Telefònica 58 Presencial 10 E-mail

Iniciativa de les  actuacions

Homes
(20)

Dones
(31)

Col·lectiu
(17)

Parelles
 (8)

Tipus d’actuació

54 Queixes 22 Consultes
Assessoraments
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Comparativa

Consultes

Any 2020

25
Any 2021

16
Any 2019

10
Any 2018

13
Any 2022

22

Queixes

Any 2020

33
Any 2021

56
Any 2019

50
Any 2018

30
Any 2022

54

Nombre d’actuacions

Any 2020

58
Any 2021

72
Any 2019

60
Any 2018

43
Any 2022

76

Tipus de presentació

Any 2020

Presencial 43
Telefònica 5
E-mail 10

Any 2021

Presencial 51
Telefònica 9

E-mail 12

Any 2019

Presencial 54
Telefònica 2

E-mail 4

Any 2018

Presencial 41
Telefònica 1

E-mail 1

Any 2022

Presencial 58
Telefònica 8
E-mail 10
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Espai públic

Medi ambient

Sorolls

Urbanisme

Habitatge

Via pública

Convivència entre veïns

Neteja

Mercat

Promoció econòmica

Serveis a les persones

Ensenyament

Sanitat

Serveis Socials

Transports

Cia. Telefònica 

Cementiri 

Cia. Llum

Entitat cívica

Cultura

Conflicte laboral

Estrangeria

54
  5

1

  2

  12

22

3

5

4

1

22
1

3

6

1

2

2

2

1

2

1

1

Tipologia de les actuacions
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Detall de 
les actuacions
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Expedient 1/22. Queixa serveis a les persones. CAPAU  

Un ciutadà se’ns adreça per fer-nos arribar una queixa sobre un problema relacionat 
amb l’atenció domiciliària i  uns problemes econòmics que la situació li ha generat. 
Es parla amb CAPAU i amb la Regidoria responsable. Es tracta d’una situació 
complicada en què intervenen diverses administracions.

Estat: En tràmit

Expedient 2/22. Queixa habitatge 

Una veïna presenta un queixa sobre el possible dany que podrien haver causat les 
arrels d’un arbre ,plantat a la vorera de casa seva, a l’interior del seu domicili. Es fa 
saber a l’oficina tècnica municipal que constata que no és possible.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 3/22. Queixa serveis a les persones. CAPAU 

Un usuari presenta diverses queixes relacionades amb el funcionament del CAPAU. 
Es parla amb les responsables i es manté una reunió amb l’usuari per tal d’aclarir 
els problemes.

Estat: Recomanada

Expedient 4/22. Consulta serveis a les persones. Entitat cívica  

Una veïna ens fa una consulta i mostra la seva  preocupació per  la utilització de dades 
personals  per part d’una entitat cívica sense demanar-li autorització. Se li comenta 
que no podem intervenir en aquest tema. I se l’orienta cap a possibles solucions.

Estat: Assessorada

Expedient 5/22. Consulta habitatge 

Un grup de veïns se’ns adreça per plantejar-nos el cas d’un persona que acumula  
molt material de rebuig a casa seva, amb el perill que suposa  per a les cases del 
voltant en cas d’incendi. Es parla amb la Policia local, que visita la casa esmentada 
i es mantenen diverses reunions amb els veïns i amb la persona que genera el 
problema.

Estat: Assessorada

Expedient 6/22.  Consulta serveis a les persones 

Es fa arribar una consulta a la Sindicatura sobre un cas de pobresa energètica que 
pateix una família. Es comunica al CAPAU, que fa les gestions pertinents.

Estat: Assessorada
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Expedient 7/22. Queixa urbanisme  

Una ciutadana es queixa de les dificultats que té per obrir un negoci. Malgrat que ha 
fet tots els tràmits correctament i ha satisfet els imports econòmics que suposen, no 
li concedeixen la llicència d’obertura. Es parla amb responsables de l’oficina tècnica 
i amb la Regidoria responsable.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 8/22. Queixa serveis a les persones. CAPAU 

Una ciutadana es queixa dels problemes que està tenint amb el CAPAU , a nivell de 
tramitació, per obtenir una renda garantida. Ens informem de la situació. Actualment 
està en via de resolució.

Estat: En tràmit

Expedient 9/22. Consulta habitatge (Municipi veí) 

Un ciutadà d’un municipi veí ens planteja una consulta sobre un pis de protecció 
oficial, en el qual viu. Es tracta d’una situació complicada. L’adrecem al servei 
d’habitatge de l’Ajuntament

Estat: Assessorada

Expedient 10/22. Queixa serveis a les persones. Biblioteca St. Agustí  

Recollim aquí un nombre important de queixes relacionades  amb el llarg període de 
tancament al públic  de la Biblioteca de St. Agustí. Es respon amb els arguments que 
ens donen des de la pròpia direcció de la Biblioteca, des de la Regidoria corresponent, 
així com de l’Oficina tècnica de l’Ajuntament.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 11/22. Consulta serveis a les persones. Cia telefònica  

Se’ns adreça una ciutadana per demanar la nostra intervenció  en un afer relacionat 
amb una companyia de telefonia que ha instal.lat un aparell de connexió a la seva 
façana sense demanar-li permís. Li fem saber que no tenim atribucions sobre el 
tema, però l’orientem cap a les possibles solucions

Estat: Assessorada.

Expedient 12/22. Queixa habitatge 

Un ciutadà que viu al casc antic de la ciutat es queixa  de la quantitat de persones que 
ocupen pisos de manera il.legal en aquesta zona. Addueix que permetent aquests 
actes incívics és impossible dignificar el carrer on viu. Es parla amb Alcaldia i ens 
comenten que juntament amb la policia local i el cos de Mossos d’esquadra s’estan 
fent seguiments i gestions del tema.

Estat: En tràmit.
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Expedient 13/22. Queixa serveis a les persones. Cementiri  

Una família presenta una queixa lamentant la situació anòmala en què es va trobar 
a l’hora de donar sepultura a un familiar, en descobrir que el nínxol era inutilitzable 
a causa de les arrels d’un arbre proper . La queixa es basa en la manca d’informació 
que l’Ajuntament hauria hagut de donar als propietaris del nínxol afectat. Se’ls 
facilita una alternativa que la família accepta.

L’Ajuntament reconeix el seu error en no informar la família en el moment que el 
nínxol va ser declarat com a no utilitzable . Fa arribar les excuses per l’error.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 14/22. Consulta serveis a les persones. Cia. telefònica  

Una ciutadana, d’un municipi veí, ens fa una consulta sobre problemes que ha tingut 
amb diverses companyies telefòniques. Com que no tenim atribucions sobre el tema 
l’orientem cap a possibles solucions.

Estat: Assessorada.

Expedient 15/22. Queixa serveis a les persones. Cultura (Municipi veí) 

Un ciutadà es queixa de la complicació que suposa adquirir entrades on-line per 
als espectacles programats a la ciutat. Els tècnics ens donen les explicacions 
corresponents. El procés per comprar les entrades és molt similar en totes les 
plataformes (en aquest  cas Codetickets) que consisteix en donar-se d’alta com 
a usuari la primera vegada i fer el pagament amb tarja o  a través de Bizum. 
Explicacions que es fan arribar al ciutadà.

 
Expedient 16/22. Consulta habitatge. Sorolls 

Una família ens exposa els problemes que estan patint provocats per un familiar 
que viu al mateix bloc de pisos i que els causa molts conflictes:  aldarulls i sorolls, 
insults... Se’ls aconsella sobre diverses opcions.

Estat: Assessorada.

Expedient 17/22. Consulta habitatge 

Una persona que pateix una discapacitat ens demana assessorament sobre 
l’adequació del seu habitatge. Se li concerta una entrevista amb l’oficina tècnica 
municipal on se l’assessora adequadament.

Estat: Assessorada.
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Expedient 18/22. Queixa  serveis a les persones. CAPAU 

Una ciutadana es queixa dels conflictes que té amb el CAPAU per a l’obtenció d’una 
renda garantida que li havien retirat. Es parla amb els responsables del CAPAU i amb 
la Regidoria responsable.

Estat: Assessorada

Expedient 19/22. Queixa medi ambient 

Una associació animalista es queixa de la poca atenció que rep per part de 
l’Administració municipal. Es parla amb la responsable de medi ambient, que es 
reuneix amb representants de l’associació.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 20/22. Conflicte entre veïns (Municipi veí) 

Un ciutadà d’un municipi veí es queixa dels problemes que té amb el seu Ajuntament 
i del nombre d’obstacles que li posa. Es fa una gestió amb l’alcalde d’aquest 
Ajuntament.

Estat: Assessorada

Expedient 21/22. Consulta Estrangeria (Municipi veí) 

Un ciutadà anglès demana la nostra col.laboració per tal d’obtenir el permís 
permanent de residència, donat que després d’una sèrie de visites i gestions al servei 
d’estrangeria a Lleida no rep cap resposta.

Estat: Assessorada

Expedient 22/22. Queixa via pública (Municipi veí) 

Se’ns adreça un ciutadà d’un municipi veí per demanar la nostra intervenció en un 
afer relacionat amb la llei del Patrimoni cultural de Catalunya. Queda fora del nostre 
àmbit de competència.

Estat: No admesa

Expedient 23/22. Queixa neteja 

Un ciutadà que viu al carrer de Na Panistrera es queixa de la brutícia del carrer i 
de la presència de coloms morts. Es parla amb els responsables de neteja que ens 
comuniquen que reforçaran la neteja a tot el casc antic.

Estat: Solució amistosa-mediació



Síndica Municipal de Greuges Informe 2022

27

Expedient 24/22. Consulta Cia. Llum 

Una usuària ens consulta sobre el que ella creu que són irregularitats provocades 
per una companyia subministradora d’energia. L’adrecem a l’Oficina del consumidor, 
al Consell Comarcal.

Estat: Assessorada

Expedient 25/22. Consulta serveis a les persones. Conflicte laboral  

Una usuària ens presenta una consulta sobre un conflicte que té amb la seva empresa. 
Intentem suggerir-li possibles vies de solució.

Estat: Assessorada

Expedient 26/22. Queixa via pública 

Recollim aquí una sèrie de queixes de diverses persones sobre el fet que sovint hi ha 
cotxes mal aparcats vora els passos de vianants. Es comenta amb la Policia local 
que es fa càrrec del tema.

Estat: Recomanada

Expedient 27/22. Consulta. Convivència entre veïns 

Se’ns fa arribar una consulta sobre un conflicte entre veïns de dos pisos d’un mateix 
bloc. S’intenta fer una mediació , però no es resol el problema.

Estat: Assessorada

Expedient 28/22. Queixa habitatge 

Recollim les queixes de diversos ciutadans i ciutadanes de la Seu sobre els pisos 
ocupats en determinats punts de la ciutat. Comentem el tema amb l’Alcalde, que 
ha mantingut diverses reunions amb els veïns i també amb la Policia local i els 
Mossos d’esquadra que han reforçat de manera substancial la vigilància, en les 
zones afectades.

Estat: En tràmit

Expedient 29/22. Queixa via pública 

Una veïna del carrer Guillem de Plandolit es queixa del nombre de pilones que 
tanquen el carrer, no permetent l’accés dels cotxes. Es parla amb l ‘oficina tècnica 
que ens comenta que són els mateixos veïns que van demanar que s’instal.lessin.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 30/22. Queixa via pública 

Un veí que viu prop de l’Institut Joan Brudieu es queixa del caos que s’origina davant 
de l’Institut , durant les hores d’entrada i sortida, amb el transport escolar que 
impedeix la circulació de vehicles. Es comenta a la policia local que és conscient del 
problema que té difícil solució.

Estat: Recomanació

Expedient 31/22. Queixa urbanisme 

Un ciutadà es queixa de les restriccions que li posa l’oficina tècnica per posar un 
cancell protector a l’entrada de la casa. Visitem l’habitatge per comprovar el 
problema, actualment sense resoldre.

Estat: En tràmit

Expedient 32/22. Consulta Sanitat 

Una usuària demana la nostra col.laboració per tal d’intentar resoldre un tema que 
afecta, des de fa anys la nostra ciutat. Es tracta de cobrir una plaça de metge forense, 
deserta des de 2007. Pròximament es convocarà el concurs de trasllat de metges 
forenses, el primer des de 2017 i no està previst que es convoqui la plaça de la Seu. 
Trametem la demanda a la Regidoria corresponent que fa un seguiment del tema.

Estat: Assessorada

Expedient 33/22. Queixa via pública 

Un grup de veïnes del carrer dels Canonges es mostra preocupat per l’estat de 
degradació que presenta el carrer, amb pisos ocupats, tràfic de substàncies, 
presència excessiva de coloms i els excrements que generen, brutícia, cases mig 
enderrocades...Han presentat també aquestes queixes l’Alcalde i altres membres de 
l’equip de govern. S’ha pres el compromís  de solucionar-ho, tenint més cura de la 
neteja i reforçant la seguretat.

Estat: Recomanació

Expedient 34/22. Queixa via pública 

Veïns d’un edifici de la Plaça  del 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. Després de diverses reunions 
amb les parts afectades sembla que es pot resoldre el tema.

Estat: En tràmit
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Expedient 35/22. Queixa ensenyament 

Una persona que treballa en un equipament municipal es queixa d’una situació de 
mobbing. Es parla amb la persona responsable de l’equipament, que ja coneixia la 
situació i es resol de manera satisfactòria.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 36/22. Queixa via pública 

Un ciutadà es queixa de la imposició d’una multa que ell considera injusta. Després 
de presentar la corresponent reclamació, des de la Policia local es reconsidera la 
situació i es resol favorablement.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 37/22. Queixa neteja 

Veïns dels carrer de les Eres i adjacents es queixen del la brutícia que s’acumula al 
carrer per la presència de coloms i els excrements que generen, en part provocat per 
l’estat  precari d’algunes cases  que fa que els coloms s’acumulin als terrats sense 
cap control. Es manté una reunió amb alguns dels veïns amb el compromís, per part 
de l’Ajuntament de resoldre-ho.

Estat: Recomanació

Expedient 38/22. Queixa via pública 

Un usuari es queixa de la sanció imposada per uns agents de la policia local per 
consumir substàncies i provocar aldarulls en un parc de la ciutat. Se li suggereix que 
faci una reclamació a la mateixa policia

Estat: Recomanació

Expedient 39/22. Queixa habitatge 

Una persona propietària d’una casa al casc antic es queixa d’un conflicte que té 
amb l’oficina tècnica pel color de la pintura de la façana. Es parla amb les parts 
implicades.

Estat: En tràmit

Expedient 40/22. Queixa via pública 

Una usuària es queixa de l’estat que presenta el sorral de la Plaça del Carme, amb 
burilles, vidres, que resulta perillós per als infants que hi juguen. Ens comenten des 
de la Regidoria corresponent que el sorral es traurà properament i serà substituït per 
un altre element.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 41/22. Queixa via pública 

Una usuària es queixa de la imposició d’una sanció per  part de la policia local per 
aparcar incorrectament. La reacció de la usuària provocà una segona sanció per una 
falta de respecte a l’agent. Es resol abonant l’import de les sancions.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 42/22. Queixa via pública 

Veïns del carrer de Sant Josep de Calassanç es queixen de la falta de llum en un 
tram de carrer, tocant a l’Avinguda Pau Claris. El problema fa uns mesos que dura. 
L’oficina tècnica finalment resol el tema.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient43/22. Queixa via pública 

Una usuària es queixa de l’estat de degradació que presenta el carrer de Sant Emigdi 
i proposa dignificar-lo i posar-hi algun tipus de senyalització.

Estat: Recomanació

Expedient 44/22. Consulta serveis a les persones. 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 45/22. Queixa via pública 

Una veïna es queixa de la intervenció dels bombers  per tallar unes bigues d’una 
casa de la seva propietat, al casc antic de la ciutat. Ens informem i la intervenció va 
ser provocada per la caiguda d’una de les bigues a la via pública, amb el perill que 
suposa. La posem en contacte amb l’oficina tècnica que li donen les explicacions 
oportunes.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 46/22. Consulta serveis a les persones. Sanitat  

Una veïna de la Seu ens presenta una consulta  sobre la convalidació  de vacunes 
(COVID) donat que viu a França i les ha de fer el CAP, però li han posat problemes. Es 
consulta amb els responsables polítics corresponents i es fa la convalidació.

Estat: Solució amistosa-mediació
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Expedient 47/22. Queixa mancomunitat d’escombraries (Municipi veí) 

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 48/22. Queixa mercat 

Un propietari d’una parada al mercat planteja una queixa sobre un possible canvi 
d’ubicació de la parada, amb el qual ell no està d’acord. Ens posem en contacte 
amb els responsables del mercat que ens fan saber que li han ofert tres possibles 
ubicacions alternatives , que no li semblen adients. Properament s’ha de modificar 
l’ordenança reguladora i es prendran les mesures adients.

Estat: Assessorada

Expedient 49/22. Consulta serveis a les persones. Sanitat (Municipi veí)  

Una usuària d’un municipi veí ens adreça una consulta lligada a l’ingrés d’un familiar 
a l’hospital de la Seu. Els responsables polítics resolen el cas.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 50/22. Queixa mercat 

Diverses persones es queixen de la falta de rètols que indiquin els preus dels 
productes de menjar a les parades dels mercats setmanals. Ens posem en contacte 
amb els responsables de Promoció econòmica que ens informen que són conscients 
del problema, està treballant en el tema i està en vies de solució

Estat: Recomanació

Expedient 51/22. Queixa neteja 

Veïnes del carrer Major, propietàries de diversos negocis ens fan arribar la seva 
queixa per l’estat de brutícia del carrer i dels carrers adjacents.. Ho comentem amb 
els responsables de neteja que ens diuen que reforçaran el sistema de neteja.

Estat: Recomanació

Expedient 52/22. Queixa via pública 

Un ciutadà es queixa dels gran nombre de pintades que hi ha a la ciutat. Es tracta 
d’un tema que ha estat motiu de debat municipal.

Estat: Recomanació
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Expedient 53/22. Consulta serveis a les persones 

Una persona ens fa una consulta sobre un tema laboral que ella creu discriminatori. 
Fem la consulta corresponent i li facilitem la informació.

Estat: Assessorada

Expedient 54/22. Queixa mercat 

Uns usuaris es queixen del problema que pot suposar que determinades parades del 
mercat, que ofereixen menjar  preparat no tinguin un sistema de protecció per evitar 
la contaminació dels productes. Ens comuniquen els responsables que no existeix 
una normativa sobre aquest tema.

Estat: Recomanació

Expedient 55/22. Consulta serveis a les persones 

Un usuari ens demana col.laboració per interpretar una factura d’una companyia 
d’energia elèctrica. Li facilitem

Estat: Assessorada

Expedient 56/22. Queixa via pública 

Una usuària es queixa de la imposició d’una sanció per aparcar un vehicle en un lloc 
destinat a motos que estava despintat. Se li suggereix que faci una reclamació a la 
policia local

Estat: Recomanació

Expedient 57/22. Queixa via pública 

Un usuària es queixa de la falta de bancs en diversos indrets de la ciutat. Es comenta 
al responsable d’urbanisme que ens diu que recentment se n’han instal.lat uns quants.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 58/22. Queixa via pública 

Recollim aquí una sèrie de queixes sobre l’ascensor que porta al Parc del Segre que 
ha estat molt temps inutilitzat. Ens informem i el problema és degut a la falta d’una 
peça, que els proveïdors no serveixen.

Estat: Assessorada
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Expedient 59/22. Queixa via pública 

Una veïna de Santa Magdalena es queixa  del problema  que té amb l’ocupació 
d’un gual propi, per la proximitat d’un col.legi fet que genera que altres cotxes, en 
determinades hores, entrades i sortides, ocupin el seu gual. Es fa saber a la policia 
local que vigilarà la zona.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 60/22. Queixa via pública 

Una veïna es queixa de les “curses “ de cotxes que tenen lloc sovint al Passeig del 
Parc durant la nit. Es comenta a la policia local que  vigilarà la zona.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 61/22. Consulta via pública 

Un ciutadà  es vol informar sobre els límits d’un hort de la seva propietat, arran d’un 
conflicte amb un veí. Se l’adreça a l’oficina tècnica.

Estat: Assessorada

Expedient 62/22.  Consulta habitatge. Conflicte entre veïns  

Un usuari es posa en contacte amb nosaltres  per intentar solucionar un conflicte 
amb uns veïns, a causa del soroll que provoquen a la nit. Parlem amb la policia local 
que ja ha acudit diverses vegades al bloc de pisos esmentat.

Estat: Assessorada

Expedient 63/22. Queixa via pública 

Un usuari es queixa de les molèsties que provoca la tirolina instal.lada a la Plaça de 
Joan Sansa. Es parla amb els responsables que ens comenten que abans de fer la 
instal.lació es va parlar amb els veïns que van consensuar-ne la col·locació.

Estat: Recomanació

Expedient 64/22. Consulta habitatge 

Una usuària  es vol informar d’una sèrie de qüestions relacionades amb un habitatge 
de la seva propietat. Se li concerta una cita amb l’oficina tècnica.

Estat: Assessorada
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Expedient 65/22. Queixa promoció econòmica 

Un ciutadà es queixa del problemes que va tenir per accedir a unes determinades 
subvencions. Té un petit negoci ubicat al casc antic. Ho comentem amb els 
responsables que ens diuen que les sol.licituds  es van presentar fora de termini.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 66/22. Queixa mercat 

Recollim aquí diverses queixes relatives al desplaçament dels mercats setmanals a 
causa de les obres al carrer Major, que eren molt necessàries. El temps i període de 
les obres es va pactar amb les parts afectades.

Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 67/22. Queixa serveis a les persones. Cementiri 

Una veïna demana que durant el dia estiguin obertes les dues portes d’accés al 
Cementiri. Se’ns comenta que per qüestions pràctiques no es veu viable.

Estat: Recomanació

Expedient 68/22. Queixa serveis a les persones. Transports 

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, que fa molt temps que 
dura.

Estat: Recomanació

Expedient 69/22. Queixes medi ambient/neteja   

Recollim en un expedient les diverses queixes que hem rebut de la ciutadania pels 
problemes que ocasionen la presència de gossos a la via pública, els seus excrements 
i miccions

Estat: Recomanada

Expedient 70/22. Consulta habitatge 

Una ciutadana ens adreça una consulta per informar-se sobre els dret que té de 
romandre , per una temporada breu, en un pis del qual la volen fer fora. Es tracta 
d’una família monoparental amb un nadó. Se l’informa dels drets que té. I es fa un 
seguiment.

Estat: Assessorada       



Síndica Municipal de Greuges Informe 2022

35

Expedient 71/22. Queixes via pública/medi ambient   

Recollim en un expedient les diverses queixes que hem rebut de veïns de la Partida 
de Segalés i de Cantacorps sobre el fet que no tenen aigua potable i han d’utilitzar 
aigua de pous. Parlem amb el Regidor responsable que ens fa saber que hi ha un 
projecte fet per tal de solucionar el problema

Estat: En tràmit

Expedient 72/22. Queixes via pública   

Recollim una sèrie de queixes que ens fan arribar veïns de la partida de Cantacorps 
sobre diversos problemes que pateixen (parets derruïdes, falta de senyalització.....). 
Després de fer una visita a l’ndret esmentat ho comentem al Regidor responsable, 
amb el compromís de fer una visita a la zona per tal d’intentar resoldre els problemes.

Estat: En tràmit

Expedient 73/22. Queixes medi ambient/neteja  

Recollim en un expedient les diverses queixes que hem rebut de la ciutadania pels 
problemes que ocasionen a la ciutat  la presència de coloms i els seus excrements.

Estat: Recomanada

Expedient 74/22. Queixa via públic a  

Una veïna es queixa que l’Ajuntament ha instal.lat  un senyal de trànsit davant de casa 
seva per regular la velocitat (30km./hora) i, cosa que li suposa un greu problema. 
Es queixa també del tracte que va rebre en anar a queixar-se a l’oficina tècnica. La 
usuària ha fet arribar el problema a Alcaldia que es compromet a estudiar el cas.

Estat: Recomanada

Expedient 75/22. Queixa via pública /medi ambient   

Una família ens presenta una queixa, lamentant que d’ençà que es va inaugurar l’espai 
de pagament d’autocaravanes, a la Seu no hi ha cap servei per quan s’arriba de viatge, 
poder fer buidatge ecològic de les aigües grises i negres i reposar aigua potable. 
Actualment s’ha de pagar una estada mínima d’una pernoctació a la nova zona de 
pagament, per tal de, en 15-20 minuts fer el procés esmentat i marxar. Ho parlem amb 
el Regidor responsable i ens contesta que no hi ha necessitat d’abonar un dia sencer 
d’estada. Simplement s’ha d’adquirir una targeta , en el mateix pàrquing que serveix 
per sempre i es pot fer el buidatge i reposar aigua per un import de 5 euros, cada 
vegada que es faci el buidatge, sempre que l’operació no sobrepassi les 5 hores.

Estat: Recomanada

Expedient 76/22. Consulta Companyia elèctrica 

Un ciutadà ens fa una consulta sobre talls de llum, en cas que a l’habitatge hi hagi 
persones vulnerables. L’informem que no és legal fer-ho i l’adrecem a l’oficina del 
consumidor (Consell comarcal).

Estat: Assessorada
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Relacions amb la Corporació municipal 
i altres institucions
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. Per tant la Síndica ha mantingut durant tot l’exercici reunions de 
treball i entrevistes  amb  l’ alcalde de la ciutat,  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. De Síndics i Síndiques de Catalunya.

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 diversos actes organitzats per institucions, entitats...  
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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.

Hem començat un programa de difusió de la figura de la Síndica a les escoles, al que 
s’està donant continuïtat.

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
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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...)   Voldria remarcar pel seu 
interès i utilitat un curs 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’han 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 (que podeu trobar a l’annex) 
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, 
però pel seu plantejament i per les circumstàncies actuals encara té vigència.

Totes aquestes activitats es concreten en una sèrie de materials i publicacions que 
orienten les Sindicatures i difonen el paper del Fòrum. S’ha fet una publicació, molt 
interessant, per part de l’ IDHC sobre les Sindicatures locals.

També disposem d’un equip d’assessorament jurídic.

Aquesta Síndica va formar part de la Junta directiva del Fòrum durant dos anys. El dia 
3 de març de 2022 es va escollir una nova Junta, la presidenta de la qual és la Sra. 
Dolors Vallejo, Síndica de Sant Boi de Llobregat.

Durant l’any 2022 s’ha  seguit treballat activament en l’el.laboració d’un pla estratègic 
i s’han fet diversos cursos i jornades de formació en els quals hem participat.

Hem participat en els següents cursos de formació:

 Competències municipals en la protecció internacional dels DDHH en la 
normativa vigent.

 L’exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica 
en l’àmbit local.

 La pobresa energètica.

 Jornades de formació SINDILAB

 Jornada “L’impuls de la mediació en l’àmbit de l’habitatge.
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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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D
EFENSORA DEL CIU

TA
DÀ

SÍ
ND

IC
A

MU
NICIPAL DE GREUGES

Síndica Municipal 
de Greuges

de la Seu d’Urgell

Memòria 2021

D
EFENSORA DEL CIU

TA
DÀ

SÍ
ND

IC
A

MU
NICIPAL DE GREUGES

Consulteu l’informe anual 2021 complet a:

https://sindicadegreugesdelaseudurgell.cat/memories

Actuacions 2021

3
Administració general

52
Espai públic

17
Serveis a les persones

Secretaria i recaptació. Medi ambient / soroll,
urbanisme, habitatge, via 
pública, convivència entre 

veïns i neteja.

Ensenyament, sanitat,
serveis socials, transports, 
companyies telefòniques, 

esports, joventut, 
companyies elèctriques i 

entitats bancàries.

Les actuacions han estat:

Síndica de Greuges de la Seu d’Urgell 

Soc l’Anna Martí Pellicer, la Síndica de la Seu d’Urgell, vaig 
ser elegida el mes de febrer de 2018.

La Síndica actua amb objectivitat, llibertat de criteri, 
independència i de manera gratuïta. 

La seva actuació suposa examinar les queixes i respondre-
les d’acord amb criteris de legalitat, imparcialitat i d’equitat. 
També pot actuar com a mediadora, sempre que les parts 
ho acceptin, proposant fórmules de conciliació o acord, que 
acceptades per les dues parts, condueixin a l’entesa entre 
ciutadania i Administració.

Queden, per tant, fora del seu àmbit d’actuació la intervenció 
en problemes derivats exclusivament de les relacions entre 
particulars i d’aquests amb altres administracions.

La Defensora no està subjecta a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de 
cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri, 
basant-se en els principis d’independència i objectivitat.

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 de la ciutadania 
de la Seu d’Urgell lliurarà formalment a l’Ajuntament un informe on s’exposaran les 
actuacions que hagi dut a terme l’any anterior”. Per donar compliment a aquestes 
disposicions el 14 de març vaig presentar la memòria esmentada de la qual us en 
faig arribar un breu resum, quedo a la vostra disposició.

Com puc reclamar?
Horari d’atenció al públic: 
de dilluns a divendres de les 8h a les 14h
Tel. 973350010 (Extensió 8055)  
sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat

Dies de visita: 
Dimarts i divendres de 10h a 12h i en hores concertades.
Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu d’Urgell

www.sindicadegreugesdelaseudurgell.cat

Tipus de presentació

Telefònica Presencial E-mail

9 51 12

Actuacions per franja d’edat

1 Menys de 
18 anys 40 Entre

18 i 55anys 31 Més de
 55 anys

Tipus d’actuació

Queixes56

16
Consultes
Assessoraments

Iniciativa de les actuacions

Dones
(30)

Col•lectiu
(15)

Homes
(17)

Parelles
 (10)

Díptic resum memòria 2020
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COMUNICAT 036
14/03/2022 

Si a l’any 2020 aquesta sindicatura va rebre 33 queixes, l’any passat n’ha rebut un 

total de 56. Pugen els problemes de sorolls, convivència, via pública i serveis a les 

persones. 

Augment de les queixes presentades durant l’any 2021 davant la

Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell 

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, destaca en el seu
informe de l’any 2021 l’augment del  nombre de queixes presentades per veïns i
veïnes del nostre municipi davant d’aquest sindicatura. 

Si a l’any 2020 aquesta sindicatura va rebre 33 queixes, el passat 2021 han estat un
total de 56. “Ha estat l’any que he rebut més queixes per part de la ciutadania,
però cal remarcar que no totes s’adrecen a l’Ajuntament de la Seu sinó que
moltes  són  queixes  referides  a  d’altres  organismes  relacionats  amb  el
Consistori o la ciutat”, ha explicat Anna Martí  en la roda de premsa per donar a
conèixer el contingut del seu informe anual, i que presentarà aquesta tarda davant
del plenari municipal. 

La Síndica Municipal de Greuges manifesta en el seu informe que “els darrers dos
anys  ha  estat  estranys,  amb  el  segell  i  el  flagell  de  la  Covid,  fet  que  ha
provocat diverses sensacions, situacions i actuacions que venen a reafirmar
com és de necessària la nostra feina, així com la seva utilitat”. 

En l’informe d’aquesta sindicatura queda reflexat que durant l’any 2021 s’han fet un
total  de  72  atencions  (entre  consultes  i  queixes), 14  més  que  l’any  2020.
D’aquestes actuacions,  16 són consultes i assessoraments, mentre que  56 són
queixes.  La  síndica  ha  destacat  l’augment  dels  problemes  de  sorolls  i  de
convivència, com també els problemes relacionats amb la via pública (sancions de
trànsit).  A més, l’informa de la Síndica subratlla que on també es concentren les
queixes  és  l’àrea  de  serveis  a  les  persones  on  s’han  recollit  un  total  de  17
atencions. “No tan nombroses com les anteriors però d’impacte considerable”.

Dades de les actuacions 

Respecte a les actuacions dutes a terme per la Síndica Municipal de Greuges de la
Seu  d’Urgell  durant  el  2021,  56  són  queixes,  i  16  són  consultes  i
assessoraments. 

Pel que fa a la iniciativa de les actuacions, 30 han estat presentades per dones; 17
per homes, 15 per col·lectius i 10 per parelles. Per franges d’edat ressalta que  40
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són de persones entre 18 i 55 anys; 31 de persones de més de 55 anys; i 1 de
menys de 18 anys. 

Una altra dada a destacar d’aquestes actuacions és el tipus de presentació: 51 han
estat de manera presencial, 12 per correu electrònic i 9 per via telefònica. 

Tipologia de les actuacions 

Sobre la tipologia de les 72 actuacions dutes a terme per la Síndica durant el 2021,
52 fan referència a l’espai públic:  14 problemàtiques referents a la via pública, 8
actuacions  sobre  habitatge,  8  actuacions  més  sobre  convivència  entre  veïns,
seguides per problemes de soroll i neteja, cadascun, i 5 actuacions referents a medi
ambient i a urbanisme. 

Aquesta sindicatura també ha recollit un total de 17 actuacions relacionades amb
els serveis a les persones: 4 relacionades amb serveis socials i 3 amb sanitat,
com més destacades d’aquest bloc. 

Durant  l’any  2021,  al  Síndica  ha  actuat  en  3  temes  relacionats  amb
l’administració general: 1 de secretaria i 2 de recaptació. 

Val  a  dir  que en el  moment  de tancar  aquest  informe,  7 expedients  resten en
tràmit,  pendents  de  resolució.  D’altra  banda,  4  de  les  actuacions que  recull
l’informe de 2021 pertanyen a altres municipis de la comarca de l’Alt Urgell. 

Comparativa 

L’informe presentat també hi queda plasmada una comparativa de les actuacions
realitzades entre els anys 2018 i  2021 on es pot observar l’augment del  nombre
d’actuacions realitzades per la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell: 

 Any 2018: 13 consultes i 30 queixes (43 actuacions).

 Any 2019: 10 consultes i 50 queixes (60 actuacions).

 Any 2020: 25 consultes i 33 queixes (58 actuacions).

 Any 2021: 16 consultes i 56 queixes (72 actuacions). 

Per últim, Anna Martí fa una reflexió sobre la importància d’assumir i implementar en
la  nostra  societat  els  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible  (ODS)  que
marca l’Agenda 2030.  “Especialment a  dia  d’avui,  són més necessaris  que mai
complir amb l’objectiu 10 (reducció de les desigualtats) i amb l’objectiu 16 (pau,
justícia i institucions sòlides)”.
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Publicacions diverses
Informe ‘La proximitat, un element clau en la defensa dels 
drets humans?’

Aquest informe es focalitza en una comparativa entre els municipis catalans que 
disposen d’un conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya i els municipis 
que disposen d’una sindicatura o defensoria de proximitat pertinent al Fòrum de 
Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD).

A priori, semblaria que la proximitat ha de ser un element important per canalitzar 
les queixes, suggeriments, consultes o malestar de la ciutadania. Però això cal 
corroborar-ho amb xifres. És per això que hem volgut fer una comparativa de 
l’atenció a la ciutadania des de dos nivells diferents, un de pròxim un altre de 
no tan pròxim. El pròxim és la sindicatura de greuges local o municipal; i el no tan 
pròxim el del Síndic de Greuges de Catalunya.

A Catalunya hi ha municipis atesos directament per un síndic o síndica municipal i 
altres que han optat per fer un conveni amb la sindicatura de greuges de Catalunya per 
atendre el nivell municipal. Aquesta situació ens permet fer un estudi comparatiu 
entre aquestes dues opcions.

L’informe treballa sobre dues variables, queixes i consultes, però no ha estat possible 
perquè en els informes de la Sindicatura de Greuges de Catalunya als ajuntaments 
no hi consten les consultes realitzades. Així doncs, es centra en les queixes i, per 
tenir en compte el volum de població de cada localitat, s’ha calculat i es focalitza en 
l’indicador de queixes per cada deu mil habitants.

L’anàlisi de les dades confirma que les sindicatures locals tenen una mitjana de 
queixes força més alta que els municipis amb conveni amb el Síndic de Greuges 
de Catalunya. A la vista de les dades, hem pogut comprovar que l’existència 
d’una sindicatura de proximitat afavoreix la participació de la ciutadania en els 
assumptes públics i més en concret, en aquest cas, en els assumptes públics del 
món local.

A la vegada hem pogut comprovar que les xifres de la Sindicatura de Greuges de 
Catalunya a escala de país són també molt altes, la qual cosa ens porta a pensar 
que l’element clau no és la figura, sinó la proximitat. La ciutadania, confia més 
en un estament de proximitat per canalitzar les seves preocupacions, queixes o 
malestar.

Autora: Ivet Baulenas 
Idea original: Muntsa Costa 
Direcció del projecte i revisions: Francesc Mateu

    Data de Publicació: juliol de 2022
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