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“M’agrada la gent
que lluita contra adversitats.
M’agrada la gent que busca solucions.
M’agrada la gent
que valora els seus semblants
no per un estereotip social
ni per com llueixen”

			 Mario Benedetti
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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. 973350010 (Extensió 8092)
E-mail sindicamunicipalgreuges@aj-laseu.cat

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 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

La Síndica Municipal de greuges és la figura que té com a missió la defensa dels drets
fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes de la Seu d’Urgell en les seves
relacions amb l’Ajuntament i els organismes que en depenen per tal que s’hi puguin
adreçar quan se sentin agreujats per alguna resolució o actuació de l’Ajuntament.
La Síndica compleix les seves funcions amb la màxima independència i objectivitat i
investiga i resol tant els expedients iniciats d’ofici com les queixes o consultes que li
adrecen els ciutadans i ciutadanes de la Seu.
La llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim local de Catalunya preveu en el seu
article 46 que una sèrie de comissions i òrgans poden complementar l’organització municipal, entre elles la institució de la Síndica de greuges.
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, el defensor del ciutadà 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 compliment a aquestes disposicions presento l’informe anual.
Com saben la institució és un òrgan unipersonal complementari de l’administració municipal que, com hem dit, té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats
públiques de la ciutadania. Aquesta figura està ja present en més de quaranta municipis
catalans 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 possibles omissions de l’Ajuntament.
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L’informe recull totes aquelles activitats rellevants de la Sindicatura que pretenen que
els nostres conciutadans trobin resposta a les queixes o consultes plantejades, ja siguin
de tipus social, econòmic, cultural.... He parlat d’activitats rellevants, ja que hi ha un nombre d’accions que no figuren en la memòria, com poden ser ajudes o assessoraments per
interpretar un document, per a fer una instància, etc...
El 2018 ha estat un any de canvi en la SMG de la Seu. Efectivament el 4 de febrer de 2018
va tenir lloc el relleu preceptiu al front de la Sindicatura de greuges. He de reconèixer
la trajectòria dels meus predecessors i molt especialment la tasca que ha dut a terme l’
Àngel Rubio, un home lluitador i tenaç i que ha fet possible la transició amb el seu assessorament.
Sóc conscient del compromís que suposa posar-se al davant del la Sindicatura ja que la
ciutat pertany als seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva
realització com a persones i perquè és a la ciutat on vivim més de prop els nostres neguits, les nostres preocupacions, per tant hem d’estar atents, com a síndics, a les inquietuds del teixit humà que la configura, cosa que implica escoltar, dialogar...estar a prop
dels ciutadans.
Civisme, convivència, bon govern, sentit de pertànyer a una comunitat, són prioritats
clau per a construir una societat cohesionada. Crec que des de les Sindicatures hem de
contribuir a fer-ho possible sense oblidar la pedagogia dels drets humans entre infants i
joves, la lluita per a la igualtat de gèneres....
Des de la Sindicatura municipal de greuges a partir de les reflexions que hem exposat
ens proposem:
•

Fer pedagogia adreçada a tota la ciutadania, a través de campanyes d’informació, ja que és un recurs gratuït per a tothom, a entitats, ràdio, complementant-ho
amb la creació d’una pàgina web.

•

Fer actuacions de mediació , resolent, mediant o fent recomanacions dels greuges individuals, com hem vingut fent.

•

Participar i col.laborar en els àmbits col.lectius i de diàleg de la ciutat.

•

Promoure ajustaments de funcionament en relació amb el consistori, sincronitzant el circuit de tramitació de queixes, de temps de resolució i execució, que
s’haurien de traduir en agilitzar les respostes a les sol.licituds d’informació.

•

Proposar com ja havia sol.licitat el meu antecessor fer una revisió de” L’ordenança del defensor del Ciutadà de la Seu d’Urgell”

Les actuacions de la Síndica són gratuïtes per a tothom i es duen a terme amb confidencialitat i vetllant especialment per la intimitat de les persones, com estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de setembre de protecció de dades de caràcter personal.
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Voldria que aquest acte per retre comptes fos un acte de transparència institucional, ja
que la institució del la Sindicatura ha de ser el nord, el punt de referència per a les persones que hi pugin acudir, un cop han acabat els recursos per defensar els seus presumptes
drets.
Durant l’any 2018 s’han dut a terme un total de 43 actuacions, de les quals 13 consultes,
així com assessoraments diversos i 30 queixes.
Pel que fa a la destinació de les accions la majoria de reclamacions i consultes es concentren en l’apartat relacionat amb l’espai públic que és el que concentra un nombre
més gran de departaments més específics (temes relacionats amb medi ambient: soroll,
neteja, via pública, passos de vianants... ). La resta d’accions queden més disperses en
altres tipologies.
Vull fer extensiu el meu agraïment a la ciutadania de la Seu per la confiança que ens han
dipositat, a l’equip de govern, grups polítics municipals i personal de l’Ajuntament, amb
la voluntat de seguir treballant sempre des del compromís en la defensa dels drets dels
ciutadans i ciutadanes de la Seu.

Moltes gràcies per la vostra atenció

Anna Martí Pellicer
Sindica de greuges
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3. Dades

de les actuacions

3.1. Tipus d’actuació:

30
13

Queixes
Consultes

3.2. Iniciativa de les actuacions:
21
1

20
Dones
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Homes

Col·lectiu

3.3. Tipus de presentació:

41

1

1

Presencial

Telefònica

E-mail

3.4. Estat de les queixes:

En tràmit inici d’any 		

3

Iniciades l’any 2018		

34

En tràmit				11

3.5. Actuacions per franges d’edat:

0

24

19

Menys de
18 anys

Entre 18 i
55 anys

Més de
55 anys

Informe 2018

14 Síndica Municipal de Greuges

3.6.Tipologia de les actuacions:

Administració general

4

Sancions

2

Plusvàlua

1

Recaptació

1

Espai públic

28

Activitat econòmica, fira

1

Medi ambient/soroll

3

Obres i llicència urbanística

2

Habitatge

4

Seguretat ciutadana

1

Via pública

12

Convivència

5

Serveis a les persones

11

Consum

2

Cultura

1

Ensenyament

1

Esports

1

Sanitat

4

Serveis socials

2
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4. Detall

de les actuacions

Expedient 1/18. Consulta Consum
Consulta pel cobrament indegut del manteniment del comptador de gas ciutat. Es trasllada la consulta als serveis tècnics de l’Ajuntament i es soluciona el problema
Estat: Assessorada
Expedient 2/18. Queixa Via pública
Queixa formulada perquè l’Ajuntament no ha abonat l’import d’unes ulleres trencades en
una caiguda a un carrer de la ciutat. Es consulta als serveis municipals i ens comuniquen
que tot els tràmits segueixen el seu curs.
Estat: En tràmit
Expedient 3/18. Queixa Via pública
Queixa formulada pel mal estat de la calçada del carrer Sant Ermengol (No. 5-7 i 10) on
aquesta persona va caure. No vol presentar reclamació. El regidor responsable ens informa que aquest tram està pendent d’una actuació prevista a la zona ,de millora de mobilitat, que es durà a terme pròximament. La ciutadana informa així mateix del perill que
suposa una elevació anormal de la vorera al carrer Josep de Zulueta, n. 9. Es fa arribar la
informació al Regidor de la via pública que no n’estava informat. La vorera esmentada
ha estat arranjada.
Estat: En tràmit
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Expedient 4/18. Consulta Consum. Consulta sobre un rebut de la llum
Es fa una consulta a Serveis socials de l’Ajuntament. Són coneixedors del problema i han
fet les gestions pertinents amb la companyia elèctrica de l’afectat. Se li comunica l’actuació feta per la Síndica.
Estat: Assessorada
Expedient 5/18. Consulta Habitatge
Consulta d’una família que viu en un habitatge llogat als afores de la ciutat i manifesta
la seva preocupació per la qualitat de l’aigua, que prové d’un pou d’aigua no potable
i altres inconvenients generats pel propietaris de la finca. Es concerta una cita amb l’
oficina tècnica municipal i s’informa el llogater que el terreny on està ubicada la finca
és considerat sol rústic. Així mateix la casa no té cèdula d’habitabilitat. Posteriorment la
família informa la Síndica del canvi de domicili.
Estat: Assessorada
Expedient 6/18. Consulta Administració general
Consulta sobre un retorn de plusvàlua. El tema està judicialitzat, però l’Ajuntament , en
la Junta de govern del 10 de setembre de 2018, admet el recurs presentat i la sol.licitud
de devolució d’ingressos i suspèn la tramitació fins al moment de la publicació de la nova
normativa prevista per l’Estat.
Estat: Assessorada
Expedient 7/18. Consulta Sanitat
Consulta sobre l’acollida en un centre sanitari d’un ciutadà que pateix una situació física
molt precària. Es sol.licita informació tant als Serveis socials com a Alcaldia i ens responen que estan al cas de la situació.
Estat: Assessorada
Expedient 8/18. Queixa Medi ambient
Un ciutadà que regenta un negoci d’hoteleria ens visita per insistir en una queixa ja presentada pels problemes que li genera la proximitat d’un bar musical/sala recreativa. Es fan les
gestions oportunes amb l’oficina tècnica i la policia municipal on hi ha sengles expedients
oberts.. Després d’un llarg període tancat per acumulació d’expedients el bar musical ha
tornat a reobrir l’activitat. El propietari del negoci veí es segueix queixant de l’activitat i
dels conflictes que crea amb la seva clientela, així com dels problemes que el local genera
a la via pública. La policia municipal està pendent de la situació.
Estat: En tràmit
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Expedient 9/18. Queixes Via pública /Medi ambient
Un ciutadà s’adreça a la Síndica amb tres queixes concretes:
-Li molesta el soroll produït per la maquinària de neteja, especialment els dies festius ja
que comença la neteja a les 7’15, hora que considera inapropiada per a aquests dies.
Es parla amb el gerent de la Mancomunitat d’escombraries i ens diu que aquesta és l’organització i els ritmes horaris que consideren més adients.
-Creu que el sistema per treure les fulles del terra no és l’adequat(Conegut popularment
com a bufador )i proposa que es busqui una alternativa). Es parla amb el responsable de
la neteja i ens explica que aquest sistema es molt efectiu i que permet escombrar fulles
de sota els cotxes d’una manera ràpida i efectiva.De tota manera ens informa també que
properament els aparells esmentats (bufadors) que ara funcionen amb benzina seran
substituïts per uns d’elèctrics que segurament resultaran més adequats.
-Es queixa que el carril bici del Parc del Segre està ple de grava i fulles i que s’hauria de
repintar l’aparcament. Es parla amb el Regidor responsable i ens comenta que coneixen
la situació i que ho resoldran en breu.. L’actuació s’ha fet.
Es comunica al ciutadà el resultat de les indagacions.
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient 10/18. Consulta Convivència
S’exposa un conflicte entre veïns d’un mateix edifici, que afecta tant l’apropiació d’una
part de la terrassa per part d’un propietari dels pisos, com de problemes de brutícia i soroll. Se li comunica que en aquests problemes no podem intervenir. Malgrat tot fem una
sèrie de gestions amb la gestoria responsable d’aquest bloc.
Estat: Assessorada
Expedient 11/18. Queixa Habitatge
Queixa formulada en desacord amb una decisió presa per l’oficina tècnica municipal per
fer enretirar al propietari d’un habitatge una construcció en una terrassa. Consultada
l’oficina tècnica se’ns comunica que la construcció es va fer de manera il.legal, sense demanar permís i cometent irregularitats, que es van fer constar en un informe que l’oficina
va trametre a l’afectat.
Estat: En tràmit
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Expedient 12 /18. Queixa Medi ambient
Queixa pels sorolls que provoquen unes neveres d’un comerç de la ciutat i per les molèsties que provoquen als veïns. L’Ajuntament té constància d’aquesta situació i des d’Alcaldia s’està fent un seguiment del cas.
Estat: En tràmit
Expedient 13/18. Queixa Convivència
Queixa presentada per una comunitat de veïns que pateixen els sorolls i aldarulls provocats per un veí de l’immoble, propietari d’un gos que borda en hores intempestives. Ens
adrecem al sergent de proximitat que té constància dels fets i fa el seguiment del cas. La
policia municipal ha acudit a l’immoble sempre que se l’ha requerit i ha fet de mediadora
diverses vegades entre els veïns afectats.
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient 14/8. Queixa Esports
Queixa presentada per un club esportiu local pel problema que li suposa no poder jugar
fora del territori català, concretament a Andorra. Tot i que no podem intervenir en el
tema, ens assessorem i la realitat és que la “Normativa catalana de futbol” no permet jugar fora del territori català. Així mateix se’ns fa saber que la Federació catalana de futbol
i la Federació andorrana no tenen cap conveni.
Estat: No admesa
Expedient 15/18. Queixa Administració general
Queixa referida a un compte embargat pel servei de recaptació de l’Ajuntament, a causa de
l’acumulació de deutes de l’impost de circulació, aigua i escombraries. Ens informen des del
servei de recaptació que l’embargament es va realitzar d’acord amb la normativa, atès que
la quantitat embargada era un romanent d’estalvi que en aquells moments estava dipositat
en el compte esmentat i que en cap moment es va embargar la quantitat prevista a la llei
d’enjudiciament civil, que equival al salari mínim interprofessional mensual.
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient 16/18. Queixa Serveis socials
Queixa formulada per dos ciutadans que s’ocupen d’un ”santuari d’animals” ubicat a Benabarre, on també viuen ells. Tot i que en el seu moment van llogar l’immoble es queixen de
la insalubritat de l’espai i de les dificultats que tenen en temps de pluja o neu. Es manté una
reunió amb les persones afectades i la Regidora de Serveis socials i se’ls ofereixen diverses
ajudes. Finalment els ciutadans afectats opten per desplaçar-se a una altra comarca.
Estat: Arxivada per desestiment de l’interessat
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Expedient 17/18. Consulta Medi ambient
Consulta sobre la possibilitat de disminuir l’import de la sanció aplicada a un bar musical, després d’un judici condemnatori. Tema judicialitzat.
Estat: Assessorada
Expedient 18/18. Queixa Habitatge
Queixa formulada a causa d’unes filtracions d’aigua en uns garatges, la reparació de les
quals creuen els propietaris que hauria d’assumir l’Ajuntament. Consultat el Regidor de
Via pública ens comenta que tot i que la brigada d’obres va fer una acció per reparar-ho,
la responsabilitat és dels veïns.
Estat: Recomanada
Expedient 19/18. Queixa Comerç
Queixa formulada per un paradista de la fira de Sant Ermengol que no està d’acord
amb el lloc que li ha estat assignat. Parlem amb l’organització de la Fira i ens n’expliquen els motius, dels quals el paradista és coneixedor. Se li explica novament
el criteri dels organitzadors a l’hora d’assignar les parades. Finalment accepta el
lloc proposat.
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient20/18. Queixa Via pública
Queixa formulada per l’estat d’abandonament que viu l’entorn de l’habitatge d’uns
veïns del casc antic de la Seu, sobretot de les cases del voltant. Posats en contacte
amb Alcaldia ens informen que hi ha un expedient obert sobre el tema. Es fan les accions oportunes per adequar la zona. Recentment ens arriba un informe de la situació
resolta.
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient 21/18. Consulta Sanitat
Consulta sobre un tipus de medicament que no pot obtenir el pacient per la Seguretat
social. Es fa una consulta al treballador social del CAP de l’Hospital de la Seu on resolen
la qüestió.
Estat: Assessorada
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Expedient 22/18. Queixa Via pública

Queixa presentada per una ciutadana que va caure en topar amb una arqueta instal.lada
per una companyia telefònica. L’afectada ja havia presentat una reclamació documentada a l’Ajuntament. Parlem amb el Regidor de la Via pública que ens comunica que s’ha
posat en contacte amb la companyia esmentada i es posarà remei a la situació, ja que
altres ciutadans han tingut problemes semblants. L’arqueta ha estat substituïda i la reclamació presentada per l’afectada segueix el seu curs.
Estat: Recomanada

Expedient 23/18. Queixa Sanitat

Un ciutadà presenta una queixa per un procés mèdic llarg i complicat, on han intervingut
l’Hospital de la Seu i l’Arnau de Vilanova de Lleida. Ens posem en contacte amb Serveis
socials i amb el treballador social del CAP (Hospital de la Seu) que en fan el seguiment
i ens informen dels passos que han seguit. El pacient està pendent d’una llista d’espera
per a ser operat. Seguim en contacte amb ell.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 24/18. Queixa Serveis socials

Queixa formulada per les dificultats d’un usuari per accedir al Banc d’aliments i sobretot
als productes frescos. Es lamenta d’una sèrie d’incidents produïts a la seu d’un entitat
social que els facilita. Ens posem en contacte amb l’entitat i ens aclareixen els fets, que
no donen la raó a l’usuari.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 25/18. Queixa Via pública

Una ciutadana presenta una queixa per la presència de rates al carrer on té l’habitatge i
també pels desperfectes que presenta un pas de vianants proper. L’Ajuntament ja n’està
informat i ha fet diverses campanyes de desratització. Ens comunica la veïna afectada
que s’ha notat una millora considerable.
Estat: Recomanada

Expedient 26/18. Queixa Cultura

Queixa formulada per un ciutadà, amb segona residència a la Seu, que es lamenta del tancament permanent del claustre del Valira, segons creu un dels grans atractius turístics de
la ciutat. Demana que almenys durant el temps de vacances i els festius es pugui visitar.
Segons Alcaldia el tancament és a causa dels actes vandàlics que es produeixen al claustre. Es comunica a l’interessat que sempre que el vulgui visitar es posi en contacte amb
la policia municipal i se li facilitarà l’accés.
Estat: Recomanada
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Expedient 27/18. Queixa Via pública
Queixa referida a l’aparcament de camions en alguns passos de vianants de la ciutat, fet
que suposa un perill per al vianant. El regidor de la Via pública es conscient del problema
i s’està treballant en aquest tema.
Estat: Recomanada
Expedient 28/18. Queixa Habitatge
Queixa en desacord amb la decisió de l’Ajuntament, a través de la seva oficina tècnica,
per instar un ciutadà a suprimir un paravent de vidre instal.lat a l’entrada del seu habitatge. L’informe al qual tenim accés indica de manera clara la prohibició de fer aquest
tipus de construccions que s’ha fet, a més, sense demanar permís d’obres i després de
ser advertit pels tècnics de la pròpia oficina de la irregularitat que aquest fet suposava.
L’afectat no està d’acord amb la resolució.
Estat: En tràmit
Expedient 29/18. Queixa Convivència
Queixa d’una família afectada per problemes veïnals que es produeixen en un carrer molt
estret del casc antic de la ciutat, fet que origina problemes a l’entrada i sortida de vehicles, així com problemes greus de convivència. L’Ajuntament ha creat una comissió per
intentar resoldre el problema, que continua sent molt conflictiu.
Estat: En tràmit
Expedient 30/18. Queixa Sanció
Queixa en desacord amb la multa imposada per l’aparcament d’un cotxe, d’un veí de Vic,
en zona blava, durant la festa major. La policia Municipal ens facilita un informe dels fets.
Es comunica a l’afectat i posteriorment tramet una carta a la Síndica agraint les gestions.
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient 31/18. Consulta Joventut/Serveis socials
Consulta sobre la situació d’un grup d’adolescents de la ciutat en situació de risc. Es parla amb Serveis socials que estan fent un seguiment de la qüestió.
Estat: Assessorada
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Expedient 32/18. Queixa Serveis socials
Una ciutadana es queixa de la llei 26/2015, del28 de juliol per la situació discriminatòria
que suposa per a les famílies nombroses amb títol finalitzat abans del 2015 i que posteriorment han tingut més fills. Tot i que és un tema de l’administració general fem arribar
la seva carta a la Direcció general de famílies.
Estat: No admesa

Expedient 33/18. Queixa Ensenyament
Queixa en desacord amb el fet que els estudiants de l’escola de música de la Seu que
provenen de la comarca i formen part de família nombrosa no tinguin descompte en
la matrícula. Es fan gestions amb l’Ajuntament, a través de la Regidora responsable de
l’escola i amb el Consell Comarcal, des d’on se’ns informa que es tractarà el tema en un
proper consell d’alcaldes, amb la voluntat de resoldre el problema.
Estat: Solució amistosa-mediació

Expedient 34/18. Consulta Sanitat
Una ciutadana mostra la seva preocupació com a usuària del servei Domus. Se li fa veure
que és un servei fiable i segur.
Estat: Assessorada

Expedient 35/18. Consulta Administració
Un ciutadà presenta una consulta sobre el tema de la fiscalitat progressiva, ja que considera que el model que planteja l’equip de govern suposa un engany als contribuents. L’equip
de govern ens fa saber que s’ha encarregat un estudi per fer un tractament del tema.
Estat: Assessorada

Expedient 36/18. Consulta Via Pública
Consulta referent a les subvencions per a la millora de façanes en determinats carrers de
la ciutat pel possible risc de frau que això comporta. Aquest és un tema de difícil control
i s’ha de confiar en la bona voluntat de la ciutadania. Farem un seguiment del tema.
Estat: Assessorada

Expedient 37/18. Consulta Via pública
Consulta formulada per demanar més carrils per a bicicletes, o establir carrils prioritaris.
El Regidor de la via pública és conscient d’aquesta possible mancança i ens comenta que
s’hauria de fer un estudi global per a veure’n la viabilitat.
Estat: Assessorada

Informe 2018

24 Síndica Municipal de Greuges

Expedient 38/18. Queixa Seguretat ciutadana
Queixa per l’intent de robatori en un establiment hoteler. El fet coincideix amb una onada de robatoris a la ciutat i l’alarma social que s’ha creat a la ciutat ja que tots són fets
per la mateixa persona a qui es té identificada. La persona afectada, tot i que va ser ben
atesa per mossos d’esquadra i policia local es queixa de la desprotecció dels ciutadans
davant d’uns fets que s’han produït reiteradament La policia local ens comenta les gestions que s’han fet, així com el seguiment del cas. L’autor dels fets ja no es troba a la Seu
Estat: Recomanada
Expedient 39/18. Queixa Via pública
Queixa referida a l’estat en què es troba una rampa per on han de passar cadires de
rodes, ja que hi ha una capa de quitrà que impedeix circular-hi. La mateixa persona presenta una queixa per les taques d’oli al voltant d’alguns contenidors, després de la fira
de la Seu. Es dóna solució al dos problemes
Estat: Solució amistosa-mediació
Expedient 40/18. Queixa Via pública
Una ciutadana presenta una queixa per l’accident que va patir el seu gos en quedar atrapat
a un “pipican” al parc del Valira, afectant-li tendons, músculs i lligaments. Ha presentat
reclamació a l’Ajuntament, adjuntant la relació de despeses que li ha generat l’accident. Ha
parlat també amb el regidor responsable que li ha donat les explicacions oportunes. S’està
tramitant el tema amb l’asseguradora corresponent, però el procediment és llarg.
Estat: En tràmit
Expedient 41/18. Queixa Convivència
Queixa formulada per denunciar alguns problemes amb animals a la via pública, concretament relacionada amb gossos abandonats i amb colònies de gats. Contactem amb
la tècnica que s’ocupa d’aquest tema i ens mostra totes les accions que s’han fet. Ens
comunica també que s’ha entrevistat amb la persona denunciant i li ha donat les explicacions pertinents. Tot i això farem el seguiment del cas.
Estat: Recomanada
Expedient 42/18. Queixa Sancions
Una ciutadana presenta una queixa per dues multes imposades, una a la zona blava (gener de 2015).
L’altra, va pagar la denúncia perquè no se li va notificar al lloc adequat.
Estat: En tràmit
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Expedient43/18. Queixa Via pública
Diverses persones es queixen de la mala olor que desprenen alguns fruits dels arbres
plantats a l’avinguda Salòria, els ginko biloba,. Posats en contacte amb el responsable
de jardineria ens comenta que les femelles fan aquest tipus de fruits (n’hi ha 38) i que
s’estan adoptant mesures per evitar el problema, eliminant els fruits abans que caiguin i
possiblement aplicant en el futur un tractament químic. Aquest any s’ha fet més evident
el problema degut a les pluges més freqüents.
Estat: Recomanada
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5. Activitats

Presa de possessió de la Síndica Municipal de greuges

(4 de febrer de 1918)
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cel·lària prèvia a
RETALLADES SALVATGES / En un comude xarxa de reg.
nicat, Compromís ha afirmat que
l’empresa és finaHECTÒMETRES
«amb els darrers
Governs de laCÚBICS
Genes al llarg d’aquest
ralitat de El
Catalunya,
abans de
CiU contzació de l’activiSegarra-Garrigues
preveu
eralitat pel 155
i
i aquest
darrer
JxSí, el
més rellesumir de
aquesta
campanya
de regs
els pressupostos
ha cúbics
d’aigua, dosque
més que
vant han 26
estat
les retallades»,
era la continuïtat
passat,i adiscriminatòl’incorporar-hi gaititllen de l’any
«salvatges
a la xarxa de ries»,
reg i apunten
rebé 1.000
més.
comhectàrees
«de les més
conquest 2018.

NOMENAMENT

ACN

L’Ajuntament
de la Seu
proposa Martí
com a síndica

70.000
HECTÀREES

Són les incloses al projecte, si bé
més de 40.000 estan protegides
com a zones per a les aus i qualsevol reg està condicionat a la seua
preservació.

A l’espera del pressupost
❚ La intervenció dels comptes de
la Generalitat i la pròrroga dels
pressupostos autonòmics manté
a l’espera la continuïtat dels treballs de la xarxa secundària, més
enllà dels que s’executen ara,
que finalitzaran al llarg d’aquest
any.

MUNICIPIS PLE

Proposen al ple una
nova síndica per a la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ El ple de la Seu
sotmetrà dilluns a aprovació
el nomenament d’una nova
síndica de greuges municipal.
El consistori proposarà Anna
Martí com a relleu per a Àngel
Rúbio, que va exercir el càrrec
durant deu anys i va cessar el
passat 14 de gener, quan va finalitzar el seu mandat. Martí
és filòloga i ha dedicat la major
part de la seua carrera professional a l’ensenyament de la
llengua i la literatura catala-

nes. També va ser regidora de
la Seu d’Urgell entre els anys
1987 i 2003.
D’altra banda, el ple debatrà una moció de la CUP que
reclama instal·lar cartells amb
la llegenda “Municipi de la república catalana” a l’entrada
del poble; una altra d’ERC que
insta a millorar la il·luminació
dels carrers Major i Canonges;
i una de Compromís per exigir
a la Generalitat que liquidi el
deute amb les guarderies.
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EL PERIÒDIC
LA SEU D’URGELL

El proper ple ordinari de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, previst per
aquest dilluns vinent a les 8 del vespre, sotmetrà a votació el nomenament d’Anna Martí com a nova síndica municipal de greuges de la ciutat. El 14 de gener passat va finalitzar
el mandat de l’anterior síndic, Àngel
Rúbio, que
ha estat
al capdavant
seu de les Papallones,
sense
cap rètol
indicador.de
l’ens durant deu anys. Per aquest motiu, l’equip de govern municipal ha
El Departament de Territori i
proposat nomenar a Martí com a nova
Sostenibilitat i el Conselh Gemàxima responsable d’aquesta figunerau d’Aran han arribat a un
ra institucional que vetlla pels drets
acord davant
per ampliar
de
de la ciutadania
de les l’heliport
admiVielha
amb
l’objectiu
que
punistracions públiques. En cas que es
guinomenament,
ser un referent
en
faci efectiu el
seràeuropeu
tamaquests
tipus
d’infraestructures.
bé la primera dona que ocupa aquest
consistirà
assegucàrrec local.L’ampliació
artí va néixer
a Arfaen
i ha
rar l’operativitat
de laÉs
instal·lació
viscut des dels
10 anys a la Seu.
llicenciada en Filologia Hispànica i en
Filologia Catalana per la Universitat
de Barcelona. Ha treballat, durant 41
anys a l’Institut Joan Brudieu de la Seu
d’Urgell, on ha exercit com a professora de llengua i literatura catalanes. H

El Departament de Territori i
el Conselh Generau acorden
ampliar l’heliport de Vielha

El Museu de les
Papallones de
Catalunya tanca
les seves portes
> El Periòdic d’Andorra.
Dissabte, 3 de febrer del 2018

El Museu de les Papallones
de Catalunya, ubicat a Pujalt,
al Pallars Sobirà, està tancat i
sense data d’obertura. Un desacord en la gestió del Museu
entre l’Ajuntament de Sort, titular de l’edifici, i els promotors
i propietaris del fons, Alfons G.
Dolsa i Maria Teresa Albarràn,
han posat fi a 15 anys de funcionament del museu d’insectes
de Pujalt.
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les 24 hores al dia, reformar els
espais interiors de l’actual hangar en zona de serveis i sala de
gestió d’emergències i instal·lar
un hangar i una plataforma d’estacionament en un terreny adjacent. Està previst que les obres
comencin durant la primavera i
finalitzin a l’estiu.

La Seu proposarà a
Anna Martí com la
seva nova síndica

JARC anunc
a totes les re
es produeix
per la situac
> Segre
Dissabte, 3 de febrer del 2018

Consideren insufic
que el Ministeri el

Madrid
REDACCIÓ
JARC va anunciar ahir que “després d’una desena de reunions”
amb el Ministeri d’Agricultura es
veuen obligats a “sortir al carrer
per reclamar que s’adoptin mesures de calat perquè els fructicultors pugin suporta la campanya i
no es vegin abocats a l’abandonament de les explotacions”. Segons
JARC, els preus que han rebut els
> La Mañana
fructicultors
durant diversos anys
Dissabte,
3 de febrer
2018i
han
estat baixos
o moltdel
baixos
han creat una situació molt complicada, amb perspectives molt
negatives per afrontar la futura
campanya, per falta de liquiditat.
28 Síndica Municipal de Greuges És per això que reiteren que el
paquet de mesures urgents s’ha
de complementar amb l’amplia-

En l’ordre del dia del pròxim ple
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que se celebrarà dilluns 5
de febrer es posarà a votació el
nomenament de la urgellenca
Anna Martí com a nova Síndica
Municipal de Greuges de la capital. Martí substituiria a Àngel
Rubio, l’anterior síndic municipal de greuges que va estar al
capdavant d’aquesta sindicatura durant deu anys, fins el 14 de
gener d’enguany.

FOTO: Inma

Discurs de la presa de possessió.

Bona nit
Alcalde, regidores, regidors, amigues i amics....
Vull agrair la confiança que els diversos grups municipals ha dipositat en mi.
I agrair també la feina feta pels dos síndics que m’han precedit, els Srs. Joan
Massa i Àngel Rúbio que han contribuït a crear unes estructures i dinàmiques
de funcionament que ben segur em seran mol útils.
El síndic de greuges té una història de la qual ens n’hem de sentir molt orgullosos ja que té precedents en les assemblees de pau i treva del segle XI, així
com en els proveïdors de greuges de l’edat mitjana però ara més que mai crec
és un instrument institucional molt útil de present i de futur.
Tot i que és evident que no tinc pràctica en la gestió d’aquest organisme sí
que tinc alguna experiència en la gestió municipal que espero que m’ajudi.
Aquesta tasca de defensar els drets de la ciutadania la prenc amb força il.lusió i independència de criteri, amb voluntat de servidora civil, de manera
imparcial, objectiva, independent i sobretot eficaç.
Crec que actualment, després d’uns anys d’implantació d’aquest organisme
s’ha passat de la figura del síndic investigador, al síndic col.laborador i tots
els que ens comprometem amb aquest càrrec tenim el deure de prestigiar una
institució al servei de la gent, d’impulsar, afrontar els diferents reptes socials,
la igualtat d’oportunitats, la participació democràtica i de mantenir el millor
clima de col.laboració amb les administracions , institucions, entitats i ciutadania.
El meu interès és arribar a tothom i que mai ningú es quedi sense defensa, tot
incorporant també la visió de gènere en aquesta tasca.
Espero, des de la més absoluta humilitat contribuir al millor funcionament de
la nostra comunitat.
Moltes gràcies.
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llumimatels nuge
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clis de Gavarra, Montanissell,
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vigent
des de
2004.
Aubàs
i les
Masies.
Altres
muAixí ho va explicar l’alcalde
Albert Batalla en la presentació d’un nou logotip del Servei Municipal d’Esports, que
representa la Seu com a ciutat d’esport. En aquest sentit, Batalla va remarcar que
aquesta nova imatge recull
perfectament la importància
que té l’esport a la ciutat. “La
Seu batega amb l’esport, és
una
ciutat
l’esport,
ció
per
part abocada
de tots elsa grups
políés
una
ciutat
saludable,
i des el
tics municipals que conformen
de l’Ajuntament
facilita
Consistori
(PDeCAT,esCompromís
que
tothom
pugui
realitzar
per La Seu, ERC i CUP). L’alcalde
alguna activitat
física va
i esurgellenc,
Albert Batalla,
mosportiva”,
va
subratllar
l’alcaltrar la satisfacció de tot el conde de lamunicipal
Seu.
sistori
perquè Martí
és una “persona transversal amb
qui tothom es pot sentir còmo-

Voloriu; i Montferrer i Castellbò, en aquest amb Vilamitjana
encara afectat.
Ahir Endesa va traslladar a
diversos municipis de l’Alt Urgell un total de vuit generadors
com a solució provisional mentre no es restableixin les avaries a les línies. Alhora, tan bon

AJUNTAMENT SEU D’URGELL

BUSCA LA TEVA OPORTUNITAT

CARISMA &
AGENTAS

de”. L’alcalde va afegir que el noenament de la nova síndica és
positiu per molts motius, sobretot perquè serà la primera dona
que exerceix el càrrec a la ciutat,
i segons ell, que cal normalitzar
aquest tipus de càrrecs perquè
qualsevol persona, per la seva vàlua, hi accedeixi.

BOTIGUES
BENÈFIQUES
A ANDORRA

4 NOVES FREQÜÈNCIES
COMPRES ON-LINE: www.andorradirectbus.es
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■
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www.carisma.agentas.ad |
facebook.com/carisma.amb.agentas |
carismaambagentas@gmail.com | Telèfon: 644 082

ENDESA

Anna Martí va obtenir el sup

> Bon dia
Dimecres, 7 de febrer del 2018

Anna Martí va obtenir el suport per al càrrec de tots els grups polítics.

orradirectbus.es
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> Segre
Dimecres, 7 de febrer del 2018

RESERVES: +376 805 151
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POLÍTICA

Anna Martí, elegida
nova síndica de
greuges de la Seu
❘ L A SEU D’URGELL ❘ El ple de
l’ajuntament de la Seu va
aprovar per unanimitat dilluns el nomenament d’Anna
Martí com a nova síndica municipal de greuges. L’alcalde,
Albert Batalla, va explicar
que és la primera dona que
ocupa aquest càrrec, mentre
que Martí, que substitueix
Àngel Rubio, va destacar que
aquest és un lloc “atractiu”.

era d’Urgellet (esquerra) i nens a l’escola sense llum del Pla de Sant Tirs (dreta).

e telèfon ni internet i sols
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POLÍTICA

ERC demana pels
militars que van

ANDORRA LA VELLA
ESTACIÓ AUTOBUSOS

03.3

SANT JULIÀ
PLAÇA LAURÈDIA

03.4

SORTIDES DIÀRIE
AEROPORT BCN T1
PLANTA 0
AEROPORT BCN T2
ENTRE TERMINAL B I C
BARCELONA
ESTACIÓ DE SANTS

06.1

Relacions amb la Corporació municipal
La Síndica ha mantingut durant tot l’exercici reunions de treball i entrevistes amb
l’alcalde de la ciutat i amb els tinent d’alcalde Jesús Fierro i Anna Vives per tractar la
gestió de les queixes de la ciutadania i el funcionament de l’oficina i ha estat en contacte, quan el tema ho ha requerit, amb altres membres del govern.
La Síndica s’ha entrevistat també amb portaveus i càrrecs electes dels diversos grups
municipals: PDeCAT, Compromís per LaSeu, ERC i CUP.
També s’han fet reunions d treball amb diversos organismes i serveis de l’Ajuntament:
Oficina tècnica, Servei de recaptació, Policia municipal, Serveis socials...als quals agraeixo ben sincerament l’interès i el suport prestat.

Relacions amb altres institucions
Així mateix s’han mantingut contactes amb diversos tècnics del Consell Comarcal (Cultura, atenció al consumidor... ) CAP, S.I.E. s’han fet visites a institucions com Càritas, Asil de Sant Josep...

Actes
Des de la seva presa de possessió la Síndica ha
procurat assistir a tots aquells actes als quals
ha estat convidada per la Corporació municipal
com les visites institucionals del Sr Roger Torrent,
president del Parlament de Catalunya, de la Sra.
Laura Borràs, consellera de cultura de la Generalitat de Catalunya.
La Síndica ha participat també en actes de caire ciutadà com les inauguracions de la Fira de Sant Ermengol, de la Festa Major, el Dia de la gent gran, inauguració i cloenda dels Jocs Special Olympics... Així
com a diverses jornades com unes jornades sobre el
bulling i l’assetjament escolar a la Seu i comarca.
Radio Seu ofereix un programa “Parlem amb la Síndica” de freqüència quinzenal, d’uns
20 minuts de durada on la Síndica pot fer divulgació i pedagogia del càrrec , pot comentar algunes de les queixes i pot atendre queixes i consultes en directe.
http://www.alacarta.radioseu.cat/#!/programs/ladefensoradelciutada

Fòrum de Síndics i defensors locals
La Síndica municipal de greuges de la Seu forma part del Fòrum de Síndics locals, un
òrgan d’una gran eficàcia pel que suposa d’assessorament, ajuda i suport, amb el qual
la síndica manté contacte i al qual recorre en situacions de dubte o d’incertesa.
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Agraïments
Vull agrair ben sincerament l’interès i el suport prestat a les persones i col.lectius indicats,
com ja hem fet constar a l’inici d’aquesta memòria, i en especial a l’Enric Mañà, secretari
d’aquesta Sindicatura.
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6. Annexos
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DECLARACIÓ DE GIRONA
DECLARACIÓN DE GIRONA
DECLARATION OF GIRONA
DÉCLARATION DE GIRONA
Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de compartir
reflexions, coneixements i experiències al voltant dels continguts proposats al Congrés,
volem fer constar la següent:
DECLARACIÓ
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i continguts de
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - Saint Denis, de 18
de maig de 2000, en relació al valor i al paper determinant que avui tenen les ciutats
en la garantia del projecte de vida i de benestar de les persones fonamentat en el
respecte dels seus drets.
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots
els poders públics són responsables de la seva garantia i que el seu reconeixement i
els mecanismes d’aplicació i protecció són encara insuficients, especialment aquells
que es vinculen als drets socials, econòmics i culturals.
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i normatives
internacionals de protecció dels drets de les persones, tenen en els habitants de les
ciutats l’expressió més propera i directa.
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia
dels Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de promoure els valors
de cohesió social i de protecció dels més vulnerables.
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la democràcia local
i el dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de la
persona, de comú acord i com a defensors locals assumim els següents compromisos
que sorgeixen del nostre propi lema del congrés: pensem globalment, defensem
localment.
I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE CONTEXT
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit on
essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de
solucions per a la convivència social. També són els primers que constaten els efectes
que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors democràtics. És des d’aquesta
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proximitat que gestionen i cerquen alternatives efectives per atenuar els efectes de la
crisi entre la ciutadania i, especialment, la més vulnerable.
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents dificultats de
resposta per part de les administracions, considerem imprescindible recuperar i
renovar un nou contracte social que pugui reconciliar les nostres societats amb
els valors de la igualtat, l’equitat, l’ètica i la democràcia. I en el procés per
aconseguir aquest objectiu, reivindiquem el paper resilient de les defensories com una
de les institucions bàsiques per a promoure els drets que s’han vulnerat, amb la
voluntat de fer que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i
compliment de tots els drets inherents a la dignitat humana.
Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder
actuar proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la important
retallada dels drets socials que la crisi provoca a moltes de les nostres societats i que
pateixen especialment les persones més vulnerables. Des de l’evidència que totes
aquestes desigualtats vulneren l’esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc
jurídic i del paper de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem
que treballem per aconseguir que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un
espai de respecte i compliment efectiu de tots aquests drets.
II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER
Les funcions de les defensories locals són:
- Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i l’administració
municipal amb resiliència.
- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la qualitat dels
serveis públics en l'àmbit de les seves competències.
- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i interessos.
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la defensa i
protecció dels drets de les persones en les seves relacions amb les administracions
locals i els organismes que en depenen dins d’un marc de col·laboració i
responsabilitat cívica.
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, és una
institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon govern, la
transparència i la bona administració des de la proximitat.
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local com un
mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord amb unes
condicions indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la legitimitat de les
persones que n’ostenten la representació i que són:
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1.- Mandat democràtic.
2.- Independència, objectivitat i equitat.
3.- Mitjans suficients.
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en
l'exercici de les seves funcions.
Entenem la defensoria local com:
-

una institució fonamental del sistema democràtic.

-

un vincle d'unió entre l’administració i les necessitats d’una ciutadania diversa,
que millori els serveis i la qualitat de vida de les persones.

-

una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora de
decisions des de l’equitat, factors que són sinònims de qualitat democràtica.

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin
la implicació de les entitats i de la ciutadania.
La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les polítiques
de benestar social donin la major cobertura possible a les necessitats de les
persones des d’un respecte exigent als seus drets econòmics, socials i culturals
així com als nous drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i
l’adopció de propostes concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l’àmbit
local.
III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA
Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental
implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de
subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes,
reclamacions i suggeriments a l’administració.
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre
administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat de
corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats pels
ombudsman, per facilitar la vida de les persones.
Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita disposar d’un
marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la institució, la capacitat
d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per al seu funcionament.
Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un
compromís ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de
promoure el seu desenvolupament i generalització.
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IV- COOPERAR GLOBALMENT
COMPROMISOS POST-CONGRÉS

POT

TENIR

IMPACTE

LOCALMENT:

La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors locals ens
ha permès establir vincles més directes entre les defensories, intercanviar informació,
conèixer realitats diverses i les propostes d’actuacions i accions que desenvolupen les
defensories ajustades a aquesta mateixa diversitat. També (ens) ha permès constatar
com aquest marc de cooperació global, entre les defensories locals de territoris i
realitats diverses, pot tenir impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i
ciutats.
Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un major
suport institucional per part de les administracions que faciliti a les defensories (poder)
assolir una millor capacitat de protecció i defensa dels Drets Humans, promocionar la
implantació i extensió de la institució als municipis que encara no l’han creat i donar
major visibilitat pública a la seva tasca.
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem
començat a Girona concretem els següents compromisos:
1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem crear un
grup de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec d’elaborar una
proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu.
2.- Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació
Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de l’Ombudsman (IEO) la
reactivació i promoció de l’espai propi de les defensories locals. Amb aquest
objectiu deleguem a aquest mateix grup de treball per que assumeixin la
representació i interlocució dels defensors locals davant d’aquestes organitzacions
3.- Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat sigui per les defensories un instrument útil
i un eix bàsic, fonament i marc d’aplicació, extensió i compliment dels Drets Humans
cal treballar per l’evolució, revisió i actualització dels seus continguts de forma
que s’adeqüi a la realitat social actual de les ciutats, a les noves realitats i
desafiaments dels drets emergents amb una visió global i universal del que ha de ser
el reconeixement dels drets.
En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses entitats i
institucions que treballen actualment amb aquest objectiu, com són, la Xarxa Mundial
de Ciutats i Governs Locals i Regionals1 i, especialment la Comissió d’Inclusió Social,
Democràcia Participativa i Drets Humans2.
1
2

https://www.uclg.org/es/home
http://www.uclg-cisdp.org/es/home
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4.- I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi,
creixement i treball entre les defensories locals ens manifestem disposats a col·laborar
i a participar en futures convocatòries que donin continuïtat a aquest Congrés
Internacional de Defensors Locals a fi i efecte de mantenir vigent el nostre compromís
amb la ciutadania i la institució:

Drets Humans
pensem globalment, defensem localment
Derechos Humanos
pensamos globalmente, defendemos localmente
Human Rights
think globally, defend locally
Droits de l’Homme
pensons globalement, défendons localement

Girona, 25 de novembre de 2016
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