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Sr. Alcalde, senyores regidores, senyors regidors, amigues i amics.
Avui presento en aquesta sala municipal de Plens, la memòria que correspon a lʼany
2017, en ella es descriuen les activitats realitzades per la Sindicatura Municipal de
Greuges de la Seu dʼUrgell.
Es aquesta la desena memòria que presento i també lʼúltima, cal doncs que aprofiti
aquesta singularitat per afegir a lʼinforme anual, un balanç del que ha estat la meva
tasca durant aquests 10 anys.
Començaré fent lʼexposició de lʼinforme de lʼany 2017, a excepció del capítol
agraïments que passa a formar part del resum dels darrers 10 anys .
Com vostès comprendran hi han moltes coses per explicar i aclarir, procuraré fer-ho
amb el termini de temps més curt possible.

Estem vivint en una època de canvis, econòmics, tecnològics, socials i culturals. Tots
tenim la necessitat dʼadaptar-nos i posar-nos al dia de les noves tendències, si no ho
fem és com corre el perill de quedar-nos obsolets, sense recursos, sense possibilitats.
Lʼadministració també té el deure i lʼobligació dʼavançar, dʼinnovar i dʼoferir a la
ciutadania lʼaccés a aquests nous sistemes que garanteixen el dret a la “bona
administració”.
La “bona administració” és un dret de la ciutadania, però sobretot és un principi que ha
dʼorientar als poders públics, i a les seves actuacions.
Com a Síndic de la Seu dʼUrgell he procurat vetllar pels drets i els interessos dels
meus conciutadans, i he procurat fer-ho de forma imparcial i sense cap sotmetiment
jeràrquic ni polític.
Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017
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Demano doncs al consistori i a les persones presents a la sala, comprensió i
tolerància, siguin vostès benèvols si mʼallargo una mica, tinguin en compte que aquest
és lʼacte final dʼuna etapa a la que li he dedicat moltíssimes hores, molta paciència, i
per que no dir-ho, salut i diners.
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En la mesura de les meves possibilitats he contribuït a revisar i millorar els serveis que
lʼAjuntament ofereix a la ciutadania, lluitant pels seus drets i intentant establir nous
ponts de diàleg entre lʼadministració i els seus administrats.
Una de les funcions que tinc com a Síndic és recollir i valorar tota la informació
possible, tant del ciutadà com de lʼadministració, a més de cercar la pròpia de la
Sindicatura. La finalitat és emetre una resolució o una proposta, que no té per que ser
la que vol al ciutadà, ni tampoc la que desitja lʼadministració, sinó la que és justa i
imparcial.
El meu aval durant aquest temps, ha estat la feina feta amb bona fe, dedicació,
honestedat, rigor, prudència i si ha calgut contundència.
Existeix una frase a la qual em subscric i mʼagrada utilitzar,
“APLICAR LA LLEI NO SIGNIFICA ACTUAR AMB JUSTÍCIA”
Àngel Rúbio Salvador

Síndic Municipal de Greuges de la Seu dʼUrgell
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La Seu dʼUrgell, 10 de gener de 2018.
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BALANÇ
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La Sindicatura de Greuges de la Seu dʼUrgell, ha anat evolucionant, durant aquests
anys, fins a convertir-se en una institució integrada i estimada per la ciutat. Aquest ha
estat un dels meus objectius, el fet que aquest servei a les persones fos més conegut
com a referent de la salvaguarda dels Drets de la ciutadania, així ho hem intentat
treballant amb els tres governs locals, durant deu anys.
Lʼactivitat de la Sindicatura ha estat, durant lʼany 2017, al mateix nivell que la del 2016.
El que si puc dir, és que les hores emprades aquest any sobrepassen en escreix les
utilitzades el passat exercici.
Per motius que desconec, les problemàtiques, petites o grans queden aturades dins
del complicat i lent sistema dʼengranatge que mou la maquinària burocràtica de
lʼadministració. És llavors quan la ciutadania acut al Síndic - Defensor per cercar
informació, ajuda i solucions a les consultes i queixes presentades.
Aquí comença la nostra tasca, complexa, delicada i llarga, per que ningú vol assumir
responsabilitats, ni lʼadministració que “mai sʼequivoca”, ni el ciutadà que sempre creu
que té raó. Fer entendre a un ciutadà que no hi han motius que justifiquen la seva
queixa, ja que lʼAjuntament ha actuat correctament, és força difícil, no obstant amb
paciència i bones paraules sʼobtenen bons resultats.
El que si és una verdadera proesa, és que lʼadministració reconegui que sʼha
equivocat i que caldria tornar a revisar lʼexpedient per cercar una solució més lògica i
justa.
Les persones humanes cometem errors, i que jo sàpiga els tècnics i els funcionaris
són humans, i poden cometre errades que distorsionen totalment les conclusions i els
criteris sobre determinades temàtiques, no succeeix res per dir: ... ho sento tornaré a
revisar-ho.

Equivocadament vaig creure, en cert moment, que les coses sʼarreglarien, evidentment
no ha estat així.
He posat tot el meu interès en que hi hagués un bon enteniment entre el Grup a
Govern i el Síndic, no ho he aconseguit, no ha estat possible.
Des de fa un temps lʼactitud del grup majoritari ha estat de total inhibició cap a les
propostes, treballs, suggeriments i ofertes que jo formulava.
Només cal donar un cop dʼull al capítol de Balanç de la Memòria del passat any 2016.
Conceptes com la tardança en les respostes administratives, com la neteja amb els
bufadors, provocant contaminació ambiental, la posta en marxa dʼun protocol
dʼactuació, si és que no existeix, dels Serveis Socials sobre la problemàtica que
pateixen determinades persones que no són capaços, per vergonya, dʼanar a recaptar
ajudes per menjar, el meu oferiment desinteressat de col·laboració, no ha estat ni tant
sols comentat i encara menys contestat per escrit.
Balanç: Total menyspreu cap a la meva feina, cap a la meva persona, això no sʼacaba
aquí, aniran sorgint més fets.
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Al llarg dʼaquestes intervencions i dels meus escrits es desprèn, i ho anireu notant, un
manifest grau de tristesa barrejada amb una gran dosi dʼindignació, perquè si bé estic
satisfet per la feina feta a la Sindicatura, marxo molt dolgut pel tracte que he rebut a
través dʼuna part de lʼadministració municipal, i remarco “una part”, ja que sortosament
sempre hi ha honroses excepcions.

Actualment la solució és: ... “compleix amb la llei, no es pot fer”.
Torno a recordar la frase amb la que finalitzava la presentació de la memòria, la
recordeu?
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“APLICAR LA LLEI NO SIGNIFICA ACTUAR AMB JUSTÍCIA”
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ACTIVITAT
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REUNIONS – COL·LABORACIONS
GENER
09/01 Reunió amb el 1r Tinent dʼalcalde, el Sr. Jesús Fierro
10/01 Reunió amb el cap mèdic de lʼhospital de la Seu dʼUrgell
16/01 Reunió amb el Sr. L.C. Sobre Residències per a la Gent Gran
19/01 Xerrada-col·loqui amb els alumnes de 3r ESO, Col·legi La Salle
31/01 Reunió amb el regidor de Compromís per la Seu, Sr. Toni Nadal
FEBRER
20/02 Reunió amb el 1r Tinent dʼalcalde, el Sr. Jesús Fierro
24/02 Assistència al concert a Sala Immaculada
Inauguració conservatori Música del Pirineus
MARÇ
02/03 Xerrada-col·loqui amb els alumnes de 3r ESO A, Institut Joan Brudieu
09/03 Xerrada-col·loqui amb els alumnes de 3r ESO B, Institut Joan Brudieu
10/03 Reunió amb el 1r Tinent dʼalcalde, el Sr. Jesús Fierro
16/03 Xerrada-col·loqui amb els alumnes de 3r ESO C, Institut Joan Brudieu
Memòria del Sindic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà 2017

20/03 Reunió amb el grup municipal de Compromís per la Seu
22/03 Reunió amb els representants de lʼAMPA col·legi de Montferrer
23/03 Xerrada-col·loqui amb els alumnes de 3r ESO D, Institut Joan Brudieu
24/03 Desplaçament a Lleida per diversos temes de la Sindicatura
31/03 Reunió amb el grup municipal dʼERC
ABRIL
13/04 Reunió amb el Sr. Alcalde i el Sr. Jesús Fierro
27/04 Reunió amb el grup municipal dʼERC
MAIG
03/05 Reunió amb el regidor Sr. Pau Lozano de la CUP
04/05 Reunió amb el grup municipal de Compromís per la Seu
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15/05 Roda de premsa per presentar la memòria anual 2016
15/05 Presentació en la Sala de Plens de la memòria anual 2016
23/05 Desplaçament a Lleida per temes de la Sindicatura
29/05 Entrevista amb el cap de mossos dʼesquadra de la Seu dʼUrgell Sr. Salvador
Plens
29/05 Entrevista amb el capità de la guàrdia civil de la Seu dʼUrgell Sr. Llucià Antón
JUNY
20/06 Reunió amb el Sr. Arquebisbe dʼUrgell i Copríncep dʼAndorra Joan Enric Vives
26/06 Reunió amb el regidor de Compromís per la Seu, Sr. Toni Nadal
27/06 Reunió amb el capità de la guàrdia civil de la Seu dʼUrgell Sr. Llucià Antón
JULIOL
13/07 Reunió amb el regidor de lʼequip de govern, el Sr. Jesús Fierro i membres de la
comissió de seguiment
18/07 Desplaçament a Lleida per gestions Sindicatura
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19/07 Reunió amb el Sr. Francesc Guerra Maestre, Gerent del Sant Hospital de la Seu
dʼUrgell
AGOST
02/08 Reunió amb el responsable de lʼoficina dʼatenció al pacient
08/08 Reunió amb la comissió de seguiment
22/08 Reunió seguiment expedients
24/08 Reunió amb el capità de la guàrdia civil de la Seu dʼUrgell Sr. Llucià Antón
SETEMBRE
27/09 Reunió amb el Sr. Toni Calvet
OCTUBRE
13/10 Reunió amb el grup municipal dʼERC
NOVEMBRE
30/11 Reunió amb el responsable de lʼoficina dʼatenció al pacient

Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017
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XERRADES ALS ALUMNES DE 3r ESO
COL·LEGI LA SALLE DE LA SEU DʼURGELL
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Col·legi La Salle 2017
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XERRADES ALS ALUMNES DE 3r ESO

INSTITUT JOAN BRUDIEU DE LA SEU DʼURGELL

Institut Joan Brudieu 2017
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Les conferències que anualment es realitzen als centres educatius de la ciutat, Institut
Joan Brudieu i col·legi La Salle, durant els mesos de gener i març, van donar, com
sempre, uns resultats molt positius i dignes de comentar.
Lʼinstitut Joan Bridieu va participar amb 4 classes, 103 alumnes i el col·legi La Salle 2
classes, 53 alumnes, o sigui un total de 156 nois i noies de 3r ESO.
Durant aquestes xerrades tinc lʼoportunitat de donar a conèixer que és el Síndic, i
quines són les seves funcions, un cop acabades les meves explicacions, són els
alumnes que tenen lʼoportunitat de preguntar sobre el que ells creuen oportú, llavors
sʼestableix un diàleg francament interessant.
Són moltes les preguntes que em fan, al principi es mostren una mica prudents i
esperen qui serà el primer, però en quan sʼestableix el col·loqui, gairebé tothom
intervé.
He triat unes quantes de les preguntes que em varen fer, començaré per les que tenen
un marcat caire econòmic.
•
•
•
•
•
•
•

El síndic quin sou té?
Cobra el Síndic als ciutadans?
La figura del Síndic és voluntària o remunerada?
Perquè sʼha de pagar la Tv a lʼhospital?
Quant cobres?
Si no cobres, per que ho fas?
El proper Síndic pot cobrar?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Síndic pot ser qualsevol persona?
El Síndic pot actuar en altres municipis?
Qui escull al Síndic?
Gaudeixes amb la feina?
Quin és el cas més estrany que tʼha passat?
Qui defensa al Síndic?
Per un problema deixaries el càrrec?
Tots els ajuntaments tenen Síndic?
Si no tenen Síndic, a qui és queixen?
Si no soluciones el problema, et miren amb mala cara?
Inici del Síndic.
Qui pot ser Síndic?
Com et va vindre la idea de ser Síndic?
Quina edat sʼha de tindre per ser Síndic?
Que passa amb les defecacions dels gossos?
Algun cas personal tʼha afectat?
Algun cas en que les dues parts han quedat contentes?
Problema més greu que has tingut?
Queixes de ciutadans al voltant de la Seu, dʼaltres municipis?
Queixa al jutjat.
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Aquestes preguntes són de caire general, cal dir que vaig contestar a totes les
preguntes que em varen fer i algunes van donar peu a un col·loqui molt profitós, veiem
ho.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perquè no es denuncien els sorolls dels bars musicals?
Tenim un grup musical, si fem soroll i ens tanquen... a on tocarem?
Festa Major, també es poden queixar per soroll?
Animals de companyia als pisos, està prohibit?
Festa Major, problemes amb la gent que encara està de festa fins a les 7 del
matí.
Sorolls entre veïns.
Massa temps per solucionar les queixes.
Algun cas del Síndic pot anar al jutjat?
El Síndic ha tingut que estudiar per ser Síndic?
El Síndic fica multes?
Has de tindre molta paciència?
Alguna queixa feta i quan ha fet gestions se nʼadona que no passa res.
Quin va ser el primer cas?

Aquesta és una mostra dʼalgunes preguntes que em van fer els 153 alumnes, el fet de
dedicar una bona part del temps que teníem per la xerrada a conèixer les inquietuds i
els interrogants que tenen aquests nois i noies, permet als Síndic saber de primera mà
quines són algunes de les inquietuds i problemes del nostre jovent.
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Probablement és aquesta una feina de les més agradables i enriquidores que he fet
durant aquests anys, sʼaprèn molt de la gent jove.
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RODA DE PREMSA
PRESENTACIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
INFORME-MEMÒRIA 2016
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NOTES DE PREMSA – MEMÒRIA 2016
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Presentació de lʼInforme-Memòria del lʼany 2016 al

Arquebisbe dʼUrgell i Coprìncep dʼAndorra
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Excm. I Rvdm Sr. Joan E. Vives
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La relació de queixes registrades és la següent:

Administració

2

Total

5

Via pública

3

Dels quals son:
Dones

Homes
Ofici

lʼEstat dʼaquests expedients:
Tancats

26
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Oberts

1

1

3

0

5

NOTA:
Degut a les circumstàncies especials dʼaquesta memòria, vaig creure oportú estar molt
alerta amb els temes que he admès com a “queixes”, sabedor des de fa molts dies que
quedarien com a casos “oberts”.
Tant sols he admès dos casos, ja que els altres tres són dʼofici.
La resta de problemàtiques que han arribat a la Sindicatura durant lʼany 2017 han estat
tractades com a consultes, així la majoria seʼls hi ha pogut donar solucions.
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SE-SMG-2017/001
EXPOSICIÓ
Una ciutadana pateix una caiguda com a conseqüència del pèssim estat que presenta
la voravia del Passeig Pasqual Ingla a lʼalçada del n.23, data de lʼaccident 15/10/2016,
presenta la següent documentació, formulació dʼuna queixa al Síndic, fotografies tant
de lʼestat del paviment com de les lesions sofertes.
Adjunta també a la queixa, lʼinforme mèdic sobre lʼassistència que li van fer a lʼhospital
de la Seu dʼUrgell.
ACTUACIONS
Amb data 26/05/2017 presenta queixa al Síndic.
Vaig personalment a veure el lloc a on va caure la Sra. i aprecio el mal estat de la
voravia que ha provocat la caiguda.
Remeto al Sr. Alcalde, amb data 29/05/2017 un ofici demanant en quin moment es
troba la negociació.
Rebo contestació del Sr. Alcalde amb data 26/06/2017, en la que seʼm diu que estan
en espera de que la companyia asseguradora determini si pagarà els danys o no.
Contesto a la Sra. sobre aquesta resposta que he rebut.
Torno a emetre ofici al Sr. Alcalde indicant-li que sʼha exhaurit el temps que te la
companyia per pronunciar-se i no sʼha fet res.

Rebo un ofici del Sr. Alcalde amb data 16/10/2017, en el que seʼm diu que sʼobre un
nou període de presentació de proves.
És evident que la companyia asseguradora està fent el possible per que passi el temps
i la ciutadana seʼn oblidi i desestimi la seva petició, un cop més ens deixem portar pel
sistema que proposa la companyia, això ja ho he vist en altres casos.
Opino que lʼajuntament té que obrar en defensa del ciutadà i fer les actuacions que
calgui per contrarestar la postura ja coneguda de la companyia asseguradora que està
defenen els interessos de ella mateixa.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT

27
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Amb data 17/08/2017, rebo un escrit de la Sra. queixant-se que desprès de tant temps
encara no es sàpiga res.

SE-SMG-2017/002
EXPOSICIÓ
Amb data 22/12/2016 la comunitat de propietaris de lʼedifici residencial Seu 2, presenta
una queixa sol·licitant la revisió dels aïllaments dʼun local per saber si compleix amb la
normativa que li pertoca.
Amb data 29/12/2016 es torna contestació dient que lʼajuntament ha enviat un
requeriment al propietari de lʼestabliment sol·licitant li uns documents acreditatius.
Tres mesos desprès, el 20/03/2017, com que encara no sʼhavia rebut res ja que en
lʼofici de requeriment no hi consta la paraula “en el plaç...”
Se li dona amb data 20/03/2017 un mes per presentar els documents.
Amb data 11/07/2017 el veí propietari del pis de sobre de lʼestabliment que provoca les
molèsties presenta una queixa al Síndic Municipal donant a conèixer que desprès de
set mesos encara no sʼha presentat documents acreditatius de les condicions dʼaquest
establiment que al coure pa amb uns forns que ha instal·lat recentment provoca fortes
olors i un brutal augment de la temperatura al pis de sobre, que no poden suportar,
aquest sistema de forns no tenen sortida de gasos i vapor cap a lʼexterior. Fet que
converteix el pis en inhabitable.
ACTUACIONS
Un cop analitzada la documentació, emeto ofici al Sr. Alcalde explicant-li el que
succeeix en aquest establiment i en el pis de sobre.
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Amb data 01/08/2017 el Sr. Alcalde em remet còpia dʼun informe de lʼoficina tècnica,
informe que adjunto i que recomano que es llegeixi detingudament sobre tot els
següents apartats, 1. 3. 4. 9. 10. 11. Seguidament comentaré un per un aquests punts.
De tot això dedueixo, que si abans de que sʼinstal·lés aquest forn en els baixos del
immoble en qüestió, no existien ni olors ni augment de temperatura en el pis de sobre,
és evident que tot està provocat pel forn de cocció, per tant, no funciona correctament
“el sistema de recollida dels vapors de condensació”, fet que no consta que hagi estat
comprovat.
Per una altra part el permís de lʼestabliment és per la venda de pa, no per “coure pa”, i
encara menys la “bolleria”, que pel seu contingut de greixos, mantega, colorants,
etc...tenen que tindre forçosament un altre sistema específic per aquests productes
que produeixen més olors i més condensació.
Si lʼagència de Salut Pública de Catalunya dictamina que “hi ha temes de
manipulacions dʼaliments i processos que no compleixen amb la normativa de salut
pública i que sʼestà fent el seguiment”, és prova evident de que existeix alguna
anomalia.
Això va succeir amb data 06/07/2017, o sigui fa sis mesos i encara no se sap res?
Si no es compleixen les normatives de salut pública, per que no és clausura aquesta
activitat fins solucionar la problemàtica?
A que esperem, a que un altre ciutadà a la Seu tingui que abandonar el pis de la seva
propietat i anar-seʼn a viure a un altre lloc?
Inadmissible.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT
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SE-SMG-2017/003
EXPOSICIÓ
Continuen les molèsties produïdes per establiments d’oci nocturn, Bars, Pubs, etc...,
sense que des de l’administració es prenguin les mesures oportunes.
ACTUACIONS
Amb data 17/08/2017 sol·licito al Sr. Alcalde informacions sobre el limitador –
registrador que s’ha instal·lat al pub musical El Groove.
Adjunto còpia de la sol·licitud , que llegeixo seguidament.
Aquest comunicat que acabo de rebre no compleix amb les meves demandes
especificades en l’expedient SE-SMG-2017/003 de data 17/08/2017, ja que no se m’ha
fet entrega de la còpia de la garantia del limitador registrador, com tampoc la
certificació dels sistemes del limitador – registrador com jo demanava.
El fet de que l’Ajuntament “Acceptava la documentació aportada pel titular GROOVE
S.A., no dona resposta a la meva demanda de documentació, molt clarament
especificada en el meu escrit.
Torno a fer un ofici al Sr. Alcalde comunicant-li els fets que he descrit anteriorment.
Rebo amb data 21/12/2017, resposta a l’escrit que vaig emetre a l’Alcaldia amb data
20/12/2017. La resposta continua sense complimentar la meva petició, ja que jo he
demanat amb molta claredat i per dues vegades,
• La garantia del limitador registrador i
• La Certificació dels sistemes de limitació

Aquests dos documents no els puc adjuntar a aquest escrit per qüestions de la Llei de
Protecció de Dades. Si algú té interès en comprovar-ho, es pot sol·licitar una còpia de
l’expedient SE-SMG-2017/003.
El que sí hi ha en aquests documents és un “Manual del Usuario”, que no complimenta
per a res el que jo sol·licitava.
Al no complimentar-se la meva demanda de documents
L’EXPEDIENT com

continuo donant

OBERT
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La documentació rebuda és:
1. Descripció tècnica del sistema de limitació.
Signada i segellada, a la qual s’ha esborrat el NIF de l’empresa, i el número de registre
d’instal·lador de telecomunicacions, tampoc hi ha data en aquest document.
2. Contracte de manteniment.
Aquest document tampoc te data, i també s’han esborrat els números del NIF i del
registre com instal·lador.
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SE-SMG-2017/004
EXPOSICIÓ
Expedient dʼofici:
Amb data 24/08/2017, mʼadreço al Sr. Alcalde i als grups Municipals amb aquesta
proposta que adjunto i que llegeixo seguidament.
ACTUACIONS
No he tingut lʼoportunitat dʼexposar personalment el meu plantejament a ningú del
Grup a Govern.
A data de la redacció dʼaquesta memòria no he tingut cap resposta, com des de fa un
temps ve succeint habitualment.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
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SE-SMG-2017/005
EXPOSICIÓ
Expedient dʼofici:
Amb data 24/08/2017, mʼadreço al Sr. Alcalde amb aquesta proposta que també vaig
fer arribar en el seu moment als Grups Municipals.
Adjunto la proposta i la llegeixo seguidament.
ACTUACIONS
Torno a repetir les mateixes frases de fa uns moments, a data de la redacció dʼaquest
escrit no he rebut cap tipus de resposta, el que no és cap novetat, fa temps que dura
aquesta forma de tractar al Síndic.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
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SE-SMG-2008/004
EXPOSICIÓ
En data 4 de març de 2008, es registra una queixa presentada pel President de
l'Associació X. Formulen la queixa perquè tenen moltes mancances i ja les han
presentat vàries vegades a l'Ajuntament.
ACTUACIONS
Com a conseqüència de queixes i consultes, reiteradament recordo la necessitat de
que sʼelabori un nou Reglament sobre els Horts del Parc del Segre.
ACTUACIONS durant lʼany 2015
Des de la presentació dʼaquesta queixa per primer cop, any 2008, he vingut recordant
reiteradament cada any la necessitat de redactar un nou reglament que reguli les
funcions que es desenvolupin dins dels horts del Parc del Segre, sovint sorgeixen
problemàtiques que afecten a determinats horts, sense que els criteris que es fan
servir siguin aplicats a tot el conjunt dʼaquest importantíssim espai públic.
ACTUACIONS durant lʼany 2016
Continuo recordant al consistori la necessitat que es redacti un nou Reglament que
reguli les activitats dels Horts del Parc del Segre.
El fet que aquest Reglament encara no estigui redactat després de 8 anys dʼhaver-ho
sol·licitat, demostra la poca predisposició que existeix en el consistori per fer aquesta
Ordenança Municipal.
Amb data 29/12/2016 he rebut aquesta resposta a les meves demandes:

Poques, poquíssimes ocasions he tingut per poder parlar dʼaquest històric tema.
Desprès de gaire bé 10 anys, aquest expedient continua segons lʼadministració
“sobre taula”, em pregunto, sobre quina taula?, qui deu ser el personatge que te
sobre taula durant una dècada, uns documents que necessiten ser revisats, i
que es posin al dia.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT.
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ACTUACIONS durant lʼany 2017

SE-SMG-2011/008
EXPOSICIÓ
Queixa d'ofici.
Adreço queixa d'ofici al Sr. Alcalde sobre l'estat en què es troben diversos indrets de la
ciutat on les defecacions dels gossos són extremadament nombroses, tant en
voravies, escocells dels arbres o zones enjardinades o amb gespa.
Aquesta brutícia no és deguda a una manca de neteja si no a un incivisme de
persones que porten a fer les seves necessitats els seus gossos.
Evidentment, no és tan sols la nostra ciutat la que pateix aquest mal endèmic de la
societat; això, malauradament, succeeix a totes les ciutats de Catalunya i de l'Estat,
però comprendreu que la meva preocupació és a la Seu d'Urgell, per tant, he cregut
convenient presentar aquesta queixa d'ofici.
Són moltes les persones que m'han fet arribar el seu malestar per aquests motius i
també ho han fet aquells ciutadans que recullen els excrements i veuen que al seu
costat un altre no ho fa; això indigna a les persones que compleixen amb el seu deure i
més si quan a l'infractor se li recrimina l'acció, la contestació és: “que netegi
l'Ajuntament, jo ja pago els meus impostos”.
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És injust que l'Ajuntament hagi de dedicar esforços i diners per netejar, potser caldria
canviar la tàctica i sancionar més als que embruten.
Amb l'ajut de la Policia Municipal i els vigilants mediambientals estem fent un
seguiment dels llocs on proliferen les defecacions.
Coincideixo amb el Sr. Alcalde que aquesta és una lluita difícil de guanyar però, penso
que no poden consentir que l'incivisme passi a ser allò normal i que, a sobre, els que
el practiquen considerin que “ells ja paguen impostos”. El que han de fer és recollir la
brutícia, si no que paguin les sancions que estan establertes, cal fer-ho ja, d'altra
manera seran ells qui dictaran les normes.
Es demana per ofici diverses vegades informació i no es rep cap resposta,
ACTUACIONS
Treball coordinat de la Policia Municipal i els vigilants ambientals, xerrades per ràdio
Seu i sol·licitud d'informes a la Policia Municipal, en data 29 de setembre i 13 de
desembre de 2011, sobre les multes per defecacions.
En data 14 de setembre de 2012 envio un ofici al cap de la Policia reclamant lʼinforme.
Llegir lʼexpedient 2013/009
ACTUACIONS durant lʼany 2015
Continuo sense haver rebut lʼinforme sobre defecacions a la via pública que vaig
sol·licitar lʼany 2011.
Recomano llegir el capítol Reptes i Conclusions de la present memòria.
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ACTUACIONS durant lʼany 2016
Rebo resposta dʼaquest expedient amb data 29/12/2016.
La problemàtica sobre les defecacions de gossos continua igual, si bé reconec que hi
ha voluntat de solucionar-ho, però no veig resultats positius.
Al llarg de la lectura dʼaquesta memòria aniran apareixent més comentaris sobre
aquest tema.
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Aquest escrit és el mateix que els dels expedients 2012/007, 2013/009 i 2015/011
Les defecacions dels gossos, dins del municipi, en carrers, parcs i jardins,
voravies, etc... són un mal endèmic que té la nostra ciutat i que no hem sigut
capaços de eradicar, tot i que com a Síndic he estat recordant a lʼadministració
municipal, durant deu anys, que calia prendre dʼaltres mesures més modernes
que donin millors resultats que les campanyes que fins ara sʼhavien portat a
terme.
No descobreixo res de nou si manifesto que en qualsevol lloc podem, millor dit
em ensopegat, amb el desagradable i pestilent regal que empastifa les nostres
sabates, la defecació dʼun gos.
No és culpa dels pobres animals, la culpa única i exclusiva és dels “marranos”
propietaris de les mascotes, que sense cap consideració i respecte als
ciutadans, permeten que els seus gossos defequin en la via pública i desprès no
recullen els excrements , com és preceptiu.

Desprès de reclamar durant molt temps que sʼapliqués noves normatives i nous
sistemes per detectar a quin gos pertany la defecació, sistema que actualment
existeix, utilitzant les modernes tecnologies del A.D.N. El dia 27 de gener de
2016, farà ara dos anys, el primer tinent dʼalcalde Sr. Jesús Fierro i jo vàrem anar
a la Universitat de Bellaterra per que seʼns informés del funcionament dʼaquest
nou sistema, que ja havien adoptat dʼaltres municipis.
Tant el Sr. Jesús Fierro com jo mateix, vàrem sortir convençuts de que si volíem
una Seu neta calia emprar les noves tecnologies basades en anàlisis de la femta
i en lʼaplicació de les tècniques del A.D.N.
Això ens portava a descobrir quin gos havia fet la deposició i en conseqüència
també qui era el propietari de lʼanimal, evidentment per arribar a aquest punt cal
crear una normativa municipal, i un cens al dia de tots els gossos del municipi.
Francament estic totalment convençut que aquest sistema és una bona solució.
De mutu acord vam quedar que des de Bellaterra ens vindrien a fer una xerrada
a la Seu per informar al consistori del nou sistema.
Quina va ser la meva sorpresa, quan el dia abans de la reunió a la Seu al
preguntar a quina hora venien els de Bellaterra, la resposta va ser “tu no cal que
vinguis”.
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Cal reconèixer que hi han dʼaltres propietaris que recullen la brutícia que
generen les seves mascotes i demostren civisme i respecte per la ciutat i per les
persones que en ella viuen.

Sorpresa i indignació un cop més em sentia menyspreat per lʼadministració.
Dintre de poc temps, potser de poques hores, he de deixar de ser Síndic de
Greuges de la Seu dʼUrgell, espero que es porti a terme aquest projecte, que no
afecta a ningú més que als que deixen sense recollir els excrements dels seus
gossos, als altres als que compleixen amb el seu deure i recullen la brutícia, que
no pateixin, ells no tindran cap problema, per que són ciutadans conscients de
quines són les seves obligacions i els seus drets.
Jo per la meva part tot i que en cert moment en van marginar, estaré molt
satisfet per la feina feta.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
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Diari Segre, Comarques, Dijous, 2 de novembre de 2017
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SE-SMG-2011/009
EXPOSICIÓ
Un ciutadà presenta una queixa pel soroll que fa un bar musical que hi ha al seu
edifici.
En la queixa relata com és dʼimpossible el descans nocturn, sobretot els caps de
setmana i les vigílies de festa.
Tant ell com la seva esposa diuen que han de dormir amb taps a les orelles i afegeix
que en breu esperen un nadó i que, evidentment, no es tracta de tenir les orelles
tapades durant la nit.
ACTUACIONS
Quedo d'acord amb el Sr. X i vaig a visitar-lo al seu domicili un dissabte a dos quarts
d'una de la nit.
El soroll és impressionant, té tota la raó en la seva relació dels fets.
Adreço un ofici a l'alcaldia explicant el cas i aprofito les trobades mensuals amb el Sr.
Alcalde per comentar aquest tema.
Tant de paraula com per escrit proposo un seguiment per part de la Policia Municipal
(cosa que em consta que s'ha fet) i que es precintin els aparells de música del bar
musical amb una potència que no molesti als veïns.

ACTUACIONS durant lʼany 2013
Després de la conversa sostinguda a principis dʼaquest any amb el ciutadà que pateix
les molèsties produïdes per la música del local Z, el ciutadà es ratifica i manifesta que
els sorolls encara es produeixen, torno a formular un ofici a lʼalcaldia exposant: “Podria
existir la possibilitat dʼun mal funcionament o bé una manipulació en determinades
hores i dies, ja que, el Sr. X manifesta que la música en determinats dies de la
setmana la sent igual que abans de muntar el limitador.” Rebo puntualment
contestació al meu escrit comunicant-me que: “...el propietari del local va fer un estudi
acústic i que hi ha instal·lat al local un limitador-registrador de so, el qual certificarà
que compleix lʼECA. El limitador compleix i no es pot alterar en determinades hores i
dies, com vostè pressuposa. Des de la policia municipal sʼha fet seguiment dels
horaris dʼobertura i tancament i el propietari ho compleix, el soroll que se sent està dins
de la normativa, tècnicament té un certificat que acredita la insonorització del local.”
Creient que tot està resolt dono per solucionat el tema fins que el dia de la fira de Sant
Ermengol trobo al Sr. X i al preguntar-li com van els soroll em respon: “Ja no els
sentim, hem hagut de marxar del nostre pis”.
El cas és tan summament important que voldria fer una mica dʼhistòria per recordar
com sʼhan anat succeint els fets.
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L'alcalde m'explica que estan treballant en el cas i que si en un temps prudencial, no
massa llarg, no es posa remei, es prendran les oportunes mesures

Hi ha problemàtiques que es repeteixen en molts municipis catalans i, com no, també
la nostra ciutat les pateix. Voldria fer especial menció als sorolls que provoquen
determinats locals, sobretot, bars musicals, durant la nit.
Els fets comencen davant la presentació dʼun queixa en data 9 de novembre de 2011,
un ciutadà manifesta la impossibilitat de poder dormir, sobretot les nits dels divendres i
dels dissabtes, a causa del fort soroll que es produeix en un bar ubicat sota de casa
seva.
Vaig personalment a escoltar, a casa del ciutadà, si és cert el que manifesta i ,
verdaderament, és insuportable el que se sent en aquell pis.
Reconec que lʼAjuntament va actuar segons la llei i va obligar al propietari del bar a
instal·lar un limitador-registrador de so i, també és cert, que la música estrident va
minvar en un principi, i al cap dʼun temps, tot seguia igual que abans, el ciutadà
continuava patint els sorolls, trucava a la Policia Municipal, que es personava al local,
la música es controlava en aquells instants i tal com deia ell: “abans dʼarribar al
Passeig, tornaven a pujar el volum”.
Tal i com he dit abans, lʼadministració va actuar, però, a mi sempre em quedarà el
dubte si ho va fer amb la contundència i la celeritat que es mereixia el cas. Per què dic
això? doncs senzillament perquè per solucionar el problema i poder viure en pau, el
ciutadà, la seva esposa i el seu nadó, han hagut de marxar del seu pis, de la seva llar i
anar-seʼn a un altre lloc i, això, no és just.
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A vegades, les lleis són tan complexes, tan insòlites, tan lentes, en definitiva, tan mal
fetes, que el bo és converteix en el que rep i el que ocasiona els danys o les molèsties
continua fent de les seves amb total impunitat i, no em cansaré de repetir, això no és
just.
Moltes vegades he pensat què sentiria aquesta família en el moment dʼabandonar el
seu pis, i és un tema que no meʼl trec del cap.
I que ningú pensi que aquestes paraules meves tinguin com a finalitat la crítica o bé
carregar les culpes únicament al grup de govern, no pretenc això, la culpa és de tots,
del grup de govern per no actuar amb contundència, evidentment, sempre baix els
paràmetres que ens marca la llei, també sʼhan de sentir culpables els grups a
lʼoposició per no vetllar pel que estava succeint, ja que això va començar al 2011, i,
evidentment, assumeixo jo la meva part de culpa ja que, durant tot aquest temps
potser no he aconseguit exposar a lʼadministració clarament què estava ocorrent i no
he sabut motivar les actuacions que calia emprendre per solucionar el fet en qüestió.
Senyor alcalde, regidores i regidors, el cas núm. 2011/009 no el dono per tancat
perquè considero que, tal i com està a lʼactualitat, no puc deixar de preocupar-me per
la resta de veïns de lʼimmoble en qüestió, ja que lʼadministrador de la finca mʼha fet
arribar dos acords presos en reunions amb la comunitat de veïns i diuen així:
16 dʼabril de 2013 en lʼapartat de precs i preguntes: “Els veïns es queixen del fort soroll
i moviment del local Z, es demana que es parli amb les comunitats veïnes per poder
fer una associació i poder intentar tancar el local.”
17 de gener de 2014 en lʼapartat de precs i preguntes: “torna a sorgir el tema de les
queixes del local Z, ja que ara obren cada dia. Lʼadministrador explica que seria
convenient que els veïns fessin denúncies, ja que així es podrà fer més pressió”.
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Tal i com vostès poden comprovar, la problemàtica encara existeix i cal que trobem
solucions. És evident que no hem de permetre que la resta de veïns hagin de marxar
de la seva llar i, repeteixo, no fóra just.
Per tot el que exposo, considero que no he de tancar el cas.
ACTUACIONS durant lʼany 2014
Tal i com ens temíem, el fet que motiva aquest expedient , sʼha anat allargant la
problemàtica dels sorolls produïts per establiments, bars, pubs etc.,
Si ve el que pertany a aquest cas , es va mig “solucionar” al tindre que marxar la
família del seu habitatge, el pis en qüestió a estat llogat a una persona que no lʼutilitza
els caps de setmana, dies en que el soroll es insuportable, no per això deixa dʼexistir la
problemàtica, ja que si es canvia el llogater tornarem a tindre patiment i denúncies de
les persones que habitin el pis. Caldria exigir a aquests locals un estudi de sonometria
per valorar si el soroll que produeixen està dintre dels paràmetres actualment
permesos.
ACTUACIONS durant lʼany 2016
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Amb data 29/12/2016, he rebut contesta a lʼexpedient SE-SMG-2011/09, aquesta
resposta va acompanyada dʼun informe del tècnic amb la relació de les actuacions que
sʼhan fet a data dʼavui.
Cal afegir que lʼinforme, si bé està datat del 21 de novembre de 2016, no hi ha
signatura ni nom del que lʼha realitzat.
LʼÚltim informe que vaig rebre sobre aquest mateix cas, porta data, nom i signatura del
tècnic que lʼhauria fet, parlo de lʼany 2014.
Aquests documents han estat entregats a cadascun dels grups que formen part del
consistori.
Per aclarir els continguts he de dir que en una part de lʼinforme, el tècnic es refereix a
una empresa titular del bar....SL, i en un altra part de lʼinforme el titular és una persona
de nom.....G.....
LʼInforme descriu una sèrie dʼactuacions de la Junta de Govern Local, acordant que el
titular de la SL ha de realitzar en el local del pub per solucionar els “valors dʼimmissió
acústica”.
El 08/04/2014 se li imposa una 1a multa coercitiva de 300€, i disposa dʼun mes per
poder reduir els valors dʼimmissió acústica.
El 12/08/2014 se li envia un informe de requeriment documental, que diu:
“sʼha de realitzar un estudi de control dels nivells sonors, i que en cas dʼincompliment
se li podria posar una multa de 600€.
El 22/10/2014 se li torna a recordar el que abans està descrit, i se li dona 30 dies per
realitzar les actuacions indicades.
El 21/01/2015, se li posa una segona multa coercitiva de 300€, i se li dona un mes per
efectuar les correccions que se li han indicat, en cas dʼincompliment seʼl podrà multar
amb 600€.
Amb data 13/04/2015 la Junta de Govern Local acorda per incompliment de les
obligacions, imposar-li una tercera multa coercitiva de 600€, i que disposa de 10 dies
hàbils per instal·lar un aparell limitador – enregistrador.
També se li comunica que disposa dʼun mes per pagar la tercera multa.
Això potser mʼindica que les altres dos de 300€ ja han estat pagades.
També se li comunica que en cas dʼincompliment lʼAjuntament pot adoptar la mesura
provisional de clausura temporal total de les instal·lacions, si en el termini de dos dies
hàbils no sʼadequa a la normativa vigent.
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Amb data 01/06/2015, la Junta de Govern Local, ordena la clausura temporal
immediata .
En aquest comunicat lʼAjuntament torna fer un detallat relat de tot el que se li exigeix al
titular del local.
També se li recorda que en cas dʼincompliment es considerarà falta greu i es podrà
iniciar un procediment sancionador al que corresponen multes de 901€ a 12.000€.
Amb data 28/09/2015, es realitza una visita a lʼestabliment de referència per
comprovar lʼestat actual de lʼequip limitador de so del bar-musical. En aquesta visita es
va comprovar que sʼhavia tapat el micròfon que mesura el nivell acústic del local,
parlarem dʼaquest fet més endavant.
Amb dates 29/09/2015 i 28/10/2015, es fan diverses proves i comprovacions per
empreses EPCA.
22/02/2016, 17/03/2016, 17/05/2016, es fan diverses gestions sobre certificats i
comprovacions de sonorització.
Amb data 13/06/2016, lʼAjuntament envia un requeriment per tal de realitzar les
actuacions corresponents per reduir els valors de dʼimmissió acústica.
Tot i que la major part dʼaccions que consten en aquest informe no porten a qui van
dirigides, sí a la S.L. o bé al titular ... G, Cal remarcar que la propera actuació de
lʼAjuntament va adreçada al titular ... G ...
Des de que es va iniciar el procés que està descrit en aquest informe, han
transcorregut 2 anys, i no sʼha solucionat res, el local continua fent el que li dóna el
gust i la gana, a pagat 1.200€ de multes, li han tancat uns dies, no sabem quants, ja
que no hi consta en lʼinforme, però tot segueix igual.
Vull remarcar que en un escrit que com a Síndic, vaig adreçar a lʼAlcaldia, manifestava
que podria existir la possibilitat que el limitador de so estès funcionant malament o bé
que fos manipulat en determinades hores i dies, ja que un dels veïns del immoble
manifestava que: “la música en determinats dies de la setmana se sent igual que
abans de muntar el limitador”, aquest escrit meu te data del 15/02/2013.
El 11/03/2013, la contestació dʼalcaldia diu textualment:
“El limitador compleix i no es pot alterar en determinades hores i dies, com vostè
pressuposa.
Un cop més el dolent de la pel·lícula és el Síndic.
Amb data 28/09/2016, segons lʼinforme que he rebut i consta que: “es va realitzar una
vista a lʼestabliment de referència per comprovar lʼestat actual de lʼequip limitador de
so del bar musical. En aquesta visita es va comprovar que sʼhavia tapat el micròfon
que mesura el nivell acústic del local”. Desconeixia aquest fet fins a rebre lʼinforme.
O sigui, que es manipulava el limitador, qui tenia raó, quan en el seu moment vaig
advertir que existia la possibilitat de que això estès succeint .
A partit de la data 01/08/2016 apareix a escena dʼaquest llarguíssim, diria interminable
cas, el nom dʼun titular del local, ... G ..., la Junta de Govern Local lʼimposa una multa
de 300€ i se li dóna un mes per que solucioni els problemes de sonorització i volum de
la música que emet el pub.
També se li comunica que en cas dʼincompliment, lʼAjuntament podrà posar una multa
de 600€. Com era dʼesperar el Sr. ... G ... incompleix el requeriment del consistori.
Amb data 17/11/2016 o sigui tres mesos més tard del requeriment abans descrit,
novament la JGL lʼimposa una segona multa de 300€.
Recordeu que fa tres mesos que el Sr. ... G ... va rebre un advertiment que en cas de
reincidència la multa podria ser de 600€, doncs no, torna a ser de 300€, lʼAjuntament
torna a donar-li un altre mes per efectuar els treballs que cal fer al local, i li torna a
advertir que en cas dʼincompliment pot posar-li una multa de 600€.
Aquí acaba aquesta història, amb data 21/11/2016, sense saber si sʼhan fet els treballs
que se li han requerit al Sr. ... G ..., si ha pagat les dues multes o no, encara que jo
crec que aquest senyor segueix el mateix camí que la S.L., pagar les multes, això ja ho
recuperen amb les consumicions, no fa cas de res, i mentrestant seʼn riu de les
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normatives, dels requeriments, de les inspeccions i de la ciutadania que pateix les
molèsties des de lʼany 2013, aquest és lʼany que jo tinc documentat, però en el
moment que es presentava a aquesta Sindicatura la 1a queixa la persona que ho feia
va escriure del seu puny i lletra, al 2013, “Des de fa anys que patim els sorolls ....”, cal
reflexionar i pensar, es lògic que això estigui succeint a la nostra ciutat? I puc
assegurar que aquest no és lʼúnic cas, nʼhi han més, i si lʼadministració no actua amb
celeritat i amb contundència, encara es donaran més casos.
És cert que va haver un canvi de llogater, però em pregunto com es pot donar
autorització per continuar una activitat que sabíem que produïa molèsties, sense exigir
mesures correctores, limitadors enregistradors, aïllaments acústics, etc..
Evidentment ara o entenc, és molt més rentable pagar multes que solucionar els
problemes dʼarrel.
Per cloure aquest tema recordeu que els propietaris, dʼun pis del immoble, a on està
instal·lat el problemàtic pub, van tindre que marxar de la seva llar, i llogar un altre
habitatge a on es pogués viure amb dignitat i tranquil·litat, i això sincerament no es pot
consentir per que ni és just, ni és ètic, és senzillament vergonyòs.
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Un més dels històrics expedients sobre queixes produïdes per Bars i Pubs que
incompleixen les normatives vigents, sense que lʼadministració municipal sigui
capaç de posar remei a aquests abusos, mentres tant continuen els sorolls, i els
tancaments dels seus locals a lʼhora que els hi dona la gana sense que els hi
passi res.
Aquest cas va comportar fa uns anys que la família propietària del pis situat
sobre dʼaquest Pub, tinguessin que marxar de la seva llar i lloguessin un altre
pis a on és pogués descansar durant la nit.
Vergonyós.
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SE-SMG-2011/010
EXPOSICIÓ
Actuació d'ofici.
Han estat diverses les converses amb ciutadans i ciutadanes que em fan arribar la
necessitat de què al cementiri hi hagi un lloc on poder seure, o sigui, poder disposar
d'un parell de bancs per descansar, també es creu convenient que hi hagués un
lavabo perquè al cementiri hi va molta gent gran que veurien de bon grat que hi
haguessin uns serveis i lavabos.
Recullo aquestes inquietuds i les faig arribar a l'alcaldia, no pas com una queixa si no
més bé com una, diguem-ne, actuació d'ofici.
ACTUACIONS
Adreço un ofici al Sr. Alcalde demanant dos bancs dins del cementiri i un lavabo.
La resposta de l'alcaldia és que els bancs ja s'han donat ordres de posar-los i que els
lavabos ho tindran present i es farà quan les condicions econòmiques siguin més
favorables.
Mitjançant un ofici dono les gràcies al Sr. Alcalde i recomano que no caigui en l'oblit
l'assumpte dels lavabos.
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Lʼalcalde ens envia un ofici indicant que si algú demana fer ús del lavabo que existeix
se li obre, però no es pot obrir al públic perquè sʼhauria de fer reformes. Tot i que
considero que aquesta no és la solució més idònia, mentre no es construeixin els
lavabos proposats serveix de mesura transitòria.

52

En data 28 de febrer de 2012 envio un ofici a lʼalcalde exhortant a posar els lavabos
quan es pugui.
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ACTUACIONS durant lʼany 2014
De les dues demandes dʼaquest síndic i que sʼespecifiquen en aquest ofici, em queda
una per realitzar. Ja han passat tres anys i encara no han estat instal·lats serveis al
cementiri.

ACTUACIONS durant lʼany 2015
Durant aquest any vaig considerar oportú afegir-me a les peticions que el programa
municipal de Pressupostos participatius del 2015, i conseqüentment vaig presentar
una nova petició de serveis públics al Cementiri Municipal.
En la llista de demandes públiques publicada per la nostra administració i consta amb
el num. 50 aquesta demanda , amb un cost de 45.000€, i amb la denominació de
VALIDA, del qual dedueixo que aquest servei públic arribarà a ser una realitat, espero
que en breu.
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ACTUACIONS durant lʼany 2016
Rebo per part de lʼalcaldia resposta a aquest antic expedient de lʼany 2011.
Estic content ja que la meva proposta al final ha estat realitzada, per a mi és un motiu
de satisfacció per un treball ben fet. Llarg, però amb final feliç, llàstima que en tot
aquest procés hi ha mancat una mica de sensibilitat per part de lʼadministració, al no
comunicar a aquest Síndic que es farien aquests serveis públics i que es posarien a
disposició de la ciutadania durant els passats dies de Tots Sants.
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Tot i que aquest cas el vaig donar pe tancat el passat any, crec convenient fer
un comentari sobre com varen succeir els fets dʼaquesta queixa.
Lʼany 2011, rebo per part de diversos ciutadans la queixa que al cementiri de la
ciutat no hi han serveis sanitaris oberts al públic.
Emeto un ofici a lʼAlcaldia demanant que sʼinstal·lin aquests lavabos públics.
Els anys 2013-2014-2015 continuo reivindicant la meva petició.
Les respostes que rebo són, no hi ha lloc, no és factible segons els tècnics, o no
hi ha partida econòmica, això durant 4 anys.
Formulo també aquesta petició a través del programa de “Pressupostos amb
participació ciutadana”, sense rebre cap resposta.
Lʼany 2016 lʼajuntament fa obres al cementiri i instal·la uns magnífics serveis
públics que al voltant dels dies de Tots Sants, posa a disposició de la ciutadania,
fet que tampoc és comunicat a aquest Síndic.

Jo aquesta actitud la qualifico de MENYSPREU cap a la meva feina i la meva
persona
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
TANCAT
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Em Pregunto? Tant complicat és enviar un ofici dient-li al Defensor del Ciutadà
que lʼobra ja està feta i oberta al públic, perquè tinc que assabentar-me a través
de les persones que em donaven les gràcies, per haver-lo aconseguit.
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SE-SMG-2012/007
EXPOSICIÓ
Queixa presentada pels representants de lʼassociació de veïns de Ribes del Cadí
sobre els excrements de gossos, i la manca de tractament als arbres propers.
ACTUACIONS
Trameto un ofici als ciutadans comunicant-los que en el cas que no es portessin a
terme les indicacions de lʼAjuntament vers el control de les defecacions poden tornar a
adreçar-se a aquesta Sindicatura exposant els fets si ho creuen oportú.
Com que la demanda de tala dels arbres ja sʼha realitzat, continuen sent moltes les
persones que utilitzen aquell espai com a pipi-can sense recollir les defecacions
ACTUACIONS durant lʼany 2014
Es continua utilitzant aquest tros de terreny (fa uns anys protegit amb una tanca
metàl·lica) com a pipi-can per un gran nombre de gossos, amb lʼagreujant de que els
seus propietaris no recullen els excrements en indret, ja que consideren que es un lloc
que lʼajuntament a posat per que els animals facin les seves necessitats, cal remarcar
que els dos carrers que conflueixen amb aquest terreny, així com els voltants dʼell, es
troben plens dels excrements dels gossos que accedeixen al lloc i no arriben a temps,
Voldria pensar-ho així.
ACTUACIONS durant lʼany 2015
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Recomano llegir el capítol de Reptes i Conclusions de la present memòria
ACTUACIONS durant lʼany 2016
És un més dels expedients sobre les defecacions dels gossos i que es pot afegir a les
continues intervencions dʼaquest Síndic sobre aquest tema que encara no sʼha
solucionat
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Aquest escrit és el mateix que el del expedient 2011/008
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT

_____________________________________________________________________
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SE-SMG-2013/009
EXPOSICIÓ
Tot i que amb lʼalcaldia coincidim en que cal perseguir i multar als propietaris dels
gossos que embruten la ciutat, crec oportú efectuar una queixa dʼofici sobre aquest
problema endèmic en gairebé totes les ciutats del país. Però, a mi em correspon posar
de manifest aquest incivisme amb la finalitat de que lʼadministració municipal actuï
amb la suficient eficàcia i contundència.
De moment, tot i que la meva impressió és que la campanya realitzada no ha tingut
gaire ressò i la problemàtica segueix igual.
Continuarem treballant per aconseguir una ciutat més neta, i haurem de cercar nous
sistemes per sancionar els ciutadans que no respecten la llei establerta.
ACTUACIONS
Queixa dʼofici al Sr. Alcalde exposant lʼaugment de les deposicions de gossos als
jardins i a la via pública de la nostra ciutat, i la necessitat apressant de prendre
mesures per controlar els llocs on solen portar les mascotes determinats personatges,
que amb un incivisme manifest embruten la nostra ciutat.
Adjunto a la meva queixa 12 fotografies fetes el mateix dia a un indret de la ciutat molt
visitat i molt proper a lʼAjuntament com és el Parc del Cadí.

ACTUACIONS durant lʼany 2015
Recomano llegir el capítol de Reptes i Conclusions de la present memòria.
ACTUACIONS durant lʼany 2016
Reunions, desplaçaments, propostes i no em cansaré dʼincidir per trobar fórmules per
fer una “Seu neta”
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Aquest escrit és el mateix que el del expedient 2011/008

ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT.
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ACTUACIONS durant lʼany 2014
Malgrat els esforços econòmics i humans que lʼajuntament ha destinat en diverses
campanyes amb la finalitat de radicar la brutícia que provoca un bon nombre de
ciutadans a lʼhora de dur a passejar les seves mascotes per carrers, voravies, places i
jardins de la nostra ciutat, i que embruten amb els excrements dels seus gossos , no
han estat gens satisfactoris els resultats obtinguts, la prova es pot trobar en qualsevol
dels nostres carrers ,
En breu adreçaré a lʼAjuntament una queixa dʼofici en la que proposaré mesures per
combatre aquesta actitud incívica dʼalguns ciutadans. No invento res, tant sols recullo
determinats sistemes que utilitzen Ajuntaments dʼunes ciutats mes o menys com la
nostra.
Entenc que es un treball dur i difícil, però no es pot permetre que impunement aquests
ciutadans es dediquin cada dia a embrutar la ciutat.

SE-SMG-2014/005
EXPOSICIÓ
Una senyora presenta una queixa al rebre una multa sobre unes construccions en un
hort del Parc Olímpic del Segre.
ACTUACIONS
Diverses reunions amb la senyora i visites al terreny del Parc del Segre.
Sol·licitud a lʼalcaldia demanant li sigui retornada la multa, i que se li deixi muntar una
caseta per guardar les eines.
No sʼha rebut cap resposta escrita per part de lʼadministració.
ACTUACIONS durant lʼany 2015
Tal i com explico en lʼexpedient 2008/004, la no existència dʼun reglament actualitzat
dels horts del Parc del Segre dona motiu a que casos com el que consta en lʼexpedient
2014/005 encara no hagin estat contestats, aquí es demostra la necessitat apremiant
dʼunes novel ordenances sobre aquests terrenys.
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ACTUACIONS durant lʼany 2016
En diferents ocasions durant les entrevistes que he tingut amb membres de
lʼequip de govern, em comentat aquest cas.
Aquí es demostra la necessitat del reglament dels horts del Parc del Segre, no es
pot continuar posant multes aleatòriament sense seguir unes normatives igual
per a tothom.
La resposta dʼaquest expedient rebuda el 29/12/2016, diu:

(errata al passar les respostes des de alcaldia, lʼexpedient és el 2014/005, i no el
2014/004)
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ACTUACIONS durant l’any 2017
Continuo opinant que les problemàtiques dels Horts del Parc de Segre
requereixen que es faci un reglament per normalitzar les funcions, obres i usos
del esmentat espai públic.
Després de rebre la resposta administrativa, el passat any 2016, en la que se’m
deia que “contradir uns informes elaborats pels tècnics competents en la
matèria, podria entendres com un acte de prevaricació. No podem dubtar dels
treballadors de l’Ajuntament”, després de rebre això, val més callar i no dir res
més, només em faltaria ara, que acabés amb els meus ossos a la ”garjola” per
prevaricar.
La meva primera demanda de que feia falta un nou reglament va ser feta l’any
2008.
ESTAT DE L’EXPEDIENT
OBERT.
_____________________________________________________________________
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SE-SMG-2014/006
EXPOSICIÓ
Un senyor presenta una queixa sobre el soroll que ve del bar musical que te sota de
casa i que al mateix temps continua la seva activitat fins a altes hores de la matinada.
ACTUACIONS
Sol·licitud a lʼalcaldia per que es realitzi una prova de sonometria al local, demano
també que sʼobligui al propietari a acomplir les normatives vigents que regulen els
horaris dʼobertura i tancament dʼaquests tipus de negocis. Comprovo personalment a
les 4 de la matinada el soroll de la música i el de persones dins del local, tot i tenint les
portes tancades.
Assisteixo a les mesures de sonometria que sʼefectuen al bar, una vegada es te les
valoracions de so que emet aquest local, lʼajuntament li envia un requeriment per que
instal·li un limitador-gravador, i que sigui precintat per lʼadministració. El propietari del
local instal·la tant sols un limitador, sense que lʼaparell porti el sistema de gravació, per
tant està incomplint el requeriment de lʼajuntament
Segueixen les molèsties al pis de sobre del local, ja que es continua amb lʼactivitat
amb portes tancades fins altes hores de la matinada, com consta en les actes emeses
per la nostra Policia Municipal, pràcticament cada cap de setmana.
Cada cop que despatxo amb membres del grup de govern tornem a parlar dʼaquest
expedient.
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Hem consta, i així tinc que manifestar-ho que cada cop que el senyor truca a la Policia
Municipal, sempre han vingut agents i han aixecat acta del que han vist.
Des de lʼajuntament sʼestan seguint tràmits per trobar una solució definitiva, el que
succeeix es que tant al senyor com a mi mateix, ens dona la sensació de que tot es
massa lent, i que el propietari de lʼestabliment que genera les molèsties, fa el que li
dona la gana, passant per sobre de les normatives que aquest ajuntament te
establertes, tot i que se li han imposat vàries multes. Es evident que mantindre
lʼestabliment obert fora de les hores permeses, genera la suficient recaptació
econòmica per fer front a les multes i tindre guanys per sobre de les sancions.
ACTUACIONS durant lʼany 2015
En comptes dʼexplicar les innumerables actuacions que la Sindicatura va portar a
terme durant lʼany 2015, he cregut oportú posar en coneixement dʼaquest consistori , la
història que envolta a aquest cas, que si bé hem va arribar com a queixa durant el mes
de maig de 2014, te els seus inicis fa més de 20 anys.
Amb data 24 de desembre de 1993, a sol·licitud dels propietaris del bar musical Caliu, i
amb finalitat dʼobtenir el permís dʼobertura del local, els tècnics municipals efectuen
una visita de comprovació a les recents acabades obres.
Dʼaquesta comprovació sʼemet una acta que diu textualment:
En primer lloc, es comprova si lʼemplaçament i les instal·lacions sʼajusten al
projecte aprovat; es constata que si.
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A continuació, sʼexamina si sʼhan adoptat totes les mesures correctores
imposades a la llicència: es constata que son correctes.
Finalment, es comprova el funcionament de les mesures correctores per
determinar la seva eficàcia, i si son suficients per garantir la protecció de
lʼentorn segons els índex o valors de referència que assenyala la normativa
vigent; es constata que si.
De tot això seʼn desprèn que lʼactivitat si es pot iniciar.
I per tal que consti, en compliment ...
Signen aquesta acta els tècnics municipals i dos representants de lʼempresa “El Caliu”.
Posteriorment un dels dos tècnics municipals que varen assistir a aquesta
comprovació; el dia 30 de desembre de 1993, a instàncies de la Corporació Municipal,
es persona als pisos veïns del Bar musical “El Caliu” i emet el següent informe:
INFORMA:
Que les proves de so a diferents nivells es varen mesurar els valors següents:
Interior de la sala 85 dBA – 100 dBA
Pisos 31 dBA – 39 dBA
Vistos els valors resultants es considera insuficient lʼaïllament acústic actual,
donat el tipus dʼactivitat que es fa a lʼinterior del local.
PROPOSA:
Que es faci un estudi de sonorització per millorar lʼaïllament acústic o posar un
regulador electrònic de so, per que en lʼinterior dels pisos, per sobre del local a
la nit no sobrepassi en nivell sonor autoritzat, (30 dBA) per no molestar al
veïnatge.

Aparells de so:
E XISTIRÀ en el local un equip musical composat per:
2 plats de disc
1 mesclador
1 platina cassette
1 amplificador de 300w
1 equalitzador
4 altaveus
Es evident que la potència dels aparells de so instal·lats des de un principi
sobrepassava en escreix la insonorització que es va fer al local.
Un cop emesos els permisos dʼobertura comencen immediatament els problemes, i el
1 de novembre de 1994, es produeixen greus incidents a la porta del Bar El Caliu,
protagonitzats per clients de lʼestabliment i el veí del pis de sobre el local que ja no pot
suportar més les molèsties nocturnes.
Com a conseqüència dʼaquests fets lʼalcalde emet amb data 4 de novembre de 1994 el
decret num. 136/94 que entre altres coses diu:
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Aquest informe es signa, amb data 03 de gener de 1994, per un dels dos tècnics
municipals que varen fer la inspecció pel permís dʼobertura.
Cal tindre en compte que en el projecte elèctric hi ha constància de quin serà el
conjunt dʼaparells que formaran part dels equips de sonorització, i diu així en lʼapartat
X.

H E RESOLT:
Primer. Requerir a J.P. i C.E., comunitat de bens, com a titular del Bar el Caliu
situat al c. Mare janer, 45 dʼaquesta ciutat per que, en termini de 15 dies instal·li
un aparell que limiti la potència de sortida de lʼaparell de música en les
condicions següents.
El límit màxim de sortida serà, en principi de 75 decibels.
Si de les inspeccions i medicions que es puguin fer, en resulta que aquest
límit continua causant molèsties als veïns, lʼAjuntament podrà ordenar la
fixació dʼun límit inferior fins ajustar-lo als nivells sonors adequats.
Segon. Ordenar-li que no sʼutilitzin els aparells de música fins que els serveis
Tècnics Municipals no hagin comprovat la idoneïtat de lʼaparell limitador citat.
Un cop instal·lat haurà de ser verificat pels Serveis Tècnics Municipals; en cas
de que sigui satisfactori considerant el vist i plau per la seva posta en
funcionament de nou amb les condicions citades al punt primer.
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Baix el meu modest entendre, es el decret 136/94 la solució mes assenyada, ràpida
dʼexecutar i econòmicament viable que sʼha fet per solucionar aquest vell problema.
Els propietaris, amb tot el seu dret, no ho entenen així i després dʼun llarg intercanvi
dʼal·legacions i requeriments propis dʼaquells que busquen esquerdes en les
normatives, per no complir amb les lleis establertes; a finals de lʼany 1995 “El Caliu”
deixa de produir molèsties al veïnatge, a lʼacceptar les normes que se li havien
imposat.
Desapareixen els sorolls, les denúncies, les queixes i el mal viure, aquest període de
pau dura més de 15 anys.
Després dʼaquesta llarga etapa de tranquil·litat el Bar Musical El Caliu, es transforma
en Bar Musical El Groove com a conseqüència dʼun canvi dʼarrendatari de
lʼestabliment.
Conseqüentment torna a aparèixer la problemàtica, gaire bé oblidada, sorolls i música
a plena potència, moviment de clients fora de les hores permeses, es el inici dʼun nou
calvari per la família que habita sobre el Bar El Groove. Lʼestabliment instal·la més
altaveus i evidentment equips musicals més moderns i clar, més potents, recordem
que la potència de la insonorització estava calculada per 300w. I la història segueix
amb data 06 de juny de 2014.
El ciutadà R.G.G. veí de la nostra població es persona a lʼoficina del Síndic Municipal
de Greuges, i formula contra lʼAjuntament, una queixa per suposada decidia
administrativa, al no haver actuat amb diligència i eficàcia contra els sorolls i músiques
que impedeixen a ell i a la seva família gaudir del dret al descans, i de les que son
responsables els propietaris del Bar Musical El Groove, ubicat al carrer Mare Janer, 47
de la nostra ciutat.
Queda acreditat, per les dades que consten a lʼexpedient administratiu i els informes i
sancions de la Policia Municipal, que els sorolls procedents del Bar Musical El Groove
no han cessat de crear perjudicis en el descans, i en la salut del ciutadà que presenta
la queixa i de la seva família.
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Considero que lʼAjuntament te lʼobligació de vetllar per facilitar la salut dels ciutadans i
posar remei a situacions que afecten seriosament al dret del descans, i de retruc el
dret de la salut i la intimitat, sense que això suposi negar el dret a lʼexistència dels
bars, pubs o restaurants, però que exigeixi lʼadopció de mesures que garanteixin el
alienable dret al descans dels veïns, sigui per la insonorització dels locals públics o a
la corresponent instal·lació de limitador-registrador de soroll, o amb dues mesures a
lʼhora.
Hem de considerar que el dret al descans, i a viure tranquil cadascú a casa seva, és
un dret imprescindible i fonamental per mantenir una societat respectuosa,
responsable, de convivència i lliure. I que el legítim interès dels propietaris dʼun local
com el que origina aquesta queixa, no pot ser excusa per mantenir obert un negoci
que atempta contra el dret al descans, el dret a la intimitat, a la salut i el dret a no ser
molestat, especialment entre les 22 i les 08 hores.
Com a ens supervisor i regulador de la convivència ciutadana, lʼAjuntament ha
dʼutilitzar tots els medis al seu abast per facilitar a les persones lʼexercici legítim dels
seus drets, però també per obligar a complir amb els seus deures.
Per tant es necessari que lʼAjuntament actuï amb diligència i eficàcia, sense demores
injustificades, exercint les seves competències en matèria de tutela ambiental,
promovent campanyes de civisme, però també perseguint amb duresa les infraccions i
actuacions incíviques que perjudiquen als ciutadans.
No fora just cloure aquest escrit sense reconèixer que lʼajuntament ha fet
determinades actuacions per cercar solucions, sʼhan fet sonometries, sʼhan posat
multes i sancions coercitives, hem fet innumerables reunions, i em pregunto, de que ha
servit tot això?, de moment no sʼha tret res en clar, tot el contrari, lʼerari municipal ha
tingut que pagar els costos de les sonometries i tornar a lʼinfractor lʼimport de les
multes per un no se quin problema de defecte de forma en una normativa, i els sorolls
continuen.

Tots em manifesten la seva estranyesa quan els hi dic que això dura des de fa gairebé
dos anys, no entenen que a hores dʼara encara continua la problemàtica i no puc dir
que hem trobat la solució, per que estem igual que quan varem començar els
conflictes allà per els principis de dècada dels noranta.
Senyor Alcalde, senyores i senyors regidors, es evident que cal trobar solucions
urgents, i encara més evident es que son vostès els que tenen lʼúnica facultat de
portar-les a terme, jo com a Síndic de Greuges Municipal, tant sols puc fer
suggeriments i propostes, permeteu-me que en el marc dʼaquesta memòria anual deixi
constància de les meves aportacions, tant sols els hi demano que les tinguin presents.
OPCIÓ 1
Cal que lʼAjuntament exigeixi al Bar Musical el Groove que en el termini de 15 dies
presenti un informe tècnic sobre la insonorització ambiental que te actualment el Bar, i
si es la correcta per suportar els equips musicals que actualment te instal·lats aquest
local.
Si fos el cas que es dictamines que la insonorització que te instal·lada al local no
compleix amb les normatives vigents, sʼha de suspendre lʼactivitat dʼaquest Bar
Musical fins que es regularitzin les obres oportunes i seguidament les comprovacions
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Suposo em creuran si els hi dic que he passat moltes hores pensant i treballant per
aquest tema, han estat molts els consells rebuts de diferents estaments i de diverses
persones especialitzades en casuístiques com aquesta.

sonomètriques per tindre la seguretat que la música emesa no arriba als habitatges
veïns.
Evidentment també caldria que tingues instal·lat un limitador-enregistrador de so amb
comprovació telemàtica, com diuen les nostres normatives.
Es aquesta una bona solució, però cal tindre en compte que caldria fer una forta
despesa.
OPCIÓ 2
Canviar, crear o fer el que sigui necessari per que lʼordenança municipal que regeix les
condicions establertes per establiments com el que motiva tots aquests fets, tinguin
lʼobligació de tenir instal·lat un limitador-enregistrador de so amb comprovació
telemàtica i que en el cas de que el nivell musical sigui audible des de el veïnatge
abaixar-lo fins que no sʼadverteixi la música des de lʼexterior i des de els pisos del
immoble.
O sigui una ordenança lo més pareguda possible o la mateixa que va proposar el
decret 136/94 que va ser la pedra filosofal que va posar fi en el seu moment al
problema que estem tractant.
Aquesta és una opció ràpida, segura i econòmica.
He llegit i refet molts cops aquests escrits, i al final sempre arribo a la mateixa
conclusió, tanta feina, tantes hores emprades amb reunions i entrevistes, amb
enrabiades, males cares i un llarg etc. I tot per que?, tant sols per solucionar un vell
problema que provoca un establiment amb els seus sorolls nocturns.
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Quan penso que tot quedaria solucionat amb un petit moviment de la ma,
BAIXANT EL VOLUM DE LA MÚSICA.
ACTUACIONS durant lʼany 2016
Fa ara un any que vaig llegir la memòria del 2015 i francament poc imaginava que tot
un any després , aquest cas encara el tindríem a primera fila dels expedients sense
solucionar.
No és que no sʼhagi solucionat res, és que encara estem pitjor que lʼany 2015, i ja
portem 4 anys sense ser capaços de trobar i executar solucions.
Els ciutadans que pateixen les molèsties del pub situat al carrer Mare Janer, esperen
que lʼadministració actuï i solucioni el problema, i quan parlo de la lʼadministració, em
refereixo al grup que té la responsabilitat de Govern municipal, a la resta dels grups
del consistori i també com no, a aquest Síndic.
Tots som responsables dʼaquest greuge a la ciutadania, els uns més que els altres,
però tots tenim un percentatge de culpa al no posar solucions i actuacions a aquest
històric problema.
Potser estem esperant que els perjudicats, la família que viu just a sobre del local en
qüestió, es cansin dʼesperar i patir, facin les maletes i marxin de la seva llar i de La
Seu.
No vull ni pensar que això pugui succeir.
Intueixo quina serà la resposta a aquestes primeres paraules meves, es dirà que
existeix una ordre de desallotjament que la Policia Municipal i els mossos dʼEsquadra
executen per un període de 3 mesos, i a partir de les 3 de la matinada si el local es
troba encara obert actuen, es cert, ho fan, però això no és la solució, per que tot sovint
els clients surten del local per tornar-hi després dʼuna estona.
Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017
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Algú a tingut en compte que fins que no els fan fora, i parlo de les 3 i mitja de la
matinada, al pis de sobre no hi ha qui pugui dormir, com que saben que els faran
marxar, posen la música més forta que mai, ho sigui és pitjor el remei que la malaltia.
Passem doncs als fets reals,
Sobre la taula del meu despatx, el dia 02/01/2017 trobo una sèrie de documents,
tramesos per lʼajuntament, referents a casos que tenia pendents dels anys 2008, 2011,
2012, 2013, 2014 i 2015, la data de registre de sortida és 29/12/2016.
Barrejats amb els esmentats documents, també hi ha dos informes, un de 8 pàgines i
mitja del pub instal·lat al carrer Mare Janer, que si bé en la seva 1a pàgina hi ha el
logotip de lʼajuntament de La Seu dʼUrgell, no està identificat, ja que no hi consta el
dia, mes i any que es va fer i tampoc existeix noms, cognoms, ni signatura de qui el va
realitzar, cosa insòlita, per tant és un anònim i així a partir dʼara lʼanomenaré.
Lʼencapçalament dʼaquest informe i diu:
“Relació de tràmits realitzats en relació amb el .... SCP”
Lʼaltre informe que té 5 pàgines, pertany al pub existent al carrer Comtat dʼUrgell, està
encapçalat per:
“Relació de les actuacions realitzades des de lʼany 2014 fins a data dʼavui”
Al cloure aquesta “Relació” hi ha la data: La Seu dʼUrgell, 21 de novembre de 2016.
A la primera pàgina dʼaquest escrit hi ha el logotip de lʼajuntament.
Tampoc està identificat qui ha fet lʼinforme, ja que no hi ha constància de noms,
cognoms, ni cap signatura.
A tots efectes per aquest Síndic també és un anònim, lʼun i lʼaltre han estat fets amb
paper de lʼajuntament, però fins ara tots els informes que havia rebut portaven
signatura, data i nom del qui lʼhavia fet.

LʼAjuntament de La Seu dʼUrgell i tots els organismes que en depenen tenen
lʼobligació de col·laborar i dʼauxiliar al Defensor del Ciutadà de La Seu dʼUrgell en les
gestions que aquest demani i de facilitar la informació que sol·liciti sempre que estigui
en relació a la tasca que li encomana aquest reglament.
Aquest ordenança, també inclou en el capítol III, Article 17:
El Defensor del Ciutadà de La Seu dʼUrgell podrà demanar als responsables de cada
servei lʼestudi de lʼexpedient, la informació verbal i les dades que siguin necessàries
per a la investigació dels greuges que tramiti.
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Tampoc varen servir aquestes normatives per que seʼm lliures el que demanava.
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Ara toca parlar del cas del pub del carrer Mare Janer.
Aquesta Relació-Informe feta per un “tècnic anònim” de lʼajuntament, consta de 25
punts i està feta fonamentant-sʼhi en un expedient de 150 pàgines que lʼajuntament va
entregar al Sr. Rafael Gómez i la Sra. Antonia Luque, i que va tindre que fer-ho a
requeriment de la comissió de Garantia del Dret dʼAccés a la Informació Pública
(GAIP).
Els Srs. Gómez – Luque, van tindre a bé fer-me entrega dʼuna còpia dʼaquest
expedient, còpia que jo feia més de dos anys havia demanat reiterades vegades a
lʼadministració municipal i que mai vaig aconseguir que me la donessin , tot i que tenia
dret a tenir-la, ja que en “lʼordenança del Defensor del Ciutadà de La Seu dʼUrgell”
datada del 31/07/2008 en el seu capítol I, Article 3, diu textualment:

Amb data 18/04/2016, i amb registre de sortida 216/1526 del 25/04/2016, rebo un ofici
de lʼAlcaldia, evidentment signat pel Sr. Alcalde, exposant-me diferents qüestions
sobre el pub de Mare Janer, a la vista dʼaquestes qüestions seʼm demanen uns
aclariments sota el condicionant de ser encapçalats per la frase, us requereixo
...(adjunto còpia).
A aquest ofici, contesto al Sr. Alcalde amb data 25/05/2016 num. de registre
2016/4749 data 30/05/2016 (adjunto còpia).
Posteriorment amb data 31/10/2016 i num. de registre 2016/9376, torno a adreçar-me
al Sr. Alcalde amb un altre escrit sobre el mateix tema (adjunto còpia).
Jo personalment, tenia la intenció de passar full sobre aquest tema, i crec que era la
millor solució. Però llavors apareix en escena un escrit “anònim” amb el títol de:
“Relació de tràmits realitzats en relació amb el ..... SCP. Aquesta relació és la que fa
un moment ja descrivia, 8 pàgines i mitja que resumeixen les 150 de lʼexpedient oficial,
tenen 25 apartats, i és el num. 21 el que motiva aquestes explicacions que intento
descriure (documents entregats a cadascun dels grups que formen part del consistori).
En lʼapartat 21, hi ha copiada lletra a lletra lʼofici 2016/1526 del 25/04/2016 que
lʼAlcaldia va fer-me arribar , però la sorpresa és que al cloure lʼescrit desapareix: Resto
a la vostra disposició per a fer qualsevol altre aclariment, Atentament. LʼAlcalde Albert
Batalla Siscart, la signatura i el segell de lʼAjuntament.
O sigui que sʼestà utilitzant un document de lʼAlcaldia de forma fraudulenta.
Em pregunto, Què està succeint?
I a sobre sʼafegeix al començament del punt 21
“ a data dʼavui encara no sʼha rebut cap resposta al Departament dʼOficina Tècnica”
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Analitzem el que diu lʼencapçalament del punt 21:
A DATA DʼAVUI ... a data de quin “avui”, per que si no hi ha data al escrit, quin és
“lʼavui”
Continua dient: No sʼha rebut cap resposta al Departament dʼOficina Tècnica
És lògic que no sʼhagi rebut resposta a aquest departament per la senzilla raó que el
departament en qüestió “MAI” ha enviat al Síndic el document al que fa al·lusió el
“tècnic anònim”.
Aquest document el vaig rebre, emès, datat, signat i registrat pel Sr. Alcalde de La Seu
dʼUrgell, tal i com es pot comprovar en el document que adjunto. A qui jo tinc obligació
de respondre és al Sr. Alcalde, però no a lʼOficina Tècnica.
Dues varen ser les respostes que vaig fer a lʼAlcaldia i per més proves les adjunto a
aquest escrit.
El que si és tota una proesa, és incloure en la “Relació de tràmits” aquest escrit de
lʼAlcaldia i mutilar-lo tallant-li la identificació de la màxima autoritat municipal.
Conseqüentment els informes dʼaquest “tècnic anònim” han perdut, per a mi,
credibilitat.
Tot el que estic dient en els meus escrits, i el que em falta per dir, que és molt, ho
subscric i ho signo. El que em dol és que si bé intueixo la identitat de la persona que
ho ha fet, però al no estar els seus escrits signats, no els puc contestar com jo voldria.
Els que verdaderament em preocupa són els motius dʼaquesta actitud, a cas el “tècnic
anònim” pretén per justificar-se, desacreditar la meva tasca com a Síndic-Defensor, o
potser pretén posar-me en evidència davant del Consistori Municipal i de la ciutadania
urgellenca? Dediqui “senyor tècnic anònim” els seus esforços a tasques pròpies del
seu ofici, no ha crear mal ambient entre nosaltres, a on creu que està, al Tribunal de la
Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017
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Inquisició de Fresnedilla de la Sierra?. Estem a La Seu dʼUrgell, aquí quan tenim
problemes, que els tenim, els parlem, els discutim i procurem solucionar-los i ho fem
mirant-nos a la cara.
Senyor Alcalde, senyores i senyors regidors, no podem passar més temps amagant el
cap sota lʼala, cal prendre decisions i actituds que aportin solucions, penseu que al
darrere de tot això hi ha una família molt perjudicada i que està en tractament mèdic
com a conseqüència que des de lʼadministració no es donen solucions als problemes
que tenen i que els priven del descans nocturn.
Els hi proposo que es creï una comissió per part del consistori per que aquest Síndic
que els hi parla pugui exposar i donar a conèixer, dubtes, anomalies, errades,
incompliments que he detectat en lʼexpedient del pub del carrer Mare Janer.
Amb el permís de la família Gómez – Luque, els hi proposo que aquesta comissió es
personi al domicili dels afectats per comprovar “in situ” si sʼapercep sorolls i música i
que sigui aquesta comissió que valori la problemàtica que aquesta família té.
Algú de vostès hagués suportat durant més de quatre anys aquests problemes sota de
casa seva?
No és un tema complicat, no cal una solució de forta despesa, cal negociar i exercir la
funció per la qual vostès són al lloc que ocupen en aquest consistori.
Recordin que lʼany passat vaig tancar aquests escrits amb la frase
“NOMÉS CAL BAIXAR EL VOLUM”
Això ja es va fer anys enrere i va funcionar perfectament fins que aquest establiment
va ser traspassat a un altre llogater.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT.
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Còpia de lʼescrit anònim rebut el dia 29/12/2016, a on es pot comprovar
com sʼhan fet desaparèixer les dades que faig referència.
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EN AQUEST ESPAI DESAPAREIXEN TOTES LES DADES, TAL I COM ES
POT COMPROVAR EN EL DOCUMENT DE LA PÀGINA 66

Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017

68

Memòria del Sindic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà 2017

Memòria del Sindic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà 2017

69

Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017

69

Memòria del Sindic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà 2017

70

Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017

70

Memòria del Sindic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà 2017

71

Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017

71

ACTUACIONS durant lʼany 2017
Mai mʼhagués imaginat que la queixa que vaig rebre el dia 06/06/2014, sobre els
sorolls i música estrident procedent dʼun Pub musical, a hores dʼara, gener de
2018, encara no estigui solucionat aquest tema.
Totalment impensable que desprès de 3 anys i mig tot segueix igual, millor dit ,
tot segueix pitjor, el Pub fa el que li dona la gana, i a lʼhora que li dona la gana,
sense que lʼadministració municipal sigui capaç dʼevitar-ho, i un cop que seʼls hi
ocorre posar-li unes sancions econòmiques al titular del Pub, per no respectar
les normatives dels horaris dʼobertura i tancament del local, a més de no complir
amb lʼOrdenança reguladora de sorolls i vibracions de la Seu dʼUrgell, se li
condonen les multes per una errada burocràtica dins del procés administratiu.
Visca lʼeficàcia.
Els primers titulars dʼaquest local el tenien adequat per un amplificador de 300w
i quatre altaveus, segons consta en el projecte inicial, actualment el nou titular té
instal·lats 17 altaveus i un potentíssim equip musical per poder treure
rendiments òptims a aquest conjunt dʼaltaveus.
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Un cop posat tot aquest equip en marxa, al pis de sobre el local, seʼls hi va
acabar la pau, la tranquil·litat i el descans durant la nit, i així porten 4 anys i mig.
Lʼúltima denúncia que se li va posar té data 13/12/2017, o sigui que persisteixen
les molèsties al dia dʼavui.
Lʼexpedient que encara està en curs per obtindre el permís preceptiu sobre
soroll i vibracions es va començar a tramitar 05/07/2013, lʼAjuntament dona
resposta amb data 29/07/2013, o sigui, 24 dies desprès dient:
Es considera complerta i suficient la documentació presentada .... i afegeix dos
advertiments que tenia que complir i presentar, les actes de control i un pla
dʼemergència, a hores dʼara encara no hi ha constància de que cap dels dos
“advertiments” hagin estat portats a terme.
Lʼexpedient del canvi de titularitat del Pub, ocupa més de cent pàgines, un dels
últims comunicats que lʼajuntament ha adreçat al titular del Pub és de data
04/12/2017, i en lʼúltim paràgraf diu: ...que el titular del Pub és el responsable de
realitzar les actuacions corresponents per tal dʼadequar-se a la normativa vigent
aplicable a lʼestabliment ubicat en ..., o sigui, que desprès de quatre anys i mig
encara es té que adequar a la normativa vigent.
Senzillament inexplicable.
Senyores i senyors regidors, que està succeint a lʼentorn dʼaquest cas, suposo
que no han oblidat fets com que amb data 01/10/2014 vaig demanar una còpia de
lʼexpedient OT-CAR-2013/009, còpia que mai ha estat entregada a aquest Síndic
que els hi parla.
Aquest expedient va ser entregat al Sr. Rafael Gómez, gràcies a la intervenció de
la Comissió de Garantia del Dret dʼAccés a la Informació Pública (GAIP), que va
emetre un requeriment a lʼAjuntament per que sʼentregués aquests documents.
Em pregunto que amaga aquest expedient que va costar tant dʼaconseguir?,
recordin que a mi encara no mʼhe lʼhan entregat.
Com és possible que aquest cas faci més de quatre anys que estigui en vies de
resolució, potser que algú es prengués la molèstia dʼesbrinar que està succeint.
Saben vostès que les dades del inici del cas és 29/07/2013 i que a lʼexpedient
consta 29/07/2014, es podria considerar un error, una anècdota, però alerta això
Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017
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comporta que el cas no s’arrossega per aquests despatxos 3 anys i mig, sinó 4 i
mig, aquest error encara no ha estat modificat.
Amb data 17/02/2015 el Sr. Joan Josep Martínez Mateos inspector en Cap de la
Policia Municipal de la Seu d’Urgell va emetre un informe-proposta que finalitza
dient, “Per tot el que s’ha exposat, proposo: El tancament immediat de l’activitat
del Pub ... representat per ..., fins que no estigui en les condicions tècniques que
evitin els graus d’immissions de sorolls en el domicili del Sr. Rafael Gòmez
González, provinents de la música i de les màquines recreatives no
autoritzades”.
Curiós no? Que el màxim responsable de la nostra Policia Municipal, faci un
magnífic informe de sis pàgines i que des de el consistori, sobretot des de el
grup a govern, no se li faci cas.
Perquè no s’ha investigat qui va ser el que va utilitzar uns documents signats pel
Sr. Alcalde, i que em va remetre en el seu dia, documents als que més tard se’ls
hi fa desaparèixer la signatura i el nom del seu emissor, el Sr. Alcalde, així com
la data i el segell de l’Ajuntament que autentificaven d’on era la procedència.
Aquests documents manipulats apareixen sobre la taula del meu despatx, junt
amb d’altres informes culpabilitzant-me de incomplir amb les meves obligacions
com a Síndic.
Considero que va ser un greu incident, i encara crec que és més greu que no
s’obrís un expedient per aclarir qui va ser i perquè.
Si aquest personatge considera que va obrar com calia, ha tingut oportunitats de
donar-se a conèixer i amb valentia i professionalitat fer-se responsable del que
va fer.
No ho farà, per que ni és valent, ni és professional, ni responsable dels seus
actes i prefereix amagar-se darrera de l’anonimat .

He consultat amb nombrosos especialistes sobre el tema de sorolls ambientals,
ningú entén que després de tant temps tot segueixi igual.
Sento molt deixar el càrrec de Defensor del Ciutadà sense haver solucionat
aquest llarg, llarguíssim expedient que m’he llegit tantes vegades, que gairebé
me’l sé de memòria, dubto que al que verdaderament li convenia fer-ho se’l
mirés ni una sola vegada.
Estic convençut de que si hagués trobat, per part del grup majoritari, més diàleg
i més credibilitat en la meva feina, tot hagués anat millor, jo ho he intentat, en
diverses ocasions els hi he “estès la mà” i vostès han retirat la seva.
A la família Gomez-Luque, quisiera pedirles que me perdonaran porque después
de más de cuatro años luchando codo a codo, ustedes continuarán padeciendo
ruidos i molestias prácticamente a diario, no he podido solucionar su problema i
créanme que he hecho todo lo que humanamente he podido, lo siento.
Permítanme que les pida un favor, se que si esto no se soluciona posiblemente
opten ustedes por marcharse de la Seu, después de más de cuarenta años de
vivir aquí y de considerarse dos “urgellencs” más.
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Podia continuar explicant molts més incidents però ja no val la pena, ara és el
consistori que té que prendre cartes en l’assumpte i posar d’una vegada les
coses en clar, jo com a Síndic no puc fer res més.
Mai s’ha volgut dialogar i debatre sobre quines accions, és podrien dur a terme
per solucionar un problema de 4 anys i mig, tot i sabent que aquest cas causava
seriosos problemes de salut a la família Gómez – Luque.

El favor que me atrevo a pedirles es que se queden, no abandonen ustedes su
piso, su hogar, sus amigos.
Se que están padeciendo desde hace demasiado tiempo i todo tiene un límite,
estoy convencido de que la solución ya no está muy lejos, aguanten un poco
más, si pueden.
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Ahora este pais, más que nunca, necesita gente buena y trabajadora como
ustedes.
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SE-SMG-2015/011
EXPOSICIÓ
Una Sra. xxx presenta una queixa sobre la caiguda que va patir “al trepitjar una
femta de gos al ben mig dels porxos del carrer Major”.
Aquest accident va comportar que la Sra.XXX patís el trencament del radi del braç dret
i la conseqüent baixa laboral, dolor i mancança de mobilitat.
ACTUACIONS
Ofici al Sr. Alcalde, proposant-li “trobar-nos i parlar que més podem fer, potser ara
al inici dʼuna nova legislatura es el moment adequat per fer-ho, segurament que
el nou regidor que porti aquest tema tindrà noves idees, i com sempre he fet,
mʼofereixo per col·laborar, jo també puc aportar alguna que altra nova tecnologia
que poden ser interessants”.
Resposta del Sr. Alcalde exposant la voluntat del consistori “de continuar treballant
per millorar aquest punt i poder arribar a un resultat òptim”.
ACTUACIONS durant lʼany 2016

ACTUACIONS durant lʼany 2017
Aquest escrit és el mateix que el del expedient 2011/008
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT
Memòria del Síndic Municipal de Greuges – Defensor del Ciutadà 2017
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El dia 27de gener, junt amb el Sr. Jesús Fierro ens desplacem a UAB, a Bellaterra per
parlar amb els responsables dʼun laboratori que disposa del servei de control
mitjançant lʼADN de les femtes dels gossos.
Es parla també de fer una reunió a La Seu per posar al corrent del tema a la resta de
regidors. El dia 17/10/2016 hi ha una reunió a lʼAjuntament amb representants del
laboratori de lʼADN de la UAB per posar al corrent als regidors municipals, amb
sorpresa mʼassabento que no sóc convidat a aquesta reunió.
Amb data 29/12/2016 rebo resposta de lʼAjuntament sobre aquestes problemàtiques
Estic totalment dʼacord amb alguns dels conceptes que consten en la resposta.
Hem parlat nombroses vegades del tema, i és veritat que des de el consistori sʼhan fet
campanyes i actuacions però el resultat no ha estat mai satisfactori, la brutícia
persisteix i els ciutadans estem cansats de patir la indiferència dʼuns propietaris que
saben que difícilment els enxamparan en el precís moment que el seu gos fa les seves
necessitats.
El sistema fins ara emprat no funciona, i per a prova només cal passejar per
determinats indrets, cal doncs prendre dʼaltres mesures, però ja no podem parlar-ne
dʼany en any.
Fins ara sempre parlàvem de brutícia, ara ja tenim proves de que aquesta brutícia
provoca danys físics, com el que sʼha donat i es posa de manifest en aquesta queixa.
Si sʼha de fer un nou reglament que reguli i permeti lʼús de les noves tecnologies, cal
fer-ho amb urgència, a que esperem? Tant difícil és?

SE-SMG-2016/001
EXPOSICIÓ
Una ciutadana presenta una queixa sobre lʼestat de conservació dʼuna parcel·la
contigua a la seva casa, al·lega que hi ha brutícia, i que la tanca protectora està feta
malbé i pot causar accidents als veïns. També es queixa de les esquerdes que li han
sortir a casa seva i diu que les han provocat lʼenderroc de la construcció veïna.
La propietària ha sol·licitat permís per aïllar la seva façana lateral que ha quedat al
descobert a lʼenderrocar el que allí hi havia edificat, des de llavors te unes visibles
humitats.
LʼAjuntament no li ha concedit el permís
ACTUACIONS
Vaig personalment a veure els motius de la queixa a la parcel·la i a la casa de la Sra...
Remeto ofici al Sr. Alcalde, amb data 29/01/2016, suggerint que se li doni permís per
aïllar la façana.
Converses amb la sra. afectada i amb representants de lʼequip de govern.
Amb data 29/12/2016, rebo la resposta al meu escrit, dient:
LʼAJUNTAMENT ESTÀ NEGOCIANT UNA SOLUCIÓ ENTRE EL PROPIETARI DE LA
PARCEL·LA VEÏNA I LA PERSONA AFECTADA.
ACTUACIONS durant lʼany 2017
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Les negociacions varen donar bon resultat, la voluntat de lʼAjuntament era
solucionar el tema i al final ho va fer.
Estic satisfet dʼhaver col·laborat a que sʼarribés a un bon acord.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
TANCAT.
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SE-SMG-2016/003
EXPOSICIÓ
Es tracta dʼuna queixa dʼofici emesa al Sr. Alcalde sobre la torre de comunicacions
instal·lada al ben mig de la ciutat (edifici Telefònica), i la lentitud en traslladar antenes i
parabòliques a la nova torre ubicada al Pla de les Forques.
ACTUACIONS
La inquietud dʼaquest Síndic vers a la ubicació de la torre de la ciutat, ha estat posada
de manifest en repetides ocasions i des de fa molts anys.
Un cop més em dirigeixo a lʼadministració municipal per recordar que sʼefectuïn el més
aviat possible els trasllats dels estris allà instal·lats.
Amb data 09/05/2016
emeto ofici al Sr. Alcalde, tornant a explicar les meves
inquietuds.
La resposta no es fa esperar, ja que amb data 12/05/2016, rebo puntualment un escrit
del Sr. Alcalde.
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No comparteixo expressions com “totalment favorable” i que “estem molt per sota
de qualsevol índex problemàtic”.
Per tant entenc que lʼadministració admet que poden existir “índex problemàtic”.
Cal fer totes les gestions que calgui per que la torre urbana es buidi de receptors, això
ja dura massa.
Torno a repetir allò de QUANT MÉS LLUNY MILLOR.

ACTUACIONS durant lʼany 2017
Des de fa molts anys he anat recordant a lʼadministració local la necessitat de
que les antenes ubicades a lʼedifici de la Telefònica, al ben mig de la ciutat,
fossin desmuntades i traslladades a la torre de comunicacions del Pla de les
Forques. Fa uns mesos una grua desmuntava alguna dʼelles, però encara en
queden.
No comparteixo les expressions com que els mesuraments són totalment
favorables i que estem molt per sota de qualsevol índex problemàtic.
La torre urbana sʼha de buidar dʼaparells receptors i lʼAjuntament ha de
pressionar a Telefònica per que acabi de fer-ho.
Recordin que aquests aparells quan més lluny millor.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
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SE-SMG-2016/004
EXPOSICIÓ
Amb data 09/05/2016 presento un ofici demanant que en els escrits que sʼadrecen a la
ciutadania, sʼafegeixi un peu de pàgina explicatiu de que lʼAjuntament disposa del
servei al ciutadà del Síndic de Greuges – Defensor del ciutadà, per si les persones
necessiten dʼaquesta ajuda.
Aquesta informació és utilitzada per diversos municipis amb Síndic i crec que és una
bona idea de posar un resum del que pot optar el ciutadà en cas de disconformitat
amb alguna resposta de lʼadministració.
ACTUACIONS
En repetides ocasions durant les converses amb membres del consistori he anat
recordant aquesta proposta, que cal aclarir, No és una queixa.
El 30/12/2016 vaig rebre resposta per part de lʼAlcalde, el comunicat diu... estem
estudiant la seva proposta
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Començaré aquest cas llegint lʼofici que lʼany passat vaig enviar a lʼAlcaldia i la
resposta que seʼm va donar.
LECTURA
Ni tant sols per una qüestió tant senzilla lʼequip de Govern ha volgut acceptar la
meva proposta, suposo que encara ho estan estudiant,

ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT.
(Sʼadjunta a continuació ofici Síndic i resposta de lʼAlcalde)
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els hi he llegit el text de la meva petició feta el 09/05/2016, o sigui, 8 mesos per
estudiar-la, siguin valents i diguin “no ens dona la gana de fer-ho” i sʼha acabat
el tema.
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SE-SMG-2016/005
EXPOSICIÓ
Rebo queixa del Sr xxx sobre sorolls produïts per un Bar, que permet que els seus
clients consumeixin begudes a la porta de lʼestabliment, al carrer, la data dʼaquesta
queixa és 30/05/2016 (document adjunt)
ACTUACIONS
Comento en reunions els fets que motiven la queixa, afegint que un altre veí de la zona
del Bar també corrabore la versió escrita de la queixa.
Rebo resposta del Sr. Alcalde amb data 19/12/2016 (document adjunt), en la que es
diu molt clarament:
“la policia municipal no ha detectat que hi hagi irregularitats en lʼhorari de tancament
del esmentat local”.
En cap moment de lʼexposició, per part dʼaquest Síndic, dels fets que produïen sorolls
hi ha un sola paraula sobre lʼhorari de tancament. Tampoc en la carta que em va
adreçar el ciutadà que lʼencapçala com “relació dels fets que es denuncien”...
Tampoc hi ha constància de sorolls al tancament.
La queixa es refereix a soroll al consumir i fumar al carrer, i soroll de la música del
local que no tanca les portes per la densitat del moviment del personal.
No entenc doncs a que ve la resposta.
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ACTUACIONS durant lʼany 2017
Els sorolls que es produeixen durant la nit provinents de Bars i Pubs, continuen
sent un tema pendent de solucionar en la nostra ciutat.
No he rebut cap més comentari ni queixa referent al Bar que motivava aquest
expedient.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
TANCAT.
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SE-SMG-2016/006
EXPOSICIÓ
Un Sr. presenta una queixa sobre determinats dies a altes hores de la matinada, fins i
tot, celebracions que poden acabar entre les 6 o les 7 del matí.
Aquesta queixa es registra amb data 08/08/2016
ACTUACIONS
Reunions amb regidors de lʼequip de govern per trobar solucions viables ja que es
tracta dʼun tema delicat.
Proposo en una dʼaquestes reunions que es faci una trobada amb les persones que
ocasionen els aldarulls i demano poder assistir personalment a la reunió. Mitjançant un
ofici adreçat al Sr. Alcalde amb data 16/08/2016, exposo les meves idees i oferiment.
La resposta al meu escrit la rebo el dia 30/12/2016, seʼm posa al corrent de les
gestions que sʼhan fet per solucionar aquests problemes, aquest comunicat de
lʼAjuntament diu així (adjunto document)
En honor a la veritat em consta , per els veïns, que des de fa uns mesos torna a
regnar la tranquil·litat.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
Malgrat que la frase final de la resposta emesa per lʼAjuntament 30/12/2016, diu
textualment:

Per què es considera que jo amb la meva presència, a una reunió puc “interferir en el
treball tècnic”?
Aquest comentari vers la meva persona està totalment fora de lloc.
Malgrat això dono el cas per TANCAT
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Aquest cas va ser tancat el passat any 2016, vull tornar a fer un comentari basat
en la “peculiaritat “ de la resposta que seʼm va donar i que mʼindigna cada cop
que la torno a llegir.
Seʼm dona autorització per assistir a unes reunions amb uns veïns i tractar de
trobar solucions a problemàtiques de sorolls, sempre i quan jo “no interferís en
el treball tècnic”, com es pot posar per escrit que jo puc arribar a interferir en el
treball tècnic, qui ha redactat aquest ofici, estic completament segur, que la
redacció no prové dʼAlcaldia, es impossible manifestar-se amb tant menyspreu,
mʼensumo qui ha estat lʼautor.
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En el cas que fos així i no interferís en el treball tècnic, no hi hauria cap
inconvenient en que el Síndic pogués assistir-hi.
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SE-SMG-2016/007
EXPOSICIÓ
Un Sr. que resideix a la nostra ciutat des de 1991, presenta una queixa per una multa
al seu vehicle. Com que és una mica insòlit, llegiré el document que adjunto a aquest
cas.
ACTUACIONS
Com dʼaltres casos que apareixen en aquesta memòria, sempre hi ha un intercanvi
dʼopinions, amb lʼequip de govern, durant les reunions periòdiques que tenim.
Tal i com exposava fa un moment, llegiré el document que vaig registrar amb data
31/08/2016.
Poca cosa més puc dir, ja que a 31/12/2016, encara no he rebut cap resposta.
ACTUACIONS durant lʼany 2017
Tot i que en dos o tres ocasions he recordat la Grup majoritari aquest cas, mai
he rebut ni un aclariment ni una resposta, com si sʼhaguessin perdut els papers,
o com si el cas no hagués succeït mai.
El recordaré ràpidament, un senyor, xofer de professió, que resideix a la ciutat,
aparca el seu vehicle en un lloc molt a prop de casa seva, on sempre acostuma a
fer-ho i per qüestions de treball està uns dies fora de la Seu, al tornar, la grua se
li havia emportat el cotxe, cal tindre en compte que en el lloc a on aparca , mai hi
hagut cap senyal de prohibit aparcar, actualment tampoc nʼhi ha cap.

Va pagar la retirada del vehicle, i als dos anys li embarguen el compte del seu
banc, per no pagar la multa. Aquesta sanció li va ser imposada 08/08/2014.
La meva petició va ser que se li retornés lʼimport de la grua i el de la multa que li
van posar.
Aquesta gestió la vaig fer amb data 31/08/2016, tal i com deia bans, encara estic
esperant rebre contestació a lʼofici, tramès a lʼAlcaldia, explicant els fets en
qüestió.
ESTAT DE LʼEXPEDIENT
OBERT.
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Per lo vist feia nosa per fer unes obres, que per cert mai es van realitzar, però
quan ell va marxar no nʼhi havia cap cartell informatiu de prohibit “aparcar per
obres”.
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SE-SMG-2016/008
EXPOSICIÓ
Amb data 23/09/2016 proposo al Sr.Alcalde que actualitzi la ordenança del Defensor
del Ciutadà de La Seu d’Urgell
ACTUACIONS
Llegiré a continuació la proposta que vaig adreçar a l’Alcaldia.
Rebo resposta a aquest escrit el dia 30/12/2016 que també adjunto a continuació
ACTUACIONS durant l’any 2017
Aquest ha estat un tema clau per la meva continuïtat.
Amb data 22/09/2016, envio al Sr. Alcalde un ofici proposant que es renovi el
reglament que regula les funcions del Síndic Municipal.
Quinze mesos després encara no s’ha decidit si s’admet o no aquest nou
reglament. Com a resposta, tant sols hi ha un ofici de l’Alcaldia amb data
29/12/2016 que diu: “estem estudiant la seva petició”, a partir d’això el més
profund silenci, pel que es veu continuen estudiant, ara ja fa 15 mesos.
ESTAT DE L’EXPEDIENT
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Aquest comentari que guardava per llegir-lo al final dels casos pendents, va dirigit
particularment als Grups Municipals de Compromís, ERC i la CUP. El Grup majoritari
dubto que vulgui afegir-se a la meva proposta, ja que fins ara podia haver actuat i no
ho ha fet, tot i que seria un detall que fes pinya amb els altres regidors dels grups que
he mencionat.
Senyores i senyors regidors, com molt bé vostès ja saben, no podré continuar
reivindicant solucions als casos pendents que acabo dʼesmentar.
Els hi demano que no oblidin aquests expedients, per que darrere de cada cas, que ha
quedat per resoldre, hi han persones que ho estan passant malament i que estan
esperant solucions als seus problemes.
Intentin deixar a la vora les rivalitats i els plantejaments polítics, recordin que vostès
sumant esforços, matemàticament, tenen la possibilitat de decidir i solucionar casos
que porten massa temps en espera.
Els encoratjo a que repassin quins són aquests casos i que actuïn amb conseqüència.
Molt em temo que si vostès no prenen lʼiniciativa de fer el que els hi exposo, totes
aquestes problemàtiques pendents, quedaran eternament oblidades, i els grans
perjudicats són els nostres conciutadans.
Que jo recordi, durant tots aquests anys mai els hi he demanat un favor, ara
mʼatreveixo a fer-ho, i mʼagradaria que tinguessin present els que els acabo dʼexposar.
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CONSULTA,
INFORMACIÓ
I GESTIÓ
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Com temes a destacar, continuen augmentant les queixes sobre la brutícia als carrers
provocada per les defecacions dels gossos a la via pública.
Com a conseqüència també augmenten les queixes sobre la neteja viària.
Temes com lʼatenció a les persones i lʼadministració pública, són també motiu
dʼaugment, al igual que les queixes sobre lʼhospital.
Lʼestat de les voravies, passos de vianants i els guals per accedir amb les cadires de
rodes són motiu dʼun augment de queixes per part de la ciutadania.
Cal destacar una baixa de queixes vers a la Policia Municipal
La resta dels altres motius als que fem referència, han tingut moviments pràcticament
insignificants.
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RELACIÓ DE LES CONSULTES PER TEMÀTIQUES
2013 2014 2015
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2017

Defecacions animals via pública

23

32

38

46

54

Neteja viària

15

20

26

29

37

12

5

8

18

Atenció a les Persones

98

2016

Administració

21

10

11

15

27

Policia Municipal

11

10

13

16

5

Hospital

2

8

4

8

20

Obres

11

8

9

14

10

Via pública

2

5

10

11

17

Convivència ciutadana

1

3

2

9

9

Derivades al SGC

1

3

3

5

1

Comerç-Indústria

2

2

1

5

3

Zona blava

14

2

9

1

1

Festes

7

1

1

1

2

Esports

6

1

2

1

0

Problemes de veïnatge

1

3

6

9

Sorolls nocturns

1

3

14

15

Totals

118

117

140

189

228

Sense responsabilitat municipal

9

14

19

26

32

Total

127

131

159

215

260

Homes

75

78

88

121

156

Dones

52

53

71

94

104

=

=

De les quals:
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CONSULTES REALITZADES PER SEXES 2017
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CONSULTES PER TEMÀTICA 2017
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QUEIXES PRESENTADES PER SEXES 2017

QUEIXES PER TEMÀTICA 2017
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En aquest capítol de “Reflexions” solia deixar constància de frases escoltades als
ponents que intervenien en les jornades de formació que organitza el Fòrum de
Síndics de Catalunya.
He cregut convenient aquesta vegada transcriure dos petites parts dʼuns articles fets
per un Síndic i una Síndica que resumeixen entre tots la tasca que aquest col·lectiu
desenvolupen en els seus municipis.

La funció del Síndic/a local, és la defensa dels drets i les llibertats
públiques de la ciutadania i per això pot supervisar les actuacions de
l’administració local i els organismes públics que en depenen o hi participin.
El Síndic/a pot resoldre les queixes que li són presentades, per una persona
individual o una entitat, i també pot actuar d’ofici, quan considera que
l’assumpte afecta a una generalitat de persones.
Així doncs, convocar trobades amb els responsables polítics o tècnics de
l’administració i els ciutadans que formulen les queixes, és una bona manera
de resoldre els conflictes i restablir la confiança entre les parts.
No és admissible que les administracions públiques retardin les contestes o
les decisions que afecten a drets de la ciutadania, per problemàtiques
electorals o interessos partidistes.

La feina dels Síndic/a, sigui fent suggeriments, recomanacions,
recordatoris, o fins i tot mediacions, incentiva i facilita l’esperit de servei
públic.
Cal incrementar la vocació del servei públic, i és necessari entendre que els
que mantenen les administracions i les paguen són els ciutadans. No som una
empresa que te clients, els ciutadans no són els clients de l’administració
municipal, són els seus legítims propietaris. És necessari no perdre mai de
vista aquesta premissa, a partir de la que sorgeix l’obligació de fer les
nostres administracions més eficients, més transparents i més
compromeses al servei del interès general i el bé comú.
L’existència de la institució del Síndic-Defensor és recordatori permanent
de que l’objectiu de l’administració municipal i la preocupació dels seus
105
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La vida de la ciutat continua i exigeix atenció preferentment de tots els que
ostenten alguna responsabilitat pública. La manca de resposta fa que petits
problemes es magnifiquin i s’agreugin.

empleats i dirigents ha de servir als interessos generals i no convertir-se en
un fi en si mateixa.
Per finalitzar el capítol de “Reflexions” permeteu-me que llegeixi el meu propi article,
que com he dit sempre “si més no, ens ajudarà a reflexionar”, diu així

“MESELL”
La primera vegada que vaig llegir aquesta paraula, “MESELL”, va ser com a títol dʼun
llibre de Josep Poca Gayà que es diu “NO GOS MESELL”, francament no tenia ni idea
que volia dir, potser la raça del gos?, potser el seu lloc de procedència?, aviat vaig
sortir de dubtes. El Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra diu
així: “MESELL, que no se sent dels cops, dʼuna insensibilitat absoluta”.
Aquest adjectiu recent descobert, va captar la meva atenció per que resumia en sis
lletres allò que era tot el contrari a la meva forma de ser, de viure, de comportar-me,
dʼactuar.
Jo no sóc “MESELL”, per que em fan molt mal els cops, tant aquells que deixen
senyals, com els que sense deixar cap marca, produeixen tant dolor com els que
sagnen.
No, no sóc “MESELL”, per que, tot i que no ho aparento, sóc de llàgrima fàcil,
mʼafecten molt determinades actituds i comportaments de persones en les que hi tenia
dipositada amistat i confiança, i això també són cops.

Sóc conscient de que la meva implicació, en determinats fets, han anat més enllà del
que era la meva responsabilitat, però també estic convençut de que si es tornés a
donar lʼocasió, tornaria a fer-ho.
Determinats comportaments o actituds com el menyspreu, la injustícia, la passivitat,
lʼapatia, la falsedat ... són també cops, i cops molt forts, que difícilment podré oblidar.
No, no sóc MESELL
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No sóc “MESELL”, per que sóc molt sensible al patiment de les persones i a les seves
problemàtiques.
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Que puc escriure sobre les conclusions del 2017 que vostès Sr. Regidors/res no
sàpiguen ja, per que aquest ha estat lʼany que han rebut més informació per part
meva, i de ben poc a servit.
Toca doncs refrescar la memòria del consistori.
Recorden la comissió de seguiment dels treballs del Síndic, que es va constituir a
principis dʼany i que tant sols ens hem trobat dos cops, per cert que no va ser
operativa per que tant a la primera com a la segona vegada faltaven algun dels
components de la comissió, la recorden, no? Doncs no ens hem tornat a trobar mai
més.
Recorden que vàrem quedar per anar a casa del Sr. Rafael Gòmez, per comprovar
personalment si es sentia la música del Pub que te sota de casa, ho recorden?,
tampoc això es va fer.
Recorden que els hi vaig fer arribar les còpies dels escrits anònims que vaig rebre el
dia 2 de gener i que van aparèixer sobre taula del meu despatx, tot i que la porta era
tancada amb clau, sʼha trobat lʼautor?, el grup de govern no crec que tinguin cap
motivació per trobar qui va ser, però vostès que estan a lʼoposició, no els hi agradaria
saber qui és el “tècnic anònim” que va fer els escrits?
Recorden aquella carta anònima a la qual sʼadjuntava un requeriment, copiat i
manipulat, al fer desaparèixer dʼaquest escrit el nom del Sr. Alcalde, la seva signatura,
la data i els segells de lʼAjuntament, i sʼaprofitava la seva redacció com si fos un
comunicat enviat al meu nom des de un determinat servei municipal, ho recorden no?
Tenen que recordar-ho per que això és greu, molt greu, i vostès després de saber-ho
no van fer ni un sol pas per exigir una investigació dʼaquests desagradables incidents.
Recorden lʼaprovació de lʼacta, sobre el Ple extraordinari on vaig presentar la memòria
del 2016, recorden del contingut dʼaquesta acta?

Quines conclusions puc fer dʼaquest 2017 en el que sʼha posat en qüestió la meva
honorabilitat basant-se en informes fraudulents i anònims?.
Poques coses més puc dir, tant sols un comentari final.
Si jo tinc un greuge, i evidentment el tinc, qui defensa al Síndic?.

Síndic Municipal de Greuges de La Seu dʼUrgell
Joan Massa Sarrado
Àngel Rúbio Salvador
14.01.2008
12.277 habitants
Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu dʼUrgell
973 350 010
sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat
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Institució:
Síndic 2003-2007
Síndic 14/01/08 – 14/01/18
Data de nomenament:
Població:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
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Recorden el Ple del 13 de novembre, on el grup de Compromís per la Seu va
presentar una moció demanant la continuïtat del Síndic Municipal per un període de 5
anys, i aquesta moció va ser rebutjada per que ERC i CUP van donar suport al
posicionament del grup de govern?.
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Presentació 2008-2017
Hi ha una expressió que tots fem servir sovint, com referent a la velocitat com passa el
temps, és allò de “Sembla que va ser ahir”.
Amb aquesta frase, es manifesta la rapidesa de com succeeixen les coses, les nostres
vides són simplement un instant, tot a succeït tant ràpid, tant de pressa, massa de
pressa, no em tingut temps a reflexionar, no em tingut temps a rectificar i no es pot
tornar enrere, tant sols ens queden vius els records, i ara queda tant sols el consol i
lʼesperança de que tot allò que hem fet serveixi dʼalguna cosa, almenys per intentar
millorar aquest complicat món que ens ha tocat viure.
La veritat és que ara fa deu anys, concretament el 14 de gener de 2008, en aquesta
mateixa sala lʼAlcalde Jordi Ausàs, després de reconèixer la tasca duta a terme pel Sr.
Joan Massa Sarrado, li imposava la medalla de la Ciutat en reconeixement dels anys
emprats al servei de la Seu dʼUrgell com a Síndic de Greuges Municipal, “Sembla que
va ser ahir”.
En acabar aquest acte, lʼAlcalde Ausàs, per unanimitat del Consistori em nomenava
com a nou Síndic Municipal de Greuges de la Seu dʼUrgell.
En aquesta mateixa sala, ho recordo molt bé, lʼemoció em va fer tancar els ulls, i ara
que els obro, resulta que han passat 10 anys. “Sembla que va ser ahir” que en
aquest obrir i tancar dʼulls hagin transcorregut 10 anys, i el que és més preocupant,
sense donar-me compte, ha anat tot tant ràpid que no mʼadono de la realitat fins que
escric i llegeixo les xifres de tot el que hem arribat a fer, llavors toco de peus a terra,
però continuo pensant que ... “Sembla que va ser ahir”.
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Agraïments 2008-2017
Durant aquests 10 anys he tingut lʼocasió de treballar amb dos alcaldes, el senyor
Jordi Ausàs i el Sr. Albert Batalla, i evidentment també amb tot un ventall de regidores i
regidors tant del grup a govern, com els que formaven o encara formen part dels grups
a lʼoposició.
No fora just que no reconegués la col·laboració que he rebut, durant gaire bé tres
legislatures, per part de la majoria dels regidors dels diversos grups polítics al
consistori.
A tots aquells que em van donar ajut quan els hi vaig demanar voldria donar-los el meu
sincer agraïment.
A aquells altres, que també nʼhi ha, que es giraven dʼesquena quan els hi sol·licitava
diàleg, també els hi vull donar les gràcies, per que la seva postura de no col·laborar i la
desconsideració a la meva persona, va fer augmentar el meu grau dʼimplicació en
cadascun dels casos en que estava treballant.
A la regidora Anna Vives, que durant uns anys va ser el punt de connexió amb lʼequip
de govern, vull agrair-li lʼinterès i el treball que va dedicar a la Sindicatura i als temes
que jo li presentava, tot i que no sempre coincidíem en els nostres plantejaments, els
resultats van ser positius i profitosos per a la ciutadania, llàstima que aquesta mútua
col·laboració sʼacabés al inici dʼaquesta legislatura, encara no se perquè.
Tal i com tu deies “hem solucionat moltes coses sense fer polseguera”, certament
així va ser. Gràcies Anna.

Agraeixo a les direccions i als tutors del Institut Joan Brudieu i del col·legi La Salle, per
permetreʼm durant aquests anys, adreçar-me a lʼalumnat de 3r dʼESO dʼaquests
centres, i explicar el funcionament i la utilitat de la Sindicatura de Greuges de la Seu
dʼUrgell, a lʼhora de defensar els seus drets i els de les seves famílies.
És de justícia que faci un especial esment a la Lourdes Bringué, Nuri Obiols i al
Jaume Trenado, que per aquest ordre i en diferents períodes de temps han estat
treballant amb mi com adjunts a la Sindicatura.
Vosaltres heu estat una part fonamental dʼaquest projecte que seʼns va encomanar fa
deu anys.
Tinc que agrair-vos lʼajuda i la implicació que durant aquest temps vàreu demostrar
cap a la Sindicatura i també cap al seu responsable. Hem complert amb el nostre
objectiu, donant a conèixer la nostra institució i fer-la assequible i útil per a la
ciutadania, gràcies a la vostra col·laboració ho hem aconseguit.
No ha estat gens fàcil, hem superat moments difícils i els hem superat amb molt bona
nota. Evidentment, no sʼha pogut solucionar tots els casos que ens han portat, però
hem dʼestar satisfets de la feina feta.
Tant sols em resta dir-vos que ha estat un privilegi i un plaer treballar amb vosaltres.
Als amics i amigues del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals
de Catalunya, a tots vosaltres que em vàreu ajudar sempre que ho vaig necessitar,
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Gràcies també als funcionaris i empleats municipals, per que sempre que vaig acudir a
vosaltres em vàreu atendre amb manifestes ganes de col·laborar, tinc que reconèixer
públicament que els vostres consells i les vostres explicacions van ser, en alguns
casos, peça fonamental per resoldre consultes o queixes.

posant a la meva disposició la vostra veterania, els vostres consells i el que considero
el més valuós, la vostra amistat, a tots vosaltres vull fer-vos arribar la meva gratitud.
Algú va dir, “La gratitud és un sentiment, la gratitud pot durar sempre”.
Personalment així ho crec, i així ho practico.
Per finalitzar aquest capítol dʼagraïments vull adreçar-me als ciutadans i ciutadanes de
la Seu dʼUrgell, a tots aquells que en determinats moments es van personar a la
Sindicatura per cercar ajut i van exposar-nos els seus problemes, els seus conflictes,
les seves queixes que formaven part de la seva intimitat, persones valentes que no
van dubtar en explicar al Síndic el que els hi estava succeint. A tots vosaltres vull dirvos, gràcies per confiar en aquesta institució que lʼAjuntament va posar a la vostra
disposició, i de la que jo era el responsable.
Sou vosaltres els únics protagonistes dʼaquestes pàgines dʼhistòria de la nostra ciutat,
a vosaltres es deu lʼèxit dʼaquesta institució.
Comprenc, que és difícil anar a parlar amb una persona per explicar-li determinades
problemàtiques que succeïen en el vostre entorn i causaven els vostres patiments.
Al principi va costar una mica “trencar el gel”, ara crec que ja mʼhe guanyat la vostra
confiança a base de dedicació i comprensió, de saber escoltar i de implicar-me en
trobar respostes i solucions a les vostres queixes.
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Balanç 2008-2017
Lʼajuntament és lʼorganisme públic més proper a la ciutadania i a ell acudeixen les
persones en busca de solucions als seus problemes.
Hi ha cops que les respostes que es donen als ciutadans no són les que ells creien
que havien de rebre, és llavors quan la ciutadania acut al Síndic – Defensor, per cercar
informació i solucions a les queixes i consultes que presenten.
La nostra tasca és complexa i delicada, per que ningú vol assumir responsabilitats, ni
lʼadministració, ni el propi ciutadà, tothom vol tindre la raó, ningú vol reconèixer que pot
estar equivocat, inexorablement sempre lʼaltre és el culpable.
És en aquest moment quan comença la feina del Síndic, és molt difícil reconèixer i
assumir errors, tot i que els errors són fruit de la condició humana.
Arribar a convèncer als uns o als altres, forma part de la nostra feina.
Fer entendre a un ciutadà, que un cop estudiat i analitzat el seu cas, no és troben
mancances ni errades imputables a lʼadministració i no té raó a presentar queixa, costa
una mica, però majoritàriament, amb paciència i bones paraules sʼaconsegueixen bons
resultats.
Una altra cosa és fer entendre a lʼadministració que sʼha equivocat, que els criteris que
ha utilitzat no són els més adequats, que hi pot haver una visió dels fets que no
sʼajusta a la realitat, que darrera de tot això hi ha persones que pateixen, que la
solució que sʼha donat està fonamentada en un criteri molt particular dʼuna persona
que per molt qualificada que és suposa que està, no ha fet el correcte, i que cal tornar
a parlar i buscar dʼaltres solucions; el primer que sʼha de fer és reconèixer que es pot
haver equivocat, tothom ho entendrà, i amb bona voluntat trobarem solucions.

La llei no diu que una pizzeria de la nostra ciutat sʼestà plantejant tancar el negoci per
que el bar que te a la vora no compleix amb les més elementals normatives de
convivència i veïnatge, per que el soroll, les baralles, les consumicions al carrer, la
brutícia i un llarg etc. que no puc deixar escrit per por, allunyen a la clientela de la
pizzeria, això no ho diu la llei.
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No sʼha de donar respostes com “NO ÉS POT FER RES, COMPLEIX LA LLEI”, per
que la llei de vegades té diferents interpretacions, tot depèn de com és llegeix i de qui
ho fa.
No és pot donar aquesta resposta a persones que estaven molt tranquils a casa seva i
des de que sʼha instal·lat determinat negoci, a la vora, a sobre o a sota de la seva llar
sʼha acabat la pau i la tranquil·litat per que lʼadministració a determinat que “compleix
la llei, no es pot fer res”, quina llei compleix? A on consta aquesta autorització de privar
del descans i del dret a la intimitat.
A cas hi ha una llei que diu que està permès molestar durant anys als veïns dʼun
immoble i que si no estan contents el que han de fer és marxar del seu pis i anar-seʼn
a un altre, la llei en cap moment diu això.
La llei no diu que està permès instal·lar uns forns per coure pa, sense sortida exterior
del vapor que generen un insuportable augment de temperatura al pis de sobre, de tal
magnitud que lʼúnica solució és la que per lo vist sʼestà posant de moda en el municipi,
marxar del pis de la seva propietat i anar-seʼn a un altre si és que volen viure amb
dignitat, la llei no diu això, el que calia en el seu moment, era estudiar el que allí es
volia instal·lar i buscar solucions al que pretenien fer, de segur que nʼhi ha.

Per cert, fa un moment he dit, “ no puc deixar escrit per por”, tinc interès en clarificar
aquesta frase.
Lʼany passat vaig posar en la memòria una fotografia dʼun missatge a Facebook que
deia el següent:
OS DIGO A TODOS LOS VECINOS LES METERIA UN BALAZO A CADA UNO CADA
UNO SE GANA LA VIDA COMO PUEDE ESO ES ENVIDIA DE VER A LA GENTE
VIVIENDO BIEN Y UTILIZANDO LA CABEZA PARA GANAR DINERO YA QUE LAS
MUJERES SON LIBREMENTE DE HACER USO DE SUS CUERPOS PA LO QUE
SEA NADIE OBLIGA A NADIE A FORZARSE A PROSTITUIRSE.
Entenen per que tinc por? Algú ja ho sabia, però ningú a fet res, tot i que personalment
vaig anar a ensenyar el missatge a personatges dʼaquest consistori.
Entenen senyors i senyores el perquè de determinades expressions que vinc repetint
com menyspreu i desconsideració.
Hem pregunto, que va fer lʼajuntament al respecte de la notícia de Facebook? Davant
dʼuna amenaça a veïns i a dʼaltres persones, emesa per lʼautor del missatge, perquè
lʼadministració no va actuar com a defensor dels que se senten amenaçats?

Aquests drets han desaparegut com a conseqüència de decisions fonamentades en
“No es pot fer res, compleix amb la llei”, això no sʼho creu ningú, no existeix cap llei
que autoritzi a molestar o amenaçar.
El grup majoritari té lʼobligació de trobar la justa mesura que garanteixi el descans
nocturn de les famílies i el dret al comerç, lʼoci, o lʼesbarjo, i si encara hi ha algú que
els continua vulnerant, caldrà trobar fórmules, acords, o el que sigui necessari, per que
siguin respectats aquests ineludibles drets.
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Lʼadministració municipal, encapçalada pel grup de govern, està per corregir
disfuncions , prendre decisions i solucionar els problemes que genera la ciutadania, i
ells estan esperant que així es faci, no els poden defraudar, i més quan les
problemàtiques han estat creades amb el vist-i-plau de qui governa.
Els nostres conciutadans tenen el dret, inviolable, al descans, o el dret a continuar
treballant en el seu negoci.
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Durant els anys 2008-2017, les reunions oficials, protocol·làries, les conferències i les
jornades de formació, a les que he participat sumen 358 actes, als que cal afegir-hi els
plens ordinaris i extraordinaris que sʼhan celebrat en aquesta sala, durant 10 anys, als
que he assistit gairebé a tots.
La xifra total sʼaproxima a 500 les meves presències a actes oficials com a Síndic
Municipal.
Al llarg dʼaquest període les queixes presentades han estat 132, si bé encara 16 no
han estat contestades o resoltes, per lʼadministració municipal.
El número de consultes ha anat augmentant cada any a mesura que sʼanava agafant
confiança amb el Síndic, han estat 1371 consultes comptabilitzades que sumades a
les queixes donen una xifra de 1503 casos els que hem atès.
Cal tindre en compte que un cop presentat el tema calien vàries reunions amb els
interessats fins a trobar solucions a les problemàtiques presentades.
Com podran entendre hi ha agut de tot, tristeses, frustracions, indignació, alegries,
satisfaccions, enganys, sorpreses, fins i tot en un cas, tant sols en un, vaig rebre
amenaces i van estar apunt dʼagredir-me, això formava part de la meva feina.
Em queda el record dʼhaver complert amb el meu deure fins enllà on vaig poder, ha
estat una tasca molt interessant i personalment molt enriquidora, llàstima que
lʼacabament no és el que em mereixia.
He intentat, fer-ho amb honestedat i dedicació, no se si ho he aconseguit, en tot cas hi
he posat tota la meva bona voluntat.
Adjunto una relació de les reunions oficials, queixes i consultes any per any al full
següent:
Memòria del Sindic Municipal de Greuges - Defensor del Ciutadà 2017
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REUNIONS OFICIALS, QUEIXES I CONSULTES 2008-2017
Any

Reunions i
consultes

Queixes

Consultes

2008

18

19

52

2009

25

17

61

2010

23

13

102

2011

30

11

119

2012

35

16

144

2013

38

16

128

2014

26

13

131

2015

56

14

159

2016

69

8

215

2017

38

5

260

Sumes

358

132

1371

Total

1503
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Estadístiques 2008-2017
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Conclusions 2008-2017
En aquestes alçades de la memòria, crec que ja ho he deixat ben clar, estic satisfet de
la feina feta, ja que solsament perseguia un objectiu, defendre els drets dels ciutadans
davant de les disfuncions i anomalies de lʼadministració.
El més fàcil i menys compromès era fer unes conclusions sobre aquesta dècada,
comentant que tot havia anat molt bé i que tots, Administració i Síndic, estàvem molt
contents del que plegats havíem fet, doncs no, no ha estat així, la relació Síndic –
Administració sʼha anat deteriorant progressivament, tant sols per fer la meva feina i
complir amb el meu deure, “Defensar al ciutadà”.
És aquesta lʼúltima memòria que presento, i sens dubte, tinc la necessitat i al mateix
temps el deure, de manifestar determinats conceptes, que fins ara per prudència, no
ho havia fet.
No podia passar per alt i oblidar-me de determinats personatges, que al llarg dʼaquest
temps sistemàticament es van dedicar a fer comentaris, criticant a esquenes meves,
les meves actuacions i la meva feina, sense ser lo suficient valents per fer-ho cara a
cara, al llarg dʼuna entrevista, que reiteradament em van negar, amb les típiques
respostes que solen donar-se quan no interessa, o bé es té por de parlar amb algú
dient.. no hi sóc, vaig a “tope”, ara no puc, tinc molta feina, estic reunit.
No calien buscar tantes excuses, tant sols amb un... “No vull parlar amb tu”, ja estava
solucionat.

Al llarg de les meves intervencions utilitzo sovint: ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL,
AJUNTAMENT o el CONSISTORI, alguns de vostès, regidors i regidores se que no
estan dʼacord amb que generalitzi aquest tractament, ja que els que no pertanyen al
grup majoritari, podeu dir-me que ... “el que te la responsabilitat és lʼequip de govern”,
en certa forma és cert, lʼúltima paraula sempre la té el que mana. La realitat és una
altra, per que el que mana de vegades necessita ajuda per manar, ajuda que obtindrà
dʼaltres grups municipals, això que és molt lícit és el joc de la democràcia, no hi tinc
res a dir. Recordin que tinc certa experiència de com funciona la mecànica municipal,
jo també vaig ser regidor durant 3 legislatures.
El consistori el formen 17 persones i cadascuna dʼelles té un percentatge dʼimplicació
en els esdeveniments de la ciutat, evidentment que el màxim responsable és lʼequip de
govern, però la resta de regidors també formen part del consistori i també tenen
responsabilitats en els episodis ciutadans. Jo presento el meu informe als 17 membres
del consistori o sigui a lʼAjuntament en Ple.
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Em quedarà també un inesborrable record de que algunes de les meves intervencions
en aquesta sala provoquessin rialles contingudes, acompanyades dʼexpressions
burlesques i un intercanvi de mirades buscant complicitat en la mesa dels regidors.
Francament no recordo haver explicat cap acudit que motivés aquesta reacció
desconsiderada, a no ser que tot fos motivat per alguna errada en la dicció o un
entrebanc en la lectura, fets que tampoc donen motiu a aquest groller comportament.
Per acabar dʼarreglar la cosa i posar la “cirereta al pastís”, també hi havia que preferia
en comptes de prendre apunts, fer dibuixets i filigranes sobre els papers que tenia a la
taula, desinteressant-se del que estava succeint a la sala.
No val la pena estendreʼs sobre aquestes actituds tot i que nʼhi han més, fins i tot els hi
faré un favor aquestes persones i els hi dic: Cal estar alerta amb les noves
tecnologies, per que avui dia estem exposats a que en qualsevol lloc ens facin fotos
compromeses, si més no insòlites.

Que ningú em digui que no és cert el que manifesto sobre el grau dʼimplicació, per que
algunes de les qüestions que he exposat durant la meva intervenció, varen ser
portades a terme amb el recolzament dʼalgun grup a lʼoposició.
Lʼajuntament destina cada any una partida econòmica per assumir les despeses que
genera la Sindicatura, la major despesa a cobrir és la quota establerta per pertànyer al
Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya, també els desplaçaments del Síndic i de
lʼadjunt formen part dʼaquesta partida, com també les assistències a conferències
reunions o jornades de formació, això és cert i cal deixar constància de la veritat, però
també és cert que determinades despeses han anat a càrrec de la meva butxaca.
Durant 4 ó 5 anys les fotografies en color de la memòria anual del Síndic també les
pagava jo, lʼajuntament solsament pagava les fotocòpies en blanc i negre, després
això es va arreglar.

En cap moment he supeditat la meva tasca a condicionants polítics, sempre he estat al
costat de la ciutadania sense mirar qui eren, dʼon venien, o el pensament polític que
tenien.
He posat a disposició de les persones tot el temps que em sol·licitaven, a qualsevol
hora del dia he anat a comprovar personalment si el que mʼexplicaven coincidia amb la
realitat dels fets.
Quan ha estat necessari, he manifestat la meva disconformitat sobre les resolucions
de lʼadministració, al no acceptar les meves recomanacions o suggeriments.
Malauradament en masses ocasions no he pogut resoldre determinats casos, tot i que
estava convençut de que la raó la tenia el ciutadà.
No sóc conscient dʼhaver-me discutit amb ningú, més enllà del que normalment sol ser
un debat o una negociació sobre temes de la Sindicatura .
Si a algú he molestat o ofès, li demano perdó, ho sento no era la meva intenció.
Tinc molt interès en ressaltar, que si bé les relacions entre lʼequip a Govern i el Síndic,
no han estat lo suficient cordials, en cap moment he estat sotmès a ordres o mandats
imperatius per part del Grup majoritari ni per la resta del consistori municipal, fet que
he volgut remarcar per aclarir falses interpretacions.
Tot i que el capítol dʼagraïments ja fa estona que lʼhe comentat, vull fer una
consideració dirigida al Grup municipal de Compromís per la Seu, agraint la seva
valentia a lʼintentar a través dʼuna moció, que sʼampliés en cinc anys més la meva
tasca com a Síndic Municipal de Greuges.
Va ser un acte que valoro i recordaré. Vostès i jo sabíem de sobres que la moció no
prosperaria però tot i això la vareu sotmetre a votació, evidentment va ser desestimada
la vostra proposta.
Gràcies senyores i senyors regidors de Compromís.
El dia 14 de gener de 2018 deixo de ser Síndic de Greuges de la Seu dʼUrgell, de la
meva ciutat, que si bé no hi vaig néixer si que mʼha vist créixer.
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Lʼany 2009 durant una reunió a la qual va assistir el Sr. Alcalde i un representant de
cada grup a lʼajuntament, a proposta del regidor Jordi Mas Ortega es va decidir que el
Síndic rebria una petita compensació econòmica al voltant dels 150€ a 200€ mensuals,
tot i que va estar acceptada aquesta quantitat, per tots els assistents a la reunió, mai,
repeteixo, mai vaig percebre ni un sol euro, o sigui que ser Síndic ha estat un cost
afegit a la meva economia, repeteixo mai he cobrat ni un sol cèntim per ser Síndic, tot i
que any rere any la partida destinada a la Sindicatura mai va ser exhaurida, el sobrant
és tornava a lʼerari municipal.
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Mʼhagués agradat continuar fent aquesta feina, evidentment sota unes altres
condicions de treball i un canvi dʼactitud cap a la meva persona per part de
lʼadministració, no ha estat possible, el Grup Majoritari així ho va decidir fa temps i ara
ho ha aconseguit amb el suport de dos Grups a lʼoposició, ERC i la CUP, tot va ser
dins de les normatives vigents, tot va ser legítim, va ser legítim però no ètic.
He repetit en vàries ocasions, que em sento satisfet per la feina que he fet durant
aquests anys, a la qual hi he dedicat moltes hores; es cert que el coneixement i
lʼexperiència que tenia de com funciona lʼadministració municipal ha estat un factor
molt important a lʼhora dʼestablir negociacions, sort nʼhe tingut.
Referent a aquests principis, no tinc cap remordiment ni cap preocupació per la tasca
que he fet com a Síndic de Greuges de la meva ciutat.
Sempre estaré molt agraït a lʼAlcalde Ausàs, per confiar en mi, i nomenar-me lʼany
2008, Síndic de Greuges Defensor del Ciutadà, ha estat un honor ser-ho durant el
període del 2008 – 2017.
Per portar a bon terme la tasca que em van encomanar, lʼAdministració i el Síndic, han
de treballar plegats i amb mútua confiança, al principi així va ser, ara jo no existeix.
És curiós i no obstant és molt significatiu que tota aquesta pèrdua de credibilitat i de
manca de confiança en el Síndic, es va iniciar a partir de la segona meitat de lʼany
2013, que coincideix amb la presentació de lʼexpedient del Pub ubicat al carrer Mare
Janer, del que fa uns moments he parlat. A partir de la meva implicació en aquest
històric i desagradable cas, el Síndic rep un altre tracte, a partir dʼara sóc el “dolent de
la pel·lícula”; també podria ser una casualitat, però vist com han anat succeint els
esdeveniments, de casual res de res.

Sortosament a tot arreu sempre hi han honroses excepcions.
Finalitza la meva intervenció, toca ara entrar en la part més sensible, i a la vegada més
emotiva dʼaquest acte, al menys per la persona que els parla, ha arribat “lʼhora dels
adéus”, i no vull fer-ho donant-vos un “adéu per sempre més”, permeteu-me que deixi
una porta oberta al futur, per que encara em sento amb ganes i forces per participar en
aquest futur interessant que tenim a prop.
No fora just, ni per mi mateix ni per les persones a les que he atès durant aquests 10
anys, el dir solsament “ADÉU”, això voldria dir que desaprofitava tot el treball fet i
lʼexperiència que he adquirit, són moltes les hores emprades al servei de la ciutadania
durant aquesta dècada.
A la Sindicatura he après molt, aquesta ha sigut la meva universitat i els ciutadans
han estat els meus professors.
Serveixin doncs les meves últimes paraules com a oferiment sincer i seriós, que
trobareu al darrere dʼaquesta porta que acabo de deixar oberta.
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Amb molta humilitat i afecte, no vull dir-vos “ADÈU”, prefereixo despedir-me amb un
enigmàtic ... “FINS AVIAT”.
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Ara per qüestions burocràtiques deixo aquest càrrec, marxo indignat i molt dolgut pel
tracte que durant aquests darrers cinc anys, he rebut per una part dels components del
grup majoritari.

Gràcies a tots senyores i senyors,
Gràcies a tots senyores i senyors,
Àngel Rúbio Salvador
Àngel Rúbio Salvador

Institució:
2003-2007
Síndic 2003-2007
14/01/08 –– 14/01/18
14/01/18
Síndic 14/01/08
Data de nomenament:
nomenament:
Població:
Adreça:
Telèfon:
electrònic:
Correu electrònic:

SíndicMunicipal
Municipalde
deGreuges
Greugesde
deLa
LaSeu
SeudʼUrgell
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14.01.2008
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delsOms,
Oms,11- -25700
25700La
LaSeu
SeudʼUrgell
dʼUrgell
Plaça
973350
350010
010
973
sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat
sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat
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Síndic Municipal de Greuges de la Seu dʼUrgell
Síndic Municipal de Greuges de la Seu dʼUrgell
La Seu dʼUrgell, 10 de gener de 2018
La Seu dʼUrgell, 10 de gener de 2018
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Text extret del programa de la Festa Major de la Seu d’Urgell de l’any 1935
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Imatge extreta del programa de la Festa Major de la Seu d’Urgell de l’any 1935. Vista general, Foto “La Meravella”
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