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Presentació 
 

Il·lustríssim Sr. Alcalde, senyores i senyors regidors, ciutadanes i ciutadans, 
 
En compliment del Reglament de les normes de la figura del Síndic Municipal 
de Greuges de Manlleu, els presento la memòria de les actuacions 
corresponents als anys 2015/2016. 
Com ja he manifestat en altres ocasions, l’objectiu  del Síndic no és 
precisament la de fiscalitzar l’administració local, sinó de buscar i aconseguir la 
seva col·laboració per tal de millorar la convivència entre tots els ciutadans. 
 
Permetin-me, repassar i recordar quina és la tasca i la responsabilitat que el 
Reglament confia al Defensor de la Ciutadania. La funció principal és la de 
vetllar pels drets de tots el conciutadans davant l’Ajuntament, i la de protegir-los 
respecte a greuges, oblits, errors o resolucions  inadequades de l’Administració 
municipal, així com de la seva  falta d’actuació.  Els problemes se solen produir  
no per mala voluntat, sinó per rutines, oblits o per la mala praxi en les 
aplicacions de les normes. Cal dir que, malgrat que la  majoria de persones que 
presten serveis a l’Administració actuen amb correcció i eficiència,  la 
ciutadania, en força ocasions, se sent una mica  desorientada quan acudeix a 
una finestreta o a un taulell d’una administració pública qualsevol.  Val la pena 
prendre’n consciència  i així  incrementar la vocació de servei públic, que 
sincerament és on més s’agraeix. També és bo recordar que els qui mantenen 
les administracions, tant locals com autonòmiques,  són els ciutadans que amb 
els seus impostos paguen sous, despeses i manteniment de totes les 
dependències i  també dels càrrecs electes; diguem, doncs, que els ciutadans 
en són els seus propietaris legals i que cada 4 anys tenen el dret d’esmenar-ho 
si així ho consideren.  
 
Si no oblidem  aquests principis, de ben segur que aconseguirem una 
administració més amable, àgil i i eficient.  Doncs bé, la funció del Síndic és 
buscar les solucions més adients als problemes que tenen els ciutadans amb la 
seva administració local, ja sigui resolent el problema plantejat o  buscant vies 
alternatives amb la finalitat de resoldre els conflictes que entre administració i 
ciutadans puguin sorgir i, si no és així, derivar o orientar a altres estaments els 
conflictes que no siguin de la seva competència. En definitiva, el meu objectiu 
és que tothom se senti atès i que en sortir de l’oficina es tingui la sensació  que 
se’ls ha escoltat i que es buscarà la màxima justícia possible i, sobretot, que  
no marxin amb les mans buides. 
 
Recórrer al Defensor del Ciutadà es l’últim recurs que tenen les persones 
abans de  dirigir-se a altres estaments molt més lents i costosos. 
 
En relació a la memòria anterior, corresponent al 2013/14, una de les 
actuacions d’ofici d’aquell exercici feia referència a la mobilitat de les persones 
que circulen a peu per la població, és a dir per les voreres. En moltes 
d’aquestes voreres existeixen  obstacles, alguns dels quals són necessaris: 
senyals de trànsit, indicadors de llocs, semàfors, etc., però d’altres són 
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totalment innecessaris: pals de la xarxa telefònica o de distribució elèctrica, que  
poden ser soterrats, eliminats o modificats. 
Si bé es va fer alguna actuació o correcció,  segueixen existint molts d’aquests 
obstacles i la meva recomanació és  fer-ne una neteja. Per aquest motiu, i com 
a recordatori,  torno a incloure-hi aquesta actuació  ja que segueix  del tot 
vigent. 
 
Quant a la circulació  de persones amb mobilitat reduïda s’ha millorat, sobretot 
en obres noves.  Així,  s’han adaptat algunes cruïlles, però amb tot, s’ha de 
recordar que encara n’hi ha moltes   que, entre els obstacles   i que la vorera no 
és a la mateixa alçada que el carrer, fan que  sigui impossible utilitzar la vorera 
per circular i  s’hagi d’utilitzar la calçada, enmig del trànsit rodat, amb el perill 
que això comporta. 
 
Recordo que la Constitució  confereix a tots els ciutadans la mateixa 
equiparació de drets i que és l’Administració  local qui ha de vetllar per eliminar 
les barreres arquitectòniques existents per a una lliure circulació dels  
ciutadans. Ningú s’ha de sentir menystingut per tenir una mobilitat o altra. Si 
diem i repetim, i tots hi estem d’acord, que tots tenim els mateixos drets, doncs, 
si us plau,  donem-hi prioritat. Potser seria convenient activar un Pla de 
Mobilitat Urbana específica, i aplicar-lo tot seguit. 
La mobilitat de les persones és de cabdal importància i més val ser preventius 
que haver de lamentar accidents molt greus, com recentment s’han produït en 
algun municipi de Catalunya, o situacions ridícules com ha passat en una 
població on s’ha multat una vianant, amb cotxet, per no circular per la vorera 
quan  no tenia l’amplada necessària. 
 
Un altre tema que també va ser motiu de comentari  d’aquest Síndic, i també 
recentment n’han fet esment diversos regidors tant del govern com de 
l’oposició, és el que fa referència al medi ambient. Concretament al 
mesurament de la contaminació de l’aire, sobretot durant els mesos d’hivern.  
En van sortir algunes alertes, potser no totes provinents de la nostra comarca, 
però n’hi ha una en concret, la que es refereix  al benzopirè, detectat 
especialment a la nostra ciutat, que és preocupant perquè sabem que és un 
contaminant important i que tots el respirem.  
 
Hi ha un informe general titulat La qualitat de l’aire a Catalunya editat amb 
periodicitat anual, (les dades corresponen al període 2015) que ha emès el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i que és el 
responsable de la recollida de dades de l’estació mesuradora de Manlleu. 
L’informe és tan extens com complex de llegir-lo, realment requereix temps i 
coneixements per interpretar-lo, però amb una mica de paciència es fa més 
entenedor, concretament en l’apartat anomenat “Hidrocarburs aromàtics 
policíclics” amb l’acrònim HAP. Detalla que els HAP són un grup de compostos 
que agrupen les diferents modalitats de benzopirè, que és on hi ha el problema 
dels mesuraments fets a la nostra comarca i en concret en l’estació de 
mesurament de Manlleu. 
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L’informe  conclou que: 
“Durant el 2015 s’ha superat el valor objectiu anual a la Zona de Qualitat de 
l’Aire (Plana de Vic)” i seguidament, i en els annexos d’aquest informe, 
s’inclouen les lectures mitjanes anuals on es pot veure que la de Manlleu és 
l’única estació de tot el territori català que sobrepassa el valor d’1, que és el 
màxim acceptat pel IARC (Agència Internacional per a la Investigació del 
Càncer). El valor d’aquest informe és 1,38, un 38% superior al màxim acceptat 
pel Departament de Salut. La lectura del segon mesurador més alt és de 0,55 o 
dit d’una altra manera, un 60% menor que el de la nostra comarca. 
L’informe complet del Departament de Medi Ambient està encartat al final 
d’aquesta memòria amb un enllaç a la pàgina d’aquest Departament. 
 
Si se’m permet vull fer una petita reflexió: sabem que no som pas  la població 
més industrial, ni la que crema més biomassa, ja sigui llenya, estella o pèl·let; 
en canvi sí que som la més contaminada en aquest tipus de  mesurament.  
Podria ser que estiguéssim davant d’un o pocs focus importants  ubicats a la 
nostra població o comarca, emissors d’aquests contaminants?  Si es així, serà 
necessari detectar-los i corregir-los com més aviat millor. 
 
Sé dels esforços que fa el govern municipal, informant  la població de quin 
materials es poden cremar o desestimar i també fent visites a empreses. 
També, tal com va manifestar la regidora de Medi Ambient, la Sra. Maica 
Bassas  en l’últim ple, estem pendents de tenir les dades corresponents al 2016 
que tots esperem que hagin millorat respecte el 2015. Si segueixen igual 
requerirà un esforç extraordinari per eliminar o disminuir a nivells admissibles 
aquests focus contaminants que a tots ens afecten. 
 
Per últim, i entrant ja en les actuacions/visites d’aquest últims exercicis voldria 
comentar-los que, en moltes ocasions, només pel fet  que qui fa la queixa  
pugui explicar-se i  ser escoltat, rebaixa, en part, el volum del problema. Els 
posaré un exemple que  il·lustra l’anterior afirmació: es tracta d’un tema de 
circulació, que juntament amb el sorolls, són una bona part de les queixes que 
fan els ciutadans. 
 
En un d’aquests casos  un senyor es queixa  que li han donat un cop al darrere 
del seu cotxe, el conductor de l’altre vehicle  es va donar a  la fuga, però el 
denunciant va poder agafar-ne la matrícula. Després de fer diverses gestions, 
la Policia Local va localitzar l’infractor, però els informes emesos no van ser 
favorables al denunciant. El vaig cridar per dir-li que la queixa no havia anat bé, 
que el conductor havia negat haver tingut cap incidència amb cap turisme i que 
l’informe era negatiu. Li vaig manifestar que em sabia greu que, malgrat les 
gestions fetes, no l’hagués pogut ajudar massa.  
 
La seva resposta va ser: 
“No et preocupis, encara que no ha sortit bé m’has ajudat, però sobretot et 
valoro que m’hagis escoltat, m’hagis cregut i hagis confiat en tot el que t’he 
explicat. Això per a mi és important.” 
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Encara que el resultat de l’acció no em satisfà, la resposta d’aquest ciutadà, per 
a mi, em compensa sobradament  de  la feina que m’ha comportat.. 
Quant a la resta de queixes, la major part són de molèsties per sorolls, fums, 
tributs, etc. i s’ha de remarcar que no hi ha hagut queixes per infraccions de 
circulació, encara que era un tema recurrent en tots els exercicis. 
 
Dels altres casos en trobaran un petit detall de cadascun, explicats de manera 
simple, com són les mateixes queixes, encara que prou importants per qui té el 
problema.  
 
Alguns es resolen favorablement, d’altres, amb explicacions coherents. El 
ciutadà també comprèn que l’administració ha d’aplicar la normativa vigent i s’hi 
avenen i comprenen l’explicació donada. 
 
Fins aquí l’informe del defensor de la ciutadania d’aquests dos últims exercicis, 
espero que es tinguin en consideració les  recomanacions i aprofito per 
manifestar el meu agraïment a totes les persones que han col·laborat amb el 
síndic, i a totes aquelles que han confiat en la meva persona.  
Resto, com sempre,  a la disposició de tothom. 
 
 
Jordi Casellas Figueras 
Síndic Municipal de Greuges de Manlleu 
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Actuacions 2015/2016 
 
En el decurs dels anys 2015/2016 es va actuar en vint-i-cinc casos . 
 
Algunes de les peticions que arriben al despatx no són d’atribució a les 
funcions del càrrec. Sempre en aquests casos s’aconsella i s’adreça la persona 
al lloc que es considera més apropiat i es facilita el mitjà per posar-s’hi en 
contacte. 
 
Les actuacions per iniciativa pròpia solen ser perquè s’ha observat algun 
aspecte de la ciutat en què convindria una millora o perquè, en el dia a dia, s’ha 
copsat algun neguit o queixa ciutadana, encara que no arribin com a petició 
“oficial”. Llavors es demana informació sobre l’assumpte en qüestió i si es 
considera necessari es fa alguna recomanació.  
 
La manera en què es van presentar les queixes va ser: 
 
 
Segons el sexe: 
 
Dones:   13 
Homes:   12 
Ofici:     2 
 
 
Segons el mitjà: 
 
Correu electrònic:     6 
Presencialment:  17 
Telèfon:      3 
Ofici:      2 
 
 
Segons la tipologia: 
 
Urbanisme 1 
Medi ambient 6 
Responsabilitat patrimonial  1 
Salut pública 1 
Cultura/Educació/Esports 2 
Seguretat ciutadana 6 
Participació, atenció i relació amb el ciutadà 3 
Impostos 4 
Sancions 3 
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GRÀFICS 2015/2016 
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GREUGES 2015/2016 
 

Greuge 1 

 

Uns senyors fan una queixa referent a la contaminació per fums d’uns veïns, 

que suposadament cremen tota classe de fustes i els  produeix molt de fum i 

intoxicació a l’entorn del seu pis. 

Els  demano si han fent denuncia prèvia com és preceptiu, em diuen que no. 

Els aconsello fer una instància a la regidora de medi ambient  amb la finalitat de 

trobar-hi una solució. 

 

Gestions 

De moment no volen fer cap instància i ho comunico a la regidora, per si 

sembla de fer quelcom. 

 

Resolució/contesta 

La regidora ha parlat amb els veïns, els quals s’han compromès a només 

cremar llenya seca i així evitar més contaminació. 
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Greuge 2 

 

Un senyor em demana una visita per parlar sobre un tema d’indemnització 

corresponent al trasllat dels pisos de Can Garcia. 

Aquest senyor ara reclama uns 5.000€ per trasllat, però em diu que té 

documents  signats  en què accepta la renúncia de la primera indemnització per 

abandonament del pis, ja que va anar a viure a Alemanya. 

 

Gestions 

He parlat amb Maira Costa, que es qui porta les gestions amb INCASOL, i em 

diu que li pagaran 1.200€ del trasllat de forma imminent, però que el que ell 

reclama fins a 5.000€ se li ha denegat. En tot cas haurà de  reclamar-ho via 

judicial, donada la renúncia que va signar, encara que ell ara digui que no sabia 

el que signava. 

 

Resolució/contesta 

L’INCASOL li pagarà només 1.200€ de trasllat ja que fa un parell d’anys va 

abandonar aquest pis i a més  ha signat la seva renúncia, segons documents 

aportats. 

Li comento que a part de ser un tema fora del meu àmbit, la documentació 

signada té un valor i serà difícil aconseguir res més, que en tot cas, haurà de 

posar-ho en mans de la justícia ordinària. 
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Greuge 3 

 

Uns senyors em presenten un cas de mala relació entre veïns de la seva 

comunitat, tenen uns veïns de sota del pis on viuen  que es queixen de sorolls. 

Es tracta d’una família jove amb dos fills, que treballen tots dos i els fills van a 

l’escola. 

M’expliquen que estan fora tot el dia i que quan arriben és el capvespre i a les 9 

ja porten la quitxalla a dormir. 

Han tingut entrevistes amb la mediadora de l’Ajuntament, però no s’ha arreglat 

res i ara aquests veïns els insulten i atemoreixen. Estan molt neguitosos i no 

saben com afrontar-ho. 

 

El tema és que els veïns de sota s’han envalentit i tenen atemorida a aquesta 

família. 

 

Gestions 

Posat en contacte amb la mediadora, em comenta que ja està al cas. La 

mediadora hi ha intervingut però no s’ha corregit el tema. 

He parlat amb la nova mediadora i em comenta que ha derivat al tema a 

serveis socials amb motiu de la situació dels veïns de baix. He parlat també 

amb l’assistenta de l’Àrea de Promoció Social i m’indica que hi està treballant, 

que ha tingut contactes amb la família del pis de sota i que la filla actualment té 

alguna petita feina i que pot millorar una mica la relació entre aquests veïns. 

 

Resolució/contesta 

La difícil convivència entre veïns en ocasions es porta a extrems com aquest. 

La família denunciant té intenció de canviar de pis així que pugui, tot i que des  

que hi ha hagut la mediació han disminuït les amenaces. També s’adonen que 

amb els fills és difícil mantenir un silenci absolut en determinades hores. 
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Greuge 4 

 

A requeriment d’un senyor, actualment ingressat a l’Hospital de Manlleu, li faig 

visita per interessar-me pel motiu de la seva consulta. 

Després d’explicar-me una mica la seva vida i també la seva salut, molt 

precària per cert, em comunica el  temor  que el donin d’alta i perquè ell a casa 

seva no es pot valer degut al seu estat de salut. Tampoc té diners per atendre 

el rebuts més bàsics, i menys per llogar una assistent que li pugui fer possible  

l’estada a casa seva. 

En definitiva, estem davant d’un cas de pobresa energètica aguda. 

Aquest senyor té tramitat un PIRMI, que actualment no cobra. També té la 

possibilitat de llogar uns baixos de l’edifici on viu, tot i que té problemes amb el 

banc que li ha concedit la hipoteca. 

 

Gestions 

Parlat amb el senyor alcalde, coneixedor d’aquest tema, em comenta que el 

senyor  té assegurat l’habitatge i el subministres imprescindibles, per tant, de  

moment no es fa res més. 

També he parlat amb les assistentes socials que l’atenen. Estan totalment al 

cas i el vetllen amb el més peremptori. 

 

Resolució/contesta 

Li comunico a aquest senyor que té els subministraments més bàsics 

assegurats i que des de serveis socials estan al cas de les seves necessitats. 
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Greuge 5 

 

Tema: Permís per instal·lar una sortida de fums en un edifici. 

 

Un senyor, veí de l’edifici,  em comunica que no entén com l’Ajuntament pot 

autoritzar una instal·lació de sortida de fums a un negoci de restauració que es 

vol ubicar als baixos d’aquest edifici, tenint en compte que tota la comunitat va 

acordar no concedir permís  al titular del local per poder passar un tub, de 

dimensions considerables, a través de la façana de l’edifici. 

 

Gestions 

M’he informat sobre autoritzacions de sortida de fums de locals comercials i, a 

part de ser font de problemes gairebé sempre, les autoritzacions de 

l’Ajuntament no tenen en compte l’opinió del veïns, de manera que el titular del 

negoci té autorització municipal per tirar endavant les obres. 

Aquesta autorització, si compleix la normativa i tots els requisits de seguretat, 

hauria d’estar condicionada com a “autorització, salvant els drets de tercers” de 

la comunitat, que en aquest cas és bàsicament d’estètica de l’edifici ja que 

s’està parlant de posar-hi un tub de 30 centímetres de diàmetre. 

 

Resolució/contesta 

Donat que és un tema particular entre  veïns, fora de les meves atribucions,  i 

que l’Ajuntament ha donat permís per fer la instal·lació, salvat de drets de 

tercers, i dins de la normativa vigent, he remès i recomanat a aquest veí de fer 

una acció per la via jurídica ordinària, perquè hi ha casos precedents en què la 

comunitat ha guanyat el plet. 
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Greuge 6 

 

Uns senyors m’exposen el seu cas particular sobre temes econòmics. 

Paguen hipoteca per import + despeses mensuals de gas i llum d’uns €. 

Tenen ingressos per import de € en conjunt. 

Tenen discapacitats del 40% i no tenen feina. 

Des de serveis socials els han atès, però ja no hi poden fer més. 

Demanen que els ajudem a trobar feina per poder atendre els seus pagaments. 

 

Gestions 

Voldrien tornar parlar amb Benestar Social i demanen de parlar amb la Maite. 

Els  he redactat un carta pel banc, amb la intenció  que els  tornin a refer la 

carència ja que d’altra forma no podran atendre els rebuts. 

Han demanat a Benestar Social un canvi d’assistent . 

Han anat a Sant Tomàs per mirar de trobar feina. També ho han demanat a 

l’Ajuntament de Manlleu, per a feines auxiliars. 

 

Resolució/contesta 

El banc  estudia un nou pla per atendre la hipoteca i des de Serveis Socials 

aconsegueixen algunes ajudes per sortir del pas. 
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Greuge 7 

 

Una senyora ha vingut per exposar-me un tema d’un accident que va patir 

dintre de la rotonda del passeig Sant Joan amb l’avinguda de Roma. Van picar 

el seu vehicle per darrere i el conductor de l’altre vehicle, un camió amb 

matricula ..es va donar a la fuga. 

 

Posteriorment,  en fer-li mal les cervicals, va anar al Centre d’Atenció Primària 

que la van remetre a l’ambulatori de Vic amb resultant de fuetada a les 

cervicals. Va intentar posar una denúncia a la Policia Local,  que no  li va 

admetre. Sí que la Policia va fer gestions per saber de l’altre vehicle, però van 

determinar que aquest últim no havia estat el causant del accident i que 

l’accident no havia existit, segons comunicat de la pròpia Policia Local. 

La senyora s’estranya  que la Policia Local no faci la denúncia que ella vol 

posar i que, segons ella, amb males maneres, li neguen que la posi, 

posteriorment la posa als mossos d’esquadra,  que sí que  l’atenen. 

La senyora ha parlat amb el caporal de la Policia i també amb la regidora de 

seguretat i segons manifesta, no aclareixen res i donen per bo l’informe de 

l’agent. 

 

Inicio una gestió amb la regidora i el sotsinspector de la Policia local. 

 

Gestions 

Reunió amb el sotsinspector per tenir la versió de l’accident entre el vehicle de 

la senyora  i el conductor de l’altre vehicle que es va donar a la fuga. 

M’explica que van citar l’esmentat conductor per al dia següent, que  va negar 

els fets que va exposar la senyora i que la Policia li ha donat la raó en el sentit 

que aquest accident no es pot determinar que hagi  “existit”. El sotsinspector 

creu fermament la versió  del conductor i emet un informe bastant contundent a 

favor del conductor. No es va avisar  la senyora  per tal de tenir un canvi 

d’impressions entre els conductors. Tot i les contusions i l’informe mèdic 

pertinent, l’assegurança de la senyora va demanar un informe a la Policia 

Local. La companyia, en veure l’informe en què  es deduïa que l’incident “no 
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havia existit”, la va donar automàticament d’alta i per tant va perdre la 

possibilitat de fer la rehabilitació a les dependències de la companyia. 

 

Resolució 

El meu criteri en aquest cas és que sembla que hi va haver una denúncia a la 

Policia Local amb aires de certa exigència, per part de la denunciant,  perquè 

l’agent efectués la denúncia, i qui la va atendre no es va posar del  costat de la 

denunciant, o sia que es va posar a la defensiva. 

 

Crec que no va ser una actuació afortunada per part de l’agent, i més tenint en 

compte que es va emetre un comunicat que declarava que “no havia existit” 

l’accident, quan hi havia molts elements que indicaven que sí que havia existit:  

la presa de matrícula del vehicle, els senyals de rascada al seu cotxe,  els 

certificats metges de la fuetada cervical.  

 

Aquesta no és la policia de proximitat que volem, no hauria de   tenir en compte 

amb quins aires anem a fer una denúncia. Quan fem una denúncia, moltes 

vegades tots estem alterats i necessitem que  algú s’agafi les coses amb 

perspectiva, ens calmi  i no es posi a la mateixa altura de la persona alterada. 
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Greuge 8 

 

Queixa d’un veí per sorolls dels aparells d’aire condicionat de l’ambulatori de 

Manlleu. 

 

Gestions 

Nota a l’Ajuntament. 

Uns senyors m’aporten un seguit de correus electrònics entre l’ICS i ells, 

reclamant que modifiquin el soroll que emeten els aparells d’aire condicionat de 

l’ambulatori. L’ICS reconeix que és necessària una actuació, que es plantegen 

un recobriment o pantalla acústica o bé la substitució dels aparells. 

El problema ve des de ja fa molts d’anys, (les primeres queixes, el 2006). Ells hi 

viuen des d’en fa dotze. Si be l’any passat es van avenir a consentir un horari 

de funcionament de la màquina, s’adonen que el soroll és altament molest 

(65/70 decibels d’immissió exterior) i que els  perjudica la seva salut i la dels 

seus fills. 

 

L’article 22 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana vigent parla 

que serà d’aplicació l’ordenança aprovada per l’Ajuntament de Manlleu el 

30/03/1999 dintre del marc establert per l’Ordenança del Departament de medi 

ambient de la Generalitat de Catalunya per resolució de 30 d’octubre de 1995. 

Referint-nos ja en aquesta ordenança  dona uns valors guia en decibels tant de 

la immissió interior (dintre de l’habitatge,30 decibels) com de la immissió 

exterior (60 decibels, a les finestres de l’edifici). 

 

En l’Ordenança Municipal Reguladora del Soroll i Vibracions, en el capítol 3m, 

secció 1 Acció de vigilància i prevenció, . a l’ article 11 parla de la vigilància que 

ha d’establir l’Ajuntament, de forma periòdica, per valorar els nivells d’immissió 

en l’ambient exterior, amb periodicitat bianual i n’ha de  fer públics els resultats. 

A l’article 14 parla de Mesures complementàries com Apantallaments acústics. 

A l’article 15.2 parla inclús que per fer viable l’aplicació d’aquestes mesures 

addicionals, l’Ajuntament ha d’arbitrar un sistema d’ajuts amb càrrec al 

pressupost municipal. 



19 

 

L’article 16 diu que correspon a l’Ajuntament exercir el control i compliment 

d’aquesta ordenança. 

 

I finalment, a l’article 17 parla  que les denúncies formulades donen lloc a 

l’obertura de les diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels 

fets denunciats i, si s’escau, a la incoació d’un expedient sancionador. 

 

En conclusió i davant de totes aquestes mesures, ben descrites en aquesta 

ordenança, i com a Síndic Municipal de Manlleu, us demano que em feu a 

mans els estudis derivats d’aquestes denúncies i les mesures adoptades amb 

la finalitat de reduir el nivell sonor procedent d’aquests aparells. 

 

Per altra banda, penso que no es pot permetre que una família que ha sofert 

aquests sorolls durant dotze anys, hagi de seguir aguantant un nivell de soroll 

no acceptable dintre les normes de la pròpia Ordenança. (Pensem que són 

dotze hores diàries i contínues i que aquest habitatge dona cara a cara amb 

aquest aparells).  

 

És cert que per part de l’ICS s’han intentat fer millores com uns deflectors, però  

no han tingut el resultat esperat, fins i tot sembla que com que estan dirigits a 

les parets de l’edifici de l’ambulatori, tenen l’efecte rebot. 

 

Resolució 

Contestada la nota del senyor pel tema de sorolls en què ens comenta que va 

tenir una visita  d’un tècnic de la Generalitat per valorar els esmentats sorolls. 

 

El mes de novembre s’ha rebut l’estudi de la Diputació en relació als sorolls de 

l’aparell d’aire condicionat de l’ambulatori en el qual queda  demostrat que hi ha 

un soroll per sobre dels límits autoritzats. 

 

Des de l’Ajuntament han reclamat de nou a l’ICS que modifiqui o substitueixi 

aquests aparells. 

 

L’expedient segueix obert. 
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Greuge 9 

 

Es rep per correu electrònic una queixa del nou sistema de presentació 

d’escrits, dels quals s’escaneja tot i es torna l’original a l’administrat. Diu així: 

 

“Fa una estona acabo de venir de l'Ajuntament de Manlleu per presentar un 

escrit i (ja és la tercera vegada) m'he hagut de tornar a "barallar" (amablement) 

amb la responsable del registre per aconseguir-ne una còpia segellada.. 

Resulta que ja fa molt de temps que el funcionari del registre només entrega 

(llevat que l'administrat faci un esforç important, que no li correspon -ni a la 

funcionària tampoc-) un justificant amb l'extracte de l'escrit, és a dir, un resum 

del que diu l'escrit presentat, quan per contra l'administrat té dret a una còpia. 

Ara hi tenim dret, segons la llei 30/1992, art. 35 lletra C des del punt de vista de 

l'administrat i art. 38.5 des del punt de vista (llegiu obligació) del propi registre. I 

a partir del 2 d'octubre, amb la nova llei, continuarem tenint-hi dret, tant des del 

dret de l'administrat (art. 53.1.a in fine) com des de l’obligació del registre, aquí 

inclús amb més zel (art. 16.3: rebut consistent en còpia autenticada del 

document presentat i també rebut dels documents que l'acompanyen). I això, 

encara que el particular opti per  la presentació en paper. 

Però ni falta que fa la llei quan des del propi sentit comú queda clara la utilitat 

del que es demana, ja que com passa en el tema que ens ocupa, no és el 

mateix per a l'administrat poder acreditar el que ell ha dit en lloc del que un 

tercer ha dit que diu, especialment quan els matisos i la complexitat del que es 

demana són importants.” 

 

Gestions 

Demano aclariments de la queixa a la Secretària,   per correu electrònic. 

N’espero resposta. 

Visita a M. Carme Noguer pel tema de la presentació de documents a 

l’Ajuntament tot aplicant la nova normativa des de l’Oficina sense paper. 
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Resolució/gestions 

 

Contesta de la queixa pel sistema de presentació d'escrits a l'Ajuntament. 

 

Bon dia, 

 

Ja fa uns dies em vares trametre una queixa en referència a l’entrega d’un 

justificant per part de l’Ajuntament conforme s’ha presentat un escrit, al·legació, 

queixa, etc., però que ja no segellen una còpia del document presentat, i queda 

el dubte de si s’ha copiat tot el que s’ha presentat. 

 

Tal com vaig comentar-te, he fet unes gestions. En primer lloc vaig parlar amb 

la Sra. Victòria Colom, Secretària de l’Ajuntament, que em va comentar que 

han posat en marxa el que s’anomena “L’Ajuntament a un clic” consistent en 

l’obertura d’un Registre Electrònic General que ha comportat uns certs canvis 

en la recepció de documentació. Com  que em va comentar que estaven en 

període de proves del nou sistema, em va remetre a la Sra. M. Carme Nogué, 

jurista del Consistori i responsable de l’aplicació de la nova Llei sobre 

Registres, que és la persona a qui et refereixes en el teu escrit: art. 16.3. 

 

No hem entrat en la interpretació de la nova llei, però sí que li he fet referència 

que qualsevol ciutadà té dret a tenir una còpia del que ha presentat i és aquí 

que  m’ha informat de les característiques i avantatges  del nou arxiu electrònic. 

Em comenta que és un arxiu digital, personal i immodificable i que s’hi 

incorporen tots els documents aportats  que puguin  ser digitalitzats: per 

exemple un plànol de mides grans no podria ser digitalitzat i hauria  

d’incorporar-s’hi en paper. 

 

Però el que m’ha semblat interessant del sistema és que amb el resguard que 

es dona a l’administrat hi ha una relació dels documents presentats, incloent-hi 

data i hora de presentació, resum i nombre de pàgines de l’original i número 

d’entrada en el registre, que és accessible a través de la carpeta ciutadana. 
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És aquí on m’ha semblat útil aquest nou mètode: es pot consultar 

immediatament aquest registre personal mitjançant el número d’entrada o codi 

de verificació, i comprovar si realment  hi ha incorporat tot allò aportat, a través 

de la web https://tramits.manlleu.cat/siac/default.aspx.  Aquesta carpeta 

personal també serveix per saber a quin administrador s’ha dirigit l’expedient, 

quines gestions s’hi han fet,  les  respostes. Es poden consultar fins i tot abans 

de rebre la comunicació oficial en paper i també serveix d’arxiu personal 

municipal. 

 

En definitiva, m’ha semblat una adaptació als nous temps i en línia de les 

relacions amb les administracions públiques: fiscals, contributives, seguretat 

social, etc. que,  personalment, les prefereixo així.  

T’adjunto també, com a annex, altres sistemes per accedir a la Carpeta 

Ciutadana personalitzada que poden fer més fàcil l’accés, sense haver de  

teclejar tot el codi de verificació. 

 

Estic a la teva disposició i aprofito l’ocasió per saludar-te molt atentament. 

 

Jordi Casellas Figueras 

Síndic Municipal de Greuges de Manlleu 

93 851 4529 

defensor@manlleu.cat 
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Greuge 10 

 

Em visita un senyor en relació amb un deute de l’Oficina Recaptadora de 

Contribucions. Des d’aquesta oficina ha rebut carta de constrenyiment i aquest 

senyor té por de perdre el pis, ja que li parlen de ser reincident. 

 

Es troben sense feina i cobra just un PIRMI que solament els permet desviar 

una petita quantitat per atendre impostos. 

 

Demana una nova moratòria en el pagament d’impostos i estaria disposat a 

pagar 100€ mensuals. Els impostos anuals sumen 466€, de manera que hi 

hauria una rebaixa de gairebé 700€ anuals. 

 

Gestions 

Trucada a Silvia Mercader de Contribucions pel tema de rebuts endarrerits 

d’aquest ciutadà.  

 

Es va parlar amb la responsable de l’Oficina, i exposar els pros i contres. És ja 

un tema ben conegut per ella. 

 

Resolució/contesta 

Comunico a aquest senyor l’acord amb la Oficina recaptadora perquè aquest  

senyor torni de nou per contribucions on li faran una nova valoració amb la 

finalitat d’estudiar i aprovar si cal un nou pla de pagament. 
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Greuge 11 

 

Queixa de la instal·lació d’una plaça d’aparcament per a discapacitats davant 

de la casa d’un veí, quan qui utilitza realment la plaça també hi té lloc davant de 

casa seva. 

 

Gestions 

Poso en coneixement d’aquest tema l’Ajuntament. 

Una vegada estudiada la queixa s’acorda que en un futur traslladaran la plaça 

davant del veí que realment la fa servir. 

 

Resolució/contesta 

 

Un cop parlat amb els gestors de l'Ajuntament respecte de la plaça de pàrquing 

per a discapacitats que us han marcat al costat de casa vostra, que anul·la la 

possibilitat d'utilitzar els pocs pàrquings disponibles del carrer, us haig de 

comentar que una vegada verificats els arguments manifestats en la vostra 

carta del 14 de setembre passat, l'Ajuntament ho ha pres en consideració i es 

replantejarà la seva ubicació en un temps prudencial. 

Rebeu una cordial salutació. 
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Greuge 12 

 

Queixa d’una multa per gos extraviat i pagament extra per manteniment i 

abandonament del gos. 

 

Gestions 

Consulta a la Policia Local sobre el tema. Em comenten que van recollir 

l’animal, que estava perdut i que posteriorment van trucar al propietari perquè 

anés a recollir-ho. 

 

Resolució/contesta 

Tal com ja vàrem comentar, els pagaments efectuats a l’Ajuntament 

corresponen a la infracció de pèrdua d’un animal (no és abandó, si mira les 

tarifes veurà que hi ha un apartat en què es sanciona el propietari per 

abandonament, amb una infracció molt greu i import de 375€) i un pagament 

per recollida i manteniment d’un animal, que és  d’un import de 50€. 

 

Com bé diu en la nota que em va fer arribar, si volem presentar la reclamació 

de 50€, sí que és convenient que presenti a l’Ajuntament una al·legació 

concreta per aquest concepte i esperar la seva contesta, amb les raons que 

ens puguin explicar. 

 

Tenint en compte que no ens apliquen la sanció per abandonament, sinó la de 

pèrdua de l’animal, em sembla mes difícil que ens atenguin la reclamació, però 

t`ho deixo a les teves mans de tirar-ho endavant. 

 

Potser et semblarà obvi, però l’important és que s’hagi pogut trobar i recuperar 

en bon estat el vostre gos extraviat. 

 

De totes maneres estic a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 

Rebeu una salutació ben cordial. 
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Greuge 13 

 

He rebut la visita d’una senyora, mare d’un jove, que m’exposa la seva 

preocupació pel comportament del seu fill i la inquietud que tornarà a delinquir 

en qualsevol moment. És molt conscient que serà un problema greu per a la 

població de Manlleu. 

 

El seu interès és marxar de Manlleu i viure a l’entorn de Barcelona, que és on 

té la resta de la seva família i se sentirà mes ajudada. Té diversos fills, dels 

quals cinc són menors d’edat, i viuen amb ella i també el seu marit. 

 

M’ha vingut a veure perquè des de Serveis Socials no se sent prou atesa, amb 

aquest seu desig de marxar de Manlleu i evitar mals majors tant a la família 

com a la nostra població. 

 

Crec que hauria de ser motiu d’una atenció especial d’interès de tots. 

 

Gestions 

Un cop parlat amb l’alcalde, aquest comenta que és un tema conegut, que no hi 

poden fer res i que en tot cas és la senyora qui s’ha de dirigir a Barcelona per a 

un nou trasllat. 

 

Resolució/contesta 

Parlant amb aquesta senyora li aconsello que es dirigeixi als Serveis Socials de 

l’Ajuntament a on vol anar a viure i que li accelerin l’entrega del pis que ella 

demana per a la seva família. 
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Greuge 14 

 

He rebut en visita uns senyors del carrer ___  en relació amb unes denúncies 

que ha posat a l’Ajuntament per unes fresses que noten dintre del seu 

habitatge i que els sembla que provenen del veí que havia tingut botiga de 

cansaladeria (1994) i que actualment encara utilitza la càmera de refrigerar. 

 

Gestions 

M’he posat en contacte amb el regidor Sr. Vilaregut i parlat també amb el 

tècnic, Antoni Freixanet, que ja hi ha fet visites, em comuniquen que  amb 

proves objectives de so no han detectat cap sonoritat superior a la normal. 

També el Sr. Freixanet va fer una visita-inspecció al veí i no va observar cap 

activitat en aquests baixos, tot i que sí que encara hi tenen les instal·lacions 

frigorífiques. 

 

Davant la insistència d’aquests senyors sobre el soroll també jo hi he fet una 

visita i no he pogut observar més fressa que la normal que hi ha en totes les 

cases provinent del medi exterior. 

 

El divendres, aquests senyors es van posar de nou en contacte amb 

l’Ajuntament per parlar amb l’alcalde, els va atendre la secretària, que els va 

comunicar que ja passarà la informació a l’alcalde. 

Em van trucar el divendres a la tarda per dir-me que davant l’impossibilitat de 

descansar a casa seva, havien reservat habitació en una fonda  per fer-hi un 

descans. 

 

És un tema complicat ja que no hi ha proves objectives d’aquest soroll. 

 

Estic a l’espera de com es van succeint els esdeveniments. 

Parlant amb el sotsinspector de la Policia quedem que hi farà una visita un 

agent de paisà. 

El dia 29 s’ha fet una nova inspecció, a la nit.  Hi han anat agents de paisà i 

tampoc han notat cap fressa que es pogués mesurar. 
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Posteriorment s’ha fet una nova visita al veí, comunicant-li la nova queixa i ha 

estat del tot obert a ensenyar de nou que les instal·lacions estan parades i que 

allà no s’hi treballa. 

 

 

Resolució/contesta 

 

Després de tantes visites per diferents persones: tècnics, regidor, agents (9 

visites) queda clar que no s’ha pogut valorar ni mesurar cap soroll provinent del 

veïnatge. 

 

A pesar de tot, el problema per a aquests senyors persisteix. 

Hi ha demanat un estudi a la Diputació que té aparells homologats. 

El tema queda obert. 
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Greuge 15 

 

Uns senyors es queixen que  se’ls cobren unes contribucions d’unes parcel·les 

incloses dintre d’un Pla Parcial no desenvolupat, en el carrer Joan Codina 

Vivet. Em comenten que se’ls cobra des de fa 12 o 13 anys. 

Demanen o bé que s’activi la reparcel·lació i posterior urbanització o, en contra, 

mentre estigui el tema aturat, no se’ls cobri aquesta contribució, al·legant que 

no hi ha cap servei instal·lat.  

 

Gestions 

Enviada comunicació a l’alcalde, em contesta que és un tema que s’està 

estudiant (avançar amb aquesta reparcel·lació), però que és millor que en 

parlem amb la secretària de l’Ajuntament. 

 

Resolució/contesta 

Els comunico als interessats a la vegada que queda pendent la visita amb la 

secretària. 

 

Expedient obert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

INTERMEDIACIONS i CONSULTES DIVERSES 
 

Hi ha hagut 20 consultes de diferents temes, i no ha estat necessari obrir un 

expedient específic per a cadascuna. 

 

1* Medi Ambient. Tema fums. 

 

2* Sancions de trànsit. 

 

3* Sol·licitud de canvi d’alumnes entre els diferents centres educatius de 

Manlleu. 

 

4*  Hospitalització després d’una intervenció en un centre privat. 

 

5*   Consultes per reclamar danys i perjudicis procedents d’una topada amb 

un animal. 

 

6*  Problemes entre un propietaris i un llogater pel pagament del lloguer. 

 

7* Orientació per anul·lar un aval bancari. 

 

8* Intervenció per parlar amb l’alcalde. 

 

9* Orientació per sol·licitar un aplaçament en el pagament d’una hipoteca. 
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ACTUACIONS D’OFICI 

 

Obstacles a les voreres 

PALS INDICATIUS O DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA COL·LOCATS AL MIG 

DE LES VORERES PER A VIANANTS. 

 

Als carrers de nou traçat, com són el carrer del Pont, carrer Sant Jordi, etc., es 

nota que hi ha un disseny ja pensat plenament per al vianant, que el protegeix 

de la circulació de vehicles i evita col·locar pals i senyals enmig de la vorera. 

També les voreres amples, tipus passeig de Sant Joan, avinguda de Roma, 

etc., tot i conviure-hi fanals, pals de senyalització i arbres, són suficients per 

passar o passejar-hi. Però és precisament a les voreres més estretes on 

aquests indicadors es posen sense tenir en compte que per allà hi passen 

vianants de tots tipus: carros d’anar a comprar, cotxes, cadires de rodes o 

simplement dues persones juntes. 

S’hi troben des de pals indicatius de circulació viària, fanals de l’enllumenat 

públic, fins a pals del telèfon que mai s’han retirat. En tots els casos, aquesta 

senyalització podria anar col·locada a les façanes de les cases i deixar la 

vorera neta d’obstacles. 

 

Segons les ordenances municipals és a l’Ajuntament a qui correspon vetllar 

perquè hi hagi aquestes vies lliures d’obstacles: 

 

SECCIÓ 2a.  

GENERAL DE VIA PÚBLICA  

Article 65  

Conservació i reparació de les vies públiques.  

1. Correspon a l’Ajuntament portar a terme els treballs de reparació i 

conservació de les vies públiques que són de titularitat municipal i dels 

elements que la conformen. Cap persona pot executar aquests treballs o 

qualssevol altres que comportin modificacions de la via pública o del seu 

mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’administració.  

2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer 

obres a la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun espai han 
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de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements 

afectats, utilitzant els mateixos materials o els que siguin indicats en cada 

cas pels serveis municipals. 

 

Article 69 

Instal·lació d’elements de mobiliari urbà.  

Els titulars de les finques limítrofs amb la via pública facilitaran la 

instal·lació de fanals, senyals de circulació o altres elements de mobiliari 

urbà sens perjudici de la reparació o compensació dels desperfectes que 

la seva instal·lació produeixi. 

 

Segurament que hi ha una normativa per instal·lar senyals indicatius a les vies 

públiques, però fa la sensació que qui tria el lloc és l’operari de torn que ha de 

col·locar el nou senyal i el col·loca sense tenir en compte que per allà hi 

circulen persones. 

Com a mostra, adjunto algunes fotos de senyals o pals col·locats de manera 

arbitrària ben al mig de la vorera. 

 

Sembla raonable, per al bé dels vianants, que som tots que des d’aquesta 

sindicatura s’actuï d’ofici per fer un suggeriment a l’Alcaldia i que pugui fer un 

informe dels fanals d’enllumenat, pals de telèfon per retirar i senyals diversos 

col·locats de manera obstructiva a les voreres dels carrers de Manlleu i que 

s’actuï en conseqüència, sobretot en els casos més flagrants, per deixar 

aquestes vies netes d’aquests obstacles. 
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DOCUMENTACIÓ 

 

LA QUALITAT DE L’AIRE A CATALUNYA 

 
3. Estat de la qualitat de l’aire per contaminants  
La qualitat de l’aire a Catalunya – Anuari 2015. Resum 33/49 
 
4. Estat de la qualitat d’Hidrocarburs aromàtics policíclics - HAP 
Què són? 
 
Els HAP són un grup de compostos que es caracteritzen per tenir dos o més 
anells aromàtics condensats. 
Un indicador de la presència dels HAP a l’atmosfera és el benzo(a)pirè (BaP), 
un compost orgànic format per cinc anells que es troba en el material particulat 
fi. El BaP és l’únic HAP que té objectiu de qualitat de l’aire. Les propietats 
semivolàtils d’alguns HAP fan que mostrin una gran mobilitat a través del medi 
ambient, de manera que es distribueixen entre l’aire, el sòl i l’aigua. Es 
mesuren amb mètodes manuals a partir de les mostres de PM10 i, per tant, les 
dades que n’obtenim són diàries. Els resultats s’expressen en ng/m3. 
 
D’on venen? Com afecta la salut? 
Aquests compostos provenen principalment de cinc fonts: de l’àmbit domèstic, 
del trànsit, de la indústria, del sector agrícola i de la naturalesa. La relativa 
importància de cada una depèn de les diferents regulacions legislatives i del 
desenvolupament econòmic. 
El BaP és carcinogen per als humans segons l’Agència Internacional per a la 
Recerca sobre Càncer (International Agency for Research on Cancer, IARC).1 
 
Quins són els objectius de qualitat de l’aire? Quina és la tendència? 
Base temporal Valor 
Valor objectiu del BaP per a la protecció de la salut 
1 any 1 ng/m3 
Font: Reial decret 102/2011 
A Europa es disposa des de l’any 2007 d’un nombre limitat d’estacions. Des 
que es va començar a mesurar fins al 2011, la mitjana anual es va anar 
incrementant, tot i que es va observar una petita disminució entre el 2010 i el 
2011. 
1- Informació avalada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
En referència al Benzo(a)pirè, s’ha superat el valor objectiu anual a la Zona 
de Qualitat de l’Aire 6 (Plana de Vic), mentre que l’any anterior no es va 
superar. Durant l’any 2015 s’observa, en general, un lleuger increment dels 
nivells del 2015 respecte al 2014. 
 
A les zones on no es disposa de mesuraments d’aquest contaminant, la qualitat 
de l’aire s’ha estimat d’acord amb els inventaris d’emissió, les condicions de 
dispersió atmosfèrica de la zona i l’equivalència amb els nivells d’immissió 
d’altres zones. 
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El Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, estableix que per tal d’avaluar la 
contribució del benzo(a)pirè a l’aire ambient, s’han de mesurar també els 
següents compostos: 
� benzo(a)antracè 
� benzo(b)fluorantè 
� benzo(j)fluorantè 
� benzo(k)fluorantè 
� indè(1,2,3-cd)pirè 
� dibenzo(a,h)antracè 
 
3. Estat de la qualitat de l’aire per contaminants 
La qualitat de l’aire a Catalunya – Anuari 2015. Resum 34/49 
 
4. Estat de la qualitat d’Hidrocarburs aromàtics policíclics – HAP 
 
Per tant, a la XVPCA, al mateix temps que es determina el benzo(a)pirè, es 
determinen aquests altres hidrocarburs aromàtics policíclics, tot i que la 
normativa no especifica cap objectiu de qualitat de l’aire per a ells. A més a 
més, també s’analitzen el pirè, el crisè i el benzo(g,h,i) perilè. 
En comparació amb l’any 2014, l’any 2015 s’observa un cert increment de les 
concentracions de tots aquests compostos, a totes les estacions. 
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Hidrocarburs aromàtics policíclics – Benzo(a)pirè 
La qualitat de l’aire a Catalunya – Anuari 2015. ANNEXOS 8/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vegeu informe complet: 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/
qualitat_de_laire/avaluacio/balancos_i_informes/documentos/La-qualitat-de-
laire-a-Catalunya-Anuari-2015-Resum-i-Annexos_definitiu.pdf  
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LOCAL OMBUDSMAN INTERNATIONAL CONGRESS. 

Declaració de Girona 

Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de 
compartir reflexions, coneixements i experiències al voltant dels continguts 
proposats al Congrés, volem fer constar la següent: 
 
DECLARACIÓ 
Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i 
continguts de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - 
Saint Denis, de 18 de maig de 2000, en relació al valor i al paper determinant 
que avui tenen les ciutats en la garantia del projecte de vida i de benestar de 
les persones fonamentat en el respecte dels seus drets. 
Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, 
que tots els poders públics són responsables de la seva garantia i que el seu 
reconeixement i els mecanismes d’aplicació i protecció són encara insuficients, 
especialment aquells que es vinculen als drets socials, econòmics i culturals. 
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i 
normatives internacionals de protecció dels drets de les persones, tenen en els 
habitants de les ciutats l’expressió més propera i directa. 
Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la 
garantia dels Drets Humans per a tots els habitants sense exclusió a fi de 
promoure els valors de cohesió social i de protecció dels més vulnerables. 
I defensors dels valors que promouen la dignitat de l’ésser humà, la democràcia 
local i el dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de 
vida de la persona, de comú acord i com a defensors locals assumim els 
següents compromisos que sorgeixen del nostre propi lema del congrés: 
pensem globalment, defensem localment. 
 
I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE 
CONTEXT. 
Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, i l’àmbit 
on essencialment es viuen els problemes, les esperances, els fracassos i la 
recerca de solucions per a la convivència social. També són els primers que 
constaten els efectes que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors 
democràtics. És des d’aquesta proximitat que gestionen i cerquen alternatives 
efectives per atenuar els efectes de la crisi entre la ciutadania i, especialment, 
la més vulnerable. 
En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents 
dificultats de resposta per part de les administracions, considerem 
imprescindible recuperar i renovar un nou contracte social que pugui 
reconciliar les nostres societats amb els valors de la igualtat, l’equitat, 
l’ètica i la democràcia. I en el procés per aconseguir aquest objectiu, 
reivindiquem el paper resilient de les defensories com una de les institucions 
bàsiques per a promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de fer 
que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment 
de tots els drets inherents a la dignitat humana. 
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Som conscients de l’augment de les desigualtats al món i del repte que suposa 
poder actuar proactivament per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la 
important retallada dels drets socials que la crisi provoca a moltes de les 
nostres societats i que pateixen especialment les persones més vulnerables. 
Des de l’evidència que totes aquestes desigualtats vulneren l’esperit, els valors 
i els continguts de tot el nostre marc jurídic i del paper de control i supervisió 
que assumim les defensories locals, afirmem que treballem per aconseguir 
que els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i 
compliment efectiu de tots aquests drets. 
 
II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER 
Les funcions de les defensories locals són: 
- Supervisar l’activitat de l’administració, mediant entre la ciutadania i 
l’administració municipal amb resiliència. 
- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la 
qualitat dels serveis públics en l'àmbit de les seves competències. 
- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i 
interessos. 
La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la 
defensa i protecció dels drets de les persones en les seves relacions amb 
les administracions locals i els organismes que en depenen dins d’un marc de 
col·laboració i responsabilitat cívica. 
La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, 
és una institució necessària per a promoure els Drets Humans, el bon 
govern, la transparència i la bona administració des de la proximitat. 
En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local 
com un mecanisme bàsic de democràcia i de participació a la ciutat, d’acord 
amb unes condicions indispensables per garantir el prestigi, l’eficàcia i la 
legitimitat de les persones que n’ostenten la representació i que són:  
1.- Mandat democràtic. 
2.- Independència, objectivitat i equitat. 
3.- Mitjans suficients. 
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en 
l'exercici de les seves funcions. 
Entenem la defensoria local com: 
- una institució fonamental del sistema democràtic. 
- un vincle d'unió entre l’administració i les necessitats d’una ciutadania diversa, 
que millori els serveis i la qualitat de vida de les persones. 
- una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora de 
decisions des de l’equitat, factors que són sinònims de qualitat democràtica. 
En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que 
afavoreixin la implicació de les entitats i de la ciutadania. 
La posició estratègica de les defensories locals ha d’afavorir que les 
polítiques de benestar social donin la major cobertura possible a les 
necessitats de les persones des d’un respecte exigent als seus drets 
econòmics, socials i culturals així com als nous drets emergents. 
Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i l’adopció de propostes 
concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l’àmbit local. 
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III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA 
 
Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és 
fonamental implantar la institució de la defensoria local, en coherència 
amb el principi de subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la 
ciutadania en les queixes, reclamacions i suggeriments a l’administració. 
Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o 
conflictes entre administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint 
la responsabilitat de corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions, 
quan són identificats pels ombudsman, per facilitar la vida de les persones. 
Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita 
disposar d’un marc legal clar i explícit que defineixi les funcions de la 
institució, la capacitat d’actuació i que li garanteixi els recursos necessaris per 
al seu funcionament. 
Des d’aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un 
compromís ferm per a la millora del marc legal de la institució per tal de 
promoure el seu desenvolupament i generalització. 
 
IV- COOPERAR GLOBALMENT POT TENIR IMPACTE LOCALMENT: 
COMPROMISOS POST-CONGRÉS. 
 
La convocatòria i celebració d’aquest Congrés internacional de defensors locals 
ens ha permès establir vincles més directes entre les defensories, intercanviar 
informació, conèixer realitats diverses i les propostes d’actuacions i accions que 
desenvolupen les defensories ajustades a aquesta mateixa diversitat. També 
(ens) ha permès constatar com aquest marc de cooperació global, entre les 
defensories locals de territoris i realitats diverses, pot tenir impactes locals 
concrets en cadascun dels nostres pobles i ciutats. 
Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un 
major suport institucional per part de les administracions que faciliti a les 
defensories (poder) assolir una millor capacitat de protecció i defensa dels 
Drets Humans, promocionar la implantació i extensió de la institució als 
municipis que encara no l’han creat i donar major visibilitat pública a la seva 
tasca. 
I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem 
començat a Girona concretem els següents compromisos: 
1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem 
crear un grup de treball internacional de defensories locals amb l’encàrrec 
d’elaborar una proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu. 
2.- Instar a l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI), a la Federació 
Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO) i a l’Institut Europeo de l’Ombudsman 
(IEO) la reactivació i promoció de l’espai propi de les defensories locals. 
Amb aquest objectiu deleguem a aquest mateix grup de treball per que 
assumeixin la representació i interlocució dels defensors locals davant 
d’aquestes organitzacions. 
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3.- Perquè tot el que ha significat –i significa– fins avui mateix la Carta de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat sigui per les defensories un 
instrument útil i un eix bàsic, fonament i marc d’aplicació, extensió i compliment 
dels Drets Humans cal treballar per l’evolució, revisió i actualització dels 
seus continguts de forma que s’adeqüi a la realitat social actual de les 
ciutats, a les noves realitats i desafiaments dels drets emergents amb una visió 
global i universal del que ha de ser el reconeixement dels drets. 
En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses 
entitats i institucions que treballen actualment amb aquest objectiu, com són, la 
Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals¹ i, especialment la 
Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans². 
1 https://www.uclg.org/es/home  
2 http://www.uclg-cisdp.org/es/home  
4.- I amb l’objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi, 
creixement i treball entre les defensories locals ens manifestem disposats a 
col·laborar i a participar en futures convocatòries que donin continuïtat a aquest 
Congrés Internacional de Defensors Locals a fi i efecte de mantenir vigent el 
nostre compromís amb la ciutadania i la institució: 
 
Drets Humans 
pensem globalment, defensem localment 
 
Girona, 25 de novembre de 2016 
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RESUM DE LES ACTUACIONS ANY 2015/2016

Presencial 16
Telèfon 3
e-mail 6
Altres (correu i fax) 0
Ofici 2

TOTAL 27

Home 12
Dona 13
Col·lectiu 0
Ofici 2

TOTAL 27

20
TOTAL CONSULTES 20

Defensor del Pueblo 0
Síndic de Greuges de Catalunya 2
Altres defensors 2
Altres derivacions 2

TOTAL DERIVADES 6
Mediació - Solució amistosa 4

Acceptada total 4
Acceptada parcialment 4
NO acceptada 1
Pendent de Resposta 3

Desestimades 4
Arxivades per desistiment 0
En tràmit 4

NO admesa 0
TOTAL QUEIXES 24

Acceptada 1
Acceptada parcial 0
No acceptada 1
Pendent de resposta 0

Arxivada sense recomanació 0
En tràmit 0

TOTAL OFICI 2

TOTAL ACTUACIONS 52

11. Impostos 4
12. Sancions 3
13. Responsabilitat patrimonial 1
14. Altres 0

TOTAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 8
21. Activitat econòmica / comerç  / mercat 0
22. Medi ambient / soroll 6
23. Obres / disciplina urbanistica 1
24. Llicències activitats 0
25. Seguretat ciutadana 6
26. Habitatge 0
27. Manteniment i movilitat via pública 0
28. Altres 1

TOTAL TERRITORI 14
31. Consum 0
32. Cultura / educació / esports 2
33. Salut pública 1
34. Serveis socials 0
35. Participació, atenció i rel. amb la ciutadania 3
36. Altres 0

TOTAL SERVEIS A LES PERSONES 6

TOTAL QUEIXES i ACTUACIONS D'OFICI 28
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