
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe 2020 
 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
EMD VALLDOREIX 

  



 

 2 / 33 

1. Consideracions generals 
1.1  Principis aplicables al síndic municipal de greuges  
1.2  Característiques del síndic municipal de greuges 
1.3  La funció del Síndic 

 
2. Objectius  

2.1  Estat d’acompliment dels objectius anuals 2019 
2.2  Objectius 2020 

 
3. Dades de l’activitat 

3.1  Com s’inicien les actuacions 
3.2  Comparativa any 2019 amb 2020 
3.3  Actuacions de queixa i d’assessorament  
3.4  Àmbits amb els que estan relacionats els assessorament 

 
4.   Anàlisi i estudi de les queixes rebudes 

4.1 Distribució de les queixes per barris 
4.2 Queixes estudiades admeses i no admeses 
4.3 Situació dels expedients de queixes admeses 
4.4 Distribució de queixes admeses per temàtica 
4.5 Queixes traslladades a altres síndics 
4.6 Actuacions d’ofici i recomanacions 

4.6.1 Actuació d’ofici 01/2020 - Ordenança de terrasses 
4.6.2 Actuació d’ofici 02/2020 - Assistència Mútua de Terrassa 
4.6.3 Actuació d’ofici 03/2020 - Canals de comunicació de l’ajuntament amb la ciutadania 
4.6.4 Actuació d’ofici 04/2020 - Consideracions i recomanacions sobre l'Anella de Mobilitat Verda 

  
5.   Àmbits amb els que estan relacionats els assessoraments 
 
6.  Altres activitats 

6.1 Jornades del síndic 
 

7. Rendició de comptes 
 
 



 

 3 / 33 

8. Fòrum SD 
 
9. Comunicació 

9.1  Xarxes socials 
9.2  Entrevistes, noticies i articles d’opinió  

 
10.  Valoracions finals 

10.1 Situació de pandèmia Covid-19 
10.2 Valoració de les queixes 
10.3 Tribut metropolità de l’AMB 
10.4 Tramitació d’expedients 
10.5 Organització oficina 
10.6 Jubilació del síndic 
10.7 Reglament i protocol  

  

 
  



 

 4 / 33 

1.  Consideracions generals 
 
Aquest document conté la presentació de les activitats realitzades pel síndic de greuges de Sant Cugat durant l’any 2020.  
 
1.1 Principis aplicables al síndic municipal de greuges 
 
D’acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 8/1987, de 15 d'abril "El municipi és la base de l'organització territorial 
i l'element principal de la participació ciutadana en els assumptes públics" i en el seu article 46 s’identifiquen les regles de 
l’organització municipal, que poden incloure amb caràcter complementari «el síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el 
ple per majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal», com és el cas de Sant Cugat i de 42 altres municipis catalans. 
 
D’altra banda, i segons la Carta europea de protecció dels drets humans a la ciutat, redactada a Saint-Denis, el maig de 2000, 
assumint els termes de la Carta Europea d'Autonomia Local, segons els quals cal fer l'administració municipal més eficaç i més 
propera al ciutadà, i seguint les recomanacions del Compromís de Barcelona, signat l’octubre de 1998 per les ciutats que van 
participar en la Conferència Europea “Ciutats pels Drets Humans”, de millorar l'espai públic col·lectiu per a tots els ciutadans i 
ciutadanes, sense distinció de cap tipus, s’enuncia que "És a la ciutat que els drets troben les condicions per a una democràcia de 
proximitat".  
 
Així mateix, la Comissió Europea per a la Democràcia a través del Dret - “Comissió de Venècia” reconeix que actualment més 
de 140 estats tenen institucions d’ombudsman a nivell nacional, regional o local, amb diferents procediments i competències. Aquesta 
Comissió va adoptar els denominat Principis de Venècia (març de 2019) sobre la protecció i la promoció de la institució del Síndic 
de Greuges. Gairebé tots aquests principis són aplicables a la figura del síndic local i són absolutament congruents amb el reglament 
i les normatives aplicades als síndics locals de Catalunya i en particular al síndic de Sant Cugat. Les resolucions de la Comissió de 
Venècia no són vinculants, cosa que no les priva de gran valor donada l’autoritat moral del Consell d’Europa. 
 
Per tot l’anterior, els dos grans principis d’acció que guien les actuacions del síndic local són:  
 

 Equitat: Més enllà de l’estricta aplicació del Dret, el principi d’equitat és l’adaptació de la norma legal general a les 
particularitats de cada cas, per tal d’evitar una interpretació rígida de preceptes legals. 

 Proximitat: D’acord amb el principi de subsidiarietat de la Unió Europea, que disposa que un assumpte ha de ser resolt per 
l'autoritat (normativa, política o econòmica) més propera a l'objecte del problema. 
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1.2 Característiques del síndic municipal de greuges 
 

Les característiques que defineixen les actuacions del síndic municipal de greuges són les següents:  

 Independència: respecte a procediments i calendaris electorals, i disposant d’una estructura que permeti l’autogestió 
econòmica, amb exigència de rendició periòdica de comptes. 

 
 Imparcialitat: neutralitat en l'exercici de funcions, sense tendència, biaix ni tractament diferencial, amb identificació de 

potencials conflictes d’interès i un amb sistema d’incompatibilitats.  
 

 Objectivitat: respecte d’elements externs, sense influència d’una situació perifèrica en les 
seves actuacions. 

 
 Proximitat: que es deriva del principi de subsidiarietat i és la característica diferencial del 

síndic local respecte a d’altres ombudsmen, defensors o síndics de caràcter més general. 
 

L'experiència demostra que les sindicatures locals són una resposta eficaç a la creixent 
tendència a buscar mecanismes que millorin la protecció dels ciutadans davant l'administració. 
 
1.3 La funció del síndic 
 

El síndic municipal de greuges de Sant Cugat té la funció de defensar les llibertats públiques i els 
drets fonamentals dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar l’activitat de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i la de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, per a una bona administració i bon govern al municipi.  
 
Els Drets de proximitat es concreten en: 

 Serveis públics transparents i eficients 
 Protecció de grups vulnerables 
 Dret a la vida privada i familiar 
 Dret a l’educació, salut pública i suport a la dependència 
 Protecció ambiental 
 Participació política 
 Cooperació i solidaritat municipal 
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La funció del síndic de greuges es concreta en els següents deures d’actuació:  

 Examinar i resoldre les queixes presentades pels ciutadans, després d’una reclamació prèvia a l’Ajuntament. 
 Respondre a consultes i assessorar els ciutadans evitant duplicar l’actuació corresponent als serveis municipals. 
 Assegurar-se que l’administració resol expressament, en temps i forma, les sol·licituds adreçades a ella. 
 Realitzar una acció de desviació (derivació) quan una qüestió concreta no recaigui en la seva competència. 
 Fer recomanacions a l’administració municipal. 
 Actuar d’ofici preparant informes específics destinats a corregir les ineficiències de l’administració local. 

 
 

2. Objectius  
 
2.1 Estat d’acompliment dels objectius anuals 2020 
 

Els objectius estratègics pel 2020 han estat dos, consolidar la institució i augmentar la qualitat del servei al ciutadà.  

Dins d’aquests objectius estratègics ens vàrem marcar els següents objectius operatius:  

 En l’objectiu estratègic de consolidar la institució:  

o Disposar de suport jurídic permanent a l’oficina del síndic, independent de l’assessoria jurídica de l’Ajuntament  

o Treballar per ampliar l’organització de la institució, per tal de realitzar de forma efectiva les funcions de supervisió de 
l’administració  

o Incrementar la presencia de la institució en els diferents òrgans de gestió municipal  

o Actualitzar el reglament i el protocol de relacions entre el Síndic de greuges i l’Ajuntament  
 

 En l’objectiu estratègic de millorar la qualitat de servei al ciutadà:  

o Utilitzar el nou procediment AUPAC per controlar els terminis de resposta de l’administració  

o Utilitzar el nou procediment AUPAC per millorar el temps de resposta al ciutadà  

o Utilitzar el nou procediment AUPAC per informar regularment al ciutadà del seguiment del seu expedient  

o Redissenyar determinats aspecte o funcionalitats del procediment, per tal d’adaptar-lo a les necessites de la institució  

o Actualitzar la Carta de Serveis al ciutadà amb indicadors de qualitat Continuar la presencia als districtes i apropar 
puntualment l’oficina del síndic a altres barris del municipi  

o Estudiar la incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible - ODS - a la nostra realitat  
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Addicionalment, vàrem plantejar-nos uns objectius d’actuacions exteriors: 

- Incrementar la presencia del síndic en les activitats de les escoles i instituts  

- Visitar de forma regular els centres salut d’atenció primària  

- Informar de temes del seu interès als usuaris dels casals d’avis  

- Continuar la participació activa amb el FòrumSD  

- Organitzar xerrades monogràfiques sobre temes d’actualitat  

 
La situació excepcional de l’any 2020, marcada per la pandèmia Covid-19 i els confinaments i les dificultats de mobilitat, han fet que 
l’acompliment dels objectius 2020 hagi estat desigual. 
 
Pel que fa als objectius de consolidar la institució, hem de dir que:  

- No hem avançat en la resposta municipal a la demanda de disposar de suport jurídic permanent a l’oficina del síndic, 
independent de l’assessoria jurídica de l’Ajuntament, i sembla que aquest objectiu és encara lluny de ser aconseguit. 

- L’oficina va incorporar una tercera persona a finals del 2019, a plena satisfacció, i durant el 2020 l’organització de la institució 
no s’ha modificat, de manera que podem realitzar de forma plenament efectiva l’atenció al ciutadà, però no hem pogut 
aprofundir en les funcions proactives de supervisió de l’administració. 

- El síndic ha participat activament en les taules de treball d’habitatge, mobilitat i tribut metropolità, i en la mesura de la 
disponibilitat, en els consells de barri. 

- I que, malgrat que el síndic va presentar a abril de 2020 una proposta d’actualització de reglament i el protocol de relacions 
entre el síndic de greuges i l’ajuntament, aquest ajuntament no ha estudiat encara aquesta proposta i no s’ha avançat gens 
en el tema. 

 
Pel que fa als objectius de millorar la qualitat de servei al ciutadà, hem de dir que hem rebut total suport del servei d’informació 
corporativa de l’ajuntament, i en particular de la Sra. Engràcia Alcaide, per redissenyar determinats aspectes o funcionalitats del 
procediment AUPAC i altres eines per tal d’adaptar-lo a les necessites de la institució, el que ens permet, tal i com preteníem, 

- Controlar els terminis de resposta de l’administració  

- Millorar el temps de resposta al ciutadà 

- Informar regularment al ciutadà del seguiment del seu expedient 
 



 

 8 / 33 

Pel que fa a la Carta de Serveis, aquesta sols compromet al síndic amb la ciutadania, però està lligada al Reglament i Protocol per 
fer concordar els terminis de resposta, pel que seria desitjable aprovar-la posteriorment a aquests, però donat el retard acumulat, no 
podem esperar massa més i la publicarem en breu. La nova Carta de Serveis incorpora indicadors de qualitat, tal com ha estat 
previst. 
 
Pel que fa a la presència de l’oficina del síndic als districtes i a altres barris del municipi, les dificultats de mobilitat derivades de la 
Covid-19 han causat l’incompliment d’aquest objectiu, si bé, de manera puntual, amb reunions concertades, s’ha continuat amb certa 
presència a barris i districtes. 
 
Pel que fa a la sostenibilitat de l’activitat del síndic, hem iniciat l’estudi del objectius de desenvolupament sostenible - ODS - a la 
carta de serveis, i cal reconèixer que ens queda encara molt camí per recórrer. 
 
Quant als objectius que ens havíem marcat d’actuacions exteriors, per tal de consolidar la institució, degut a les restriccions de 
mobilitat derivades de la Covid-19, s’han anul·lat els actes i visites del síndic a escoles i instituts i les visites a centres de salut 
d’atenció primària i als casals d’avis.  
 
Cal destacar, però, la participació activa del síndic i del personal de l’oficina en activitats del FòrumSD i l’organització de les jornades 
del síndic, que s’han realitzat de forma telemàtica. 
 
 
2.2 Objectius 2021 
 
Els objectius pel 2021 mantenen les mateixes línies estratègiques que el 2020, consolidar la institució i augmentar la qualitat del 
servei al ciutadà.  
 

 En l’objectiu estratègic de consolidar la institució, mantenim els següents objectius operatius:  

o Disposar de suport jurídic permanent a l’oficina del síndic, independent de l’assessoria jurídica de l’Ajuntament.   

o Actualitzar el reglament i el protocol de relacions entre el Síndic de greuges i l’Ajuntament.  

o Continuar la participació activa en el FòrumSD. 
 

 En l’objectiu estratègic de millorar la qualitat de servei al ciutadà ens proposem els següents objectius operatius:  

o Actualitzar la Carta de Serveis al ciutadà amb indicadors de qualitat.  
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o Continuar la presencia als districtes i apropar puntualment l’oficina del síndic a altres barris del municipi, sempre que la 
situació sanitària ho permeti. 

o Incrementar la presencia del síndic en les activitats de les escoles i instituts, sempre que la situació sanitària ho permeti.  

o Visitar de forma regular els centres salut d’atenció primària, sempre que la situació sanitària ho permeti.  

o Visitar les residències de gent gran, centres de dia i casals d’avis del municipi, sempre que la situació sanitària ho permeti. 

o Organitzar al menys una «jornada del síndic» amb temes d’interès general i de defensa dels drets. 

o Incorporar els objectius de desenvolupament sostenible - ODS - a la nostra realitat. 

 
 
3. Dades de l’activitat 
 
Durant l’any 2020 s’han realitzat un total de  245 actuacions,  amb 147 queixes i 98 assessoraments. 
 
 
3.1 Com s’inicien les actuacions  
 

Malgrat els confinaments i les dificultats de mobilitat, encara les actuacions s’han iniciat majoritàriament de forma presencial, si bé 
els altres canals han augmentat significativament respecte a l’any anterior, i sobretot les reclamacions via web.  
 

 
Presencialment  

 
Per telèfon  

 
Per correu electrònic  

 
Via web     D’ofici 

Total 
actuacions 

96   59  28     58 4 245 
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146
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Any 2020 Any 2019

3.2 Comparativa any 2019 amb 2020 
 

A causa de la situació excepcional derivada de la pandèmia Covid-19, l’any 2020 s’han realitzat 68 actuacions menys que l’any 2019, 
el que representa una disminució del 21,73%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Actuacions de queixa i d’assessorament  
 
Les intervencions del síndic poden ser d’atenció a queixes dels ciutadans, en temes de la seva competència, o d’assessorament 
on s’acompanya al ciutadà i se’l dirigeix a altres serveis municipals o a altres organismes. 
 

 
  Queixes 

 
 Assessoraments Total actuacions 

147        98                        245 
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Nucli urbà 
08172; 62

Nucli urbà 
08173; 31Nucli urbà 08174; 7

Valldoreix; 7

Mira-sol; 13

Les Planes; 3

La Floresta; 6

Fora de Sant Cugat; 8

Manca de dades; 6

Actuacions ofici; 4

Queixes per districte

4.  Anàlisi i estudi de les queixes rebudes 
 
4.1 Distribució de les queixes per barris 
 
La distribució de les queixes segons el districte postal de la persona que presenta la queixa és la següent: 
        
 
                                                      
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sant 
Cugat 

Nucli urbà 08172 62 42,18% 

Nucli urbà 08173 31 21,09% 

Nucli urbà 08174 7 4,76% 

Valldoreix 7 4,76% 

Mira-sol 13 8,84% 

Les Planes 3 2,04% 

La Floresta 6 4,08% 

Fora de Sant Cugat 8 5,44% 

Manca de dades 6 4,08% 

Actuacions ofici 4 2,72% 

Total 147 100,00% 
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4.2 Queixes estudiades admeses i no admeses 
 

Les queixes presentades són estudiades i valorades pel síndic que resol si poden ser admeses o no. Els motius principals de la no 
admissió de les queixes són no haver iniciat o esgotat la via administrativa, o quan la valoració del síndic no aconsella seguir amb el 
procediment. En tots els casos es valora la queixa del ciutadà i se l’informa i acompanya en els tràmits a seguir en la presentació de 
la queixa a l’administració corresponent, si s’escau.  
 

 

Queixes estudiades i 
admeses 

 

Queixes estudiades i no admeses  Total queixes 

 81  66 147 
 
 
De les 147 queixes rebudes, se n’han estimat 81, i s’ha obert un expedient per a cada una d’elles. Aquests expedients generen un 
intercanvi d’informació entre l’oficina del síndic i l’ajuntament, i en concret, s’han generat 181 documents de peticions a l’ajuntament 
entre peticions d’informe inicials, requeriments de resposta, desacord amb la resposta rebuda o ampliació de la informació. 
 
 
4.3 Situació dels expedients de queixes admeses 
 
La situació de resolució dels expedients presentats a l’administració és la següent:  
 

Resolució 
favorable 

Resolució 
desfavorable 

(l’administració ha 
actuat 

correctament)  

En tràmit 
Traslladats al 

Síndic de Greuges 
de Catalunya 

Traslladats a un 
altre Síndic  

TOTAL 

31 16 18 15 1 81 
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D’acord amb el protocol vigent de funcionament entre l’Ajuntament i el síndic de Greuges municipal, l’ajuntament ha de contestar les 
sol·licituds del síndic per escrit i en el termini de quinze dies hàbils. Malauradament, aquests terminis moltes vegades no es 
compleixen, i el síndic envia requeriments de resposta com a recordatori. En alguns casos, cal enviar diversos requeriments. 
 

- En 9 expedients s’han fet fins a 4 requeriments de resposta 
- En 14 expedients s’ha fet un 3r requeriment de resposta 
- En 24 expedients s’ha fet el 2n requeriment de resposta  
- En 40 expedients s’ha fet un primer requeriment de resposta. 

 
De l’observació que un nombre considerable de queixes presentades en aquesta institució són per la manca de resposta de 
l’administració a les seves sol·licituds, hem d’entendre que tampoc s’estan complint els terminis que estableix el procediment 
administratiu per a la resposta al ciutadà. 
 
En alguns casos, i davant les reiterades peticions de resposta per part de la nostra oficina, com és la nostra obligació segons el 
reglament que ens habilita, la resposta que obtenim està desproveïda de sentit ja que les circumstàncies que l’han provocada no 
existeixen o han canviat.  
 
En altres casos l’administració ens respon que no tenen recursos humans suficients per resoldre un expedient, i inclús per respondre 
a un recurs de reposició presentat pel ciutadà, i li comuniquen que sempre pot presentar un contenciós administratiu contra 
l’ajuntament. Això crea una indefensió al ciutadà, ja que ha d’entendre desestimada la seva sol·licitud sense que l’administració hagi 
entrat al fons de l’assumpte i quan hi ha la possibilitat que la resolució hagués estat favorable als seus interessos.  
 
Per tot l’anterior, el síndic es posa disposició de l’administració per treballar en la cerca de solucions o almenys apaivagar aquestes 
deficiències.  
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4.4 Distribució de queixes admeses per temàtica 
 

 
Per temàtica, de les 81 queixes admeses, 48 queixes corresponen a serveis territorials, 19 queixes corresponen a serveis a les 
persones, i 14 queixes corresponen a l’administració general.  
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4.5 Queixes traslladades a altres síndics 
 
Les queixes traslladades al síndic de Greuges de Catalunya han estat: 
 

- 2 queixes d’una mateixa família demanant que es tanqués un expedient obert a la DGAIA. 

- 4 queixes de residències que havien sol·licitat els corresponents trasllats dels expedients de dependència per canvi de domicili 
i no ho havien rebut, impossibilitant la tramitació de la prestació econòmica vinculada de 4 residents.  

- 1 queixa d’una residència del municipi per desacord amb la gestió de la Covid-19 durant l’estat d’alarma, i les deficiències 
detectades. 

- 2 queixes de residències, 1 per no disposar de l’oxigen necessari a les habitacions, i 1 pel mal funcionament de l’aire condicionat 
del centre.  

- 1 queixa per la manca de resposta d’un expedient de grau de discapacitat del CAD. 

- 2 queixes de persones del col·lectiu TEEI (Tècniques Especialistes en Educació Infantil) que estan en desacord amb la decisió 
presa pel Departament d'Educació en referència a aquest col·lectiu. 

- 1 queixa pels problemes de reclamar una modificació de l’ERTO per incloure als fills a càrrec.  

- 1 queixa per la situació dels presos i personal de la penitenciària de “quatre camins”. 

- 1 queixa relativa al cobrament d’una quota urbanística.  

 
Les queixes traslladades a altres síndics han estat:  
 
- 1 queixa a la síndica de Terrassa per sancions per incompliment de l’ordenança de convivència 

ciutadana. 
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4.6 Actuacions d’ofici i recomanacions 
 
El síndic de Sant Cugat ha presentat 4 actuacions d’ofici durant el 2020, amb diferents demandes, propostes o recomanacions. 
 
4.6.1 Actuació d’ofici 01/2020 - Ordenança de terrasses  

El síndic recorda en aquesta actuació que l’ordenança de terrasses està pendent des de l’any 2016. En els anys 2018 i 2019 el 

consistori ha declarat la seva voluntat d’aprovació públicament. En data d’aquesta actuació d’ofici no s’havia produït l’aprovació, 

només se’ns havia facilitat un esborrany, i se sol·licita conèixer si l’equip de govern actual manté la voluntat d’aprovació de la 

nova ordenança de terrasses, compromís de l’anterior consistori, i previsió de la seva aprovació.    

Resposta de l’administració: 

En aquest sentit val a dir que l’actual equip de govern té la intenció de treballar tot el que fa referència a la Via Pública i 

l’ordenança reguladora de les terrasses, en el marc de la convivència ciutadana. En aquests moments tan complicats deguts a 

la situació de la COVID-19 que ha comportat una alteració global de tots els usos a la Via Pública, amb constants paràmetres 

de regulació del funcionament de la ciutat i sobretot pel que fa a la disposició de terrasses, ara més que mai cal disposar d’una 

regulació actualitzada que garanteixi aquesta convivència. Així es preveu que aquest 2021 es pugui fer la seva aprovació 

definitiva. 
F_GRA 

_CAPS 

4.6.2 Actuació d’ofici 02/2020 - Assistència Mútua de Terrassa 

El síndic comunica en aquesta actuació la relació dels expedients oberts per queixes presentades respecte a l’assistència de 
la Mútua de Terrassa i considera que l’atenció sanitària pública que reben els ciutadans de Sant Cugat per part d’una entitat 
privada concessionària del servei per part del CatSalut és manifestament millorable, i sol·licita a l’Ajuntament de Sant Cugat un 
posicionament davant del CatSalut per: 
 

1. Exigir a Mútua de Terrassa, la reobertura immediata dels consultoris de La Floresta i Les Planes. 

2. Exigir a Mútua de Terrassa, la dotació complerta d’especialistes als CAP de Sant Cugat en un termini raonable, no superior 
a sis mesos. 

3. Exigir a Mútua de Terrassa, un redimensionat immediat i permanent dels serveis d’urgències hospitalàries, més enllà del 
pic transitori que hagi pogut produir-se o es pugui tornar a produir, per causa de la Covid-19. 

4. Treballar per disposar a Sant Cugat d’un hospital de referència de major proximitat. 
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Resposta de l’administració:  

L’ajuntament ha respost al punt 1 comunicant-li al síndic les reunions mantingudes amb els responsables de la Mútua de 

Terrassa, de CatSalut i dels CAP del municipi, on es contesta parcialment a les preguntes formulades. Es comunica que els 

consultoris de La Floresta i Les Planes no s’obririen de moment (encara no ho estan, només tenen servei d’infermeria un cop a 

la setmana) i s’exposen les mesures adoptades pel consistori quant a autobusos, desviament de línies telefòniques i altres 

canvis, per afavorir els desplaçaments a Valldoreix i les consultes per telèfon.  

La resposta no fa referència als punts 2,3 i 4 de la sol·licitud del síndic. 

 

 

4.6.3 Actuació d’ofici 03/2020 - Canals de comunicació de l'ajuntament amb la ciutadania 

Aquesta actuació és continuïtat de l’actuació d’ofici 05/2018, de la que vam reclamar resposta en l’actuació d’ofici 01/2019 (de 

seguiment d’actuacions de l’any anterior sense resposta). La resposta rebuda amb posterioritat no especificava clarament les 

respostes a les peticions formulades i per tant, en la nova actuació d’ofici el 2020, el síndic demana si s’han tingut en compte 

els 4 suggeriments referits anteriorment per a cadascun dels canals de comunicació: 

1. La forma de l’acusament de rebut 

2. La identificació de número de referència, amb data d’entrada 

3. La forma i canal de la resposta en cada cas, 

4. El termini compromès de primera resposta. 

 

I per últim saber com arriba aquesta informació a la ciutadania. 

Resposta de l’administració: 

La Cap de servei d’atenció ciutadana ha emès un informe complet dels diferents canals de comunicació amb l’ajuntament així 

com els acusaments de rebut, sigui pel registre d’entrada o per l’aplicatiu ulls de la ciutat. No s’especifica el termini de resposta 

a les peticions de la ciutadania, per tant mantenint obert aquest expedient i demanarem aquesta informació que pertany al 

procediment administratiu i ha de complir els terminis establerts.  
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Respecte a les comunicacions dels ciutadans mitjançant els canals informals com correus als regidors o al departament de 

comunicació així com a les xarxes socials, l’ajuntament no té obligació de respondre, però ens comunica la voluntat de fer-ho 

com indica l’últim paràgraf de l’informe rebut:  «Des del departament de Comunicació es respon diàriament els missatges rebuts 

per la ciutadania en la mesura dels recursos humans de què es disposa, entre les 8 del matí fins a les 20 h, aproximadament»   

 
 
4.6.4 Actuació d’ofici 04/2020 - Consideracions i recomanacions sobre l'Anella de Mobilitat Verda 
 

La implantació de l’Anella de Mobilitat Verda en una zona eminentment de comerç local ha generat diverses queixes dels 

comerciants de la zona al síndic de Sant Cugat i a l’Ajuntament, que s’han tractat en la sessió de treball amb comerciants 

afectats per l’Anella de Mobilitat Verda de data 2 de juliol de 2020, i que en síntesi, han estat que l’Anella dificulta l’accés de 

clients i proveïdors als comerços d’aquests carrers, posant en risc la supervivència de molts d’aquests. 

I el síndic demana: 

- Conèixer si existeix un Pla global de transició a una Mobilitat sostenible, que inclogui les propostes de vianalització de 
carrers i de zones escolars, la xarxa d’aparcaments dissuasius amb busos llançadora, el desenvolupament de la xarxa de 
carrils bici, les propostes de transport públic urbà i interurbà, l’ordenança de vehicles de mobilitat personal i l’ordenança de 
zona de baixes emissions, aprovada inicialment el 18-05-2020. 

- Que aquesta transformació es faci amb diàleg amb totes les parts implicades, i pel que fa a accions més immediates sobre 
l’Anella de Mobilitat Verda: 

o Que es continuï la taula de diàleg amb els comerciants. 

o Que s’ampliï el nombre de places de càrrega i descàrrega. 

 

Resposta de l’administració: 

Hem rebut un ampli informe de la tècnica de mobilitat, validat pel cap de servei i el director de l’àmbit, responent complidament 
a les nostres demandes on ens comuniquen literalment:  
 

“Estem d’acord també, que els espais de plataforma única amb trànsit pacificat són molt eficients, tal com s’ha acabat 
demostrant als carrers que ja són plataforma única arreu de la ciutat. És per això que la nostra voluntat és seguir pacificant 
carrers i, sempre que sigui possible, fomentar les plataformes úniques. D’altra banda, prèviament a l’obra que implica fer una 
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plataforma única, creiem que són molt eficients també, les solucions realitzades amb urbanisme tàctic, que serveixen com a 
prova inicial per valorar el resultat abans de fer una inversió molt més gran”. 
 
També ens recorden l’existència del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, aprovat el maig de 2014. 
 
“Aquest Pla és l’instrument de la planificació de la mobilitat de la ciutat amb l’objectiu de millorar en sostenibilitat, seguretat i 
accessibilitat. El document conté els eixos d’actuació en cadascun dels modes de transport prioritzant en primer lloc als vianants, 
les bicicletes i el transport públic. És un document redactat a partir d’un procés participatiu amb la ciutadania i en constant 
avaluació i revisió”. 
 

 

5. Àmbits amb els que estan relacionats els assessoraments 
  

 
Oficina Municipal 
d’Atenció al Consumidor  

 
Altres serveis 
municipals  

 
Tramitació de documentació 
fora de l’àmbit de l’administració    

Total assessoraments 

41 10 47                  98 
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6. Altres activitats 
 
6.1 Jornades del síndic  
 

Aquest any s’ha organitzat una jornada sobre salut mental infantil i juvenil dins les Jornades del síndic que es realitzen cada any. Es 

va celebrar el dia 2 de desembre, on line, mitjançant el sistema de reunions per videoconferència Jitsi Meet de l’Ajuntament de Sant 

Cugat.  

 

Durant els mesos d’octubre i novembre s’ha preparat aquesta jornada amb la inestimable col·laboració de la Federació Salut Mental 

Catalunya. El nostre agraïment a la tècnica de l’Àrea Incidència Política , Sra. Mònica Carrilero, i a la directora de l’entitat, Sra. Marta 

Polls.  

 

En aquesta labor conjunta es van detectar quins eren els trastorns, tant d’infants com de joves, amb malalties prèvies o sense, que 

havien acusat més les conseqüències de la pandèmia que estem patint, i hem pogut comptar amb professionals d’alt nivell 

especialitzats en aquests trastorns, a qui agraïm especialment la seva participació.   

 

Dra. Astrid Morer psiquiatre infantil i juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona i presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria 

Infanto-juvenil, que ha fet la ponència principal sobre la situació clínica actual d’aquest sector de la població, agreujada per la 

pandèmia.  

 

Dra. Cristina García representant de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de Sant Joan de Déu de Barcelona 

que va participar en la taula rodona per exposar la seva experiència en infants i joves amb Trastorn de l’Espectre Autista.  

 

Sra. Montserrat Boix presidenta de l’Associació de Familiars Afectats per Trastorn de Conducta (AFRATRAC) de Sant Cugat del 

Vallès, participant en la taula rodona com a testimoniatge de la dificultat d’aconseguir que els seus fills o filles siguin convenientment 

diagnosticats com a persones amb malaltia mental.  

 

Sra. Sara Bujalance directora de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) de Barcelona, participant en la taula rodona per 

alertar de l’increment alarmant d’aquests trastorns durant els mesos de confinament.  
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A la jornada hi van participar una seixantena de persones, 52 inscrites a les quals se’ls va enviar l’enllaç i altres pertanyents a 

col·lectius oberts.  

 

 

Volem agrair l’assistència de les regidores de l’ajuntament 

que van assistir i de l’alcaldessa Sra. Mireia Ingla que va fer 

la cloenda de l’acte i es va comprometre a implicar 

l’ajuntament en la millora de les necessitats dels infants i 

joves del municipi.  

 

També agraïm l’assistència del representant dels Mossos 

d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès i de la Mútua de 

Terrassa, dues entitats implicades directament en la temàtica 

abordada.  

 

Lamentablement, a causa d’un mal funcionament del sistema 

de videoconferència escollit, no s’ha pogut comptar amb el 

registrament de la sessió, el que ens impedeix la publicació 

de la jornada com havien promès a moltíssimes persones i 

organismes interessades.  
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7. Rendició de comptes  
 
El síndic disposa d’un pressupost amb dues partides, la primera 82302001 00000 92400 2269905 82302 amb una assignació de 

4.800 € el 2020, per a despeses generals del síndic de greuges, que inclou desplaçaments o dietes de viatge, i altres despeses, però 

que exclou qualsevol inversió en equipament o despesa en servei. D’aquesta partida s’ha fet una despesa de 2.187,56 €. 

La segona partida 82302002 00000 92000 2269903 82302  té una assignació de 1.300 € per a satisfer la quota anual al FòrumSD 

de síndics i defensors locals de Catalunya. Aquest any la quota ha estat de 1.264,00 €. 

D’altra banda, l’ajuntament aporta les retribucions del síndic*, amb dedicació del 50%, i del personal de l’oficina, dues persones amb 

dedicació total, i també assumeix totes les despeses derivades de l’oficina (equipament, consums, manteniment, neteja...), serveis 

que es presten satisfactòriament, però que escapen al control del síndic.  

 

* A partir del 15 de juny del 2020 el síndic ha passat a l’estat de jubilació ordinària a la Seguretat Social i ha deixat de percebre la 

remuneració de l’ajuntament. Amb posterioritat es determinarà la possibilitat de rebre una compensació econòmica per a la seva 

dedicació. 
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8. FòrumSD 
 

El Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya (FòrumSD) és una associació sense ànim de lucre 

integrada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels ajuntaments de Catalunya. 

 

Actualment agrupa a un total de 42 sindicatures (41 a Catalunya i 5 de la resta de 

l’Estat) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del Principat. El conjunt 

de les sindicatures del FòrumSD dóna servei a més de 5,5 milions de ciutadans/es. En el 

cas de les defensories catalanes, aquestes engloben 4,6 milions de ciutadans/es. 

 

Els objectius del FòrumSD són promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als 

municipis, el desenvolupament de models de treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de coordinació, informació, 

suport, intercanvi i assessorament entre les diverses sindicatures de proximitat. 

 

Els síndics/iques i defensors/es de proximitat vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de 

la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l’àmbit local, per la qual cosa poden supervisar l’Administració municipal. La 

seva actuació permet examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes d’acord amb els criteris de legalitat i 

d’equitat. Els síndics/iques i defensors/es també desenvolupen tasques de mediació sempre que les parts ho consentin o bé proposar 

fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania. 

 

El FòrumSD disposa web, en la que es pot consultar el treball col·lectiu i individual de totes les sindicatures locals.  

http://www.sindicatureslocals.cat/  

 

 

8.1 Junta directiva 

 

En data 27 de febrer, a l’Assemblea a Santa Coloma de Gramenet, s’ha renovat la junta directiva del FòrumSD per un període de 

dos anys, i el síndic de Sant Cugat ha deixat de ser tresorer del FòrumSD. 
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L’actual junta està integrada per: 

 

Presidenta   Sra. Eva Abellan Costa    síndica municipal de greuges de Sabadell 

Vicepresidenta Sra. Merche García Villatoro   síndica de greuges de L’Hospitalet de Llobregat 

Tresorera   Sra. Isabel Marquès i Amat  síndica municipal de greuges de Terrassa 

Secretari   Sr.   Eduardo Martínez-Vara de rey defensor dels veïns de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura 

Vocal   Sra. Anna Martí Pellicer   síndica de La Seu d’Urgell 

Vocal    Sra. Núria Plana Morata   defensora de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú 

 

Els empleats del FòrumSD són: 

Director   Sr.   Francesc Mateu    

Tècnica   Sra. Muntsa Costa Puig    

 

 

8.2 Formació 2020 

 

- Jornada Bon Govern, 13 de febrer de 2020 presentació del llibre del professor 
Juli Ponce «La lucha por el buen gobierno y el derecho a la buena 
administració mediante el estándar jurídico de diligencia debida», organitzat 
pel FòrumSD. 

- Dret a la vida independent i a la inclusió a la comunitat, 8 de setembre de 2020, 
de 12 h - 13.30 h. Dinamització a càrrec de Josep Maria Solé, advocat i director 
de Suport Fundació Tutelar Girona. 

- Dret a la informació, 10 de setembre de 2020,12 h - 13.30 h. Dinamització a càrrec de Jordi Serrat, doctor en Periodisme i 
Ciències de la Comunicació, docent a la Universitat de Vic. Adscrit al grup d’investigació Tracte, la seva línia de recerca principal 
és la relació de les persones sordes signants amb els mitjans de comunicació. 

- Dret a un nivell de vida adequat i a la protecció social, 15 de setembre de 2020, 12 h - 13.30 h. Dinamització a càrrec de Fernando 
Fantova, consultor social. 
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- Dret a la salut, 17 de setembre de 2020, 12.00 a 13.30 h - Dinamització a càrrec de Jaume Fort, treballador social sanitari, 
Delegat del TSCAT a Girona. 

- Dret al treball, 29 de setembre de 2020, 12.00 a 13.30 h - Dinamització a càrrec de Raquel Gil Eiroá, Comissionada de promoció 
de l’ocupació i polítiques contra la precarietat de l’Ajuntament de Barcelona. 

- 28/10/2020 10.00 a 14.00 h - Sessió Jornada Polítiques Empadronament Actiu. 

- 30/10/2020 11.00 a 12.30 h - Diosdado Toledano: Incitativa de la RGC (Renda garantida de ciutadania). Ajuntament de 
Barcelona. 

- 06/11/2020 10.00 a 11.00 h - Drets Humans vulnerats durant la pandèmia, a càrrec de David Bondia, president de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya.  

- 06/11/20200 11.30 a 14.00 h - Sindicatures locals i covid: Problemàtiques abordades amb Lluís Martínez, Síndic Personer de 
Mollet; Ramon Palacio, Sindic de Greuges de Sant Cugat; i Montserrat Canadell, Defensora de Salt. Modera: Eva Abellan, 
Síndica de Greuges de Sabadell.  

- 11/06/2020 10.00 a 11.00 h - Serveis bàsics en situació de pandèmia, a càrrec de Teresa Crespo, exdirectora d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social (ECAS). Presenta: M. Núria Planas, Defensora de Vilanova i la Geltrú. 

- 11/06/2020 11.30 a 14.00 h - Habitatge, padró, pobresa energètica i prestacions amb Dora Padial, Síndica de Greuges de 
Lleida; Josep Escartín, ex-Síndic de Greuges de Sabadell; Pepa González, Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de 
Gramenet.  
Modera: Isabel Marquès, Síndica de Greuges de Terrassa. 

- 16/11/2020 10.00 a 11.00 h - L’impacte de la covid en els drets de les persones grans, a càrrec de Francesc Torralba, filòsof i 
teòleg. Presenta: Anna Marti, Síndica de la Seu d’Urgell. 

- 16/11/2020 11.30 a 14.00 h - Llibertat de circulació, sensellarisme i llibertat sexual amb Anna Moilanen, Defensora de la 
Ciutadania de Palma; Leire Zugazua, Sindikoa de Vitoria-Gasteiz; M. Assumpció Vilà, síndica de Greuges de Barcelona. 
Modera: Eduardo Vara, Síndic de Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura. 

- 03/12/2020 10.00 a 11.00 h - Els drets de la infància en temps de covid, a càrrec de Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista. 
Presenta: Francesc Mateu, Director del FòrumSD. 

- 03/12/2020 11.00 a 14.00 h - Accés a l’Administració i prestacions en temps de covid amb Joan Barrera, síndic de 
Cornellà; Dolors Vallejo, síndica de Greuges de Sant Boi de Llobregat; Joan Sala, síndic de Greuges de Vic. Modera: Merche 
García, Síndica de l’Hospitalet de Llobregat. 
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8.3 Publicacions  
 
El FòrumSD ha presentat aquest any el monogràfic “Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia” i la memòria d’activitats 
del 2020. 
 
 

 

 

 

 

 

Altres monografies i publicacions anteriors 
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9. Comunicació 

9.1 Xarxes socials 

L’activitat en xarxa social ha estat important pel coneixement de la figura del síndic local de Sant Cugat. Disposem d’un perfil de 

twitter@SindicStCugat amb 162 perfils seguits i 330 seguidors actualment. Aquest mitjà no serà mai un canal per la presentació de 

queixes. 

9.2. Entrevistes, noticies i articles d’opinió  

 Web Sindic de Greuges de Sant Cugat 

https://sindicsantcugat.cat/comunicats 

 

 Cugat.cat 

https://www.cugat.cat/noticies/societat/148661/el-sindic-de-greuges-de-sant_cugat-continua-funcionant-amb-_absoluta-

operativitat_ 

https://www.cugat.cat/noticies/societat/149788.htm?utm_medium=email&utm_source=mail&utm_campaign=Newsletter   

https://www.cugat.cat/noticies/politica/149951.htm?utm_medium=email&utm_source=mail&utm_campaign=Newsletter  

https://www.cugat.cat/noticies/societat/151423/sant_cugat-reflexiona-sobre-els-efectes-de-la-pandemia-en-la-salut-mental-

d_infants-i-joves 

 

 Tot Sant Cugat  

https://www.totsantcugat.cat/opinio/perdua-privacitat_2107285102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/sanitat-publica-sant-cugat_2110705102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/soroll_2114344102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/oportunitat_2121683102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/normativa-excessiva_2125356102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/consequencies-confinament_2129481102.html 

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/mobilitat/sindic-inicia-actuacio-ofici-anella-verda_2130332102.h 



 

 28 / 33 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/salut-mental-post-pandemia_2130815102.html 

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/politica/sindic-greuges-sant-cugat-fet-7-actuacions-2019_2131642102.html  

https://www.totsantcugat.cat/opinio/visites-gent-residencies_2137154102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/fragil-equilibri-drets-alarma_2140798102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/violencia-genere_2143224102.html 

https://www.totsantcugat.cat/opinio/responsabilitat-ciutadana-nadal_2145882102.html 

 

 Elcugatenc 

http://elcugatenc.cat/drets/les-jornades-del-sindic-esdevenen-un-clam-reforcar-latencio-psicologica-la-pandemia 
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10. Valoracions finals 

 
10.1 Situació excepcional de pandèmia Covid-19:  
 

L’any 2020 ha estat marcat per l’alarma sanitària derivada de la irrupció del virus SARS-coV i per les restriccions de mobilitat i 
d’activitat econòmica per mirar de controlar la pandèmia covid-19. Això ha impactat en la manera de desenvolupar l’activitat de 
l’oficina del síndic, que durant el confinament ha estat totalment a distància, mitjançant web, correu electrònic, telèfon, i vídeo-
reunions. L’activitat s’ha pogut desenvolupar satisfactòriament, sobretot per disposar prèviament de les eines necessàries, 
especialment el web sindicsantcugat.cat  i l’aplicatiu AUPAC. 
 
És clar, però, que s’han interromput les assistències als districtes i les activitats en escoles, i que la quantitat de queixes i 
assessoraments ha disminuït respecte  2019, per la disminució de l’activitat econòmica i per la diferent sensibilitat dels ciutadans. 
 
Vull reconèixer l’extraordinària labor realitzada pels serveis socials municipals durant el confinament amb la creació d’una xarxa de 
voluntaris per atendre persones amb situació de vulnerabilitat, i en col·laboració amb Càritas, labor continuada posteriorment al 
confinament de primavera de 2020. 
 
Vull agrair també a l’OAC, Oficina d’Atenció al Ciutadà, i al 010 per l’extraordinària activitat d’assessorament realitzada als ciutadans, 
amb uns  mitjans molt limitats, i amb una demanda incrementada per la situació de restriccions de llibertats. 
 
I vull fer constar les dificultats en l’atenció sanitària, amb els tancaments dels centres de salut de La Floresta i Les Planes, i la 
saturació sobretot de les atencions d’urgència a l’hospital de la Mútua de Terrassa, el nostre operador sanitari concessionat per 
l’Institut Català de la Salut. 
 

 
10.2 Valoració de les queixes 
 

En primer lloc, cal destacar que la perspectiva de les queixes ciutadanes que té el síndic pot ser diferent de la perspectiva que té 
l’administració. El síndic actua quan el ciutadà té la percepció que l’administració no ha actuat correctament. Si l’administració respon 
adequadament a les demandes o queixes ciutadanes, aquestes no arriben al síndic 
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El desglossament de les queixes admeses en el 2020 és aquest: 

 48 serveis territorials 

 19 serveis a les persones 

 14 administració general 
 
Constatem que Sant Cugat és afortunadament una ciutat plural, amb una distribució igualitària de la tipologia de les queixes.  
 
Hem de destacar, però, les 7 queixes relatives a les llicències d’obres del Servei d’Intervenció en l’ús del sol, l’edificació i activitats, 
incloses en l’epígraf de serveis territorials, de les quals 2 són per dilació en la concessió de la llicència d’obra major, però que bé 
hauríem pogut adscriure’s a administració general, Els terminis de tramitació de la llicència d’obres estan en una mitjana de dos anys, 
quan el propi web municipal indica que ha de ser de dos mesos. Les dificultats que això ocasiona als ciutadans són importants, amb 
conseqüències econòmiques per pèrdua de la bonificació fiscal per reinversió de l’import de la venda anterior de l’habitatge habitual, 
i el risc d’accions judicials contra l’ajuntament.  Aquesta situació és coneguda per l’administració, és antiga i encara no s’hi ha posat 
remei. 
 
 
10.3 Tribut metropolità de l’AMB 
 

El síndic ha presentat una iniciativa d’ofici al respecte, i el plenari municipal va acordar la creació d’una taula de diàleg amb entitats, 
associacions i partits polítics (i el síndic), que va consensuar unes propostes i al·legacions, elevades per l’ajuntament a l’AMB, i que 
han estat totes desestimades.  
 
Donada la composició de l’AMB per regidors i regidores municipals, amb la possibilitat de conflicte d’interessos entre el municipi i 
l’AMB, i l’existència de plataformes ciutadanes oposades al tribut, constatem que el conflicte no està encara resolt. 
 

 
10.4 Tramitació d’expedients 
 

L’any 2019 vam exposar les dificultats per a l’elaboració de l’informe anual, per no disposar de les dades en l’estructura adequada, i 
van sol·licitar al servei d’informació corporativa/secció de desenvolupament digital de l’ajuntament una sèrie de modificacions dels 
nostres procediments que es va fer efectiu l’1 de setembre del 2020, i que agraïm especialment. 
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Aquest redisseny dels procediments ens permet conèixer la tipologia de les queixes, la distribució per districtes dins el municipi i les 
peticions realitzades a l’administració de cadascun dels expedients oberts. De l’any 2020 només hem pogut obtenir la informació de 
l’últim quadrimestre, la resta de l’any s’ha obtingut de manera manual. L’any 2021 podrem disposar d’aquesta informació des de 
l’inici de l’any.     
 
Amb aquestes eines hem pogut quantificar els incompliments dels terminis de resposta municipal, i reclamar les respostes 
endarrerides. Cal posar de manifest que patim endarreriments sistemàtics, i que en propers informes particularitzarem en quins 
àmbits es concentren més. 
 
Aquests endarreriments han propiciat que rebem algunes respostes inadequades en les quals s’indica que no es pot fer la feina per 
manca de recursos humans o d’organització, i fins i tot generant silenci administratiu negatiu al ciutadà, sense entrar en el fons de la 
reclamació, i indicant al síndic que el ciutadà pot interposar un recurs contenciós-administratiu, amb els costos corresponents, quan 
ni tan sols s’ha examinat el seu cas. 
 
 
10.5 Organització oficina 
 

Ja en l’Informe a la Junta de portaveus del 3r trimestre del 2018 el síndic indicava 

 
«Coneixent les estructures que tenen altres oficines de síndics municipals en poblacions similars a la nostra, Sabadell, Terrassa, 
Santa Coloma, Vic, considero cal fer un replantejament de la dimensió de l’oficina del síndic de Sant Cugat i dels recursos disponibles, 
i en aquest sentit, he plantejat la necessitat de realitzar una ampliació dels recursos humans a l’oficina de la següent manera:  
 

- Incorporació d’una tercera persona, preferiblement llicenciada en dret.  
- Qualificació d’Esperanza del Pino com adjunta al síndic, o tècnic del Síndic.  
- Augmentar la dedicació del Síndic a 2/3 de la jornada laboral, per fer-ho correspondre a la dedicació real, i revisar la retribució 

d’acord amb criteris objectius, assimilable a altres llocs de treball a l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 
Aquests punts han estat plantejats a Gerència, essent escoltats, i estant encara pendents de resposta» 
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Cal dir que a finals del 2019 es va incorporar una tercera persona, Maribel Garcia, a plena satisfacció, i que a data d’avui, desembre 
de 2020, gairebé dos anys i mig desprès, no s’ha avançat gens en el reconeixement d’Esperanza del Pino i la reivindicació de la 
dedicació del síndic ha quedat superada per la realitat, a l’assolir el síndic l’edat legal de jubilació i accedir a aquesta. 
 
 

10.6 Jubilació del síndic 
 
El síndic Ramon Palacio ha accedit a la jubilació de la Seguretat Social en data 14 de juny de 2020, i s’ha interromput la relació 
administrativa amb l’ajuntament. Des d’aleshores ha continuat prestant els serveis de la manera habitual, sense definir cap nou acord 
o nomenament municipal per regular la situació administrativa, i sense rebre cap contraprestació econòmica per la prestació dels 
serveis. Està previst que aquesta situació irregular es pugui resoldre a principis de 2021.  
 
 

10.7 Reglament i protocol 

Amb la incorporació de mitjans digitals i l’oportunitat d’incorporar un llenguatge no sexista, s’ha fet necessària l’actualització del 
Reglament del síndic i del Protocol de relacions entre el síndic i l’ajuntament.  
 
Pel que fa al Reglament, avui la utilització d’AUPAC ens permet diferenciar els expedients interns del síndic i els expedients 
traslladats a l’administració, així com garantir el registre i els mecanismes d’accessibilitat de les persones autoritzades, i permet 
mantenir un registre electrònic més enllà del registre físic i la seva còpia a secretaria general, exigides en l’actual Reglament.  
 
Pel que fa al Protocol, aquest determina que els escrits del síndic es dirigeixen a alcaldia a través del gabinet d’alcaldia, i que aquest 
gabinet recull els informes de director d’àmbit i manté un registre de les queixes, el que no s’està complint doncs des de la constitució 
de l’actual equip de govern, aquesta tramitació s’està fent a través de la tinença d’alcaldia de participació i bon govern.  
 
El síndic va proposar les actualitzacions de Reglament i Protocol, i l’ajuntament va demanar al síndic preparar una primera proposta 
de treball. Aquesta proposta de nous Reglament i Protocol, i també de Carta de Serveis, es va presentar el passat abril del 2020, i 
avui encara no s’ha iniciat el seu debat.  
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A més, els nous Reglament i Protocol han de precisar les obligacions de resposta a les iniciatives d’ofici, el règim de dedicació i 
retribució del síndic, i els procediments, i si escau, limitacions de la supervisió de l'administració per part del síndic. Per tot l’anterior, 
considero important i urgent fer aquestes actualitzacions. 
 
La Carta de Serveis és el compromís del síndic amb els ciutadans, i ha de ser coherent amb els terminis de resposta establerts a 
Reglament i Protocol. La Carta de Serveis està també pendent d’actualització i, donat l’endarreriment en els tràmits d’actualització 
de Reglament i Protocol, i a risc d’haver de modificar posteriorment algun dels terminis de compromís del síndic amb els ciutadans, 
el síndic ha publicat ja la Carta de Serveis a febrer 2021. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, març 2021  
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