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1. PRESENTACIÓ
El contingut de la Memòria corresponent a l’any 2015 recull l’activitat de l’Oficina del
Síndic de Greuges de Cornellà en un triple vessant. El primer, engloba les queixes i les
consultes que han fet arribar els ciutadans a la institució i que conformen el gruix de
l’activitat. Una segona part, la integren les Iniciatives d’ofici, que tenen per objectiu la
millora de l’Administració i de la normativa que la regula en aquells aspectes que fan
referència a la defensa i protecció dels drets dels ciutadans. Finalment, s’hi inclou un
resum dels contactes i reunions del Síndic amb entitats i persones de la ciutat per
conèixer, de primera mà, la realitat social en la qual es desenvolupa la seva feina.
Des d’un punt de vista numèric, en tot l’any passat l’oficina va tramitar 188 expedients
de queixa, 67 consultes i va promoure set Iniciatives d’ofici.
De les queixes, la part més significativa, 110 del total, s’engloben en l’epígraf Servei a
les persones. Són les que estan vinculades amb les polítiques socials i mostren, des de
diferents vessants, com incideix la crisi econòmica en les persones i famílies més
vulnerables, o quins efectes tenen en els ciutadans de Cornellà les retallades
pressupostàries en serveis bàsics com la sanitat o l’aplicació de la Llei de Dependència.
La segueixen, fins a 56 expedients, les queixes que s’inclouen en l’apartat Territori:
sorolls, contaminació ambiental, dret a l’habitatge, desnonaments i manteniment i
mobilitat a la via pública. El darrer apartat, el formen els 22 expedients agrupats en el
concepte Administració general, on hi ha les tramitacions sobre impostos, sancions de
trànsit, aplicació de les ordenances de convivència i responsabilitat patrimonial.
No em vull quedar en la descripció numèrica, perquè analitzar l’activitat únicament des
d’aquesta perspectiva pot induir a un error de percepció. Per posar un exemple: darrere
de cada expedient, que sempre va encapçalat pel nom i cognom d’una persona, hi
acostuma a haver una família, amb menors o gent gran, que acudeixen al Síndic per
plantejar el cas més urgent, el de màxima necessitat, darrere el qual s’amaguen altres
problemàtiques que durant la tramitació de l’expedient acaben aflorant. Trobem, per
tant, que en la majoria de casos, especialment aquells que es vinculen amb polítiques
socials, la resolució final és el resultat de múltiples gestions, de més d’una reunió amb
la persona afectada, circumstàncies que multipliquen per tres o per quatre el treball
que s’amaga darrere d’una senzilla xifra.
Si introdueixo aquest matís, és per subratllar una primera observació. La cronificació
de la crisi, un fet que ja apuntava en la Memòria de 2014, incorpora un plus de
complexitat en la resolució de cada cas. Cal tenir-ho present a l’hora de jutjar l’esforç de
cada administració, de la municipal en particular, dels treballadors socials que són la
primera línia de xoc per atendre els requeriments de les persones en situació d’extrema
vulnerabilitat i, també, des d’una perspectiva diferent, el treball que realitza la
institució del Síndic, com a mecanisme de garantia, des de la proximitat, dels drets dels
ciutadans de Cornellà.
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Feta una primera aproximació al context socioeconòmic, el detall de les queixes mostra
una preeminència que es manté constant al llarg de 2015. Un dels problemes més greus
que tenen els ciutadans de Cornellà en risc d’exclusió social és el de la vivenda. Amb
una variable, ja no es tracta de la impossibilitat per assumir el cost de la hipoteca, com
passava fa uns anys, sinó que la disjuntiva a la qual s’enfronten és com pagar el lloguer
del seu habitacle o, en situacions més extremes, el cost d’una habitació. I apareixen,
formant part d’un paradigma que creix amb més força, nous perfils d’afectats, com els
de famílies monoparentals, de mitjana edat, en alguns casos, fins i tot, amb treball, però
amb uns sous tan baixos o amb un nivell de precarietat tan elevada que els impedeix
cobrir les despeses bàsiques.
Amb aquesta realitat sobre la taula és injustificable i incomprensible que no existeixi
una política d’habitatge social, clara i eficient, per part de les administracions estatal i
autonòmica per posar en mans d’aquells que ho necessiten els pisos que van ser
traspassats a la SAREB o per promoure vivendes de lloguer social que ajudin a
apaivagar un problema que cada vegada es projecta amb més cruesa.
A parer d’aquest Síndic crec que és important dir sobre qui recau la principal
responsabilitat, per així poder discernir amb més precisió els aspectes que haurien de
millorar al nostre municipi. Crec que des de l’equip de Govern s’han donat passes
significatives per abordar la problemàtica habitacional. En el seu moment es va crear
l’Oficina de Mediació Hipotecària, que gestiona la FAVCO, i més recentment s’ha
activat el Fons d’habitatge de lloguer social per posar al mercat de lloguer pisos de
propietat privada. Sense deixar de banda els ajuts puntuals per impagament de lloguer
que es faciliten des de Serveis Socials. Es tracta, a més del seguiment que es va fer per
detectar pisos buits en mans de les entitats bancàries, d’iniciatives clares per actuar
sobre una realitat que cada vegada té una dimensió més preocupant.
El Síndic dóna suport i esperona propostes com les descrites. Amb tot, faig la següent
reflexió. Convé millorar els canals de comunicació i informació amb els afectats o
eventuals destinataris de l’oferta de vivenda social, per evitar recels que poden generar
imatges distorsionades de la realitat.
Des de l’àmbit municipal, també s’hauria de fer un esforç per no traslladar al ciutadà el
conflicte competencial i entre administracions en la garantia d’un dret bàsic, el de
l’habitatge. La Memòria recull les queixes que fan referència a aquesta qüestió, tant per
part de qui és beneficiari d’una vivenda social com de qui està a l’expectativa perquè la
Mesa d’emergència ha d’analitzar el seu cas. Respecte a la darrera qüestió, indicar que
el gener d’aquest any vaig promoure una Iniciativa d’ofici instant a modificar el punt
del Reglament del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial a Cornellà
que fixa com a requisit previ per a ser adjudicatari d’un habitatge de lloguer social ser
resident a la ciutat amb una antiguitat mínima de cinc anys amb anterioritat a la data
de la sol·licitud i acreditada mitjançant el padró municipal. Entenc que l’exigència no
s’ajusta al contingut de la Llei del Parlament 24/2015, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Per part dels
responsables municipals, s’ha informat el Síndic que la proposta serà tinguda en
compte en l’estudi de les Bases d’habitatge que s’està efectuant.
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Un altre dels punts que convé ressenyar és el que gira a l’entorn de les beques
menjador. Aquest Síndic va alertar, quan es va obrir el tràmit per a les sol·licituds per
al curs 2015-2016, de les conseqüències que tindria per a infants de la nostra ciutat que
la Generalitat no garantís l’ajut a tots els demandants que complien els barems.
Entenia, i entenc, que no es pot jugar amb un dret bàsic, el de l’alimentació, ni tampoc
amb les conseqüències que se’n deriven quan afecten el dret a l’ educació en condicions
d’igualtat. Novament, la iniciativa municipal ha actuat per minimitzar l’impacte
negatiu de la mesura.
En aquest context, esmentar dues qüestions. La primera, per valorar positivament
l’activació, el mes de gener passat, del Protocol local de detecció i atenció de situacions
d’insuficiència alimentària en infants i adolescents. Era una demanda que havia fet des
de feia temps i que servirà per coordinar el treball que fan, en aquest àmbit, la xarxa de
serveis socials bàsics, els centres educatius de la ciutat i les àrees bàsiques de salut. I, la
segona, per referir-me a la Iniciativa d’Ofici que he tramès al Síndic de Greuges de
Catalunya instant a modificar el reglament de beques menjador que aplica el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i que inclou com a un dels requisits obligatoris per
beneficiar-se de l’ajut que tots els membres de la unitat familiar disposin de NIE
(número d’identificació d’estranger) o de NIF (número d’identificació fiscal). A parer
d’aquest Síndic, la demanda, que no és homogènia en d’altres consells comarcals,
sobrepassa la finalitat pretesa amb l’ajut perquè vincula la situació administrativa d’una
tercera persona a un dret bàsic, com és el de garantir l’alimentació suficient del menor.
En l’àmbit del Servei a les persones, al llarg de 2015 s’han mantingut les queixes
vinculades a la Llei de la Dependència, sobretot per demores en el cobrament
reconegut per cures a l’entorn familiar, que he traslladat al Síndic de Greuges de
Catalunya per a què les tramiti. I, també, les vinculades a les prestacions pendents per
infant a càrrec, d’entre les més significatives.
Destacar, finalment, una altra tipologia de queixes que conté la Memòria de 2015. Es
tracta de les vinculades a l’espai públic i, en concret, les que han promogut veïns de la
ciutat per l’impacte acústic i ambiental d’activitats de restauració a la via pública. El
Síndic ha gestionat aquesta problemàtica des de la premissa que hi ha d’haver un espai
de convivència entre ambdues parts, prenent com a referència el marc que fixen les
Ordenances. I, des d’aquesta perspectiva, recomano que la ciutat es doti d’un Pla d’usos
que s’aplicaria a aquelles zones de Cornellà, perfectament delimitades, on hi ha
constància d’aquesta problemàtica.
Un dels grans debats que gira a l’entorn de la ciutat és com es defensa el bé públic. És a
dir, com es plasmen aquelles iniciatives públiques, privades, d’organitzacions socials i
d’entitats sense ànim de lucre en la creació d’un espai de convivència plural,
participatiu i democràtic que garanteixi la dignitat de les persones i alhora faciliti i
asseguri un compromís ciutadà amb Cornellà, per garantir el necessari
i
imprescindible equilibri entre drets i deures.
Proposo aquesta reflexió sense perdre de vista que un dels grans reptes de ciutats com
la de Cornellà és el de preservar el marc de convivència que hem mantingut fins ara.
Una peça essencial per assegurar aquest repte és el compromís de l’Administració
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municipal, i en particular de l’àrea de Serveis Socials, per corregir el desequilibri que
comporta la pèrdua d’ingressos per la manca de treball o per les retallades en serveis
bàsics, i també el d’aquelles persones i entitats que, de forma desinteressada, treballen
en benefici de la comunitat. Hem de reconèixer aquest esforç, especialment quan les
polítiques municipals d’ajut es fan des de l’amenaça legal de suprimir-les, o
s’implementen, sovint, des de la manca de coresponsabilitat d’altres administracions
que actuen en el territori.
En el necessari equilibri entre drets i deures, no es pot desaprofitar l’oportunitat que
ofereix la Llei de Transparència i Bon Govern en tots aquells aspectes que fan
referència a la participació ciutadana en els afers de la ciutat. Convindria fer-ne
pedagogia, divulgar les possibilitats que ofereix la norma, per a què no quedi en paper
mullat i sigui realment eficient.
En el mateix context, és un pas en la bona direcció el compromís de l’equip de Govern
per reformular el Servei de Mediació Ciutadana, assumint idees i propostes que vaig
incloure en la Iniciativa d’ofici que duu per títol ‘Una nova perspectiva de la mediació’.
És evident que aquesta nova orientació implica un canvi substancial en la forma de
procedir dels departaments de l’Administració afectats pel canvi, adoptant una posició
més proactiva en la resolució dels conflictes de convivència. Com a Síndic, encoratjo els
funcionaris afectats a assumir el repte, ja que del seu compromís depèn, en gran
mesura, l’èxit de la proposta.
També vull emfasitzar la necessitat d’enfortir les polítiques de gènere i, especialment,
les que fan referència al paper de la dona a la nostra societat. S’està produint un
retrocés, clar i evident, en el camí cap a una veritable igualtat entre dones i homes. Des
de la seva perspectiva, la crisi econòmica es tradueix en menys oferta de treball i quan
s’aconsegueix majoritàriament és sinònim de precarietat, sous baixos i dificultats en la
conciliació laboral i familiar. Perden autonomia i es fan més vulnerables. Des d’un punt
de vista normatiu i de recursos és una realitat que està lluny de resoldre’s i que no es
pot perdre de vista.
Agrair, per últim, a l’equip humà de l’Oficina del Síndic de Greuges de Cornellà la seva
professionalitat i dedicació.
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2.1. Resum de les Consultes ateses (quadre)

CONSULTES

GESTIÓ/ INFORMACIÓ

ADMINISTRACIÓ GENERAL
Impostos
2015064C

Cobrament indegut d’un rebut
de la piscina municipal a nom
de la seva filla, que fa anys
que està donada de baixa. No
està d’acord amb la tramitació
prevista perquè li retornin els
diners i en la utilització de les
seves dades bancàries.

El Síndic li recomana que presenti una
reclamació a l’Ajuntament perquè esmeni
l’errada, tant pel que fa a la tramitació del
rebut, com a la utilització de les seves
dades personals.

Seguretat Ciutadana
2015038C

Consulta quin és el
procediment que ha de seguir
per evitar les molèsties dels
seus veïns. Ha trucat diverses
vegades a la Guàrdia Urbana.

El Síndic no pot actuar, en tractar-se d’un
conflicte entre particulars. Es deriva al
Servei de Mediació Ciutadana per a què
atenguin el seu cas.

La directora d’un CEIP de
Cornellà l’ha derivat al Síndic.
Una veïna de Cornellà té
problemes amb la comunitat
de propietaris on viu.

El Síndic li dóna tota la informació
necessària per reunir-se amb el Síndic.
El Síndic no pot actuar. És un conflicte
entre particulars. Es deriva al Servei de
Mediació Ciutadana per a què atenguin el
seu cas.
El Síndic no pot actuar. Es deriva al Servei
de Mediació Ciutadana per a què atengui
el seu cas.

Altres
2015056C
2015057C

2015058C

El president d’una comunitat
de propietaris no vol convocar
una reunió de veïns per parlar
de la instal·lació d’un
ascensor, quan hi ha persones
que ho necessiten.

TERRITORI
Disciplina Urbanística
2015045C

Consulta sobre la col·locació
d’aire condicionat a la façana.

Se li demana que precisi més la consulta
per orientar la resposta.

Habitatge Públic
2015027C

El Síndic fa una consulta als
Serveis Socials en relació a la
creació d’un Fons d’habitatge
social destinat a lloguer social.

El Síndic no ha rebut cap informació
detallada de la consulta feta.
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CONSULTES

GESTIÓ/ INFORMACIÓ

Altres
2015043C

Vol fer la vorada a la terrassa
comunitària d’ús privat. El
veïns no volen participar-hi ja
que l’escriptura de propietat
horitzontal no ho preveu.

Ha de consultar un advocat. El Síndic no
pot tramitar temes privats.

Manteniment i Mobilitat Via Pública
2015051C

Una fumigació davant del seu
pis provoca desperfectes en el
seu balcó.

2015052C

Una ciutadana demana que se
senyalitzi la separació en
bateria per aparcar els cotxes
a una zona del seu barri.

Ha de notificar-ho a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament. En el cas de
no rebre resposta, pot acudir novament al
Síndic.
El Síndic li recomana que dirigeixi el seu
suggeriment a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament.

Altres
2015020C

Sol·licita informació sobre el
projecte de soterrament d’una
línea d'alta tensió.

El Síndic li recomana que dirigeixi la
sol·licitud a l’Ajuntament de Cornellà.

SERVEIS A LES PERSONES
Consum
2015001C
2015004C

2015005C

Discrepa de les comissions
que li cobra l’entitat bancària.
No està conforme amb el
treball de duplicitat de les
claus que li van fer en un
establiment. Va presentar una
reclamació a l’OMIC i ha
tancat el cas.
Va comprar un bitllet per
Internet per viatjar a Perú.
Com que ho va fer amb la
targeta bancària que li va
proporcionar la dona per a
qui treballa ara està a nom
d’aquesta i no pot viatjar. Va
presentar una reclamació.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
El Síndic no pot actuar en relació a la
problemàtica de l’errada en el duplicat de
les claus. Amb tot, considera que si no ha
estat atès correctament per l’OMIC, pot
presentar una queixa al Síndic.
El Síndic no pot actuar. Se l’adreça a
l’OMIC
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CONSULTES
2015007C

2015011C

2015013C

2015014C

2015016C

2015019C

Una companyia
d’assegurances no vol pagar el
sinistre sofert en una
comunitat de veïns.
Va fer una reserva a un
restaurant per Nadal i va
tenir problemes.
Discrepàncies amb la
companyia d’assegurances de
la comunitat de propietaris de
l’immoble on té la titularitat
d’un local.
Informa que la seva
companyia d’assegurances no
l’atén.
Li va tocar un regal en una
excursió. Ha d’anar a buscarlo a Barcelona. Considera que
no és raonable.
No està d’acord amb la
prestació rebuda per una
empresa de telefonia mòbil en
relació al contracte que va
signar i el servei que li dóna.

2015025C

Una agència de viatges no li
retorna els diners pagats per
un viatge que no va poder fer.

2015026C

Problemes amb la facturació
d’una companyia de telefonia.

2015028C

Va presentar una reclamació
a l’OMIC per un problema a
un comerç. L’establiment no
disposava de full de
reclamacions.

GESTIÓ/ INFORMACIÓ
El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
No és un tema en què el Síndic pugui
intervenir. Pot fer una consulta a l’OMIC.
Hauria de presentar una queixa formal
davant del Síndic amb la documentació
corresponent per poder estudiar la seva
tramitació. D’altra banda, se li comunica
que pot fer la mateixa consulta a l’OMIC
de Cornellà.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC, atès que es tracta de la compra
d’un bitllet a una agència de viatges a
Cornellà. El ciutadà no viu aquí. D’altra
banda, se l’informa que pot trucar al 012
de la Generalitat per sol·licitar més
informació.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
Ha de seguir el seu tràmit a l’OMIC i
seguir les instruccions d’aquest
organisme.
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CONSULTES
2015029C

GESTIÓ/ INFORMACIÓ

Té un problema amb el canvi
de companyia de
subministrament elèctric. El
client reconeix una carta de
deute.
Una gran superfície de la
població li reclama un
pagament fet amb la targeta
d’aquesta companyia i que no
consta com a pagat. Pot ser un
problema en la numeració del
compte corrent.
La veïna d’una altra població
té un problema amb el seu
cotxe després de la reparació.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

Considera que la companyia
de telefonia li cobra una
quantitat indeguda per
rescissió del contracte.
Per un problema de
portabilitat ara li cobren de
dues companyies de telefonia
diferents.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

2015039C

Problemes amb la facturació
dels rebuts de la llum des que
se li va espatllar el comptador.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC i a l’oficina d’atenció al client de la
companyia elèctrica.

2015041C

Reparació de l’escomesa elèctrica
per un incendi a la façana. Van
actuar els Mossos d’ Esquadra.

2015044C

Va comprar una màquina
d’aigua que no funciona bé. L’
empresa no l’atén.
Problema amb una targeta
bancària.

Se li recomana posar-se en contacte amb la
companyia elèctrica per a què repari els danys
soferts. En cas contrari, pot plantejar la seva
reclamació al defensor del client d’aquesta
companyia o a l’OMIC.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a l’OMIC.

2015032C

2015033C

2015034C

2015037C

2015049C

2015050C

Ha fet un canvi de companyia de
gas. L’han penalitzat per
finalitzar el contracte abans de
temps.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

El Síndic recomana a aquesta senyora que
contacti amb l’Oficina de Consum de la
seva població.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a l’OMIC.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a l’OMIC.
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CONSULTES

GESTIÓ/ INFORMACIÓ

2015053C

El representant d’una associació
de Veïns exposa al Síndic una
sèrie de preguntes tècniques
referents al canvi de comptadors
elèctrics.

El Síndic no pot contestar a les preguntes de
caràcter tècnic que escapen al seu abast. La
funció del Síndic és determinar si el
procediment del canvi de comptador és
l’adequat i vulnera els drets dels ciutadans.

2015054C

Presenta una reclamació a
una empresa de telefonia per
disconformitat amb la seva
gestió.
Té un problema amb una
companyia de telefonia.
No està d’acord amb la
comissió cobrada per una
entitat bancària. Es tracta
d’una veïna d’una altra
població.
Ha rebut una factura que no li
correspon pagar.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

2015065C

Té un problema amb la
facturació d’una companyia
de telefonia.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

2015067C

La representant d'una
comunitat de propietaris va
acceptar un pressupost per
una instal·lació elèctrica. En
comprovar que l'operari no
tenia cap documentació ni
carnet d'instal·lador, aquest
va marxar. Vol desistir del
contracte i encarregar el
treball a un altre instal·lador
sense que el primer pugui fer
cap reclamació.

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.

2015059C
2015060C

2015061C

El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
Se l’informa que ha de presentar una
reclamació a l’OMIC de la població on
resideix.
El Síndic no pot actuar. Es deriva a
l’OMIC.
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CONSULTES

GESTIÓ/ INFORMACIÓ

Altres Ensenyaments
2015002C

Sol·liciten informació sobre
els cursos de castellà.

El Síndic fa una gestió amb l’Ajuntament
per informar-los.

Esports
2015040C

Un ciutadà no té recursos
econòmics i necessita una
subvenció per a la piscina del
seu fill. Consulta què pot fer.

El Síndic fa una consulta als responsables
d’Esports de l’Ajuntament. A la vista de la
informació rebuda considera la tramitació
d’una queixa (2015121Q).

Tramitació Documentació
2015003C

2015008C

2015010C

2015012C

2015015C

2015017C

2015022C

Té un gos adoptat. Hi ha
alguns punts de la gestió de
l’animal amb els quals
discrepa.
La seva filla ha de tramitar un
ajut a l’oficina de l’atur. No
pot acudir-hi personalment.
Ha de tramitar l’arrelament
social. No sap què ha de fer.
Viu a un altra població.
Consulta en relació a la manca
de cobrament de la subvenció
per a la instal·lació d’un
ascensor a la seva comunitat.
Vol canviar al padró
municipal el número de
passaport pel número de NIE,
del qual encara no té el
document però sí el número.
Diu que el NIE el tindrà en dos
dies.
Acudeix en representació
d’una associació. Afirma que
un veí va posar com a domicili
el d’aquesta associació.
No entén la sentència que ha
rebut en relació a un
procediment judicial.

El Síndic informa que si no és un tema en
què intervingui l’Administració, no pot
actuar. Sol·licita més informació a
aquesta ciutadana.
El Síndic recomana a la veïna que truqui a
l’INEM i sol·liciti informació de com pot
sol·licitar l’ajut i si pot fer-ho
telemàticament.
El Síndic informa aquest ciutadà que
truqui al telèfon 012 d’informació de la
Generalitat de Catalunya i s’informi.
El Síndic comunica a la veïna que pot
presentar una queixa per traslladar-la al
Síndic de Greuges de Catalunya.
El Síndic li comunica que si aprecia
incorreccions en la gestió municipal,
primerament ha de presentar una
reclamació.

S’informa la representant de l’esmentada
associació que el ciutadà a qui es refereix
no ha comparegut davant del Síndic.
El Síndic li explica què vol dir i el deriva al
seu advocat perquè tingui coneixement
d’aquesta.
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CONSULTES
2015023C

2015024C

2015030C

2015035C

2015036C

2015046C

2015048C

Un veí d’un altra població
acudeix al Síndic per
disconformitat amb una
sentència judicial.
Vol tramitar un expedient
d’estrangeria.
Consulta sobre la legalitat que
ha de complir la instal·lació
d’un ascensor ala seva
comunitat.
Resolució mitjançant la qual
s’arxiven els procediments
sancionadors iniciats pel SOC
pel fet de no renovar la
demanda de treball. No entén
què vol dir.
Resolució mitjançant la qual
s’arxiven els procediments
sancionadors iniciats pel SOC
pel fet de no renovar la
demanda de treball. No entén
què vol dir.
El pare rep una herència del
seu oncle. Assegura que no va
rebre la notificació d’hereu. Fa
quatre anys que el seu pare va
morir i ara han de pagar
impostos i endarreriments.
És derivada a l’INEM per
tramitar un ajut RAI. Indica
que no l’ha atès bé.

GESTIÓ/ INFORMACIÓ
El Síndic no pot actuar. No és un ciutadà
empadronat a Cornellà i, a més, encara
està obert el procediment judicial.
El Síndic recomana a aquesta ciutadana
que truqui al 012 de la Generalitat per
rebre informació sobre què ha de fer.
El Síndic no pot actuar. Es deriva al
Servei de Mediació Ciutadana i a la
FAVCO.
Se li explica el contingut de la resolució,
però se’l deriva al SOC per a què li
ampliïn la informació.

Se li explica el contingut de la resolució,
però se’l deriva al SOC per a què li
ampliïn la informació.

Se l’adreça a l’advocat que ha contractat
per a què l’assessori sobre les alternatives
legals.

El Síndic li recomana que vagi als Serveis
Socials i que expliqui la seva situació.

Ajuts Serveis Socials
2015006C

Retard en la gestió per
l’adjudicació d’un aparell de
tele-assistència.

El Síndic li recomana que sol·liciti
informació als Serveis Socials.
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CONSULTES
2015031C

GESTIÓ/ INFORMACIÓ

Viu amb els tres fills i un nét amb
atrofia muscular. Necessita una
bicicleta estàtica.

És derivada a la treballadora social perquè
l'informi dels ajuts a què té dret.

Ha sol·licitat una PNC amb els
complements. Té una
discapacitat.

Els Serveis Socials informen el Síndic que
la treballadora social va sol·licitar a
aquest veí un PNC i un RAI. Amb
posterioritat, informen que se li ha
concedit un PIRMI.

PIRMI
2015009C

Dependència
2015047C

2015018C

La seva mare està ingressada
a una residència
sociosanitària i no té recursos.
Sol·licita acollir-se a la Llei de
dependència.
Ha rebut un escrit de la
Generalitat de Catalunya que
no entén.

És derivada a Serveis socials per rebre
assessorament.

No sap què ha de fer perquè el
responsable de tramitar els
empadronaments l’atengui per
valorar el seu cas.
La seva filla té un problema
laboral.
Té greus problemes d'assetjament
laboral. El metge li ha donat la
baixa per aquest motiu.
Sol·licita informació en relació a
una sentencia judicial.

El Síndic li recomana que insisteixi en parlar
amb el responsable. En cas contrari, li
suggereix que presenti una queixa.

El Síndic el llegeix i l’informa del
contingut, que fa referència a la tributació
dels ingressos anuals corresponents a la
Llei de dependència.

Altres
2015021C

2015042C
2015055C

2015062C

2015063C
2015066C

Consulta sobre el que ha de pagar
per l’herència del seu pare.
No està d’acord amb la factura de
l’advocada.

El Síndic no pot actuar. Se li aconsella que
busqui assessorament d’experts laborals.
El Síndic deriva aquesta ciutadana als
Sindicats i a la justícia gratuïta.
Donar aquesta informació no correspon al
Síndic. És derivada a la Coordinadora contra
la Marginació per si el poden ajudar.
Se l’informa que aquesta informació ha de
consultar-la amb el seu advocat.
El Síndic no pot actuar. Es deriva al Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
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2.2.
Resum dels expedients
de Queixes
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2.2.1.

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L’apartat d’Administració general inclou les queixes sobre impostos, sancions de
trànsit, les incloses en les ordenances de convivència, transport públic i responsabilitat
patrimonial.
D’entre les queixes que incorpora l’apartat Administració general destaca la que
s’inclou en l’expedient 2015053Q. Un veí es va dirigir al Síndic perquè en la sanció que
li va imposar la Guàrdia Urbana, per un import de 300 euros, no se li havia permès el
pagament fraccionat, atesa la seva situació econòmica.
El Síndic va demanar informació sobre el cas per determinar si hi havia hagut alguna
errada en el procediment que justifiqués la demanda del ciutadà. De les dades
aportades, es deduïa que tot i que el veí havia fet un pagament a compte de 50 euros,
com no havia sol·licitat el fraccionament de la resta, no se li aplicava.
En la resolució emesa, el Síndic fa la següent consideració. És un deure de
l’Administració informar el ciutadà de les possibilitats que ofereix la normativa per al
pagament d’una sanció. I afegia que, entre aquesta informació, s’ha d’incloure la
possibilitat, quan l’infractor no té recursos per realitzar el pagament, de substituir
l’import econòmic per treballs a la comunitat.
La recomanació va ser atesa pel departament d’Activitats i Ordenances Cíviques, i a
partir del cas esmentat s’incorpora en les resolucions municipals un paràgraf on es
recorda als infractors de la Ordenança de Convivència Ciutadana que al·leguin manca
de recursos econòmics, que poden canviar el pagament en metàl·lic de la sanció per
treball en benefici de la comunitat.
En el mateix bloc de queixes destaca l’expedient 2015016Q, que posa en valor el paper
de la mediació com a una via eficaç en la resolució de conflictes de convivència. Es
tracta d’un cas de mediació fallida entre veïns d’un mateix immoble. El ciutadà
trasllada al Síndic la queixa on relata que, tot i que les dues parts ja han acudit al
Servei de Mediació Ciutadana per dirimir les seves diferències i buscar un punt d’acord,
els compromisos no s’han complert.
Cal recordar que els acords assolits a través del servei de mediació no són vinculants, i
que resolguin les divergències depèn de la bona voluntat de les parts. En tractar-se d’un
conflicte enquistat, el Síndic va demanar al Servei de Mediació Ciutadana i a la Unitat
de Convivència Ciutadana de la Guàrdia Urbana un nou intent de solució. La
recomanació va ser acceptada.
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Finalment, cal esmentar les queixes que fan referència a les sancions en l’àmbit del
transport públic. En aquesta tipologia de casos hi ha una dificultat objectiva: la de
demostrar que no hi ha voluntat de cometre la infracció. Quan s’aporten proves o
l’argumentació és prou sòlida els expedients es deriven al Síndic de Greuges de
Catalunya, i la resta es desestimen. En qualsevol cas, s’imposa, a parer d’aquest Síndic
municipal, una reflexió: la capacitat sancionadora dels inspectors no és incompatible
amb l’arbitri de mecanismes que informin als viatgers de quins són els seus drets i de
les possibilitats i vies per reclamar.

Impostos

Expedient 2015007Q
Assumpte
Disconformitat davant la notificació rebuda pel servei municipal
d'aigües d’una casa fora de la població de Cornellà per "liquidació
per frau" en el subministrament d'aigua.
Actuació
Valoració de la documentació aportada, com una fotografia amb el
comptador trencat. L'empresa al·lega que l'ha manipulat. El comptador està a
peu de carrer i és accessible a qualsevol persona. S'informa el ciutadà que es
derivarà la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. Ens comunica que té
cita amb l'OMIC. Com que posteriorment no ha vingut, s'arxiva la queixa.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015023Q
Assumpte
No està conforme amb la reclamació de l'Administració
d'Hisenda d'uns conceptes que no va declarar correctament en
anys anteriors. La seva precària situació econòmica li fa difícil
mantenir el seu fill menor d'edat.
Actuació
El Síndic no pot admetre a tràmit la queixa perquè la ciutadana no viu a
Cornellà. Amb tot, li recomana que parli amb la treballadora social de
referència de la població on viu, a fi que atengui les seves necessitats i les de
la seva família. En relació a la reclamació d'Hisenda, el Síndic l'assessora
sobre els passos a seguir i li facilita el telèfon gratuït de la Defensora del
Pueblo de España, que té les competències davant aquesta Administració,
per si vol fer una consulta o presentar una queixa.
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Resolució
No admesa a tràmit.
Expedient 2015042Q
Assumpte
No està conforme amb la liquidació complementària de l'Agència
Tributària en relació a l'Impost de Transmissions Patrimonials
d'un habitatge que va adquirir. L'entitat bancària li va taxar el pis
per sobre del preu de compra.
Actuació
El Síndic informa el veí que no pot admetre la seva queixa, ja que
primerament ha de presentar una reclamació a l'Agència Tributària.
Resolució
No admesa a tràmit.

Sancions Trànsit

Expedient 2015012Q
Assumpte
El promotor de la queixa exposa la disconformitat amb
l’estacionament de vehicles dels Mossos d’Esquadra al Passeig
dels FFCC, cantonada Verge de Montserrat, coincidint amb
esdeveniments esportius, per envair el pas de vianants i dificultar
el pas de persones amb mobilitat reduïda.
Actuació
El Síndic es va dirigir al responsable dels Mossos d'Esquadra de la ciutat.
Han canviat la ubicació dels vehicles i s'ha restablert la mobilitat.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015092Q
Assumpte
La
promotora de la queixa exposa que té una ordre
d'embargament relacionada amb una sanció de trànsit
promoguda per l’Ajuntament i que pot demostrar que no li
correspon. Ha fet diverses reclamacions i es va entrevistar amb el
tinent d'alcalde, a qui li va explicar el cas.
Actuació
El Síndic registra la recepció de la queixa i l’admet a tràmit. Sol·licita a la
ciutadana que aporti la documentació que acrediti el fet. Com que no
l’aporta, el Síndic es posa novament en contacte amb la ciutadana que
comunica que desisteix de la queixa.
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Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015107Q
Assumpte
Manca de notificació en temps i forma de la sanció imposada per
la Guàrdia Urbana de Cornellà el passat mes d'abril. Al·lega que
no li van lliurar en mà. Quan ha rebut la notificació ja havia passat
el termini de pagament.
Actuació
El Síndic deriva aquesta ciutadana a l'Ajuntament perquè sol·liciti informació
sobre la notificació de la sanció. Informa amb posterioritat que l'Organisme
de Gestió Tributària l’ha atès correctament i li han prorrogat el termini de
pagament de la sanció.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.

Sancions Ordenances

Expedient 2015053Q
Assumpte
Disconformitat amb la resolució de la sanció imposada per la
Guàrdia Urbana de Cornellà per consum de begudes alcohòliques
a la via pública. A causa de la precària situació econòmica en què
es troba va dirigir una instància a l'Ajuntament sol·licitant el
pagament fraccionat.
Actuació
El Síndic accepta la queixa a tràmit. Sol·licita còpia de l’expedient
sancionador als responsables municipals. De la informació rebuda el Síndic
fa les següents consideracions: no s'aclareix en quina situació es troba el
procediment de pagament fraccionat sol·licitat pel promotor de la queixa,
després que ja hagués fet un primer pagament directament a l’Ajuntament.
No consta que se l’hagi informat del dret a substituir aquesta sanció per
treballs en benefici de la comunitat, d’acord amb el que preveu la normativa
municipal. El Síndic recomana, en la seva resolució, que es revisi l’expedient
per ajustar-lo a la demanda del ciutadà, recorda que el deure d’informar és
una part essencial de la tasca dels servidors públics per evitar la indefensió.
S’accepta la recomanació del Síndic. Des del departament responsable es
considera adient incorporar en les resolucions municipals la possibilitat d’
afegir aquesta informació.
Resolució
Tràmit amb recomanació acceptada.
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Expedient 2015060Q
Assumpte
Disconformitat amb la sanció imposada per la Guàrdia Urbana
quan celebraven una festa d'aniversari per no respectar el descans
dels veïns.
Actuació
El Síndic informa el veí que no pot admetre la queixa. En primer lloc, ha de
presentar al·legacions a l'Ajuntament. Li comunica que, en el cas de
considerar que la resposta no atén els seus drets o no hi hagi resposta, pot
acudir novament a la institució per estudiar la tramitació d’una queixa.
Resolució
No admesa a tràmit.
Expedient 2015078Q
Assumpte
Disconformitat amb una resolució relacionada amb les sancions
imposades per la Guàrdia Urbana.
Actuació
El Síndic demana als responsables municipals informació per verificar la
versió aportada per l'agent. Analitzada la presumpció de veracitat en la
descripció dels fets i atès que no hi ha proves en sentit contrari, el Síndic
considera que no es pot determinar vulneració de drets.
Resolució
Desestimació de la queixa.
Expedient 2015118Q
Assumpte
El departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Direcció
General de Policia, ha sancionat el promotor de la queixa amb el
pagament de la quantitat de 450 euros. Com que no té mitjans per
poder-hi fer front, sol·licita un fraccionament que li és atorgat. Ha
de pagar uns 51 euros mensuals, quantitat que tampoc poc pagar,
atesa la seva situació econòmica.
Actuació
El Síndic informa el ciutadà que presenti un recurs davant l'Administració.
No té ingressos i no el poden embargar. Li comunica que sol·liciti a
l'Administració el pagament de la sanció amb treball social. En el cas que no
sigui atès aquest Síndic municipal estudiarà la queixa per traslladar-la al
Síndic de Catalunya. Com que no s’ha rebut cap notificació, entén que la
problemàtica s'ha resolt favorablement.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Sancions Transport Públic

Expedient 2015005Q
Assumpte
Disconformitat amb la sanció imposada per no presentar a
l'inspector cap títol de transport vàlid que autoritzi la titular a
romandre a l'interior de les instal·lacions del Ferrocarril
Metropolità de Barcelona. Va utilitzar la T12 de la seva filla per
equivocació i la van sancionar. No té mitjans per fer-se càrrec de
la sanció.
Actuació
De la informació aportada per aquesta veïna es desprèn que no hi ha hagut
cap vulneració dels seus drets. Com que afirma que no pot pagar la sanció, el
Síndic li recomana que en sol·liciti el fraccionament. En cas que no acceptin
l'ajornament, pot dirigir-se al Síndic per presentar una queixa davant del
Síndic de Catalunya. Com que no torna el Síndic considera que desisteix
tàcitament de la tramitació de la queixa.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015009Q
Assumpte
No està d’acord amb la resposta a la reclamació davant TMB en
relació a la sanció imposada a la seva filla, menor d’edat, en un
autobús de la línea 95 de la nostra ciutat, el novembre de 2014.
L’inspector li va exigir 50 euros en concepte de “pronto pago”. En
no fer efectiva aquesta quantitat, la va fer baixar del vehicle.
Considera desproporcionat aquest procediment sancionador,
sobretot si es tracta d’un menor.
Actuació
Es trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, amb l’autorització
del seu promotor, per ser un cas de la seva competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015046Q
Assumpte
No està conforme amb el requeriment de l'Agència Tributària d’un
import de 360 euros corresponent a la sanció imposada per
l'inspector del TRAM l'any 2012 per portar una T4 i no estar-hi
autoritzat. Al·lega que desconeixia que havia de portar el Carnet
Rosa amb el títol de viatge.
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Actuació
El Síndic comunica al ciutadà que no pot fer ús de la targeta sense
l’acreditació esmentada. L’informa sobre el procediment per tramitar aquest
carnet. Considera que no hi ha una vulneració dels seus drets.
Resolució
Desestimació de la queixa.
Expedient 2015062Q
Assumpte
Disconformitat amb la sanció imposada per un inspector al TRAM
en considerar que no va presentar un títol de transport vàlid que
l'autoritzés a viatjar en tramvia.
Actuació
El Síndic trasllada l'expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per ser un
cas de la seva competència. En la seva resolució, el Síndic de Greuges de
Catalunya no observa irregularitat en l'actuació dels inspectors del TRAM.
Resolució
Tràmit amb resultat negatiu.
Expedient 2015122Q
Assumpte
No està conforme amb la resposta de les Oficines del TRAM a la
reclamació presentada per la sanció que li va imposar un
inspector.
Actuació
Es deriva el cas al Síndic de Greuges de Catalunya, al ser una problemàtica de
la seva competència. De la resolució d’aquest, es desprèn la no apreciació de
cap actuació irregular i tanca l’expedient.
Aquest Síndic municipal es planteja fer una iniciativa d’ofici en el cas que hi
hagi una queixa similar per posar en relleu l’actuació dels inspectors del
transport públic que, complint amb la seva obligació de sancionar, no
assumeixen les circumstàncies personals dels viatgers que “sense cap
intenció d’infringir” són sancionats per la "presumpta" intenció de fer-ho.
Resolució
Tràmit amb resultat negatiu.
Expedient 2015128Q
Assumpte
Disconformitat amb la notificació de providència d'a premi de
l'Agència Tributària, relacionada amb una sanció lleu de transport
per un total de 360 euros. Indica que fa dos anys que va ser
sancionada al TRAM per no haver validat el seu bitllet. Va
presentar un recurs adjuntant un informe mèdic, portava crosses
per ajudar-se a caminar. Manifesta que en entrar al TRAM es va
asseure esperant que la majoria dels viatgers validessin els seus
títols. Actualment, la seva situació econòmica és greu i no pot
assumir el pagament. Ha sol·licitat un ajornament. No ha rebut
resposta al seu recurs.
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Actuació
El Síndic dóna indicacions a la promotora de la queixa dels passos a seguir en
relació a la providència d'a premi. Li diu que aporti la documentació que
consideri oportuna per traslladar el cas al Síndic de Greuges de Catalunya.
Com que no presenta cap document acreditatiu per justificar la tramitació de
la queixa, es desestima la tramitació.
Resolució
Desestimació de la queixa.

Seguretat Ciutadana

Expedient 2015016Q
Assumpte
Molèsties produïdes pels veïns que viuen al pis superior. Ja va
utilitzar el Servei de Mediació Ciutadana. No compleixen els
acords. Tots dos pisos són de lloguer.
Actuació
El Síndic recomana al Servei de Mediació Ciutadana i a la Unitat de
Convivència Ciutadana que citin novament a les parts i als representants de la
propietat de l'immoble per intentar una solució amistosa al conflicte i per
resoldre definitivament els dubtes que exposen els dos inquilins per l'ús dels
espais comuns. La recomanació ha estat acceptada i el Síndic tanca
l'expedient.
Resolució
Recomanació del Síndic acceptada per l’Administració.
Expedient 2015134Q
Assumpte
Queixa per incivisme a l’entorn de la seva vivenda, provocat per
clients que surten d’una discoteca pròxima i consumeixen
begudes alcohòliques al carrer.
Actuació
El Síndic comunica al veí que, primerament, ha de presentar una queixa a
l'Ajuntament, que és el responsable de vetllar per la convivència a la ciutat.
L’informa que, si no és atès per l'Administració, es dirigeixi novament a
aquesta institució per formalitzar una queixa.
Resolució
No admesa.
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Responsabilitat Patrimonial

Expedient 2015001Q
Assumpte
El gener de 2015 es produeix un accident en un trenet del parc de
Can Mercader que els ocasiona ferides lleus. La promotora de la
queixa considera que no van ser atesos adequadament, ja que ells
mateixos van haver d’anar a la farmaciola i fer-se les cures
corresponents.
Actuació
El Síndic informa a la ciutadana que presenti una reclamació patrimonial
davant l’Ajuntament amb la descripció dels fets. En paral·lel, el Síndic
dirigeix un escrit el 13 de gener de 2015 al responsable polític municipal per
esbrinar quina seria la responsabilitat de l’Administració, atès que es tracta
d’una activitat en un espai públic. Tot i que es va sol·licitar la informació en la
data ressenyada, i d’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament
Orgànic Regulador del Funcionament i Règim Jurídic del Síndic Municipal
de Greuges, a data d’avui no ha rebut cap resposta.
El 15 de gener de 2016, el Síndic es va posar en contacte amb la promotora de
la queixa per saber si havia presentat la reclamació a l’Ajuntament, tal com li
va indicar. Explica que va presentar aquestes reclamacions a l’Ajuntament i
als responsables del “trenet” i expressa el seu desacord amb la resposta. Opta
per desistir del seguiment de la queixa davant del Síndic.
En la resolució, el Síndic recorda als responsables municipals l’obligació de
respondre als informes sol·licitats, entenent que el silenci vulnera un
reglament municipal, obstaculitza la tasca de la institució i pot ocasionar una
vulneració dels drets del ciutadà davant l’Administració. En concret, l’article
14 del Reglament del Síndic de Greuges de Cornellà diu:“ ... Les autoritats i el
personal al servei de l’administració municipal que impedeixin l’actuació del
Síndic/a amb la negació a facilitar-li els informes, els documents i els
expedients que se’ls sol·licitin podran incórrer en responsabilitat
administrativa d’acord amb la legislació vigent...”
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015030Q
Assumpte
La seva mare està ingressada a una residència de Cornellà per una
caiguda que va tenir per manca de condicions del paviment al
carrer. El seu fill considera que l'Ajuntament s'ha de fer càrrec de
les despeses ocasionades pels danys soferts. D'altra banda, no sap
quina quantitat ha de pagar a la residència, una vegada esgotat el
període de recuperació sanitari.
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Actuació

El Síndic informa el ciutadà que no pot admetre la queixa. L’informa que,
abans, ha de presentar a l'Ajuntament una sol·licitud de responsabilitat
patrimonial aportant les proves que estimi oportunes. En relació al cost de la
residència, indica al veí que parli amb la treballadora social del centre on està
ingressada la seva mare perquè l’assessori en la seva demanda.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015050Q
Assumpte
No està conforme amb l'actuació de la Guàrdia Urbana en un
incident aliè ocorregut el cap de setmana en un mur que rodeja les
instal·lacions de la seva empresa. Qüestiona que no es posessin en
contacte amb els responsables de l’empresa en el moment en què
es van produir els fets.
Actuació
El Síndic demana informació als responsables de la Guàrdia Urbana sobre el
protocol d'actuació en aquests casos. De la resposta rebuda per part del Cap
de la Guàrdia Urbana, el Síndic observa que no hi ha un funcionament
anòmal i que no s'ha vulnerat cap dret.
Resolució
Arxiu amb resultat negatiu.
Expedient 2015106Q
Assumpte
El seu fill va patir un accident a la porta del col·legi públic on està
escolaritzat. La promotora de la queixa va presentar una
reclamació a l’”A prop teu” de l’Ajuntament. Se li va recomanar
que presentés una reclamació patrimonial al Registre General de
l’Ajuntament.
Actuació
El Síndic indica a la veïna que aquest és el procediment a seguir. Fa un
seguiment de la queixa, i després d'un temps prudencial, es posa en contacte
amb la ciutadana per esbrinar la situació actual del cas. Ens informa que
encara no ha presentat la reclamació. El Síndic considera que la veïna ha
estat atesa correctament per l'Administració, tot i que ha decidit no seguir les
instruccions rebudes.
Resolució
Desestimació de la queixa.
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2.2.2.

TERRITORI

En l’apartat Territori s’inclouen les queixes sobre sorolls, contaminació ambiental,
llicències d’obres, dret a l’habitatge, habitatge públic, desnonaments i manteniment i
mobilitat pública.
Durant el 2015, l’oficina del Síndic ha rebut un volum significatiu de queixes vinculades
al soroll, especialment relacionades amb l’impacte acústic de les terrasses i locals de
restauració durant el període estival. Destaca, en aquest bloc, les promogudes per un
sector de veïns del barri Almeda, queixosos per la concentració de locals de restauració
en una mateixa zona (expedients 2015 132/147/152/157/160/166/168).
El Síndic va tramitar les queixes des d’una consideració prèvia: el plantejament d’una
part mai pot anul·lar la de l’altra. És a dir, la solució al conflicte, sempre i quan hi
hagués un respecte estricte a la normativa, no podia passar per eliminar l’activitat
econòmica.
Des d’aquests paràmetres, que els veïns van acceptar en les diferents reunions que
aquesta institució va mantenir amb ells, la tramitació de la queixa, a la qual a més dels
sorolls s’hi afegien les males olors de les cuines, va tenir diferents fases. En la primera,
el Síndic va recollir la informació vinculada als permisos i verificacions subsegüents per
l’exercici de l’activitat, número de taules i cadires permeses a les diferents terrasses,
actuacions de la Guàrdia Urbana i estudis de sonometria.
Les dades van permetre acotar el conflicte i van ser el punt de partida per a les
solucions posteriors, tendents a minimitzar els sorolls i eliminar les males olors. Les
mesures adoptades en el moment de redactar la Memòria mostren que el conflicte està
en vies de solució. S’ha de dir, a manera de reflexió, que el Síndic va proposar, amb
resultat negatiu, la mediació de l’Ajuntament per buscar un punt de trobada entre les
parts i que va ser la persistència en la sol·licitud d’informació la que ha permès albirar
un resultat positiu.
A la vista de l’experiència aportada per aquest i d’altres casos, el Síndic ha promogut
una Iniciativa d’ofici demanant als responsables municipals si tenen previst elaborar un
Pla d’usos en aquelles zones de la ciutat on es detecten problemes de sorolls, derivats de
la convivència entre veïns i activitats de restauració.
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Els desnonaments i el dret a l’habitatge conformen el segon bloc d’aquest epígraf.
Segueix sent un problema greu i preocupant. Tot i la ràpida acció dels Serveis Socials
per oferir alternatives a les persones afectades i recursos econòmics per eixugar els
impagaments del lloguer, el problema, més enllà de les xifres que aporta aquesta
Memòria, no es pot minimitzar. És important remarcar la següent dada sociològica. La
majoria de persones que promouen la queixa són ciutadans de mitjana edat i amb sous
baixos, insuficients per afrontar les despeses corrents.
L’actuació del Síndic ha estat la de fer de mitjancer amb els Serveis Socials per evitar
que la pèrdua de l’habitatge o de l’habitació en la qual viuen impliqui una desprotecció
del ciutadà i dels familiars que en depenen, especialment si hi ha menors.
En aquest context, són rellevants els expedients inscrits amb els números 2015162Q i
2015169Q. Les promotores de la queixa traslladen al Síndic que no han estat admeses
en la llista de la Mesa d’emergència per a la concessió d’un pis en règim de lloguer
social, perquè no poden acreditar l’empadronament a la ciutat en els darrers cinc anys
anteriors a la sol·licitud. Tot i que no correspon a la Memòria del 2015, el passat mes de
gener el Síndic va promoure una Iniciativa d’ofici instant que s’anul·li aquesta clàusula
perquè no s’ajusta a les previsions de la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. Des del departament d’Educació i Política social s’ha fet arribar el
compromís d’estudiar la proposta.
Per últim, persisteixen els desajustos en el procediment que hauria de seguir el ciutadà
en la majoria de les queixes sobre manteniment i mobilitat a la via pública. Arriben a
l’oficina del Síndic sense haver-les tramès en primera instància als responsables
municipals a través de la Oficina d’Atenció Ciutadana o a través d’altres plataformes
com ‘A Prop Teu’. Sense que la magnitud dels casos sigui rellevant, no deixa de ser
significatiu.

Sorolls

Expedient 2015006Q
Assumpte
Molèsties ocasionades per sorolls provinents de l'activitat de
servei de bar ubicada als baixos de l'edifici on viu.
Actuació
El Síndic es posa en contacte amb els responsables del departament
d'Activitats i Ordenances Cíviques. De la informació rebuda, referent a
l'actuació de la Guàrdia Urbana, considera que la família ha estat atesa
correctament pels responsables de l'Ajuntament. El promotor de la queixa
ha desestimat diverses proves sonomètriques per verificar el nivell de
soroll. El Síndic adverteix que aquesta actitud es pot interpretar com una
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mostra de desinterès o d’instrumentalització dels serveis que posa
l’Administració al servei dels veïns.
Resolució

Tràmit amb resultat positiu.

Expedient 2015014Q
Assumpte
Finalitzada la mediació a través del Servei de Mediació Ciutadana
per molèsties dels seus veïns, es mostra disconforme amb el
resultat.
Actuació
El Síndic admet la queixa a tràmit i es posa en contacte amb els responsables
de Polítiques d’Integració i amb el Cap de la Guàrdia Urbana. Analitzades les
respostes, el Síndic s’entrevista amb la ciutadana per comunicar-li que no hi
ha dades aportades ni base suficient per considerar que l’Administració no
l’atén.
Resolució
Tràmit amb resultat negatiu.
Expedient 2015031Q
Assumpte
Molèsties ocasionades pels sorolls provinents per l'activitat del
supermercat ubicat als baixos de l'edifici on viu. El juliol de 2014
van fer obres.
Actuació
El Síndic accepta la queixa a tràmit i es posa en contacte amb les directores
d'Activitats i Ordenances Cíviques i d’ Acció Territorial i Habitatge. Amb la
informació rebuda, s’entrevista amb la promotora de la queixa que insisteix
en les molèsties per sorolls i vibracions a casa seva. El Síndic sol·licita una
ampliació dels informes. D’entre les dades aportades, persisteix el dubte
sobre la vinculació de les molèsties amb les obres i la potència dels aparells
vinculats a l’activitat el supermercat, sobre l’impacte que pot tenir la diferent
ubicació dels aparells d’aire condicionat i si el canvi suposa una alteració de
la llicència d'activitats atorgada a l'inici de l'activitat comercial. El Síndic
deixa clar, en la seva resolució, que els continuats requeriments a
l’Administració per obtenir més informació sobre el cas que exposa la
ciutadana deriven de les imprecisions en relació a les dades aportades pels
responsables municipals. Opina que l'Administració ha hagut de dedicar
temps i recursos a una problemàtica que, en el millor dels casos, s'hagués
pogut resoldre amb una eficaç tasca de mediació per acotar el problema i,
eventualment, adoptar les mesures correctores adients.
El Síndic recomana als responsables de l'Ajuntament que adoptin les
iniciatives oportunes per realitzar-la. No s'arxiva l'expedient sense la resposta
a la recomanació del Síndic. Atès que amb posterioritat s'ha fet una nova
inspecció "in situ" per comprovar les vibracions, sense que l'enginyer
municipal observés cap anomalia, s’arxiva l'expedient al considerar que les
molèsties s’han resolt.
Resolució
Arxiu amb resultat positiu.
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Expedient 2015059Q
Assumpte
Considera que el servei de bar ubicat davant de casa seva no
compleix la normativa d'horaris per a la instal·lació de taules i
cadires a la via pública. Provoca molèsties a primera hora del
matí.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als departaments vinculats al cas. Els tècnics
municipals informen que no hi ha un horari matinal per instal·lar les taules i
cadires a la via pública i que es regeix per la Ordenança de Convivència
Ciutadana i per l'Ordre d'horaris d'establiments espectacles i activitats
recreatives. El Síndic observa contradiccions en les normatives aplicables.
Recomana als responsables del departament d'Activitats i Ordenances
Cíviques de l'Ajuntament que es modifiqui l'Ordenança reguladora de
l'ocupació de la via pública per taules i cadires quant a l'horari de la
instal·lació d'aquestes i que es fixi un criteri similar al que opera per la
recollida.
Resolució
Recomanació Pendent.
Expedient 2015063Q
Assumpte
Queixa per les molèsties ocasionades pels sorolls provinents dels
concerts promoguts a les festes de la primavera de l’Ajuntament
de L’Hospitalet. Es realitzen en un parc situat en la línea divisòria
amb Cornellà, on viu amb la seva família. Va presentar una queixa
a l’Ajuntament de L’Hospitalet, però discrepa de la resposta en
considerar que persisteix la vulneració del dret al descans.
Actuació
Atès que el Síndic no pot actuar davant l’Ajuntament de L’Hospitalet. Ha
derivat la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Tràmit pendent
Expedient 2015072Q
Assumpte
Molèsties ocasionades pels reiterats concerts i actes musicals a la
plaça de Sant Ildefons durant el cap de setmana i pels horaris de
les actuacions.
Actuació
El Síndic accepta la queixa i es posa en contacte amb els responsables
municipals per demanar informació sobre el criteri de distribució de les
activitats públiques, les mesures de control sonòmetric i els mecanismes
d'informació als veïns. Dels informes que aquest Síndic rep dedueix que el
protocol d’actuació dels responsables municipals ofereix suficients garanties i
no lesiona els drets dels ciutadans que viuen en les immediacions de la plaça.
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Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015073Q
Assumpte
No està d'acord amb les activitats musicals que es fan al carrer.
Concretament, a una plaça de la ciutat on diu que el soroll no la
deixa descansar.
Actuació
Aquesta veïna presenta la queixa mitjançant correu electrònic. Com que no
s’identifica el Síndic li requereix les dades. No s’admeten queixes anònimes.
A banda, sol·licita un informe a la Guàrdia Urbana on consten dues
denúncies de la mateixa persona. En una comprovació del nivell sonomètric
es comprova que està dins dels paràmetres admesos.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015074Q
Assumpte
Denuncia sorolls nocturns provocats per obres a la via del tren al
tram de Can Mercader.
Actuació
El Síndic informa al veí que no pot admetre la queixa, ja que primerament ha
de presentar la reclamació a l'Ajuntament, que és qui pot aportar informació.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015082Q
Assumpte
Molèsties ocasionades pel desenvolupament de l'activitat de servei
de bar al costat de casa seva.
Actuació
El Síndic ja va fer una resolució en relació a la mateixa queixa (2014086Q)
on requeria al departament d'Activitats i Ordenances Cíviques un nou
projecte d'insonorització de l'activitat. El Síndic va tancar l'expedient atès
que s'havien acceptat les demandes de la promotora de la queixa. La veïna es
dirigeix novament al Síndic al considerar que s'ha incomplet la resolució en
no haver-se fet cap nou treball d'insonorització del local. Comunica al Síndic
que farà una nova reclamació a l'Ajuntament per incompliment de l’acord. El
Síndic accepta la nova queixa a tràmit i indica a la ciutadana que quan tingui
la resposta de l'Ajuntament ens la faci arribar, per avaluar el cas i decidir
l'actuació. Passat un temps, el Síndic es posa en contacte amb la promotora
de la queixa per esbrinar si persisteixen les molèsties derivades de l'activitat i
l'actuació de l'Administració. A data d'avui no s’ha rebut cap notificació.
Resolució
Arxiu per desistiment.
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Expedient 2015089Q
Assumpte
Molèsties produïdes per un concert a la via pública durant les
festes de Cornellà.
Actuació
El Síndic admet la queixa a tràmit i sol·licita a la veïna més informació sobre
les seves dades personals, que no aporta.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015101Q
Assumpte
Desacord amb l'horari de recollida d’escombraries a mitjanit.
Assegura que el soroll altera el dret al descans.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables del departament de
Manteniment i Serveis de l'Ajuntament per esbrinar els horaris de recollida
d'escombraries. De la informació rebuda, tant pel que fa als horaris com pel
criteri a seguir, es dedueix que l’horari nocturn és necessari per evitar
molèsties viàries de gran impacte a la ciutat. El Síndic considera que es tracta
d’un servei públic que beneficia el conjunt dels ciutadans, inclòs el propi
promotor de la queixa, i que si en algun moment ocasiona molèsties aquestes
mai excedeixen dels límits fixats per les Ordenances Municipals. Suggereix
al ciutadà que, si les molèsties sobrepassen els límits propis d'aquesta
activitat, es posi en contacte amb el departament de Medi Ambient.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015104Q
Assumpte
Molèsties generades pels sorolls provinents de l'activitat esportiva
a les pistes municipals de Can Carbonell.
Actuació
El Síndic es posa en contacte amb el responsable d'Esports de l'Ajuntament
per conèixer les mesures d'insonorització de les pistes, atès que en una
anterior ocasió ja havia actuat. En el seguiment del cas, contacta amb la
interessada, que l’informa que està sent atesa per l'Administració i considera
satisfactòria l'actuació municipal.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
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Expedient 2015125Q
Assumpte
Molèsties produïdes pel soroll dels ventiladors que provoca un
armari de comunicacions instal·lat davant de l'edifici on viu.
Actuació
El Síndic registra la recepció de la queixa i sol·licita informació als
responsables de la via pública, perquè li facin arribar les iniciatives i gestions
realitzades sobre el cas, i les mesures adoptades per minimitzar l'impacte de
les molèsties. El Síndic fa una inspecció "in situ" i no detecta sorolls que
puguin provocar molèsties rellevants als veïns. Els responsables de
l'Ajuntament fan un mesurament que dóna negatiu. El Síndic considera que
el veí es atès per l’Administració.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015132Q
Assumpte
Sorolls per la instal·lació de terrasses d’activitats de servei de bar
ubicades a l’entorn dels seus habitatges. També denuncien males
olors provinents de les xemeneies dels locals que estan
instal·lades als patis interiors de l’edifici.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals sobre
autoritzacions de les activitats descrites i mesures per minimitzar l’impacte
acústic. En el cas de les terrasses, el Síndic promou una Iniciativa d’Ofici
(2015005I) en què pregunta si, com a conseqüència d’aquest i de casos
similars, l’Ajuntament té un pla d’usos, o preveu redactar-lo, per garantir la
convivència de terrasses i veïns.
Respecte a la insonorització dels locals, i com a conseqüència de medicions
sonomètriques, el departament d’Activitats i Ordenances Cíviques insta
diverses mesures per garantir que el local afectat s’adapti a la normativa.
Quant a les males olors provinents de les xemeneies extractores, el promotor
de la queixa informa que el cas està en vies de solució.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015147Q
Assumpte
Problemàtica pels sorolls que genera la instal·lació de terrasses de
les activitats de servei de bar ubicades a l’entorn dels seus
habitatges. També denuncien males olors provinents de les
xemeneies dels locals que estan instal·lades als patis interiors de
l’edifici.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals. Després de la
resposta rebuda, i en atenció a les diverses queixes de ciutadans relacionades
amb els sorolls produïts per activitats d’oci que, tot i estar legalitzades,
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provoquen molèsties als veïns de la zona i, sovint, vulneren el dret al descans
quan l’activitat lúdica deriva en una infracció de la Ordenança de
Convivència, el Síndic promou una Iniciativa d’Ofici (2015005I) sobre
l’existència o no d’un Pla d’usos a Cornellà per a l’ordenament d’activitats de
servei de bar i terrasses a la via púbica.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015152Q
Assumpte
Problemàtica pels sorolls que genera la instal·lació de terrasses de
les activitats de servei de bar ubicades al voltant dels seus
habitatges i males olors provinents de les xemeneies instal·lades
als patis interior de l’edifici.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals. Després de la
resposta rebuda, i en atenció a les diverses queixes de ciutadans relacionades
amb els sorolls produïts per activitats d’oci que, tot i estar legalitzades,
provoquen molèsties als veïns de la zona i, sovint, vulneren el dret al descans
quan l’activitat lúdica deriva en una infracció de la Ordenança de
Convivència, el Síndic promou una Iniciativa d’Ofici (2015005I) sobre
l’existència o no d’un Pla d’usos a Cornellà per a l’ordenament d’activitats de
servei de bar i terrasses a la via púbica.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015157Q
Assumpte
Problemàtica pels sorolls que genera la instal·lació de terrasses
de les activitats de servei de bar ubicades prop dels habitatges.
Molèstia per sorolls i vibracions al pis. Males olors provinents de
les xemeneies instal·lades als patis interiors de l’edifici.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals sobre les llicències
de les activitats descrites. Després de la resposta rebuda, i en atenció a les
diverses queixes de ciutadans relacionades amb els sorolls produïts per
activitats d’oci que, tot i estar legalitzades, provoquen molèsties als veïns de
la zona el Síndic promou una Iniciativa d’Ofici (2015005I) sobre l’existència
o no d’un Pla d’usos a Cornellà que ordeni aquest tipus d’activitats en zones
de gran concentració. D’altra banda, el Síndic és informat pel departament
d’Activitats del decret notificat al titular d’una de les activitats perquè
insonoritzi el local.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Expedient 2015160Q
Assumpte
Problemàtica pels sorolls que genera la instal·lació de terrasses
d’activitats de servei de bar
ubicades a l’entorn dels seus
habitatges. Molèsties per sorolls i vibracions procedents d’un
establiment amb llicència de restaurant i males olors provinents
de les xemeneies instal·lades als patis interiors de l’edifici.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals sobre les llicències
de les activitats descrites. Després de la resposta rebuda, i en atenció a les
diverses queixes de ciutadans relacionades amb els sorolls produïts per
activitats d’oci que, tot i estar legalitzades, provoquen molèsties als veïns de
la zona, el Síndic promou una Iniciativa d’Ofici (2015005I) sobre l’existència
o no d’un Pla d’usos a Cornellà que ordeni aquest tipus d’activitats en zones
de gran concentració. D’altra banda, el Síndic és informat pel departament
d’Activitats del decret notificat al titular d’una de les activitats perquè
insonoritzi el local.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015166Q
Assumpte
Problemàtica pels sorolls que genera la instal·lació de terrasses
de les activitats de servei de bar ubicades al voltant dels seus
habitatges. Molèsties per sorolls i vibracions procedents d’un
restaurant i males olors provinents de les xemeneies instal·lades
als patis interiors de l’edifici.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals sobre les llicències
de les activitats descrites. Després de la resposta rebuda, i en atenció a les
diverses queixes de ciutadans relacionades amb els sorolls produïts per
activitats d’oci que, tot i estar legalitzades, provoquen molèsties als veïns de
la zona, el Síndic promou una Iniciativa d’Ofici (2015005I) sobre l’existència
o no d’un Pla d’usos a Cornellà que ordeni aquest tipus d’activitats en zones
de gran concentració. D’altra banda, el Síndic és informat pel departament
d’Activitats del decret notificat al titular d’una de les activitats perquè
insonoritzi el local.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015168Q
Assumpte
Problemàtica pels sorolls que genera la instal·lació de terrasses
de les activitats de servei de bar ubicades al voltant dels seus
habitatges. Molèstia per sorolls i vibracions per l’activitat d’un
restaurant. Males olors provinents de les xemeneies instal·lades
als patis de veïns.
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Actuació

El Síndic sol·licita informació als responsables municipals. Desprès de la
resposta rebuda i en atenció a les diverses queixes de ciutadans relacionades
amb els sorolls produïts per activitats d’oci que, tot i estar legalitzades,
provoquen molèsties als veïns de la zona el Síndic promou una Iniciativa
d’Ofici (2015005I) sobre l’existència o no d’un Pla d’usos a Cornellà que
ordeni aquest tipus d’activitats en zones de gran concentració. D’altra banda,
el Síndic és informat pel departament d’Activitats del decret notificat al
titular d’una de les activitats perquè insonoritzi el local.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015179Q
Assumpte
Sorolls provocats pels motors dels frigorífics d’un supermercat
situats als baixos de la vivenda on viuen. La promotora de la
queixa, en nom de la comunitat, també descriu la situació
d’inseguretat dels veïns de l’immoble per dos conats d’incendi a
l’establiment.
Actuació
Aquest Síndic ja va intervenir en aquest cas a instàncies d’una altra veïna de
l’immoble que va concloure amb una recomanació, no acceptada, en què
instava a una mediació entre els responsables del supermercat i els veïns per
acotar el problema i adoptar les mesures correctores adients. L’argument per
desestimar la recomanació era que els tècnics municipals no van detectar ni
sorolls ni vibracions.
La nova queixa està avalada pel conjunt de la comunitat que torna a insistir
en els sorolls i les vibracions, a més de la percepció d’inseguretat provocada
per dos conats d’incendi que van requerir la intervenció dels bombers. El
Síndic sol·licita novament informació sobre les iniciatives que han adoptat
els responsables municipals en relació als darrers fets. De la resposta, es
dedueix que s’han ordenat mesures correctores pel que fa a la instal·lació
elèctrica, a més de la verificació corresponent per part d’empreses
homologades per certificar els canvis.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015188Q
Assumpte
La promotora de la queixa exposa, via electrònica, el seu malestar
perquè viu al costat d’un IES de la nostra ciutat i no sap la raó per
la qual els dies festius sona el timbre cada hora des de les 8 del
matí.
Actuació
Tot i que la queixa escapa de l’àmbit d’actuació del Síndic, considera la
possibilitat de fer de mitjancer per corregir la molèstia i redirigeix el correu
electrònic a la directora de l’esmentat IES. El Síndic es posa en contacte amb
la promotora de la queixa per esbrinar si el timbre ha deixat de sonar. A dia
d’avui, indica la ciutadana, la situació és la mateixa. El Síndic comunica a la
veïna que contacti amb la direcció de l’IES i en cas de no obtenir resposta
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presenti una queixa a l’Ajuntament. Si no es resolt positivament pot acudir
novament al Síndic per desatenció de l’Administració.
Resolució
Mediació amb resultat negatiu.

Contaminació Ambiental

Expedient 2015058Q
Assumpte
Esmenta l’olor de pintura que desprèn una ludoteca pública per
treballs de manteniment. Indica que provoca molèsties al seu fill.
Actuació
De la informació sol·licitada pel Síndic es dedueix que el problema ja està
resolt, però suggereix als responsables municipals que les tasques de
manteniment, especialment de pintura, es facin en el període d'inactivitat del
centre. La recomanació és acceptada.
Resolució
Recomanació amb resultat positiu
Expedient 2015091Q
Assumpte
Molèsties per olors i contaminació ocasionades per l'activitat
d'una empresa de materials per a la construcció ubicada als baixos
del mateix edifici on viu la promotora de la queixa.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals. En el transcurs de
la tramitació de la queixa la promotora desisteix de seguir-la. Tanmateix, el
responsable de l’activitat ha estat informat per la Guàrdia Urbana i s’ha
compromès a col·laborar en el cas que molestés algun veí.
Resolució
Arxiu per desistiment.

Llicències d’obres

Expedient 2015165Q
Assumpte
Exposa el desacord amb el projecte d'obres sol·licitat a
l'Ajuntament per a la instal·lació d'un ascensor a la comunitat on
viu. Afirma que el projecte afecta elements comuns de
l’aparcament sense que s’hagi notificat als veïns.
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Actuació
El Síndic li recomana que presenti al·legacions a l'Ajuntament. En principi,
l’Administració no ha vulnerant cap dret, ja que no hi ha res legalitzat i se
segueixen els tràmits de sol·licitud de la llicència d'obres.
Resolució
No admesa.

Dret a l’habitatge

Expedient 2015119Q
Assumpte
La seva situació econòmica li impedeix pagar els rebuts de lloguer
del pis on viu. Informa que té una reunió prevista amb la
treballadora social.
Actuació
El Síndic fa un seguiment de la situació d'aquesta família i passat un temps
prudencial es posa en contacte amb ella. De la informació rebuda, el Síndic
dedueix que la família es atesa pels Serveis Socials.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015162Q
Assumpte
Indica que els seus ingressos provinents del treball li impedeixen
l’accés al mercat de lloguer lliure. Indica que ha tramitat una
instància per accedir als habitatges de protecció social de la
Generalitat. Des dels Serveis Socials també se li fa un seguiment.
No compleix el requisit de 5 anys d’empadronament per optar a la
Mesa d’emergència social d’habitatge.
Actuació
El Síndic va sol·licitar informació als Serveis Socials sobre el cas concret. Com
que els darrers mesos aquest Síndic ha rebut diverses queixes vinculades al
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a Cornellà i, en
concret, a la disposició que s’inclou a l’article 38, amb el títol “Situacions
d’emergència social”, que fixa com a requisit previ que, per a ser adjudicatària
d’un habitatge de lloguer social cal ser resident a la ciutat amb una antiguitat
mínima de 5 anys amb anterioritat a la data de la sol·licitud, i acreditar-ho
mitjançant el padró municipal. I que els casos coneguts pel Síndic tenen un
seguiment per part dels Serveis Socials i es troben en una situació imminent
de pèrdua de l‘habitatge habitual. A la vista d’aquestes circumstàncies, vaig
promoure una Iniciativa d’Ofici (2016001I) per sol·licitar una revisió dels
requisits de residència a la ciutat per accedir al registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial. Amb el compromís, per part dels
responsables municipals, que la petició es tindrà en compte en l’estudi de les
Bases d’habitatge i de la pròxima comunicació del resultat, arxivo la queixa.
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Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015169Q
Assumpte
Indica que els seus ingressos provinents d’un ajut PIRMI li
impedeixen l’accés al mercat de lloguer lliure. Indica que ha
tramitat una instància per accedir als habitatges de protecció
social de la Generalitat. Des de Serveis Socials també se li fa un
seguiment. No compleix el requisit de 5 anys d’empadronament
per poder a optar a la Mesa d’emergència social d’habitatge.
Actuació
El Síndic va sol·licitar informació als Serveis Socials sobre el cas concret. Com
que els darrers mesos aquest Síndic ha rebut diverses queixes vinculades al
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial a Cornellà i, en
concret, a la disposició que s’inclou a l’article 38, amb el títol “Situacions
d’emergència social”, que fixa com a requisit previ que, per a ser adjudicatària
d’un habitatge de lloguer social cal ser resident a la ciutat amb una antiguitat
mínima de 5 anys amb anterioritat a la data de la sol·licitud i acreditar-ho
mitjançant el padró municipal. I que els casos coneguts pel Síndic tenen un
seguiment per part dels Serveis Socials i es troben en una situació imminent
de pèrdua de l‘habitatge habitual. A la vista d’aquestes circumstàncies, vaig
promoure una Iniciativa d’Ofici (2016001I) per sol·licitar una revisió dels
requisits de residència a la ciutat per accedir al registre de sol·licitants
d’habitatges amb protecció oficial. Amb el compromís, per part dels
responsables municipals, que la petició es tindrà en compte en l’estudi de les
Bases d’habitatge i de la pròxima comunicació del resultat, arxivo la queixa.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.

Habitatge Públic

Expedient 2015142Q
Assumpte
Descriu les deficiències de la vivenda que Serveis Socials li ha
adjudicat. A parer seu, no ofereix les condicions per viure amb la
seva filla discapacitada.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables dels Serveis Socials per
esbrinar si s'ha comprovat el possible estat d'insalubritat del pis, tal i com
denuncia la veïna, i pel seguiment que es fa de la família. Amb posterioritat,
l’esmentat departament informa el Síndic que li ha ofert a la veïna una altra
vivenda adaptada a les necessitats de la seva filla.
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Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015183Q
Assumpte
El president de la Comunitat de Veïns denuncia, a través de correu
electrònic, la manca d’atenció de l’empresa Procornellà a les
queixes relacionades amb el mal estat de l’edifici d’habitatge
públic del carrer de la Destraleta número 3 de la nostra ciutat.
Indica que no assumeixen les seves deficiències.
Actuació
El Síndic accepta la queixa a tràmit i proposa reunir-se amb els veïns i
escoltar la problemàtica. Des d’aquesta institució es promou la cita, que és
anul·lada pel president en diverses ocasions. En aquest punt, informa els
veïns que suspèn la tramitació de la queixa fins que ells ho considerin oportú.
Resolució
Arxiu per desistiment.

Desnonaments

Expedient 2015083Q
Assumpte
Pares d'una nena menor d'edat es troben en una greu situació
econòmica, sense recursos i amb una ordre de llançament
pròxima.
Actuació
El Síndic informa la família que, d’acord amb el Reglament del Síndic de
Greuges de Cornellà, no pot actuar quan hi ha un procés judicial obert.
Suggereix a la família la intervenció dels Serveis Socials. No obstant, els
suggereix que poden plantejar al seu advocat que sol·liciti al Jutjat
l’ajornament del llançament mentre busquen una solució al problema de
l'habitatge.
Resolució
Desestimació de la queixa.
Expedient 2015113Q
Assumpte
Ocupa una vivenda de protecció social. Mitjançant un correu
electrònic aporta la documentació del Jutjat en relació a una
propera ordre de llançament.
Actuació
El Síndic coneix la problemàtica i es posa en contacte amb els Serveis Socials
per si s’ha fet un seguiment del cas. Intenta contactar amb la veïna sense
resposta per part seva. Finalment, s'entrevista amb el Síndic que li recomana
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que segueixi les instruccions dels Serveis Socials i que es posi en contacte
amb la treballadora social de referència perquè l'assessori. Abans d'arxivar la
queixa, aquest Síndic resta a l'espera d'un informe actualitzat sobre la
situació de l’afectada.
Resolució
Tràmit positiu. Pendent informe actual de la situació.
Expedient 2015133Q
Assumpte
Compareix davant el Síndic una ciutadana per exposar la greu
situació d’una
família en procés de desnonament. No tenen
mitjans per accedir a un pis de lloguer.
Actuació
El Síndic fa un seguiment de la queixa i es posa en contacte amb la veïna,
que li comunica que ja s’ha resolt la problemàtica.
Resolució
Tràmit positiu.
Expedient 2015181Q
Assumpte
Desnonament previst i executat el dia 15 de desembre de 2015.
L’afectada i promotora de la queixa té al seu càrrec dues filles
menors escolaritzades a un CEIP i a una escola bressol de la ciutat,
i un germà també menor d’edat. Exposa que no té un lloc on anar.
Actuació
El Síndic sol·licita un informe als Serveis Socials de l’Ajuntament. De la
resposta, el Síndic destaca els ajuts rebuts per la promotora de la queixa i la
voluntat, explicitada pels propis responsables municipals, de normalització i
arrelament social a la ciutat. Valoració positiva de la feina dels Serveis
Socials. El Síndic constata que el desnonament i el fet, corroborat pels propis
Serveis Socials, que la promotora de la queixa hagi optat transitòriament per
desplaçar-se a Barcelona, on ocupa una habitació en un pis sense regularitzar,
altera el relat exposat.
El Síndic, en la seva funció de valedor dels drets dels ciutadans de Cornellà, fa
durant el mes de gener de 2016 un seguiment del cas perquè entén que hi ha
una possibilitat real que la dinàmica encetada per la manca de vivenda
conculqui l’article 47 de la Constitució, que reconeix el dret a un habitatge
digne i adequat, i la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, que explicita en el punt 5.6 el compromís de les administracions
púbiques de garantir, en qualsevol cas, el reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que
estiguin en procés d’ésser desnonats del seu habitatge habitual. I, de retruc,
perquè la situació d’inestabilitat habitacional danyi el dret a l’educació dels
menors. La ciutadana explica al Síndic la voluntat de seguir vivint a Cornellà,
i rebutja la possibilitat apuntada pels referents socials de traslladar el seu cas
a Barcelona. El Síndic entén que fer-ho, sense l’acord de la interessada,
suposaria malmetre el treball d’arrelament fet fins ara i podria danyar el dret
dels menors a una educació en un entorn favorable. També alerta de
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l’aplicació d’un excessiu automatisme en la resolució del cas. Sol·licita als
Serveis Socials un informe del pla de treball previst en el futur.
Resolució
Pendent.

Manteniment i Mobilitat Via Pública

Expedient 2015011Q
Assumpte
Reclama més senyalització a la zona d'aparcament ubicada a la
ctra. d'Esplugues. Insisteix que no hi ha visibilitat.
Actuació
El Síndic recomana als responsables municipals una sèrie de mesures per
minimitzar els efectes de la nova zona d'aparcaments, entre d'altres la
instal·lació d'un mirall.
Resolució
Recomanació pendent de contestar.
Expedient 2015038Q
Assumpte
Es queixa del mal estat en què es troba l’entrada de l’aparcament
públic de la plaça Enric Prat de la Riba. El mur de vidre que
delimita l’accés al recinte té diverses ruptures. Indica que el seu
fill s’ha tallat.
Actuació
El Síndic informa la ciutadana que no pot admetre la seva queixa, ja que
primerament ha de presentar una reclamació a l’Ajuntament. En cas que
consideri que la resposta vulnera els seus drets o no la consideri adequada,
pot acudir novament al Síndic per estudiar la formalització d'una queixa.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015048Q
Assumpte
Presenta una queixa pel mal estat dels cavallets del Parc de la
Infanta en considerar que són perillosos per als nens que en fan
ús.
Actuació
El Síndic de Greuges comunica al veí que no pot admetre la queixa, atès que
primerament l'ha de tramitar l'Ajuntament.
Resolució
No admesa.
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Expedient 2015055Q
Assumpte
A través de Facebook, un veí fa arribar una queixa per la manca de
manteniment de la via pública en el tram del carrer on viu. Hi ha
un embornal trencat, d’on surten tot tipus d’insectes, a més de la
mala olor que desprèn.
Actuació
El Síndic es dirigeix al ciutadà per oferir-li ajut i obrir un expedient. En
paral·lel, l'Ajuntament intervé i arregla l'embornal, neteja el carrer i les
voreres.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015056Q
Assumpte
Una ciutadana exposa, de forma genèrica, deficiències a la ciutat
de Cornellà.
Actuació
El Síndic inscriu la queixa. Informa la promotora que ha d'ampliar la
informació sobre les seves dades personals, indicant-li que el Reglament del
Síndic impedeix la tramitació de queixes anònimes.
Resolució
Arxiu per desestimació.
Expedient 2015057Q
Assumpte
Manca de resposta de l’Ajuntament a quatre instàncies
presentades al Registre General durant l’any 2014. Fan referència
a la remodelació del carrer Lasarte. Amb les obres realitzades
s’eixampla la vorera esquerra, direcció ctra. d’Esplugues, per
facilitar el pas de cotxes d’infants o persones amb cadira de rodes.
En no haver-hi cap element dissuasori, com pivots metàl·lics,
sovint hi ha cotxes que hi estacionen al damunt, fet que impedeix
el pas de vianants. També limiten la visibilitat de les sortides dels
aparcament privats.
Actuació
El Síndic sol·licita un informe als responsables municipals relacionat amb la
manca de resposta a les instàncies presentades pel promotor de la queixa. El
Cap de la Guàrdia Urbana respon que es va contactar amb ell per dir-li que,
en una reunió de coordinació entre el departament d’Espai Públic i Guàrdia
Urbana, es va decidir que no es posarien pivots a la vorera i que aquest cos
controlaria l’estacionament correcte, més enllà del marge de tolerància
coincidint amb l’entrada i sortida d’un col·legi proper. Per conèixer els
arguments de la decisió i emetre una resolució, el Síndic va demanar, en data
9 de juny del 2015, còpia de l’acta de la reunió on es va tractar el cas, que de
moment no ha rebut.
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Resultat
Pendent.
Expedient 2015066Q
Assumpte
Molèsties per les olors que desprenen els contenidors de brossa
situats al carrer on viu. Afirma que al voltant s’hi acumulen
escombraries.
Actuació
El Síndic admet la queixa a tràmit i sol·licita informació als responsables de
Manteniment i Serveis de l'Ajuntament. De la informació rebuda, aquest
Síndic dedueix que no es preveu cap desplaçament dels contenidors, ja que
vista l’amplada de la vorera, la situació actual és la menys molesta per a la
resta de veïns. S'ha intensificat la vigilància de la Guàrdia Urbana per vetllar
pel bon ús dels contenidors. És informat que a l'estiu es realitzen diferents
accions per minimitzar les molèsties per olors. El Síndic considera que
l'Ajuntament atén el motiu de la queixa.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015084Q
Assumpte
Manca de manteniment del parc de La Segarra de la nostra ciutat.
Actuació
El Síndic no pot actuar, ja que el promotor ha de presentar primer una
queixa a l'Ajuntament, que és responsable del manteniment de la via
pública. No obstant, el Síndic tramet la queixa a la directora de
Manteniment i Serveis de l’Ajuntament.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015085Q
Assumpte
Manca de manteniment del parc de La Segarra de la nostra ciutat.
Actuació
El Síndic no pot actuar, ja que en primer lloc ha de presentar una queixa a
l'Ajuntament, responsable del manteniment de la via pública. No obstant, el
Síndic tramet la queixa a la directora de Manteniment i Serveis de
l’Ajuntament.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015086Q
Assumpte
Manca de manteniment del parc de La Segarra de la nostra ciutat.
Actuació
El Síndic no pot actuar, abans s’ha de presentar una queixa a l'Ajuntament,
que és responsable del manteniment de la via pública. No obstant, el Síndic
ha tramés la queixa a la directora de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament.
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Resolució
No admesa.
Expedient 2015096Q
Assumpte
Manca de manteniment dels carrers de Sant Ildefons. En concret,
dels jardins que hi ha entre els blocs i queixa per manca
d’enllumenat al carrer.
Actuació
El Síndic accepta la queixa a tràmit i sol·licita informació als responsables de
Manteniment i Serveis. De la resposta rebuda, es dedueix que els jardins
entre blocs són propietat de les respectives comunitats de veïns. El Síndic
considera que, d’acord amb el que preveu l’Ordenança Municipal de Neteja,
l’Administració és responsable subsidiària del seu manteniment,
especialment quan es deteriora un espai accessible als vianants i pot derivar
en problemes de salubritat. Respecte al problema de l'enllumenat, és un cas
puntual que ja s’atén per part de l'Administració.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015097Q
Assumpte
Manca de neteja del carrer de Rubió i Ors.
Actuació
El Síndic comunica al promotor de la queixa, que arriba via correu electrònic,
que ampliï les seves dades personals i que concreti els arguments de la
queixa. Coincidint amb aquest i d'altres casos, el Síndic es reuneix amb el
Tinent d'alcalde d'Espai Públic i Convivència. Posteriorment, el Síndic es
dirigeix al ciutadà per demanar la informació sol·licitada. Aquest li comunica
que ha apreciat una millora en la neteja i accepta l’explicació.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015102Q
Assumpte
Manca d'ombra en un petit parc infantil ubicat a l'avinguda del
Baix Llobregat. Considera que durant el període d'estiu, l’absència
d’algun element de cobertura dificulta l'ús de l'espai de joc.
Actuació
El Síndic contacta amb el Tinent d'alcalde d'Espai Públic i Convivència per
rebre informació i esbrinar possibles solucions. S’instal·la un tendal al parc
infantil i el veí accepta com a satisfactòria la resposta de l'Ajuntament.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Expedient 2015110Q
Assumpte
Problemes d'accesibilitat derivats de la construcció d'unes escales
a la vorera de la nova urbanització que es fa al voltant de la masia
de Can Fatjó, concretament a la confluència dels carrers Antoni
Maura i Teodor Llorente.
Actuació
El Síndic admet la queixa i sol·licita informació al Tinent d'alcalde de
Territori i Sostenibilitat per a què l’informi sobre el projecte d'urbanització
de la zona, i sobre l'estudi d'accessibilitat per a vianants amb problemes de
mobilitat o d’altres circumstàncies excepcionals. El Síndic comprova sobre el
terreny les obres que descriu el ciutadà, així com l'orografia de la zona, i
també analitza l'informe emès pels responsables municipals on proposen un
itinerari alternatiu d’acord amb el que preveu la legislació. Amb aquestes
dades no es pot considerar que l'alternativa per a persones amb mobilitat
reduïda sigui una vulneració dels drets d'aquests ciutadans. No obstant, i atès
que la zona de nova construcció és adjacent a una via per on passen vehicles
recomana a l'Ajuntament la instal·lació de proteccions per garantir la
seguretat dels vianants en el tram de l’escala.
Resolució
Recomanació acceptada.
Expedient 2015117Q
Assumpte
Queixa sobre la brutícia acumulada al carrer al barri Centre.
Actuació
El Síndic accepta la queixa a tràmit i sol·licita a la promotora de la queixa que
la concreti. D’altra banda, recull l’opinió dels responsables de Manteniment
de l'Ajuntament. S’informa el Síndic que es desenvolupa un pla específic de
neteja dels carrer de Cornellà, entre d'altres aquest, per la qual cosa el Síndic
considera atesa la petició de la veïna.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015126Q
Assumpte
Queixa relacionada amb el mal estat de l'accés amb vehicle al
Complex Esportiu de Can Mercader. El 2014, el Síndic ja va
gestionar una queixa similar. En aquell cas, va tancar l'expedient
instant els responsables municipals a resoldre el problema el més
aviat possible. A la vista dels antecedents, del temps transcorregut
i dels arguments exposats per la promotora de la queixa, el Síndic
decideix tramitar-la.
Actuació
El Síndic sol·licita informació sobre les gestions que s’han fet per resoldre
aquesta problemàtica en l’accés al complex esportiu.
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Resolució
Tràmit pendent.
Expedient 2015127Q
Assumpte
Queixa sobre el mal estat de les voreres del Polígon Almeda a
l'entorn de la seva empresa. Afirma que ja ha posat el cas en
coneixement de l'Ajuntament.
Actuació
El Síndic admet la queixa a tràmit, però considera que per poder dirigir-se a
l'Ajuntament necessita més informació, i sol·licita a la promotora de la
queixa una ampliació de dades. Com que no respon al requeriment, el Síndic
es posa en contacte amb ella. L’informa que l'Ajuntament ja ha corregit les
anomalies que hi havia.
Resolució
Desestimació de la queixa.
Expedient 2015131Q
Assumpte
La comunitat de Propietaris d'un aparcament públic promogut
per l'empresa municipal Procornellà presenta una queixa
relacionada amb les filtracions d'aigua i possibles defectes de
construcció de l'obra.
Actuació
El Síndic sol·licita informació al Gerent de l'esmentada empresa municipal.
En tramitar la queixa, el Síndic incorpora la inquietud dels ciutadans per la
dilació de les obres de reparació, i el temor que s’esgoti el període de garantia.
De la resposta rebuda, es desprèn el compromís de Procornellà en la solució
dels problemes derivats de la filtració d'aigües, i que l’empresa municipal
seguirà fent-se càrrec de les incidències derivades dels defectes dels elements
constructius de l'aparcament, fins que s'hagin resolt completament. El Síndic
entén que els compromisos que inclou l'escrit tramès pel Gerent de
Planificació i Gestió Urbanística responen a les inquietuds dels veïns i
serveixen per esvair desavinences en el futur.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015135Q
Assumpte
Manca de manteniment dels arbres que hi ha al jardí davant de
casa seva. Afirma que mai s'han esporgat i que no deixen passar la
claror.
Actuació
El Síndic considera fer de mitjancer, i es posa en contacte amb el Tinent
d'alcalde d'Espai Públic i Convivència de l'Ajuntament per confirmar les
dades aportades pel ciutadà. De la informació rebuda, el Síndic dedueix que la
campanya d'esporga es farà el novembre i que inclou la zona esmentada.
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Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015136Q
Assumpte
Manca de manteniment al pipican situat a l'avinguda Salvador
Allende.
Actuació
El Síndic comunica a la promotora de la queixa que no la pot admetre ja que
primerament l’ha de presentar a l'Ajuntament. L’informa que en cas que
consideri que la resposta és inadequada i entengui que hi ha una vulneració
de drets, pot acudir novament al Síndic per estudiar-ne la presentació.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015144Q
Assumpte
Incidències provocades per la manipulació de tercers de la
instal·lació de l'enllumenat públic. El Síndic tanca un expedient
sobre aquest cas amb la resposta que rep de l'Ajuntament, però el
problema torna a sorgir
Actuació
El Síndic es posa en contacte amb el Regidor de barri per esbrinar quina és la
situació actual del cas, i si s'ha derivat alguna acció específica sobre els fets. El
responsable municipal comunica que existeix un problema de fons que genera
preocupació entre els veïns i resta a la seva disposició. A la vista d'això, el
Síndic s’entrevista amb la promotora de la queixa i li indica que presenti una
instància a l'Ajuntament per les molèsties i la inseguretat que provoca
aquesta situació, atès que, segons relata, no funciona l'enllumenat públic en
una part del carrer. Recomana a aquesta ciutadana i als seus veïns que
sol·licitin una entrevista amb el Regidor de barri per saber quin és el
seguiment dels fets per part de l'Ajuntament.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015164Q
Assumpte
Existència d'una planta amb cintes tallants al voltant d'un parc
infantil de la ciutat.
Actuació
El Síndic decideix fer de mitjancer en aquest afer i es dirigeix a la regidora del
districte corresponent perquè valori el cas i una possible solució. El Síndic rep
resposta de la directora de Manteniment i Serveis en relació a la intervenció.
S'han eliminat les herbes. El Síndic compateix el criteri de la responsable de
Manteniment, que fa constar en el seu informe que aquestes incidències es
poden esmenar si el ciutadà fa una trucada al departament.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
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2.2.3.

SERVEIS A LES PERSONES

L’apartat Serveis a les persones inclou els expedientes de queixa vinculats a consum,
cultura, ensenyament en els nivells de Primària i Secundària, menjadors escolars,
esports, salut pública, atenció hospitalària, tramitació de documentació i ajuts en els
àmbits de serveis socials, PIRMI i dependència.
A destacar, en aquest bloc, les queixes vinculades a la concessió de les beques
menjador. La casuística varia, i van des de la disconformitat en la denegació de l’ajut
per incomplir els barems d’ingressos que hi donen accés, al desconeixement dels
tràmits necessaris per a situacions sobrevingudes i al contingut de la normativa i
efectes en l’aplicació d’un dret fonamental.
Tot i que la problemàtica vinculada a les beques menjador depassa el marc d’actuació
del Síndic municipal, en aquest, com en d’altres casos, ha mantingut una posició activa
orientant i fent de mitjancer o derivant el cas al Síndic de Greuges de Catalunya. Com a
criteri bàsic, el defensor de les persones no pot quedar al marge quan considera que la
problemàtica implica una vulneració d’un dret fonamental.
Com a exemple, podem esmentar els expedients 2015163Q y 2015173Q. En el primer
cas, la mare d’un menor que s’ha traslladat de l’Hospitalet de Llobregat a Cornellà
exposa les dificultats per fer efectiva al nostre municipi la beca que li han concedit a la
població d’origen. L’actuació del Síndic, d’acord amb allò que preveu la normativa
vigent, va ser la d’assessorament en els tràmits a realitzar. La gestió es va resoldre
positivament.
El segon cas està relacionat amb la normativa aprovada pel Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a la concessió dels ajuts per a menjadors. El reglament inclou, com a un
dels requisits obligatoris per beneficiar-se de la beca, que tots els membres de la unitat
familiar disposin de NIE (número d’identificació d’estranger)o de NIF (número
d’identificació fiscal). En el cas esmentat, a la promotora de la queixa no se li ha
renovat el NIE perquè ha perdut la feina. En conseqüència, no té accés a la beca, tot i
que rep ajuts socials per la seva situació econòmica, i pel que fa al menjador escolar
assumeix les despeses una fundació privada.
El Síndic considera que el fet d’exigir obligatòriament el NIE per tramitar la petició
vulnera el dret de l’infant a rebre una alimentació adequada i el dret a una educació en
condicions d’igualtat. Interpreta, per tant, que aquest aspecte de la normativa és
improcedent i s’hauria de suprimir. Amb tota aquesta argumentació, trasllada el cas al
Síndic de Greuges de Catalunya per a què intervingui.
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En l’àmbit de serveis socials cal esmentar l’expedient 2015121Q. El pare d’un menor,
amb una precària situació econòmica, exposa la manca d’ajuts per a la pràctica
esportiva del seu fill. El Síndic sol·licita informació als responsables municipals, que
reconeixen que no hi ha des de l’àmbit del departament d’Esports cap programa de
subvenció específica per a persones individuals, i que la via per poder-lo ajudar només
pot provenir del departament de Serveis Socials, a través dels programes de suport a les
famílies en situació de risc social. El defensor de la ciutadania fa una recomanació per
garantir, en el cas esmentat i en altres de similars, una alternativa que garanteixi al
menor la pràctica de l’esport en instal·lacions municipals, atès que és un dret social
reconegut pels poders públics en general, i que el dret al lleure està consagrat en la
Declaració Universal dels Drets de l’Infant. La recomanació està pendent de resposta.
El Síndic de Cornellà també ha intervingut en diverses queixes vinculades a l’atenció
hospitalària. Un exemple és l’expedient 2015017Q. Una ciutadana s’adreça a la
defensoria per exposar la disconformitat amb la resposta de la direcció de l’hospital
Moisès Broggi, el de referència per als ciutadans de Cornellà, en relació a l’assistència
que va rebre el seu pare, tant pel que fa al tractament mèdic com en l’atenció del
personal. Amb la documentació aportada, hi ha base per tramitar el cas al Síndic de
Greuges de Catalunya. En la resposta a la ciutadana, aquest li exposa les iniciatives que
ha adoptat la seva institució sobre l’estat dels serveis d’urgències dels hospitals de la
xarxa pública i l’atenció que reben els pacients.
Persisteixen el casos vinculats a la ‘pobresa energètica’ i les dificultats per posar en
marxa els mecanismes inclosos en la Llei del Parlament 24/2015 de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. A parer del
Síndic, les companyies, sobretot les de subministrament elèctric, han de millorar els
mecanismes d’informació ciutadana, especialment des dels punts d’atenció.
Esmentar, en aquest context, el cas inclòs en l’expedient 2015098Q. El ciutadà té una
notificació de tall de subministrament elèctric de la qual en desconeix l’origen. Indica
que ha reclamat a l’empresa per la facturació d’uns rebuts que considera erronis i
afegeix que, en el cas que se’l desconnecti de la xarxa elèctrica, la situació afectarà
greument el seu fill, que està connectat a un aparell elèctric per a subministrar-li la
medicació prescrita i d’altres accessoris que li faciliten el dia a dia. Des de l’oficina del
Síndic es contacta amb l’empresa subministradora, que informa que hi ha un protocol
específic per evitar el tall de subministrament per a casos com el descrit. Des de la
institució també s’orienta el ciutadà per a què s’adreci a les oficines de la companyia
amb la informació esmentada i que posi el cas en coneixement dels Serveis Socials.
Finalment, ressenyar els casos vinculats a la Llei de dependència. Persisteixen, sense
que de moment s’albiri una via de solució, les queixes sobre cobrament reconegut per
cures en l’entorn familiar. En aquests casos, tot i que la Generalitat reconeix
l’endarreriment, la quantia econòmica no es trasllada a les famílies afectades.
Cal considerar el volum de queixes (expedients 201587/123/141/148/175/176/178/187)
que ha rebut la institució per manca de pagament de la prestació econòmica de caràcter
universal per fill a càrrec. En tots els casos, les reclamacions s’han traslladat al Síndic
de Greuges de Catalunya.
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Consum

Expedient 2015002Q
Assumpte
Indica que una companyia de serveis li cobra sense autorització
un únic rebut de gas i electricitat per un canvi de potència en el
seu contracte de subministrament elèctric. Exposa la seva
disconformitat.
Actuació
El Síndic li requereix documentació per poder tramitar la queixa al Síndic de
Greuges de Catalunya. Es fa un seguiment de la queixa i es posa en contacte
amb la veïna, que li comunica que ha decidit desistir de la queixa atès que
s’ha traslladat a viure a una altra població.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015036Q
Assumpte
Exposa la disconformitat amb l’actuació dels Serveis Socials de
l’Ajuntament, en relació a la nova tramitació d’ajuts per al
pagament de rebuts de la companyia d’electricitat en cas d’avís de
suspensió del subministrament. Considera que l’haurien d’haver
avisat.
Actuació
Analitzada la queixa, el Síndic considera que en no existir cap prova del relat
que exposa el veí la queixa no es pot tramitar. Afegeix que no es pot al·legar
desatenció en la mesura que en la data de presentació de la queixa no existeix
un procediment per pagar els rebuts d'aquells ciutadans en situació de
vulnerabilitat i que no puguin afrontar el cost del rebut.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015041Q
Assumpte
Els propietaris d’una comunitat de naus industrials no estan
disposats a pagar uns rebuts corresponents al subministrament
d’aigua, en considerar que hi ha fuites per la pressió d’entrada i
que es computen com a consum.
Actuació
El Síndic informa aquesta comunitat que no pot admetre la queixa en
escapar-se del seu àmbit competencial i els deriva al Defensor del Client de
l'empresa subministradora perquè intervingui en aquesta qüestió.
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Resolució
No admesa.
Expedient 2015045Q
Assumpte
La promotora exposa que té problemes d’humitat a la seva
vivenda a causa de la poca efectivitat de les obres
d’impermeabilització que va fer una empresa contractada. Està
preocupada per la garantia de l’obra, tot i que en aquest moment
l’atenen.
Actuació
El Síndic no pot actuar, en no ser un cas de la seva competència. Recomana a
la interessada seguir la seva reclamació a l’OMIC de Cornellà, que ja ha
visitat. D’altra banda, li comunica que la FAVCO disposa d’un assessor jurídic
a qui pot consultar el cas, a més del col·legi professional que correspongui.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015120Q
Assumpte
Exposa que la seva filla ha de fer un canvi en l’escriptura de la
hipoteca del pis on viu per posar-lo a nom seu, per dissolució del
matrimoni. Els pares l’han avalat. Indica que l’entitat bancària els
obliga a canviar l’ingrés de la pensió a l’esmentada entitat o no els
fa la escriptura.
Actuació
El Síndic informa que no pot admetre la queixa. Li recomana que faci una
gestió davant l’OMIC i també la deriva a la FAVCO perquè l’assessorin.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015150Q
Assumpte
La seva mare viu sola i té 77 anys. La companyia d’electricitat li
factura uns rebuts de subministrament de gas que la mare mai ha
contractat conscientment. No pot aclarir el cas amb l’empresa.
Actuació
El Síndic revisa els rebuts que presenta la promotora de la queixa. Li explica
que, efectivament, són rebuts de subministrament de gas. Com que és un cas
vinculat al dret del consumidor, el Síndic deriva la ciutadana a l'OMIC de
Cornellà per tramitar una reclamació. Informa la veïna que, en cas que el
resultat de la gestió no fos positiu ho comuniqui per estudiar la tramitació
d'una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. Com que no hi ha hagut
resposta considera que el cas evoluciona favorablement.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Expedient 2015172Q
Assumpte
Disconformitat amb la duplicitat del servei i cobrament del
manteniment del subministrament de gas de dues companyies de
serveis.
Actuació
El Síndic informa que no pot admetre la queixa, ja que primerament ha de
presentar una reclamació a l'OMIC de Cornellà, per ser una problemàtica
vinculada al dret del consumidor.
Resolució
No admesa.

Cultura

Expedient 2015004Q
Assumpte
Una estudiant universitària exposa la seva disconformitat amb els
horaris de les biblioteques de la ciutat. Afirma que els horaris
especials no estan actualitzats a la web.
Actuació
El Síndic informa aquesta ciutadana que l'Ajuntament és el responsable dels
horaris d'obertura de les biblioteques municipals i li recomana que presenti
una queixa directament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. A banda, el Síndic
examina els horaris de biblioteques ubicades a la ciutat i de les aules
d'estudi. No entén el significat que li dóna al concepte horaris especials.
Intenta, per aclarir-ho, posar-se en contacte amb la promotora de la queixa
sense èxit.
Resolució
Arxiu per desistiment.
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Ensenyament-Primària

Expedient 2015010Q
Assumpte
El promotor exposa la manca de calefacció al CEIP on estan
escolaritzats els seus fills.
Actuació
El Síndic es dirigeix als responsables d'Ensenyament de l'Ajuntament, que li
comuniquen que es tracta d’una avaria i ja està resolta.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015027Q
Assumpte
La promotora de la queixa exposa un suposat cas de ‘bullying’ per
part d'un alumne al seu fill en un CEIP de la ciutat. Afirma que ho
ha posat en coneixement de la direcció del centre, però no
l’atenen.
Actuació
El Síndic es posa en contacte amb el director d’Educació i la directora dels
Serveis Socials de l’Ajuntament. Paral·lelament, contacta amb la directora de
l’esmentat CEIP per tal d’esbrinar els mecanismes per resoldre la situació. En
el procediment, el Síndic és informat per la responsable del CEIP que
l’alumne no va al menjador des de desembre, tot i disposar d'una beca.
També consten absències injustificades en les activitats de l'escola. El Síndic
convoca la promotora de la queixa per explicar-li la seva intervenció i
l’evolució del cas. Valora positivament la gestió i considera el problema
exposat encarrilat.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015079Q
Assumpte
Disconformitat amb la resposta del departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya a la sol·licitud de trasllat de la seva filla
d'un CEIP a un altre. Exposa en una reunió amb el Síndic les raons
per les quals vol canviar la menor d'escola.
Actuació
El Síndic considera fer de mitjancer en aquest cas i es posa en contacte amb
el responsable d'Educació de l'Ajuntament i amb la directora del CEIP on
està escolaritzada la menor per conèixer la seva opinió. En el seguiment de la
queixa, la promotora comunica que el seu cas s’ha resolt positivament.
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Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015090Q
Assumpte
Exposa la disconformitat amb el fet que hagin escolaritzat els seus
néts a un CEIP de Cornellà, quan va sol·licitar la inscripció a
d'altres més propers al domicili on viuen.
Actuació
El Síndic s’interessa pel procés d'inscripció i no consta que hi hagi cap
element que permeti justificar una discriminació en el dret dels menors a un
ensenyament públic, obligatori i gratuït en condicions d'igualtat. Considera
que no hi ha una base sòlida per sustentar la queixa, en el sentit que la
distància entre domicili i centre assignat no justifica la vulneració de cap dret
fonamental.
Resolució
Mediació amb resultat negatiu.
Expedient 2015139Q
Assumpte
La mare d’un nen que assisteix a la unitat de suport a l’educació
especial (USEE) discrepa de la decisió de l’equip directiu del CEIP,
en considerar que no compleix els requisits per optar a aquest
servei.
Actuació
El Síndic accepta la tramitació de la queixa des de la perspectiva del dret a
l’educació i per valorar si els mecanismes per garantir una educació al menor
funcionen correctament. Valora la informació aportada per la progenitora i la
inquietud per fer-ne un seguiment en els diferents àmbits en què ha estat
analitzat el cas del seu fill. El Síndic es reuneix amb la mare del menor per
exposar-li que, d’acord amb la documentació aportada, no es desprèn que en
les diferents fases de l’educació del seu fill s’hagi produït una desatenció o no
s’hagin arbitrat les mesures adequades. En l’avaluació del cas, no pot valorar
els informes que han fet els experts que han analitzat la trajectòria del menor
quan estan habilitats per fer-ho. En conseqüència, no observa base suficient
per sustentar la queixa en els termes que ho fa la promotora d’aquesta.
Resolució
Desestimació de la queixa.
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Ensenyament-Secundària

Expedient 2015105Q
Assumpte
Considera que s’ha vulnerat la legalitat en haver-la obligat a
inscriure el seu fill en un IES de Cornellà diferent al que cursa
estudis el seu germà. No està d’acord amb la resolució de la
reclamació que va adreçar a la Comissió de garanties d’admissió.
Té pendent la resposta al recurs d’alçada dirigit al director de
Serveis Territorials, i a una carta dirigida a la consellera
d’Ensenyament. Entén que el decret d’adscripció dels centres de
Primària i Secundària que s’aplica a Cornellà xoca amb la Llei
d’Educació 12/2009. L’aplicació estricta de l’esmentat criteri té
efectes col·laterals, en el sentit que dificulta el dret a la conciliació
laboral i familiar, incrementa despeses i altera el drets dels dos
germans a rebre una oferta educativa en condicions d’igualtat.
Actuació
Com que la problemàtica plantejada va més enllà de l’àmbit de competències
del Síndic Municipal es trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya
per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.

Menjadors Escolars

Expedient 2015077Q
Assumpte
Queixa per manca de cobrament d'una beca menjador concedida
per l'Ajuntament al desembre de 2014. Per una errada, i després
de cinc mesos, no s'ha ingressat correctament la quantitat al
compte corrent que es va indicar a la sol·licitud.
Actuació
Com que el ciutadà ha presentat la queixa a l'Ajuntament, el Síndic informa
que el termini de resposta de l'Administració a la seva demanda és d'un mes.
Una vegada transcorregut el termini s’avaluarà la resposta i la tramitació de
la queixa.
Resolució
Desestimada.
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Expedient 2015146Q
Assumpte
Desacord amb la resolució a la sol·licitud d’un ajut de beca
menjador per a la seva filla pel curs 2015-2016. La denegació del
Consell Comarcal del Baix Llobregat considera que les dades
econòmiques consultades a l'Agència Tributària i aportades per la
interessada relatives a la unitat familiar superen les quantitats
màximes de referència per accedir a la beca.
Actuació
El Síndic admet la queixa a tràmit. Examinada la documentació aportada es
dedueix que la seva filla està empadronada amb els avis que cobren una
pensió. La promotora afirma que ella viu amb la seva filla i la seva parella en
un altre domicili i que no té cap ingrés. El Síndic recomana a la veïna que
presenti un recurs perquè li revisin l'expedient, al·legant que no té mitjans
econòmics i que la seva filla no viu amb els avis, tot i que està empadronada
amb ells. La promotora de la queixa no es dirigeix posteriorment al Síndic
per seguir tramitant la queixa en base a la resolució del recurs que li
recomana presentar.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015163Q
Assumpte
La promotora de la queixa relata que s’ha traslladat a viure a
Cornellà des de l’Hospitalet. Al seu fill, menor d’edat, se li va
concedir una beca menjador al CEIP de la població d’origen.
Indica que en traslladar-se a un CEIP de Cornellà ha perdut la
beca. No té mitjans econòmics.
Actuació
El Síndic admet a tràmit la queixa i després de consultar la normativa vigent
sobre condicions de les beques menjador 2015-2016, es posa en contacte amb
la directora del CEIP esmentat perquè tramiti el trasllat de la beca al seu
centre, tal i com especifica la normativa. El Síndic fa un seguiment del cas i
truca la promotora de la queixa per conèixer la situació actual. De la
conversa, es desprèn que la seva demanda s’ha resolt positivament i que els
Serveis Socials l’atenen adequadament.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015170Q
Assumpte
No està d'acord amb la denegació de les beques menjador 20152016 per els seus fills. La resolució argumenta que les dades
econòmiques aportades per la interessada relatives a la unitat
familiar superen les quantitats màximes indicades.
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Actuació
El Síndic s’entrevista amb la promotora de la queixa per tal de poder esbrinar
la situació d’aquesta veïna. De la reunió es dedueix que està separada del
pare dels seus fills i que aquest té l’obligació de passar la pensió d’aliments
establerta. Se li comunica que el Síndic no pot tramitar la queixa.
Resolució
Desestimada.
Expedient 2015173Q
Assumpte
Desacord amb la manca de tramitació de la beca menjador de les
seves filles, menors d’edat, escolaritzades a un CEIP de la nostra
ciutat. El motiu és la manca de presentació del NIE de la
promotora de la queixa (mare) i d’una de les filles sol·licitants.
Actuació
D’acord amb la informació rebuda pel propi centre escolar, aquesta família
entraria dins dels requisits de vulnerabilitat econòmica que exigeixen per
accedir a un ajut menjador. El Síndic considera que el fet d’exigir
obligatòriament el NIE per tramitar la petició de l’ajut vulnera el dret dels
infants i lesiona el dret a una educació en condicions d’igualtat quan es viu en
un entorn de risc d’exclusió social. Com que la problemàtica no és
competència d’aquest Síndic es trasllada la queixa al Síndic de Greuges de
Catalunya.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015182Q
Assumpte
Desacord amb la manca de tramitació de la beca menjador de la
seva filla, menor d’edat, escolaritzada a un CEIP de la nostra
ciutat. El motiu es la manca de presentació del NIE de la
promotora de la queixa (mare).
Actuació
D’acord amb la informació rebuda pel propi centre escolar, aquesta família
entraria dins dels requisits de vulnerabilitat econòmica que s’exigeixen per
accedir a un ajut menjador. El Síndic considera que el fet de exigir
obligatòriament aquest document per tramitar la petició de l’ajut vulnera el
dret dels infants i lesiona el dret a una educació en igualtat de condicions
quan s’està en una situació de risc d’exclusió social. En el cas concret que ens
ocupa, una altra institució s’ha fet càrrec de la beca menjador de la filla.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Altres Ensenyaments

Expedient 2015093Q
Assumpte
La presidenta de l’AMPA d’una escola d’educació especial exposa
que la reducció pressupostària feta des del departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya els darrers anys
lesiona els drets dels alumnes que acollirà l’escola el curs 20152016. Els serveis bàsics estan per sota de la ratio que fixa el propi
departament.
Actuació
Com que la problemàtica plantejada va més enllà de l’àmbit de competències
d’aquest Síndic municipal es trasllada la queixa al Síndic de Greuges de
Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015094Q
Assumpte
La presidenta de l’AMPA d’una escola d’educació especial sol·licita
a l’ Administració l’aplicació de la Llei d’accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques a l’interior del centre. Destaca les
limitacions per als estudiants amb mobilitat reduïda per
desplaçar-se de la primera planta a la planta baixa de l’immoble
en considerar insuficient la plataforma que hi ha per salvar
l’escala que connecta els dos nivells de l’edifici. Consideren que
l’alternativa es instal·lar un ascensor.
Actuació
En paral·lel a la resposta municipal, s’han succeït novetats que incideixen en
el dia a dia de l’escola, com l’aprovació per part del Ple municipal de
novembre d’una partida per a la construcció d’un ascensor i el compromís,
explicitat de forma pública, d’incorporar en la primera modificació de crèdit
dels Pressupostos per a 2016 les quantitats necessàries per garantir recursos
destinats a la millora de l’activitat dels professionals i del material necessari
per el ple desenvolupament dels alumnes. Aquesta problemàtica ha estat
assumida pel conjunt de les forces polítiques representades al Ple municipal
en l’aprovació, per unanimitat, d’una moció sol·licitant la transferència de la
titularitat de l’Escola d’Educació Especial Municipal Virolai a la Generalitat
de Catalunya. El Síndic considera que aquest compromís assegura la
viabilitat del centre i posa les bases per garantir el dret a l’educació dels
alumnes.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Expedient 2015112Q
Assumpte
La mare d’un menor d’edat escolaritzat a un CEIP de la ciutat
considera que l’EAP no li dóna les explicacions pertinents en
relació a la sol·licitud d’una educació compartida per al seu fill
que, opina, necessita educació especial. El pare no dóna el
consentiment per tramitar l’informe que sustenti la demanda de
la mare.
Actuació
El Síndic realitza diverses gestions, entre elles amb responsables del
departament d'Educació de l'Ajuntament, per conèixer el procediment, a més
de poder valorar si hi ha una possible vulneració dels drets de l'infant. Del
resultat de les converses aquest Síndic dedueix que és indispensable l’acord
dels progenitors abans que l’EAP dictamini la conveniència o no d’accedir a
l’escolarització compartida. En el cas de desacord dels progenitors l’única
alternativa es la via de mediació o un posicionament judicial.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015140Q
Assumpte
Presenta una queixa pel tracte rebut per una professora del CNL.
Opina que no hi ha voluntat per part de l'organisme de
flexibilitzar horaris per facilitar la compatibilitat amb altres
activitats.
Actuació
El Síndic demana al director del Consorci un informe dels fets. De la versió
aportada per la ciutadana i de la del director del CNL aquest Síndic no aprecia
cap tipus de desconsideració envers l'alumne. Al contrari, hi ha una voluntat
de resoldre el conflicte oferint-li una alternativa horària setmanal. No hi ha
base per sustentar els arguments de la ciutadana.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015151Q
Assumpte
Exposa les mancances del centre d'educació especial on assisteix
el seu fill. No concreta la queixa concreta sinó que relata el seu
estat de preocupació pel funcionament d'alguns aspectes de
l’escola.
Actuació
El Síndic opta per fer de mitjancer entre el ciutadà i l'Administració a qui li
requereix uns compromisos en relació al funcionament del centre. De la
resposta, aquest considera que les dades aportades responen als interessos
del ciutadà i mostren el compromís de l'administració municipal amb el
centre, en algunes ocasions més enllà de les responsabilitats que li
corresponen.
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Resolució
Mediació amb resultat positiu.

Esports

Expedient 2015043Q
Assumpte
El representant d'una associació cultural i esportiva presenta una
queixa vinculada a la cessió per part de l'Ajuntament d'espais
públics per practicar activitats esportives i d'oci, que vol
compartir amb una altra associació de característiques similars.
Com que hi ha discrepàncies entre les dues entitats considera que
la disjuntiva l'ha de resoldre l'Ajuntament.
Actuació
El Síndic indica al representant d'aquesta associació que no pot admetre la
queixa. Argumenta que, per gaudir dels espais per a la pràctica esportiva i
d’oci, ha de formalitzar, com qualsevol altra entitat, una sol·licitud d'acord
amb la normativa municipal i afegeix que si hi ha algun incompliment, abans
de formalitzar la queixa, ha de presentar una reclamació a l'Ajuntament.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015121Q
Assumpte
El promotor de la queixa exposa la manca d’ajuts per a la pràctica
esportiva del seu fill. Indica que, per manca de mitjans econòmics,
el menor no pot seguir practicant natació a la piscina municipal.
Actuació
El Síndic sol·licita un informe al responsable municipal. Aquest informa que
el departament no disposa d’un programa de subvencions específiques per a
persones individuals. Afegeix que la via per accedir a un ajut individual
només pot provenir del departament de Serveis Socials, a través de
programes de suport a les famílies en situació de risc social. Amb la resposta
negativa a la concessió de l’ajut, el Síndic recomana que es revisi el cas i que
es busqui una via per garantir que el menor continuï amb la pràctica de
l’esport a les instal·lacions municipals, atès que és un dret social reconegut
pels poders públics. Afegeix que, en el cas dels menors, la pràctica de l’esport
també s’inscriu en el dret al lleure consagrat en la Declaració Universal dels
Drets de l’Infant.
Resolució
Recomanació pendent.
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Salut Pública

Expedient 2015032Q
Assumpte
Denegació del seguiment terapèutic al seu fill de 14 anys a partir
de febrer de 2015, cobert fins la data per l’INSS. El motiu és que té
14 anys i no cursa 3er d’ESO, cursa 2n perquè ha hagut de repetir.
La família està en una situació econòmica molt greu.
Actuació
El Síndic fa unes gestions i trasllada amb urgència la queixa al Síndic de
Greuges de Catalunya, al ser un tema de la seva competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015049Q
Assumpte
Considera que els arbres ubicats al barri Centre produeixen
moltes
molèsties a les persones afectades per al·lèrgies.
Actuació
El Síndic informa aquesta ciutadana que no pot admetre la queixa a tràmit ja
que abans ha de presentar-la a l'Ajuntament, que és qui té la responsabilitat
en aquesta qüestió.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015180Q
Assumpte
Exposa la demora en les llistes d’espera a una ABS de la ciutat. Va
sol·licitar hora de visita a la metgessa de capçalera el mes
d’octubre de 2015 i li van programar un mes més tard, el 9 de
novembre. En aquesta visita, la metgessa li va prescriure unes
proves diagnòstiques consistents en una ecografia, de la qual en
vuit dies va tenir els resultats. Va demanar novament hora i li van
fixar per al dia 17 de desembre.
Actuació
Atès que la problemàtica plantejada va més enllà de l’àmbit de competències
d’aquest Síndic municipal es trasllada la queixa al Síndic de Greuges de
Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
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Atenció Hospitalària

Expedient 2015008Q
Assumpte
En un hospital del Servei Català de Salut va ser infectada
d’hepatitis C per causa d’una intervenció quirúrgica. No sap què
ha de fer. Aporta proves.
Actuació
El Síndic informa aquesta ciutadana que té dret a sol·licitar el seu historial
mèdic a l'hospital o hospitals que la van tractar. També pot presentar una
reclamació patrimonial en relació als fets. Li indica que, en cas que
l'Administració no l’atengui correctament, derivarà la queixa al Síndic de
Greuges de Catalunya. Amb posterioritat, no s'ha dirigit novament al Síndic
per seguir tramitant la queixa.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015017Q
Assumpte
Disconformitat amb la resposta de la direcció de l'Hospital Moisès
Broggi de Sant Joan Despí, en considerar una mala praxis
hospitalària el cas del seu pare, tant en el tractament mèdic com
per part del personal.
Actuació
Com que aquest cas no és competència del Síndic municipal deriva la queixa
al Síndic de Greuges de Catalunya. A la seva resolució el Síndic de Greuges de
Catalunya manifesta que ha comunicat a aquesta ciutadana les accions
endegades des d'aquesta institució sobre la situació que presenten els serveis
d'urgències dels hospitals catalans i que segueixen treballant en relació amb
l'atenció que reben els pacients.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015047Q
Assumpte
Exposa que la seva dona té el menisc trencat i ha caigut en
diverses ocasions. L’han d’intervenir en un hospital de la xarxa
pública. Inicialment la llista d’espera era de dos anys, però
després de presentar una reclamació li han escurçat a un any. Ha
presentat una nova reclamació.
Actuació
S’informa el ciutadà que ha d’esperar la resposta de la darrera reclamació. En
cas que l’hospital opti pel silenci o que consideri que la resposta afecta els seus
drets pot acudir novament a aquest Síndic municipal per tramitar la queixa al
Síndic de Greuges de Catalunya. No s’ha dirigit novament al Síndic.
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Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015174Q
Assumpte
La seva mare està en llista d’espera a l’Hospital de Bellvitge per
canviar-li una vàlvula al cor. Considera urgent la intervenció.
Quan s’entrevista amb el Síndic, el passat mes de novembre,
encara no té programada la visita amb el cirurgià.
Actuació
El Síndic informa la veïna que presenti una reclamació a l’Oficina d’Atenció
al Pacient de l’hospital. En el seguiment de la queixa, el Síndic ha contactat,
el febrer de 2016, amb la promotora de la queixa per tal d’esbrinar quina és la
situació actual. La ciutadana comunica que li fan proves, però segueix en
llista d’espera per a la intervenció. Se li indica que, si en un temps prudencial
no rep cap informació, ho comuniqui per derivar la queixa al Síndic de
Greuges de Catalunya.
Resolució
Tràmit pendent.
Expedient 2015184Q
Assumpte
Després de fer-li una artroscòpia que no dóna resultat positiu,
requereix una nova intervenció en un hospital de la xarxa pública.
Actuació
El Síndic atén la promotora de la queixa i li comunica que aporti la
documentació necessària per poder valorar la tramitació d’aquesta davant del
Síndic de Greuges de Catalunya, que és qui té la competència davant l’ICS.
No l’ha fet arribar.
Resolució
Arxiu per desistiment.

Tramitació Documentació

Expedient 2015019Q
Assumpte
Desacord amb el procediment de permuta i adjudicació d'un
columbari al cementiri municipal per un període de 20 anys, i el
pagament de la quota corresponent.
Actuació
El Síndic detecta que el cas que planteja aquesta veïna no està recollit a
l'Ordenança General de Cementiris, que estableix els requisits per efectuar
aquesta permuta, fet que hauria evitat el conflicte que planteja la queixa. El
Síndic recomana revisar la normativa relativa als cementiris i adequar-la al
cas que es planteja i a altres supòsits que es donen a la nostra ciutat.
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Resolució
Recomanació parcialment acceptada.
Expedient 2015025Q
Assumpte
Exposa una manca d'atenció dels Serveis Socials a la demanda
d'un informe de la treballadora social per aportar a una entitat
bancària, arrendatària del pis on viu, i poder reduir la quota de
lloguer.
Actuació
El Síndic considera fer de mitjancer i es posa en contacte amb el
departament de Benestar Social per esbrinar en quin punt es troba la
tramitació de l'informe. De la resposta rebuda, es dedueix que ja s’ha
facilitat.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015028Q
Assumpte
No està d'acord amb la resolució del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, que reclama al ciutadà la devolució de 19.974,59
euros en concepte d'ingrés indegut per cobrament de l'atur.
Actuació
El Síndic indica al veí que presenti un recurs davant la Direcció provincial, tal
i com s’indica a la notificació de la resolució rebuda. Li comunica que si
considera que la resposta no reconeix els seus drets, pot dirigir-se novament
al Síndic per trametre la seva queixa a la Defensora del Pueblo de España. No
s’ha tornat a dirigir a la institució municipal.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015029Q
Assumpte
Exposa el desacord per la denegació d’un ajut, sol·licitat el 2009,
per instal·lar un ascensor a la seva finca. Després de complir tots
els requisits demanats per l'Administració, ara li comuniquen que
no compleix.
Actuació
El Síndic considera que no pot admetre la queixa, tot i que considera que és
un cas per derivar al Síndic de Greuges de Catalunya. El motiu: la comunitat
de veïns ha iniciat un procés judicial, motiu pel qual el Síndic no pot actuar.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015033Q
Assumpte
Expressa el desacord amb la tramitació d'un expedient
corresponent a la sol·licitud de modificació de visites a la seva filla
menor d'edat. Li han informat que el procés trigarà dos anys.
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Actuació
El Síndic no pot actuar quan hi ha un procediment judicial, a més el ciutadà
no està empadronat a Cornellà. Se li comunica que pot fer una consulta al
Síndic de Greuges de Catalunya per si detecta indicis de mala tramitació de
l’expedient.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015034Q
Assumpte
No pot accedir al Servei de justícia gratuïta perquè té una herència
del seu pare. Al·lega que no pot fer ús d'aquesta herència per
motius familiars.
Actuació
El Síndic l’informa que consulti el seu cas davant la Comissió de Justícia
Gratuïta. D'altra banda, la deriva al Centre de Recursos i Informació de la
Dona per rebre assessorament.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015037Q
Assumpte
Fa vuit anys que viu a una barraca prop del riu en una zona del
terme de Cornellà. Afirma que durant aquests anys la Guàrdia
Urbana ha tingut constància del fet. Legalment, ha estat
empadronat a un altre municipi. Indica que l'Administració ha
posat en marxa la tramitació de l'arrelament social sense
contracte de treball, i un dels requisits és acreditar que ha estat
empadronat de manera contínua durant un període mínim a
Catalunya. Relata que, per desconeixement, va estar vuit mesos
sense empadronar, circumstància que li impedeix la tramitació
esmentada.
Actuació
El Síndic indica al ciutadà que no pot actuar i li proposa que consulti a
l’oficina d’empadronament si hi ha alguna possibilitat de resoldre la seva
situació. Desestima la queixa en considerar que l’actuació de l’Administració
s’ajusta a la normativa.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015040Q
Assumpte
Manca resposta del Consorci Metropolità de l'Habitatge a la
instal·lació d'un ascensor.
Actuació
El Síndic considera fer de mitjancer en aquest cas i contacta amb els
responsables de l'empresa municipal Procornellà, encarregada de tramitar
els permisos per a l'ajut. Feta la intervenció, s’informa el ciutadà de la
situació favorable del seu expedient.
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Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015044Q
Assumpte
Desacord amb la denegació del permís de residència.
Actuació
El Síndic informa la ciutadana que no pot admetre la seva queixa per no estar
empadronada a Cornellà. Li recomana que contacti amb el Síndic de la
població on resideix o amb el Síndic de Greuges de Catalunya.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015051Q
Assumpte
Disconformitat amb la negativa de l'Administració a renovar-li el
permís de residència a la seva dona per no disposar de mitjans
econòmics.
Actuació
El Síndic informa que no pot admetre la queixa mentre no hi hagi una
denegació explícita del permís de residència. Sense aquesta decisió no es pot
fonamentar la queixa i derivar-la a altres defensors.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015052Q
Assumpte
Queixa per la manca de resposta de l'Agència Catalana de
l'Habitatge a un escrit on comunicava a l'Administració
autonòmica la defunció del seu exmarit i en què sol·licitava
recuperar la residència que havia compartit amb el difunt abans
de la separació legal.
Actuació
El Síndic deriva la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya. A la resolució,
aquest li comunica que l’Agència Catalana de l’Habitatge ja li va donar una
resposta d’acord amb el que preveu la normativa per a aquests casos.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015065Q
Assumpte
Manca d'informació de l'ajut sol·licitat a la Generalitat de
Catalunya per a la rehabilitació de la façana de l’edifici on viu.
Actuació
El Síndic admet la queixa i sol·licita documentació per poder tramitar-la.
Posteriorment, aquest veí compareix per comunicar que ja s’ha resolt el
motiu de la queixa.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
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Expedient 2015080Q
Assumpte
Manca de resposta a les instàncies presentades per sol·licitar la
baixa del padró municipal de les persones que ja no viuen al seu
domicili.
Actuació
El Síndic admet la queixa i es posa en contacte amb el responsable del
departament. De la informació aportada, es dedueix que pròximament hi
haurà una resposta positiva a la demanda del ciutadà. El Síndic considera
que no hi ha cap vulneració de drets en el procediment, però suggereix que
en aquesta tipologia de casos s'informi el ciutadà del procediment de baixa
d'ofici i del temps orientatiu per a la resolució de la demanda.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015081Q
Assumpte
La promotora de la queixa explica que li deneguen la nacionalitat
espanyola per no entendre la llengua castellana.
Actuació
El Síndic informa la ciutadana que presenti un recurs davant l'òrgan
competent en el termini que s'indica a la resolució de denegació. En cas que
no li admetin el recurs pot tornar al Síndic per derivar la queixa a la
Defensora del Pueblo de España.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015103Q
Assumpte
Reclamació d’una ciutadana de Cornellà, relacionada amb la no
aplicació d’un descompte per discapacitat a la piscina municipal
d’una població veïna de Cornellà.
Actuació
El Síndic indica a la ciutadana que aporti informació sobre el grau de
discapacitat per valorar i trametre la queixa al Síndic de Greuges de
Catalunya. Com que no aporta les dades sol·licitades, el Síndic considera que
desisteix tàcitament de l'expedient obert en aquesta institució.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015124Q
Assumpte
Relata que no se l’empadrona pel procés ordinari a la casa del seu
fill per carència de contracte de lloguer. El fill pateix una malaltia
greu i la mare s’ha traslladat des d’una altra comunitat de l’Estat
per cuidar-lo.
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Actuació
El Síndic es posa en contacte amb el responsable del Padró municipal que li
indica els passos que ha de seguir la ciutadana per empadronar-se. El Síndic
comunica a la promotora de la queixa que segueixi el procediment indicat. El
cas es resolt positivament.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015138Q
Assumpte
Sol·licitud d’empadronament al domicili on viu. No té recursos
econòmics i es troba en una situació límit.
Actuació
El Síndic es posa en contacte amb el responsable del Padró municipal per fer
de mitjancer en el cas exposat. La gestió permet la resolució positiva de la
demanda.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015145Q
Assumpte
La presidenta d’una comunitat de veïns expressa la seva
disconformitat
amb la tramitació d’un recurs davant la
Generalitat de Catalunya en relació a un expedient relacionat amb
les obres per a la instal·lació d’un ascensor. La Generalitat ha
traslladat l’esmentat expedient al Consorci d’Habitatge de
Catalunya i, per un suposat problema competencial, el recurs
encara no s’ha resolt.
Actuació
Atès que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic municipal, es
trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya perquè s’encarregui de
la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015149Q
Assumpte
Una parella exposa que no està d’acord amb la denegació del
matrimoni civil per part del Registre Civil de Cornellà. Fa sis
mesos que el seu advocat ha presentat un recurs del que no hi ha
resposta.
Actuació
El Síndic informa el veí que no pot admetre la queixa, ja que la institució que
representa no pot actuar mentre hi hagi un procediment judicial en curs. Els
recomana que es dirigeixin al seu advocat per saber en quina situació es troba
el recurs que van presentar.
Resolució
No admesa.
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Expedient 2015155Q
Assumpte
Considera que s’ha produït una manca d'atenció per part de
l’Ajuntament en relació a una documentació tramesa per correu
certificat. Indica que nou dies més tard encara no ha rebut
notificació de la recepció, tot i que es va posar en contacte amb el
departament al qual es destinava.
Actuació
El Síndic indica a la ciutadana que truqui al Registre General de l’Ajuntament
per comprovar l’entrada de la documentació esmentada. En cas de no rebre
resposta, el Síndic requerirà la informació corresponent. Seguint les seves
instruccions, la veïna és informada de l’entrada de la documentació al
Registre General. El Síndic considera que no hi ha desatenció per part de
l'Administració, però fa la següent reflexió: opina que, des del departament
corresponent, s’hagués pogut facilitar la informació a la promotora de la
queixa amb una simple comprovació de l’entrada de la documentació
tramesa al Registre General. S'hagués evitat la tramitació d’una queixa i
hagués estat un indicatiu de l'eficiència de l'Administració.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015161Q
Assumpte
Cas vinculat a la manca de recepció d'un certificat
d'empadronament dels dos fills que tramiten la documentació per
sol·licitar la nacionalitat espanyola. Constaten que s'ha iniciat un
procediment de baixa a instància de tercers, tot i que la família no
ha deixat de viure en el domicili.
Actuació
Atesa la urgència en la necessitat del document, i davant la impossibilitat
d'obtenir la informació sobre la persona que ha instat el procediment de
baixa, emparada en la Llei de Protecció de Dades Personals, el Síndic actua
de mediador amb el responsable de l’oficina. De la informació aportada, es
desprèn que el bloqueig és conseqüència del procediment de baixa, mentre es
fa la comprovació de residència de les persones afectades en el lloc descrit.
Comprovades les dades, i una vegada es constata que no hi ha canvi en el
domicili dels ciutadans empadronats, s'anul·la el procediment i s'expedeix el
document.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015177Q
Assumpte
Afirma que ha presentat dues instàncies a l’Ajuntament per
empadronar-se amb els seus fills, menors d’edat, al domicili on
viuen actualment i no els volen empadronar.
Actuació
El Síndic accepta la queixa a tràmit i es posa en contacte amb el responsable
del departament per esbrinar els motius que impedeixen formalitzar els
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empadronaments sol·licitats. De la resposta rebuda, el Síndic dedueix que la
ciutadana és atesa correctament per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, tant pel
que fa als tràmits necessaris com en el protocol d’actuació per fer efectius els
empadronaments sol·licitats. S’ha comprovat que en la documentació
aportada a l’informe dirigit al Síndic per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, hi ha
una Nota Informativa dirigida als ciutadans en què la Resolució per la qual es
tramita aquest procés està derogada per la Resolució de 16 de març de 2015,
relacionada amb les instruccions a seguir pels Ajuntaments en qüestió
d’empadronaments. El Síndic suggereix als responsables municipals que
actualitzin aquesta Resolució per evitar confusions i una possible vulneració
de drets. Insta, també, a revisar el cas esmentat d’acord amb la nova
resolució. Posteriorment, el Síndic rep un informe del director de Programes
d’Alcaldia en què fa constar que la promotora de la queixa i els seus fills estan
empadronats al domicili assenyalat en la seva sol·licitud, una vegada fetes les
comprovacions pertinents.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015185Q
Assumpte
La cònjuge del promotor de la queixa ha de renovar el NIE. Atès
que la família ha canviat de domicili, necessita presentar, entre
d'altres documents, un informe favorable de la Generalitat sobre
les característiques d'habitabilitat de la vivenda on habiten.
L’Ajuntament no ho tramita a la Generalitat de Catalunya perquè
no compleix els requisits d’habitabilitat, i és desfavorable.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables municipals sobre la tramitació
d'aquest informe. En la informació rebuda s’indica que per obtenir aquest
informe d’habitabilitat, la vivenda ha de complir uns requisits, entre d’altres,
que no superi un número màxim de persones empadronades per metre
quadrat. En aquest cas, a la vivenda hi ha empadronades tres persones més
del límit permès per la normativa, tot i que no hi viuen. El promotor de la
queixa ha sol·licitat la baixa d’ofici d’aquestes persones. Se li indica que el
procediment no és automàtic i que ha de seguir un protocol establert per no
vulnerar cap dret fonamental.
Resolució
Queixa desestimada.
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Ajuts Serveis Socials

Expedient 2015013Q
Assumpte
Exposa la seva disconformitat amb el tracte que rep dels Serveis
Socials. Discrepàncies sobre la diagnosi de la teràpia.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als Serveis Socials. Amb la informació
facilitada, considera que la veïna ha estat atesa adequadament. Tal i com es
desprèn de la informació facilitada pels Serveis Socials, queda pendent la
derivació del menor al CSMIJ per seguir el seu tractament. Com que la mare
no s'ha posat en contacte amb aquesta institució en els darrers mesos, el
Síndic sol·licita informació complementària sobre l’evolució del cas abans de
tancar l’expedient. Des de Serveis Socials s’informa de la situació actual de la
família i de les darreres actuacions.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015022Q
Assumpte
Percep una petita pensió per la seva discapacitat. Indica que ha de
fer reformes a la seva llar però no les pot pagar. Sol·licita ajut dels
Serveis Socials.
Actuació
El Síndic comunica al veí que no pot admetre la seva queixa. El deriva al
SIPA per plantejar el cas als Serveis Socials i que puguin avaluar els ajuts als
quals té dret, d’acord amb la seva situació personal.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015024Q
Assumpte
Una família, amb dos fills menors d’edat, exposa la seva greu
situació econòmica. Indiquen que no tenen cap ingrés per viure.
Tenen una ordre de desallotjament del pis on viuen.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als Serveis socials. De la informació rebuda, el
Síndic dedueix que són atesos correctament. Per tancar l'expedient el Síndic
sol·licita un segon informe sobre la situació de la família. Se li informa que la
mare i els fills s’han traslladat al seu país d’origen.
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Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015039Q
Assumpte
Un ciutadà es presenta davant del Síndic de Greuges afirmant que
no té mitjans econòmics per poder viure.
Actuació
El Síndic informa el veí que no pot admetre la queixa. La via per resoldre el
seu cas és sol·licitar ajut als Serveis Socials de l'Ajuntament. Se'l deriva al
SIPA perquè facin una primera avaluació.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015075Q
Assumpte
Relata la greu situació econòmica en què es troba, els seus
ingressos corresponent a una PNC de 360 euros mensuals i 550
euros de la pensió de discapacitat d’un fill, ingressat en un centre,
a qui va a veure tots els dies. Afegeix que paga 360 euros de
lloguer. La Generalitat de Catalunya li ha notificat que ha de pagar
una despesa de 183,50 euros mensuals pel servei d’acolliment
residencial del seu fill. Té programada una visita amb la
treballadora social de referència.
Actuació
El Síndic indica a la veïna que ha de entrevistar-se amb la treballadora social
perquè la informi dels ajuts als quals té dret. Paral·lelament, ateses les
explicacions que ofereix la ciutadana, el Síndic demana informació als
Serveis Socials, que li comuniquen que la promotora de la queixa està sota un
procés de tutela a càrrec de les seves germanes.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015098Q
Assumpte
Aporta un avís de tall de subministrament elèctric per part de la
companyia contractada. No entén l'origen. Afirma que ha
reclamat a l'empresa per la facturació d'uns rebuts que considera
erronis. Relata que el tall de subministrament afectaria greument
el seu fill malalt, que necessita estar connectat a un aparell
elèctric per poder prendre la medicació prescrita, a més d'altres
accessoris elèctrics que li faciliten el dia a dia.
Actuació
Sense valorar la reclamació dels rebuts de la companyia elèctrica, aquest
Síndic es posa en contacte telefònic amb l'empresa subministradora
d'electricitat, per exposar el cas que planteja la promotora de la queixa i
conèixer les vies de solució. De la resposta rebuda es constata que existeix un
protocol específic per a casos com aquest per evitar el tall de
subministrament elèctric. El Síndic comunica a la veïna que acudeixi a les
oficines de la companyia elèctrica ubicades a Cornellà per solucionar la
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problemàtica. En paral·lel, aquesta ciutadana contacta amb els Serveis
Socials municipals per informar-los del cas. Atès que el Síndic no té
constància del resultat de la gestió, i després d’un temps prudencial, torna a
contactar amb la veïna, que li comunica que finalment es va produir el tall
que es va allargar durant 26 hores. Exposats els fets, el Síndic sol·licita un
informe als Serveis Socials municipals per esbrinar quina va ser la seva
actuació i el protocol que s'hauria d'haver aplicat. Amb tots els antecedents, i
considerant que aquesta situació podia haver estat greu, el Síndic decideix
contactar amb la promotora de la queixa per demanar-li l’autorització per
trametre-la al Síndic de Greuges de Catalunya, gestió que finalment no es
realitza.
Resolució
Tràmit parcialment positiu.
Expedient 2015099Q
Assumpte
Presenta una instància a l'Ajuntament sol·licitant una vivenda de
protecció social per manca d'habitatge. Actualment, ocupa un
habitatge en mal estat, està malalta i no pot treballar. Cobra una
PNC que no li permet pagar un lloguer. Indica que la treballadora
social no la vol atendre perquè, empadronada a Cornellà, té un
procés de baixa d'ofici en el domicili on estava anteriorment
empadronada. Relata que la seva situació està al límit.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als Serveis Socials sobre el cas. Resolta la
problemàtica de l'empadronament, en un expedient paral·lel, els Serveis
Socials ja l'atenen. En la resolució, el Síndic considera que els Serveis Socials
atenen correctament la veïna, però expressa la seva preocupació per la
situació actual de màxima vulnerabilitat. En conseqüència, manté obert
l'expedient, en espera de rebre més informació sobre l'evolució del cas,
especialment pel que fa al dret a l'habitatge.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015100Q
Assumpte
Exposa la situació econòmica en què es troba, amb uns ingressos
de 375 euros d'un ajut familiar, amb els quals ha de mantenir dos
fills. Afirma que la companyia del gas la vol demandar perquè no
paga els rebuts.
Actuació
Es deriva la veïna al Servei d'Informació i Primera Acollida (SIPA) perquè li
sigui assignada una referent social. En el seguiment de la queixa el Síndic
contacta en dues ocasions amb aquesta ciutadana, que explica que va anar al
SIPA i encara no l’han trucada. Analitzat el cas, el Síndic formalitza la queixa
per esbrinar en quin punt està la petició. De l'informe rebut pels
responsables de Serveis Socials, es desprèn que ja tenia assignada una
treballadora social de referència i que l'última visita la va fer el 4 de març de
2014 on se la va informar dels recursos existents per abordar la seva situació.
No hi ha constància de l’evolució del cas.
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Resolució
Tràmit amb resultat negatiu.
Expedient 2015111Q
Assumpte
Compareix davant del Síndic exposant que no té cap ingrés i que
necessita comprar medicaments perquè té una malaltia greu que
empitjora. Al·lega que no pot deixar de prendre els medicaments
prescrits. Relata que els Serveis Socials no l'atenen, tot i que
reconeix que rep alguns ajuts.
Actuació
El Síndic decideix fer de mitjancer en aquest afer i es posa en contacte amb
responsables dels Serveis Socials municipals per contrastar les dades i
conèixer vies d'ajut al pagament de medicaments. Els Serveis Socials
informen que aquesta veïna no té la malaltia que exposa, per la qual cosa es
dedueix que pateix alguna patologia que la fa depenent dels fàrmacs.
Afegeixen que no col·labora amb els Serveis Socials ni segueix les
instruccions de la seva referent, especialment quan li requereix
documentació per tramitar un PIRMI al qual pot tenir dret.
Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015115Q
Assumpte
Manca de mitjans econòmics per viure. Pares de dos fills menors
d'edat, aquesta família exposa que l'únic ingrés del que disposen
són de 194 euros d'un ajut PIRMI.
Actuació
El Síndic decideix obrir un expedient per esbrinar els ajuts que rep la família
des de Serveis Socials. De la informació rebuda, es dedueix que el pare té dret
a cobrar una prestació de l’INEM per haver treballat en un pla d’ocupació
municipal, circumstància que notifica a l’interessat.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015130Q
Assumpte
Exposa la precària situació econòmica per manca d'ingressos
regulars. Integra una família monoparental amb un fill de 5 anys.
Aquesta situació afecta l'escolarització del nen, fet que pot
lesionar el dret a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit de
l'educació. Informa que el treballador social no la va atendre per
arribar una hora tard a causa d’una confusió. Li va concertar
hora per a un altre dia.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als responsables dels Serveis Socials
municipals per esbrinar la situació de la família i les iniciatives que s'han pres
en relació als fets que descriu. El Síndic fa un seguiment de la queixa
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presentada per la ciutadana i, passats uns dies, es posa en contacte amb ella
per saber si havia estat atesa pel seu referent social. Relata els ajuts públics
que li han concedit. Amb aquests antecedents, el Síndic de Greuges considera
que, abans de tancar l'expedient, necessita conèixer l’evolució del cas.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015137Q
Assumpte
La manca d'un treball impedeix regularitzar la seva situació
administrativa al país. Té greus problemes econòmics: no pot
pagar el lloguer, està sota tractament mèdic, no té feina. Tampoc
no pot accedir a una beca menjador, per no complir amb els
requisits establerts.
Actuació
El Síndic sol·licita informació del cas i dels ajuts que li presten. De les dades
rebudes es dedueix que la família és atesa adequadament pels Serveis Socials
de l'Ajuntament. Com que es tracta d'una família monoparental (mare i fill)
sense cap vincle familiar a la ciutat, el Síndic expressa la seva preocupació
pel seguiment específic que es farà per preservar els seus drets i els del seu
fill. Manté obert l'expedient i segueix amb la tramitació de la queixa fins a
rebre informació en aquest sentit.
Resultat
Pendent.
Expedient 2015143Q
Assumpte
Exposa la greu situació econòmica de la seva família. Pare de 4
fills menors d’edat, viu a un pis sense relació contractual i no té
recursos. A causa de la precarietat econòmica no ha pogut
comprar els llibres dels nens, escolaritzats a un CEIP de la nostra
ciutat. No rep cap ajut dels Serveis Socials ni de cap altra entitat. A
la seva situació, s’afegeix la malaltia del fill petit de 5 anys, atès a
l’Hospital Sant Joan de Déu. Informa que necessita comprar una
vacuna que val 113 euros i no té mitjans econòmics per poder-la
adquirir.
Actuació
El Síndic demana informació als Serveis Socials, en data 7 d’octubre del 2015,
sobre els ajuts que percep la família i els mecanismes als quals es pot acollir
perquè se li administri al menor la vacuna, que no està inclosa en els
medicaments finançats per la Seguretat Social i que el pare al·lega que no pot
pagar. I d’altra banda, sobre el seguiment dels quatre fills menors d’edat,
escolaritzats a un CEIP de la nostra ciutat, a partir del treball de la comissió
social del centre i en la qual hi ha un representant de Serveis Socials.
El Síndic és informat de què la família va ser atesa per última vegada l’abril
de 2013. S’indica que a la comissió social de l’escola no s’han detectat
indicadors de risc en relació als menors. En relació al subministrament de la
vacuna, s’especifica que la família no compleix els requisits per obtenir la
vacuna sense cost econòmic.
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En el seguiment del cas, i considerant que dispensar la vacuna és el més
urgent, d’acord amb l’informe mèdic, el Síndic fa de mitjancer i realitza
gestions tant amb els Serveis Socials com amb la treballadora social del CAP
Bellaterra per conèixer els mecanismes d’accés a la vacuna. De la informació
aportada, es dedueix que la vacuna es pot facilitar gratuïtament si hi ha un
informe dels Serveis Socials que certifiqui la situació de vulnerabilitat de la
família. El Síndic també orienta la família al SIPA per recuperar la relació
amb els Serveis Socials. Després de fer un seguiment del cas durant quasi
tres mesos, el ciutadà informa que la referent social assignada per analitzar la
seva problemàtica el rebrà el 25 de febrer.
A la vista dels fets i de les dades aportades sobre el cas, el Síndic conclou que
s’ha produït una demora injustificada en l’actuació del departament de
Serveis Socials. Amb l’agreujant que un dels motius rellevants de la queixa
era la salvaguarda del menor, que precisava la vacuna. Recorda, en aquest
sentit, que l’article 10.4 del Reglament municipal regulador de la defensa dels
drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de
Cornellà de Llobregat indica que un dels principis rectors de l’activitat
municipal és “la previsió de totes aquelles situacions que puguin perjudicar el
seu desenvolupament personal”.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015153Q
Assumpte
Trasplantat de ronyó l’any 2014 necessita prendre un medicament
de llarga durada. Inicialment no havia de pagar la medicació, però
a partir de setembre de 2015 li correspon pagar una part
proporcional. Indica que no té mitjans per assumir la despesa.
Actuació
El Síndic municipal no té clar que al ciutadà li correspongui pagar aquest
percentatge. Segons l’aplicació del Reial Decret Llei 16/2012 i la Resolució de
15 de desembre de 2014, entén que podria estar exempt del pagament
d’aquesta aportació per la seva situació de vulnerabilitat, pendent d’una
renda d’integració social, i per la seva discapacitat. Com que la problemàtica
no és competència d’aquest Síndic es trasllada la queixa al Síndic de Greuges
de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015154Q
Assumpte
Amb una discapacitat del 53% i amb una distròfia retiniana indica
que no pot accedir als medicaments necessaris per manca de
mitjans econòmics. Els Serveis Socials de l’Ajuntament li tramiten
un PIRMI.
Actuació
De l’informe rebut per part de Serveis Socials es dedueix que el ciutadà és
atès adequadament pels Serveis Socials en relació al pagament dels
medicaments i d'altres ajuts. Actualment, ja cobra l'ajut PIRMI.
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Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015156Q
Assumpte
Compareix davant el Síndic per exposar la greu situació
econòmica en què es troba. Mare de dos fills menors d’ edat,
separada per maltractaments, no cobreix les necessitats diàries
per viure. Té deutes de lloguer i la propietària vol que surti del pis.
Afegeix que els Serveis Socials no li faciliten una alternativa.
Actuació
El Síndic es posa en contacte amb els Serveis Socials per tal d’esbrinar quina
és la situació d’aquesta família i dels ajuts a què té dret.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015158Q
Assumpte
Exposa que, tot i la comunicació feta als Serveis Socials perquè
acreditin la seva situació de vulnerabilitat, que provoca
l'impagament de factures de subministrament elèctric, li han
tallat el llum.
Actuació
A la vista dels mecanismes arbitrats per diferents administracions per
assumir el pagament de serveis bàsics que s’inclouen en el concepte de
“pobresa energètica”, el Síndic obre un expedient per esbrinar per què no
han funcionat en el cas descrit. Des dels Serveis Socials informen de la
tramitació de la sol·licitud, que considera atesa. Però confia que aquest tipus
de situacions no es tornin a repetir, a la vista de les negociacions entre
administració pública i les empreses subministradores, i d'acord amb allò
que preveu la legislació del Parlament de Catalunya sobre emergència social i
pobresa energètica.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015159Q
Assumpte
Exposa les dificultats per donar-se de baixa del cobrament d'un
ajut municipal per habitatge que rep en benefici d'una senyora
que té rellogada al seu antic domicili. Aquest veí s'ha traslladat de
vivenda i ja no vol rebre l’ajut.
Actuació
El Síndic fa una mediació amb els responsables de Serveis Socials per
corregir la situació, atès que han variat les circumstàncies que hi havia en el
moment de l'atorgament. Com que el cas està encarrilat, el Síndic decideix
tancar l'expedient, en el benentès que el podria reobrir si es produeix un
canvi en la via de solució iniciada.
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Resolució
Mediació amb resultat positiu.
Expedient 2015171Q
Assumpte
Denuncia un tall en el subministrament elèctric, tot i haver
comunicat als Serveis Socials els problemes econòmics per al
pagament del rebut.
Actuació
El Síndic fa una gestió per esbrinar el fet que exposa la ciutadana. Es constata
que el tall del fluid elèctric no és conseqüència de l'acció de la companyia per
impagament de rebuts, sinó de factors aliens imprecisos de determinar.
Circumstància que ella mateixa confirma.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015186Q
Assumpte
La promotora de la queixa relata que viu en una situació
d’extrema vulnerabilitat. Indica que habita un pis en què té
llogada una habitació, sense llum, ni aigua, ni cap
subministrament. Afegeix que qui li va llogar l’habitació no
assumeix la seva responsabilitat en el cas dels serveis bàsics.
Exposa les dificultats per traslladar-se a un altre lloc. Té una filla
menor d’edat que viu amb ella.
Actuació
El Síndic sol·licita informació als Serveis Socials sobre el pla de treball que
segueixen en aquest cas.
Resolució
Pendent.

PIRMI

Expedient 2015003Q
Assumpte
Des del novembre de 2014 la promotora de la queixa rep un ajut
PIRMI de 645,30 euros, conseqüència d’una modificació de
l’import sol·licitat per la treballadora social en data 12 d’agost de
2013. Considera que li correspon cobrar els endarreriments. La
seva situació és de màxima vulnerabilitat, té tres fills menors, no
poden assumir les despeses de lloguer.
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Actuació
El Síndic sol·licita informació als Serveis Socials per corroborar les dades.
Com que no és un cas de la seva competència, el trasllada al Síndic de
Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015021Q
Assumpte
La precària situació econòmica deriva en problemes per cobrir les
necessitats bàsiques. Segons l’informe de Serveis Socials que
aporta, a la seva dona li han denegat el PIRMI.
Actuació
La informació rebuda explicita que se li tornarà a sol·licitar un PIRMI a
partir de juny del 2015. El Síndic recomana als responsables dels Serveis
Socials que revisin l'expedient i ens informin de la situació actual de la
família.
Resolució
Recomanació pendent.
Expedient 2015069Q
Assumpte
Manca de cobrament dels endarreriments de l'ajut PIRMI
reconeguts des de l'octubre de 2013.
Actuació
El Síndic trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, atès que no és
un cas de la seva competència. De la resposta rebuda es dedueix que ja va
cobrar aquest import el desembre de 2014. El ciutadà és informat.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015076Q
Assumpte
Presenta una queixa relacionada amb la seva greu situació
econòmica i la denegació dels ajuts PIRMI sol·licitats. Argumenta
que és pare de 4 fills i no percep cap ingrés. Indica que no pot
pagar el lloguer del pis.
Actuació
El Síndic accepta la queixa i es posa en contacte amb els Serveis Socials de
l'Ajuntament per rebre informació del cas i dels ajuts que li presten.
Analitzada la resposta dels responsables municipals, el Síndic considera que
la família rep una atenció adequada per part dels Serveis Socials i que, per
tant, no existeix cap vulneració dels seus drets. Insta el ciutadà a què segueixi
les instruccions de la treballadora social de referència.
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Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015095Q
Assumpte
Exposa al Síndic la greu situació econòmica de la seva família.
Indica que va sol·licitar un PIRMI el febrer de 2015 que no s’ha
tramitat.
Actuació
El Síndic sol·licita informació. La resposta indica que la família és atesa
correctament pels Serveis Socials. Inclou una explicació del per què no té dret
a la sol·licitud del PIRMI el mes de febrer i s’afegeix que, a partir de novembre
de 2015, es formalitzarà una nova sol·licitud. Atesa la situació de precarietat
de la família, el Síndic recomana als responsables municipals que revisin els
expedients i informin sobre la situació actual per decidir l’arxiu de l'expedient.
Resolució
Recomanació pendent.
Expedient 2015129Q
Assumpte
Disconformitat amb la resposta del departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de febrer de
2014, relacionada amb el pagament dels endarreriments del
PIRMI subjecte a disponibilitat pressupostària.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic municipal es
trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.

Dependència

Expedient 2015015Q
Assumpte
Reconeguts els endarreriments de la prestació econòmica per
cures en l’entorn familiar d’acord amb el Grau i Nivell de la Llei de
la dependència, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de
2009. Presenta el compromís de l’Administració de cobrament a
terminis en un període de cinc anys, entre el 2011 i el 2015. Indica
que només ha rebut el 20% del 2011.
Actuació
Com que no és un cas de la competència d’aquest Síndic municipal es deriva
la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
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Resolució
Pendent.
Expedient 2015018Q
Assumpte
Al promotor de la queixa, en representació del seu fill, se li
reconeix per part de l’ICSS el cobrament dels endarreriments de
la prestació de la Llei de la dependència fraccionats en cinc anys
(2012-2016). Només ha cobrat la corresponent a 2012, a partir
d’una queixa anterior al Síndic de Catalunya.
Actuació
Com que el cas no és competència del Síndic municipal trasllada la queixa al
Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació. No obstant, sol·licita
informe als Serveis Socials de l’Ajuntament per esbrinar si, atesa la situació
de vulnerabilitat econòmica greu i en risc d’exclusió social de la família, s’ha
sol·licitat una agilització del pagament. La resposta és afirmativa.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015020Q
Assumpte
Exposa el desacord amb la resolució de l’ICSS en relació a la
revisió d’ofici del Grau de dependència de la seva filla, que de
tenir un Grau II de dependència ha passat al Grau I,
circumstància que comporta deixar de rebre una prestació, que no
pot assumir la família, a causa de la precària situació econòmica.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència del Síndic municipal es
trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015026Q
Assumpte
Disconformitat amb la resposta de l'Administració a la reclamació
que va presentar davant la Generalitat de Catalunya en
representació de la seva mare i que es relaciona amb el
cobrament de la prestació reconeguda per cures en l'entorn
familiar de la Llei de la dependència, efectiva des de l'octubre de
2013 i que encara no ha començat a cobrar.
Actuació
Es trasllada l'expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per ser un cas de la
seva competència. Aquest tanca l’actuació en considerar que no hi ha hagut
irregularitats per part de l'Administració.
Resolució
Tràmit amb resultat negatiu.
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Expedient 2015054Q
Assumpte
Manca de cobrament de les quanties reconegudes del seu
pagament durant cinc anys (2012-2016) en concepte d'efectes
retroactius de la prestació econòmica per cures en l'entorn
familiar de la Llei de la dependència del seu fill.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic es trasllada la
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació. Aquest
tanca l’actuació en considerar que l’Administració ha fet efectiu el pagament
de l’import parcial dels ajornaments periodificats. Recorda a l’Administració
la obligació de fer aquest pagament amb la màxima celeritat. El Síndic
municipal comunica al promotor de la queixa que, en cas que consideri que la
situació econòmica de la seva família és de necessitat, es posi en contacte
amb els Serveis Socials de referència per valorar el cas i poder prioritzar-lo
davant de la Generalitat de Catalunya.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015061Q
Assumpte
Manca de cobrament dels endarreriments reconeguts per l’ICASS,
fraccionats en cinc anys (juny 2011-gener 2015) per cures en
l’entorn familiar pel Grau i Nivell de dependència de la seva filla
menor d’edat.
Actuació
El Síndic trasllada l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva
tramitació, per no ser un cas de la seva competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015064Q
Assumpte
Manca de cobrament dels endarreriments reconeguts per part de
l’ICASS, a abonar en un termini de cinc anys (2011-2015),
vinculats a la prestació econòmica del Grau de dependència del
seu fill. No ha percebut els terminis corresponents als anys 2013,
2014 i 2015.
Actuació
Es trasllada l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya en no ser una
problemàtica de competència municipal.
Resolució
Pendent.
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Expedient 2015068Q
Assumpte
Disconformitat per la manca de cobrament de la prestació
derivada del Programa Individual d'Atenció en relació a la Llei de
la dependència de la seva mare.
Actuació
Com que el cas no és competència d'aquest Síndic, el trasllada al Síndic de
Greuges de Catalunya. Aquest comunica que en dues ocasions ha demanat a
la interessada documentació relativa a la tramitació del procediment de
reconeixement de la situació de dependència, i en no obtenir cap resposta,
arxiva l'expedient.
Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015088Q
Assumpte
Demora en la resolució a la sol·licitud de revisió del Grau de
dependència per empitjorament del seu estat de salut.
Actuació
Es trasllada l'expedient al Síndic de Greuges de Catalunya per ser un cas de la
seva competència. Aquest finalitza les seves actuacions, atès que l'interessat
comunica al Síndic la resolució de la queixa.
Resolució
Tràmit amb resultat positiu.
Expedient 2015108Q
Assumpte
Manca de cobrament de la prestació econòmica per cures en
l'entorn familiar en relació amb la Llei de la dependència, dret
que té reconegut des del 12 de setembre de 2013.
Actuació
Es trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per ser un cas de la
seva competència. Aquest tanca l'expedient en considerar que de la
documentació aportada no es desprèn una possible irregularitat en l'actuació
de l'Administració d'acord amb el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol,
que especifica que el pagament de la prestació pot quedar suspès durant un
termini màxim de dos anys a comptar des de la data de la resolució PIA.
Resolució
Tràmit amb resultat negatiu.
Expedient 2015109Q
Assumpte
Exposa el desacord amb la resolució de data 12 d'agost de 2015 de
la Generalitat de Catalunya en relació a la sol·licitud del Grau II de
dependència on es desestima la petició al·legant que no ha variat
de Grau.
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Actuació

El Síndic trasllada la queixa al Síndic de Greuges de Catalunya pel seu estudi
i tramitació ja que no és un cas de la seva competència. En la resolució,
aquest arxiva la queixa en considerar que el ciutadà no ha presentat un
recurs d'alçada en contra de la decisió de l’Administració. En conseqüència,
considera que no hi ha hagut una vulneració de drets. El Síndic de Catalunya
recomana al veí seguir en contacte amb els serveis socials de referència per
fer un seguiment del cas i si ho considera oportú sol·licitar una nova revisió
del Grau.
Resolució
Tramitació amb resultat negatiu.

Participació Ciutadania

Expedient 2015070Q
Assumpte
Relata en la queixa els missatges d'un grup polític. Considera que
són tendenciosos i sense fonament, destil·len confrontació i poden
alterar la convivència ciutadana.
Actuació
El Síndic fixa les línies d'actuació en la defensa dels drets dels ciutadans de
Cornellà i desestima la queixa en considerar que les expressions de la força
política al·ludida, tot i ser inapropiades i impròpies dels que pretenen
gestionar i defensar el bé públic, estan emparades per la llibertat d'expressió i
d'opinió. Aquesta decisió no exclou obrir un nou expedient en el cas que hi
hagi nous elements que mostrin de forma clara i explícita la vulneració dels
drets fonamentals.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015114Q
Assumpte
Una associació de la ciutat exposa la seva disconformitat amb
l’actuació municipal, en considerar desatenció per part dels
responsables públics que no fomentin l’organització conjunta
d'activitats ciutadanes amb altres associacions similars.
Actuació
El Síndic considera que no hi ha base per sustentar la queixa ni que hi hagi
hagut desatenció municipal, ja que s'han reunit diverses vegades amb els
representants municipals per tractar sobre el cas esmentat. Entén que la
voluntat de confluència entre dues entitats privades correspon a elles i no a
l’Administració.
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Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015116Q
Assumpte
Una associació indica que la recepció d’una comunicació
procedent d’un particular vulnera el dret a la protecció de dades.
Actuació
El Síndic comunica al representant d'aquesta associació que no pot admetre
la queixa en considerar que l'adreça electrònica a la qual s'ha tramès la
comunicació és la genèrica de l'entitat i la que apareix al registre públic
d'entitats que consta a la web de l'Ajuntament. Per tant, i atesa l'accessibilitat
a l’ adreça, no considera que es vulneri cap dret a la protecció de dades. A
més, el fet que la comunicació sigui entre dues entitats privades escapa de
l'àmbit en què pot intervenir el Síndic.
Resolució
No admesa.

Altres

Expedient 2015035Q
Assumpte
Com a president d'una associació d'aturats considera que no es
compleixen els requisits aprovats per poder participar en els
Plans d'Ocupació de l'Empresa de Promoció Econòmica a la
població on viu.
Actuació
El Síndic de Cornellà no pot atendre la queixa ja que l’associació no és de la
població. Amb tot, li indica que la pot tramitar a través del Síndic de Greuges
de Catalunya.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015067Q
Assumpte
Considera una discriminació envers les persones amb mobilitat
reduïda l'accés a unes sales de cinema de Cornellà. Indica que
infringeixen la Llei sobre accessibilitat.
Actuació
El Síndic admet la queixa a tràmit i ho comunica a aquesta veïna. Es planteja
una entrevista amb el Síndic i altres persones amb la mateixa dificultat i que
estan interessades en poder analitzar la problemàtica. Transcorregut un
temps prudencial sense que s'hagin posat en contacte amb aquesta institució,
es tanca l'expedient per desistiment.
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Resolució
Arxiu per desistiment.
Expedient 2015071Q
Assumpte
Una veïna d’una altra població vol presentar una queixa per la
manca de pagament per part de la Generalitat de Catalunya de la
prestació econòmica de caràcter universal per fill a càrrec.
Actuació
El Síndic informa la ciutadana que és el Síndic de Greuges de Catalunya qui
té competències davant la Generalitat de Catalunya per atendre el seu cas. En
no ser veïna de Cornellà, no pot fer-ne la tramitació. Se li informa de com ha
de dirigir la seva queixa al Síndic de Greuges de Catalunya.
Resolució
Queixa desestimada.
Expedient 2015087Q
Assumpte
L’any 2008 va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una
prestació econòmica de caràcter universal per fill a càrrec. Li
manca per cobrar l’any 2010 i la part proporcional de 2011. Va
presentar un escrit a l’Administració, del qual no ha rebut cap
resposta.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic es trasllada
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, per ser una temàtica de la seva
competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015123Q
Assumpte
Manca de cobrament dels endarreriments (2010-2011) de la
prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec per
part de la Generalitat de Catalunya. La situació econòmica actual
de la seva família és crítica i no rep cap ajut de l’Administració.
Actuació
Atès que la problemàtica no correspon a aquest Síndic municipal trasllada la
queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015141Q
Assumpte
Manca de cobrament de la prestació econòmica de caràcter
universal per infant a càrrec, per part de la Generalitat de
Catalunya, corresponent als exercicis 2010 i 2011. Ha fet diverses
reclamacions.
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Actuació

Com que no és un cas de competència municipal es trasllada l’expedient al
Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015148Q
Assumpte
Manca de cobrament de la sol·licitud de la prestació económica de
caràcter universal per infant a càrrec per part de la Generalitat de
Catalunya.
Actuació
Com que no és una problemàtica municipal, el Síndic trasllada la queixa al
Síndic de Greuges de Catalunya per a la seva tramitació.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015167Q
Assumpte
Manca de professionalitat d’un despatx d'advocats ubicat a la
nostra ciutat.
Actuació
El Síndic no pot admetre la queixa, atès que el cas escapa de la seva
competència. Recomana al veí que, si no ho ha fet, presenti la reclamació al
Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Resolució
No admesa.
Expedient 2015175Q
Assumpte
Manca de cobrament de la sol·licitud de la prestació econòmica de
caràcter universal de la Generalitat de Catalunya per infant a
càrrec, corresponent als exercicis 2010 i 2011.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic es trasllada
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, per ser un cas de la seva
competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015176Q
Assumpte
Manca de cobrament de la sol·licitud de la prestació econòmica de
caràcter universal per infant a càrrec, per part de la Generalitat de
Catalunya, corresponent a l’exercici de 2011.
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Actuació

Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic, es trasllada
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, per ser una problemàtica de la
seva competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015178Q
Assumpte
Manca de cobrament de la sol·licitud de la prestació econòmica de
caràcter universal per infant a càrrec, per part de la Generalitat de
Catalunya, corresponent als exercicis 2010 i 2011.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic, es trasllada
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, per ser un cas de la seva
competència.
Resolució
Pendent.
Expedient 2015187Q
Assumpte
Manca de cobrament de la sol·licitud de la prestació econòmica de
caràcter universal per fill a càrrec per part de la Generalitat de
Catalunya, corresponent als exercicis 2010 i 2011.
Actuació
Com que la problemàtica no és competència d’aquest Síndic, es trasllada
l’expedient al Síndic de Greuges de Catalunya, per ser una problemàtica de la
seva competència.
Resolució
Pendent.
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2.3.

INICIATIVES D’OFICI

2015001I

(9 de març de 2015)

Assumpte
Demanda d’informació sobre casos de dèficit alimentari en
alumnes de diferents IES de Cornellà.
Actuació
El Síndic dirigeix un escrit a les Tinents d’alcalde de Benestar Social i de
Polítiques de Ciutadania que transcric:
“
Des de mitjans de novembre del 2014 i durant el segon trimestre escolar, aquest
Síndic ha rebut de forma periòdica informacions de responsables educatius de
diferents IES de Cornellà d’alumnes d’ESO amb símptomes evidents de dèficit
alimentari.
En alguns casos, les dades s’han contrastat a través de converses individualitzades
entre professors i alumnes per determinar de manera objectiva la sospita.
Com a conseqüència d’aquest treball intern dels centres i en data 9 de febrer del 2015
va arribar a l’oficina del Síndic un llistat de 14 alumnes de l’IES ..., de 1er a 4rt d’ESO,
per qui es sol·licitava la possibilitat de poder gaudir d’una beca que els permetés
l’accés al menjador del centre.
Amb les dades i els noms del escolars afectats, el Síndic es va adreçar a la directora de
Serveis Socials per determinar si les famílies d’aquests alumnes eren del municipi,
havien demanat ajuts als referents socials de l’Ajuntament i, en cas afirmatiu, el seu
abast.
A l’espera de les dades sol·licitades, el Síndic s’adreça a vostè per reclamar la següent
informació:
 Han rebut informació, a través dels referents educatius del centres de
secundària, de casos d’alumnes amb símptomes de dèficit alimentari.
 En cas afirmatiu, quines mesures s’han activat per redreçar la situació.
 Sobre el cas concret de l’IES ..., les dades aportades pel Síndic es corresponen
amb les que té el seu departament.

93

...”

 En cas afirmatiu, quines mesures han adoptat o pensen adoptar des del seu
propi àmbit i/o en col·laboració amb altres departaments municipals per
reconduir la situació.

En relació al text esmentat, el director d’Educació de l’Ajuntament informa
que ha rebut informació respecte a altres IES de la ciutat, no específicament
del que fa referència el Síndic. Notifica les mesures que s’han adoptat, com
traslladar els casos al departament municipal d’Acció Social i plantejar als
Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat la conveniència
d’oferir una resposta a aquest segment de l’alumnat de secundària desatès.
La resposta del departament d’Ensenyament de la Generalitat va ser que no
es crearia cap dotació pressupostària per aquest fi.
Resolució
El mes de gener del 2016, la responsable del departament d’Educació i
Política social de l’Ajuntament ha notificat l’entrada en vigor del ‘Protocol
local de detecció i atenció de situacions d’insuficiència alimentària en infants
i adolescents’, que fixa els nivells de coordinació de les àrees d’Educació,
Serveis socials i Sanitat per detectar i actuar per resoldre la problemàtica
esmentada.

2015002I

(4 de maig de 2015)

Assumpte
Comunicació al Síndic de Greuges de Catalunya per a què actuï
davant la precària situació econòmica dels centres de secundària
de la ciutat.
Actuació
Transcripció del text adreçat al Síndic de Greuges Catalunya:
“...
En la tasca diària com a Síndic de Greuges de Cornellà he rebut en els darrers mesos
informacions i dades sobre la precària situació econòmica dels centres de secundària
de la ciutat.
Els responsables acadèmics mostren la seva preocupació per l’ofec econòmic que es
deriva del incompliment dels compromisos adquirits pel departament d’Educació de
la Generalitat i que afecta a la despesa corrent. La realitat és que el retard en el
pagament de les quantitats autoritzades, i per tant consignades pressupostàriament,
no solament altera el dia a dia del centres sinó que té una repercussió directa en les
famílies o les AMPA’s que es converteixen en el recurs més immediat alhora d’aportar
els diners per sufragar les despeses més urgents.
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Es tracta de fet d’un cercle pervers, ja que diners que podrien servir per atendre
demandes de famílies en dificultats econòmiques, una realitat molt present a la ciutat
de Cornellà, són utilitzats per despeses corrents. Aquesta circumstància té, des del
meu punt de vista, una conseqüència greu, ja que lesiona el dret de l’adolescent a
rebre un ensenyament de qualitat i que sigui una garantia per la igualtat
d’oportunitats, bàsic en entorns castigats per la crisi econòmica.
La voluntat de fer-li arribar aquesta anomalia en el funcionament ordinari dels
centres neix del relat dels propis docents a aquest Síndic, del que n’és una mostra el
document adjunt elaborat pel director de l’IES... de la ciutat, i de la impossibilitat
d’abordar una problemàtica que escapa de les meves atribucions.
Entenc que només des de l’àmbit del Síndic de Greuges de Catalunya és pot prendre la
iniciativa per garantir el dret a un ensenyament de qualitat i fer front a una
problemàtica que no es circumscriu a Cornellà sinó que es pot repetir a altres centres
de Catalunya.
En síntesi, els docents amb qui he contactat expressen el seu malestar perquè el
Departament els aprova uns pressupostos de gestió i després no els fa arribar els
diners en els terminis compromesos, amb retards de fins a quatre mesos, fet que
provoca un prejudici als proveïdors i minva les despeses per el manteniment del
material informàtic o de mobles, per citar alguns exemples. La casuística és similar
als centres que imparteixen estudis de FP.
Esperant que aquesta informació sigui del seu interès, estic a la seva disposició per
qualsevol consulta o aclariment que consideri oportú.
...”
Resolució
Pendent.

2015003I

(23 d’abril de 2015)

Assumpte
Criteri d’actuació del Servei de Mediació Ciutadana i la Unitat de
Convivència de la Guàrdia Urbana.
Actuació
El Síndic dirigeix la Iniciativa d’Ofici als tinents d’alcalde de Presidència i
Territori i Seguretat, que transcric:
“
...
L’oficina del Síndic de Greuges rep de forma periòdica queixes de conflictes entre
veïns que, tot i la intervenció del Servei de Mediació Ciutadana, persisteixen en el
temps i s’enquisten.

95

El criteri general del Síndic en la resolució d’aquests casos passa per insistir en la via
del diàleg entre les parts, com la forma més racional per abordar el conflicte, abans
d’optar per la via judicial, molt més complexa i lenta.
Si aquest és el criteri general, la realitat aporta altres variables, especialment en
aquells casos en que el conflicte que s’allarga en el temps i provoca la intervenció en
diferents moments del Servei de Mediació Ciutadana i la Unitat de Convivència
Ciutadana de la Guàrdia Urbana.
Les funcions de les dues entitats estan definides en el decret de constitució. En el cas
del Servei de Mediació s’indica que té per objectiu “oferir assessorament i una
intervenció neutral a través d’un equip de professionals que intenten ajudar a
resoldre els problemes dels veïns a través del diàleg, abans d’haver de recórrer a la
denúncia”.
Pel que fa a la Unitat de Convivència de la Guàrdia neix amb la funció de fer complir
l’Ordenança de Convivència Ciutadana i aplicar la sanció corresponent en el casos
d’infracció clara.
El Síndic és conscient que les funcions dels dos organismes són àmplies i que l’evolució
dels casos més complexes dificulta fixar una frontera clara per delimitar l’actuació
d’un o d’altre servei. La prova és que en el repàs dels conflictes enquistats es detecta la
concurrència de les dues unitats, sense que a priori es pugui deduir un criteri
d’intervenció clar o quina és la interacció dels dos serveis per sumar esforços en la
solució del conflicte.
El Síndic entén que el conflictes veïnals no són un tema menor, ja que a més d’alterar
la convivència entre una comunitat de veïns produeixen tensions que poden tenir
conseqüències majors.
Sobre aquesta base i atès el funcionament dels dos organismes promoc la Iniciativa
d’Ofici que he obert amb el número 2015003I. En aquest sentit, sol·licito informació
sobre quin és el criteri d’actuació dels dos serveis, els mecanismes de coordinació i el
nivell d’efectivitat en la resolució dels casos atesos...”
Resolució
El Síndic rep una informació detallada del funcionament del servei, dels
mecanismes de coordinació i del nivell d’efectivitat per part de la Tinenta
d’alcalde de Presidència. La Iniciativa s’ha de vincular amb la inscrita amb el
número 2015006I sobre una nova perspectiva del servei de mediació.
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2015004I

(29 d’abril de 2016)

Assumpte
Incidents produïts en un camp municipal de la ciutat durant un
partit de futbol. El segon entrenador de l’equip és agredit per un
grup d’adults.
Actuació
El Síndic dirigeix la Iniciativa d’Ofici al Regidor delegat d’ Esports, que
transcric :
“
...
Aquest Síndic ha tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació, dels greus
incidents que es van produir el passat 29 de març al camp municipal Fatjó-Fonsanta,
durant un partit de futbol de la categoria Cadet A, en què va ser agredit per part d’un
grup d’adults el segon entrenador de l’equip visitant, un jove de 17 anys, que va patir
contusions a causa del cops.
El Reglament regulador del servei municipal d’esport, en el que s’integren els
equipaments esportius de titularitat municipal, indica en l’art. 43 que els empleats
dels equipaments esportius municipals tindran la facultat de suspendre els partits o
les activitats dirigides quan es produeixin incidències. Afegeix, a l’art. 46a, que els
usuaris de les instal·lacions han de ser tractats amb respecte i a l’art. 49 que els
responsables de les instal·lacions podran expulsar a les persones, les accions de les
quals posin en perill la seguretat o la tranquil·litat dels usuaris. En aquest sentit,
tipifica com a falta molt greu (art.60a), el maltractament als usuaris.
En tractar-se d’una instal·lació esportiva municipal i, per tant de caràcter públic,
aquest Síndic promou una Iniciativa d’Ofici, amb el número d’expedient 2015004I, i
sol·licita als responsables municipals que li facilitin tota la informació que tenen del
cas, les iniciatives que han endegat per sancionar als responsables dels fets esmentats
i les mesures per evitar que es reprodueixin.
El Síndic entén que la pràctica de l’esport, reglada o no reglada, no pot quedar exclosa
dels valors de la convivència i el civisme i, per tant, considera que fets com l’ esmentat
conculquen el dret al lleure.
...”

Amb la informació rebuda per part del director d’Esports municipal el Síndic resolt el
següent:

“…
El director d’Esports municipal, Salvador Valls, va informar al Síndic de les
actuacions que es van fer tant per part de l’Ajuntament com per part del club esportiu
en relació als fets relatats anteriorment.
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L’Ajuntament informa que va requerir informació al Sr. ..., president del CD..., el qual
va comunicar a l’Ajuntament que havia pres mesures disciplinaries contra els
implicats en els fets. I afegeix que una vegada va transcendir el cas a les xarxes socials
i es va divulgar a través dels mitjans de comunicació va atendre a tots aquells que li
demanaven explicacions, a més de redactar un comunicat de premsa.
En el mateix context, el 2 de maig, aprofitant un partit de futbol de lliga federada,
responsables dels dos clubs juntament amb els regidors d’Esports dels ajuntaments de
Molins de Rei i de Cornellà i la delegada territorial del Baix Llobregat de la Federació
Catalana de Futbol van expressar públicament el seu rebuig als incidents.
Aquest Síndic valora positivament l’actitud dels implicats en els diferents
posicionaments que hi va haver una vegada es van conèixer els fets. Així com la
reacció del CD..., en finalitzar el partit, posant-se a disposició de l’àrbitre i del club
visitant per identificar l’agressor, fent la denúncia corresponent i expulsant “de
forma immediata” als participants en l’incident.
Amb tot, no es pot al·legar sorpresa per la divulgació, un mes més tard, de l’incident
ja que l’àrbitre constata en l’acta del partit que aquest es va suspendre al minut 77 per
“pelea campal entre los dos equipos y la grada que ha invadido el campo”. Afegeix que
els Mossos d’esquadra s’han desplaçat al camp i constata: “Ha llegado el comentario
de que puede haber un vídeo del incidente”.
També resulta paradoxal que, amb el detall de la descripció arbitral, els responsables
d’esports municipals triguessin un mes en assabentar-se dels fets, coincidint amb la
divulgació a través de les xarxes socials.
El ‘Reglament regulador del servei municipal d’esport, integrat pels equipaments
esportius de titularitat municipal’ estableix a l’art. 6 que en la gestió indirecta dels
equipaments esportius els responsables ho fan sota la “tutela i directrius” de
l’Ajuntament. I recalca a l’art. 27 que “l’entitat usuària de la instal·lació ha de
comunicar al departament d’Esports qualsevol incidència... derivada de les activitats
o d’actes vandàlics”.

Està clar que en el cas que sustenta la Iniciativa d’Ofici hi ha una falta d’omissió per
part de l’entitat CD en no comunicar els fets de forma diligent, tal com especifica el
reglament municipal.
Aquest Síndic no vol fer un judici de valor ni censurar a l’entitat esportiva en posar
per davant la funció integradora i de transmissió de valors positius de l’esport en les
categories infantils i juvenils que realitza el CD. Adverteix, però, que és del tot
incomprensible, o frega la ingenuïtat, pretendre que l’incident pugui ser ocultat als
responsables municipals, d’acord amb les explicacions aportades.
En conseqüència, suggereixo als responsables municipals que comuniquin als
responsables del CD el procediment per comunicar incidents similars i la obligació de
fer-ho amb diligència, seguint el criteri que exposa el reglament municipal.
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Al mateix temps, recomano que el Reglament regulador del Servei municipal d’esport
reculli, de forma clara i precisa, quin ha de ser el mecanisme de comunicació entre els
titulars de les concessions i el propi Ajuntament en el cas de fets d’important
transcendència social que es puguin produir dins el recinte i que no són conseqüència
del normal funcionament del mateix i de les seves activitats...”
Resolució

Recomanació pendent.

2015005I

(8 d’octubre de 2015)

Assumpte
Sorolls produïts per activitats d’oci que provoquen molèsties als
veïns i que poden derivar en una vulneració del dret al descans i
viabilitat d’una normativa sobre Pla d’usos a la ciutat
Actuació
El Síndic dirigeix la Iniciativa d’Ofici al tinent d’alcalde d’Espai Públic i
Convivència, que transcric:
“
Aquest Síndic de Greuges rep periòdicament queixes de ciutadans relacionades amb
sorolls produïts per activitats d’oci que, tot i estar legalitzades, provoquen molèsties
als veïns de la zona i, sovint, vulneren el dret al descans quan l’activitat lúdica deriva
en una infracció de la Ordenança de Convivència.
La casuística mostra que les actituds incíviques tenen un entorn similar: proximitat a
una activitat d’oci nocturn, seguiment de la festa fora del local i ingesta d’alcohol al
carrer. O, en el cas de les terrasses públiques, excessiva concentració en un espai
públic reduït, casos de sobreocupació i laxitud en el respecte als horaris de tancament,
entre d’altres factors.
Aquest Síndic comprèn i entén les dificultats per definir una línia clara entre el dret a
l’oci i el dret al descans. És més, ha mantingut públicament que les activitats lúdiques
al carrer, tot i les molèsties puntuals que puguin ocasionar, fomenten la cohesió social
i són un element de convivència.
També té clar que les zones habitades no han de ser un impediment de l’activitat
econòmica privada en l’àmbit de l’oci. Per tant, fuig de posicions maximalistes que
desenvolupades en la seva literalitat dibuixarien una ciutat compartimentada i irreal.
La ciutat és un ésser viu amb multiplicitat d’usos, que mostren en el seu conjunt la
vida dels seus habitants.
Amb tot, es poden produir situacions de desequilibri i conseqüències no volgudes a
causa d’una excessiva concentració de locals o establiments d’oci que poden ser
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perfectament regulades amb un pla d’usos que actuï com un element corrector i
alhora asseguri una harmònica convivència amb els ciutadans de la zona en què
radica l’activitat.
És per això que aquest Síndic de Greuges sol·licita que ens informeu sobre el criteri de
concessió de llicències i, eventualment, sobre l’existència o no d’un Pla d’usos a
Cornellà per l’ordenament de les activitats en general i, concretament, d’aquelles
relacionades amb activitats d’oci nocturn, de servei de bar i amb les autoritzacions de
la ocupació a la via pública de taules i cadires.
...”

Resolució
Pendent.

2015006I

(10 de novembre de 2015)

Assumpte
Proposta sobre una nova perspectiva de la mediació.
Actuació
El Síndic dirigeix a la tinenta alcalde d’innovació Urbana i Presidència una
Iniciativa d’Ofici que transcric:
“...
En data 17 de juny del 2015, aquest Síndic va rebre un informe de la Tinenta d’alcalde
de Presidència a la Iniciativa d’ofici 2015003I sobre el criteri d’actuació dels serveis
de Mediació ciutadana i la Unitat de Convivència Ciutadana de la Guardia Urbana en
els conflictes entre veïns, els mecanismes de coordinació i els nivells d’efectivitat en la
resolució dels casos atesos.
En el text de resposta s’especificava el marc d’actuació del Servei de Mediació
Ciutadana que té per objecte, s’indicava, dirimir conflictes fruït de la convivència
veïnal, i per tant dintre de l’àmbit privat de les persones, a través d’un mecanisme
basat en el diàleg. Afegia que el procés de mediació s’iniciava sempre a instància
d’una de les parts o per derivació d’un altre servei municipal, en especial a partir de
conflictes de convivència ciutadana detectats per la Guàrdia Urbana.
En el cas de la Unitat de Convivència Ciutadana de la Guàrdia Urbana (UCO), la
tasca fonamental és prestar un servei directe a les comunitats de veïns des de la
vessant de la seguretat i l’assistència. Amb el temps, la UCO ha assolit noves
competències com la detecció i comunicació d’infrahabitatges, la detecció de persones
amb risc d’exclusió social i la comunicació d’ofici als departaments d’Acció social i el
seguiment de conductes de menors en condició de risc.
La mediació, per tant, s’afronta des d’aquests dos àmbits amb un objectiu clar evitar,
des del diàleg, l’aplicació immediata de la Ordenança de Convivència ciutadana.
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D’acord amb les dades que ha facilitat el propi Ajuntament durant la primera meitat
de 2015, el Servei de Mediació Ciutadana va atendre a 151 persones i va obrir 67
expedients, dels quals un 38,46% s’han tancat amb un acord entre les parts i en un
40% s’ha actuat per millorar les bases del conflicte. Majoritàriament els conflictes
atesos fan referència als provocats per sorolls, animals domèstics, gestió de les
comunitats de veïns, humitats als domicilis i altres relacionats amb la neteja, higiene i
sanejament.
A partir de l’actual mecànica de treball i des d’una òptica de ciutat, la mediació,
entesa com un mètode per aconseguir una solució dialogada als conflictes privats i
públics, hauria d’esdevenir un instrument per afavorir el compromís dels ciutadans
en els afers que els afecten directament, facilitar per la via del compromís la cohesió
social i, en darrera instància, actuar com una eina per enfortir la confiança de la
ciutadania en el govern municipal i alhora ajudar a projectar la imatge d’una
administració més propera i eficaç.
Assumir en una major amplitud el concepte mediació obre un ventall de possibilitats
on conflueixen mediació i participació ciutadana, a l’empara del que especifica
l’article 2.2 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana que indica: “L’autoritat
municipal facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l’intercanvi de parers i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense
perjudici del recurs a la jurisdicció facultada per resoldre en darrer terme”. I també, a
partir dels mecanismes de participació i de presa de decisions que preveu la Llei de
Transparència i Bon govern.
No es tracta de suprimir els instruments que hi ha actualment (Servei de Mediació
Ciutadana i UCO) sinó d’encabir-los en una dinàmica diferent que passa per introduir
la via de la mediació com a possibilitat real en els mecanismes ordinaris de
l’administració abans d’iniciar un procediment administratiu. Aprofundir en aquesta
pràctica permetria, a més, reduir temps i costos i generar entre la ciutadania un
sentiment de proximitat, confiança, eficàcia i celeritat en la resolució dels conflictes
per part de l’administració pública.
Una aproximació més precisa a la tipologia de situacions o conflictes comunitaris
susceptibles de mediació permet veure els casos en què podria utilitzar-se:
 Mediació en conflictes veïnals:
a) Conflictes de convivència en les comunitats de veïns a causa de sorolls,
fums, olors, ús i manteniments dels espais comuns, problemàtiques
vinculades als animals domèstics o impagament de quotes com unitàries.
b) Conflictes entre propietaris i llogaters, derivats de la manca de pagament,
de situacions de possible assetjament immobiliari o per manca de cura de
l’espai llogat.
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 Mediació intercultural:
a) Prevenció i resolució de conflictes ocasionats per diferències d’interessos,
valors o actituds entre persones de diferents orígens culturals que
compateixen espais comuns.
 Mediació inter-religiosa:
a) Conflictes de relació entre comunitats religioses diferents o entre una
comunitat i entitats ciutadanes o de veïns per l’ús d’un espai públic o en relació a
un espai de culte.
 Mediació per la no discriminació:
a) Situacions en les que s’han vulnerat o restringit els drets de persones i/o
grups per motius de gènere, orientació sexual, edat, raça...
 Mediació en conflictes per l’ús de l’espai públic:
a) Conflictes derivats d’un ús inadequat dels espais o elements comunitaris o
de conductes irrespectuoses amb l’entorn i les persones.
Quedarien exclosos els conflictes en l’àmbit familiar, empresarial i les situacions
tipificades com a delictes o faltes.
Sense alterar els principis bàsics del procediment de mediació (voluntarietat,
confidencialitat i voluntat de complir l’acord) l’avançament cap una veritable cultura
de la mediació per la millora de convivència entre els ciutadans de Cornellà hauria
d’incloure, a parer d’aquest Síndic, les següents iniciatives:
1) Inclusió dels mecanismes de mediació en la Ordenança general de Convivència
Ciutadana.
2) Foment de la cultura de la mediació entre la ciutadania, a través dels agents
cívics, als instituts i les entitats de Cornellà.
3) Sobre la base del Servei de Mediació Municipal i de la Unitat de Convivència
de la Guàrdia Urbana promoure entre els responsables municipals la cultura
de la mediació com a pas previ i possible per la resolució administrativa del
conflicte.
4) Potenciar la mediació com un element clau de convivència i compromís dels
ciutadans i de les ciutadanes de Cornellà en el futur de la ciutat. ...”
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Resolució
Des de l’equip de Govern municipal s’anuncia la decisió de posar en marxa el
‘Servei Transversal de Mediació’ amb majors competències i la inclusió dels
nous mecanismes de mediació a l’Ordenança de Convivència.

2015007I

(10 de desembre de 2015)

Assumpte
Iniciativa sobre la documentació obligatòria que sol·licita el
Consell comarcal del Baix Llobregat per la tramitació de les
beques menjador 2015-2016 i l’afectació al dret a l’educació.
Actuació
Com és un cas de la competència del Síndic de Greuges Catalunya li dirigeix la
Iniciativa, que transcric:
“...
D’un temps ençà aquest Síndic municipal ha rebut informacions, bàsicament
provinents de l’àmbit educatiu, sobre l’aplicació de la normativa del Consell comarcal
del Baix Llobregat per la sol·licitud del Ajuts Individuals de menjador (beques
menjador) per el curs 2015-2016. En concret, a l’apartat 2.3.1 relatiu a la
documentació obligatòria que han d’aportar els sol·licitants i que diu: ‘Fotocòpia NIE
o NIF dels membres de la unitat familiar. En el cas dels menors de 14 anys que no
disposin de NIE o NIF adjuntar fotocòpia del Llibre de família o certificat de
naixement’.
Un estudi jurídic de la legislació en la que s’empara la norma del consell comarcal
permet extreure les següents conclusions:
 El marc general de delegació s’empara en la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim local de Catalunya. Específicament, en l’article 123.4 de
delegació de competències s’especifica que la potestat que s’atorga al Consell
comarcal té per objecte un ajut a l’alumnat amb necessitats socioeconòmiqes,
sense incorporar altres elements que modifiquin aquest criteri.
 El criteri de necessitats socioeconòmiques, sense altres condicionants, és el que
reflecteix el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar
de menjador als centres docents de titularitat del Departament
d’Ensenyament. L’article 21, sobre ajuts a menjador, deixa clar en el paràgraf
segon: Es tindran en compte les condicions socioeconòmiques i geogràfiques
de l’alumnat, així com l’escolarització en centre d’acció especial, per
l’establiment d’aquests ajuts.
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 Un repàs de la normativa emesa per d’altres consells comarcals mostra la
disparitat de criteris en aquest punt. En uns casos es demana el passaport dels
membres de la unitat familiar, en d’altres no es fa cap esment específic més
enllà de les condicions socioeconòmiques i una tercera variant incorpora com
a condicionant el NIF/NIE dels membres de la unitat familiar entre les
obligacions.
A la vista de la Llei i del decret, aquest Síndic entén que no existeix una justificació de
la norma aplicable per part del Consell comarcal del Baix Llobregat. Es tractaria, per
tant, d’un criteri no jurídic que afectaria a la licitud i a la racionalitat de l’actuació
administrativa. Per contextualitzar-ho, l’aplicació de l’esmentada normativa i la
subsegüent denegació de la beca menjador afectaria directament a un dret bàsic com
és el de la educació en el casos de famílies o d’unitats familiars en situació de
desregularització administrativa o de tràmit incomplert.
Per tant, entenc que aquesta documentació obligatòria (NIF/NIE) no és congruent
pel que fa a l’ajut sol·licitat i es troba en contradicció amb la finalitat perseguida, a
més de vulnerar principis generals del dret, quant a la interdicció de l’arbitrarietat,
en el sentit que qualsevol norma ha de perseguir el principi d’igualtat i no pot
vulnerar el principi de proporcionalitat.
D’acord amb l’argumentació exposada i perquè entenc que l’exigència del Consell
comarcal del Baix Llobregat vulnera per la via de la beca menjador el dret a
l’educació i els principis d’igualtat i de proporcionalitat que us trasllado aquesta
iniciativa.
...”
Resolució
Pendent.
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2.4. RESUM ESTADÍSTIC DE LES ACTUACIONS DEL
SÍNDIC DE GREUGES DE CORNELLÀ
Nombre i percentatge de Queixes, Consultes i Iniciatives d’Ofici
Queixes
Consultes
Iniciatives d’Ofici
Total

Total
188
67
7
262

%
71,76
25,57
2,67
100,00

Contingut temàtic
QUEIXES
Administració General
Territori
Servei a les Persones
Total

Total
22
56
110
188

%
11,70
29,79
58,51
100,00
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CONSULTES
Administració General
Territori
Servei a les Persones
Total

INICIATIVES D’OFICI
Administració General
Territori
Servei a les Persones
Total

Total
5
6
56
67

%
7,46
8,96
83,58
100,00

Total
2

%
28,57

5
7

71,43
100
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Barri de Residència
QUEIXES
Almeda
Centre
Fatjó-Fontsanta
Gavarra
Pedró
Riera
Sant Ildefons
Famades
Altres / desconegut
Total

CONSULTES
Almeda
Centre
Fatjó-Fontsanta
Gavarra
Pedró
Riera
Famades
Sant Ildefons
Altres / desconegut
Total

Total
15
18
9
48
11
13
48
0
26
188

Total
4
9
1
22
2
2
0
11
16
67

%
7,99
9,58
4,78
25,53
5,85
6,92
25,53
0
13,82
100

%
5,97
13,43
1,49
32,83
2,98
2,98
0
16,41
23,89
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Tramitació de les Queixes
Actuació Síndic
davant l’Ajuntament
No admeses
Síndic de Catalunya
TOTAL

Total
124

%
65,96

30
34
188

15,96
18,08
100,00

Actuació del Síndic de Greuges davant l’Ajuntament
Resultat positiu
Resultat negatiu
Resultat parcialment positiu
Mediació positiva
Mediació negativa
Recomanació acceptada
Recomanació acceptada
parcialment
Recomanació pendent
Desestimada
Desistiment
Pendent
Total

Total
40
3
2
16
2
3
1

%
32,27
2,42
1,61
12,90
1,61
2,42
0,80

6
22
18
11
124

4,84
17,74
14,52
8,87
100,00
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Estat de les Queixes derivades
Síndic de Greuges de Catalunya:
Total
Resultat positiu
Resultat Negatiu
Pendent
Desistiment
Total

5
4
24
1
34

%
14,70
11,77
70,59
2,94
100,00

Evolució de les Queixes i Consultes per anys
Queixes
Consultes

2008
81
87

2009
89
117

2010
117
84

2011
115
118

2012
110
91

2013
134
99

2014
182
86

2015
188
67
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2.5.

Altres Activitats del Síndic de Greuges
12 de gener

Presentació Informe Síndics locals al Parlament
de Catalunya.

13 de gener

Preparació Jornades sobre la pobresa.

15 de gener

Reunió Plataforma contra la violència masclista.

19 de gener

Reunió amb la Junta directiva de la FAVCO.

20 de gener

Reunió amb representants de la Coordinadora
contra la marginació.

23 de gener

Participació en les Jornades sobre la pobresa.

24 de gener

Participació en les Jornades sobre la pobresa.

2 de febrer

Assistència a la presentació de l’Informe 2104 del
Síndic de Vilanova i la Geltrú.

25 de febrer

Assistència a les Jornades dels 25 anys de Síndics
a Lleida.
Assistència a les Jornades dels 25 anys de Síndics
a Lleida.

26 de febrer
27 de febrer

Assistència als Premis Ciutat de Cornellà.

10 de març

Reunió de la Junta del Fòrum de Síndics a
Vilafranca.

12 de març

Acte aniversari del Consell Dona.

12 de març

Reunió amb els directius de la Peña Dominó.
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18 de març

Participació en una taula rodona, organitzada
per la Plataforma ciutadana contra la violència
masclista.

19 de març

Assistència a la Jornada ‘Atur en els més de 45
anys’, al Palau Macaya de Barcelona.

19 de març

Reunió de la Comissió d’Educació.

26 de març

Assemblea del Fòrum de Síndics. Elecció de la
nova Junta.

8 d’abril

Reunió amb representants de l’AMPA Virolai.

9 d’abril

Reunió del Consell municipal de Seguretat.

9 d’abril

Presentació de la Memòria del 2014 davant el
Ple municipal.

14 d’abril

Reunió de la Comissió municipal de Benestar
Social.

16 d’abril

Assistència a la reunió Consell de ciutat

24 d’abril

Reunió a la seu del Síndic de Greuges de
Catalunya.

28 d’abril

Xerrada amb alumnes IES Martí i Pol.

29 d’abril

Assistència a la xerrada de “Cornellà Valors”.

4 de maig

Reunió amb el president de les AMPA’s de
Cornellà.

7 de maig

Reunió a la Plataforma ciutadana contra la
violència masclista.

12 de maig

Jornada de treball a la seu del Síndic de Greuges
de Catalunya.
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14 de maig

Visita CEIP Ntra. Sra. de Montserrat.
Reunió al deganat de la Facultat de Dret de
l’UAB

19 de maig

Reunió amb Josep Nadal, de ‘Cornellà Valors’.
Visita Casal de la Gent Gran de Sant Ildefons.

20 de maig

Assistència a l’acte del Dia internacional contra
la homofòbia a Sabadell.

17 de juny

Reunió al deganat de Dret de la Universitat
Pompeu Fabra.

25 de juny

Reunió amb representants de la Creu Roja de
Cornellà.

30 de juny

Reunió amb responsables de l’Esplai Fontsanta.

17 de setembre

Reunió amb la presidenta de la FAVCO.

22 de setembre

Reunió amb veïns del barri d’Almeda.

28 de setembre

Participació en el programa ‘Estem amb tu’ de
Ràdio Estel

29 de setembre

Reunió amb el Síndic de Sant Boi de Llobregat.

2 de octubre

Assistència a l’acte de presentació de la Fira
d’Entitats.

5 de octubre

Reunió al CEIP Verge de Montserrat

6 de octubre

Jornada de treball a la seu del Síndic de Greuges
de Catalunya sobre la Llei de seguretat.

8 de octubre

Reunió amb representants de la Coordinadora
contra la marginació.
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14 de octubre

15 de octubre

19 de octubre
20 de octubre
27 de octubre

Assistència a l’acte del Fòrum de síndics a
Lleida, en el marc de Municipàlia.
Assistència a l’acte del 10è Aniversari de ‘El
Llindar’.
Entrevista amb el President de l’AAVV de
Fontsanta.
Assistència a l’acte d’Inauguració del Curs
Escolar.
Participació en la reunió de la Plataforma contra
la violència masclista.

29 de octubre

Reunió a la facultat de Dret de la UB.

4 de novembre

Reunió de representants del Fòrum de Síndics
amb el secretari general de FEMP i la Defensora
del Pueblo..

5 de novembre

Presentació del Recull d’informes del Fòrum SD
corresponents al 2014 a Girona.

25 novembre

Jornades de Formació del Fòrum de Síndics.
Participació en l’acte organitzat per la
Plataforma contra la violència masclista.

26 novembre

Jornades de Formació del Fòrum de Síndics.

1 de desembre

Reunió amb responsables del Centre infantil i
juvenil Sanfeliu.

9 de desembre

Visita al Casal d’Avis del barri de Sant Ildefons.
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3.

L’ Estrategia comunicativa del Síndic

Durant el 2015 s’ha mantingut l’estratègia comunicativa vigent en els darrers anys, que
passa, d’una banda, per divulgar la presència, els valors i el treball de la institució i,
d’una altra, per fomentar la difusió dels drets i els deures dels ciutadans. En aquest
context, s’ha fet un especial èmfasi en el contacte amb persones i entitats socials de la
ciutat que es desglossen a l’agenda. També s’ha mantingut activa la comunicació a
través de les xarxes socials, especialment a la plataforma Facebook.

3.1. Les Notícies del Síndic
Al llarg de l’any s’han fet quatre números de la publicació periòdica de la institució, que
duu per títol Les Notícies del Síndic. Les edicions digitals van sortir el 27 de febrer,
amb un recordatori dels actes celebrats a Lleida per commemorar els 25 anys de síndics
locals a Catalunya; el 13 d’abril, amb el contingut i principals dades de la Memòria del
2014; el 26 de juny, amb una portada dedicada al desenvolupament de la Llei de
Transparència i Bon govern; i el 2 de novembre, amb una reflexió sobre convivència i
civisme com a tema principal.
A més s’ha ampliat la difusió, que es realitza via correu electrònic entre els col·lectius i
persones d’interès de la ciutat i del Facebook del Síndic, als mitjans de comunicació
locals i comarcals.
La institució va emetre en el mateix període dues notes de premsa. Una, el mes d’abril,
amb les dades contingudes en la Memòria d’activitats del 2014, i la segona, el 5
d’octubre, en la qual el Síndic expressava la preocupació per la reducció de recursos
destinats a beques menjador.
De forma puntual, Joan Barrera també ha participat com a convidat, juntament amb la
Síndica de Greuges de Barcelona, al programa Estem amb tu de Ràdio Estel. L’espai
tracta, en forma de tertúlia, de qüestions relacionades amb el treball de les sindicatures
locals i l’actualitat social.
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BUTLLETÍ

FEBRER

2015
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BUTLLETÍ ABRIL 2015
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BUTLLETÍ JUNY 2015
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BUTLLETI NOVEMBRE 2015
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3.2. Els espais periòdics del Síndic
La institució també ha publicat articles d’opinió a la publicació comarcal El Llobregat i
manté una col·laboració bimensual en forma d’entrevista a la revista local La Veu dels
barris.
A Ràdio Cornellà, tots els dilluns a les 13.30 hores, s’emet L’Espai del Síndic on analitza
qüestions socials d’actualitat. Durant aquesta temporada, alguns programes han
comptat amb la presència de responsables d’entitats que treballen a la ciutat per
abordar temàtiques concretes. El 20 d’octubre, Ana Belén Páramo, coordinadora del
Club Social Espai 3 de la Fundació de Salut Mental Catalunya, va intervenir per parlar
de les necessitats de les persones que pateixen algun trastorn mental; el 18 de maig,
Pura Velarde, presidenta de la FAVCO, va parlar del treball de la federació en la defensa
del dret a l’habitatge; i el 15 de juny, Josep Serrano, director de la Fundació d’Atenció a
Persones Dependents, va analitzar el treball de la seva entitat.
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Beatriz Fontseré
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3.3. Fotografies dels actes del Síndic de Greuges:

PRESENTACIÓ VI RECULL D’ INFORMES – Gener de 2015 –Parlament de Catalunya-
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XXV Anys DE SINDICATURES LOCALS- MARÇ DE 2015- LLEIDA-
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XVII Asamblea del Forum SD- Març 2015-

143

Municipàlia 2015-Lleida- octubre 2015-

144

X Jornades de Formació UAB- BARCELONA- Novembre 2015-
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REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DEL FUNCIONAMENT I
RÈGIM JURÍDIC DEL SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del Ombusdman escandinau, que es el primer precedent jurídic, la major part dels
Ordenaments jurídics europeus ulteriors a la segona meitat del segle XX venen
contemplant figures de caire independent respecte dels corresponents governs, que
amb un status peculiar que gaudeix d’un alt nivel d’autonomia respecte d’aquells que
els nomenem, tenen com funció primordial la supervisió de l’activitat de les
Administracions públiques i el posterior informe de les actuacions portades a terme als
Parlaments, a fi de vetllar per l’efectivitat i el respecte dels drets de la ciutadania
continguts, tant en les Declaracions Universals de Drets de la persona i en diferents
Tractats internacionals, com als Ordenaments interns.
El seu referent a nivell estatal està constituït per la figura del Defensor del Pueblo,
encara que com a conseqüència del caràcter descentralitzat del nostre sistema i de la
paral·lela i conseqüent divisió vertical del poder públic que s’opera amb l’aprovació del
Text constitucional, el nostre Estat compost va generar immediatament la creació de
Institucions de naturalesa i funcions similars en les diverses Comunitats Autònomes. A
totes aquestes institucions estatals i autonòmiques s’han sumat posteriorment les que a
nivell local, i més concretament des de l’àmbit municipal, van sorgir com experiències
innovadores, producte de l’ús, per part dels municipis, de la seva potestat
d’autoorganització, davant la necessitat de trobar noves fórmules de defensa i garantia
dels drets i de les llibertats dels ciutadans i ciutadanes en relació amb l’Administració
municipal.
Totes aquestes experiències municipals i el fet que, posteriorment, aquesta Institució
s’hagi contemplat també a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat, com a mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat que regula, i hagi
estat assumida com a pròpia per més de quaranta municipis de tot l’Estat, va suposar
que el legislador autonòmic primer i l’estatal després, hagin previst amb caràcter
potestatiu l’existència del Síndic Municipal de Greuges dins de l’organització municipal.
Així ha succeït en Catalunya a comptar de la modificació introduïda en la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, Municipal i de Règim local de Catalunya, per la Llei 21/2002, de 5 de
juliol, i així es troba actualment contemplat a l’article 59 de l’actual Text Refós que
d’aquesta Llei es va aprovar posteriorment mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que atribueix al Ple municipal la decisió de crear o no aquest òrgan i que regula
els trets fonamentals d’aquesta Institució, en establir la seva naturalesa jurídica, les
condicions mínimes necessàries per a poder ésser nomenat Síndic, la seva forma de
designació, el règim jurídic del càrrec i els principis bàsics de la seva actuació.
Es en aquest marc quan aquest Ajuntament, aprofitant el procés d’aprovació d’un nou
Reglament Orgànic Municipal que va culminar l’any 2005, va procedir a la creació, dins
de la seva organització municipal, de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges de
Cornellà de Llobregat, com òrgan unipersonal de caràcter complementari de
l’organització municipal, de naturalesa independent i amb funcions de control i

147

supervisió de l’activitat municipal, regulant a la Secció Sisena del Capítol III d’aquest
Reglament Orgànic, mitjançant els seus articles 105 a 109, la seva naturalesa jurídica, la
seva elecció i nomenament, la duració d’aquest càrrec i el seu cessament i, amb un
caràcter molt genèric, les seves funcions i atribucions, diferint la definició del seu
Règim Jurídic i de funcionament a un Reglament Orgànic específic que d’acord amb la
seva Disposició Transitòria Primera havia d’aprovar el Ple posteriorment.
En compliment d’aquest mandat reglamentari i a fi de fer efectiu aquest nou i eficaç
instrument complementari de control de l’activitat municipal, que en certa manera
constitueix a la vegada un instrument de democràcia participativa a la Ciutat, en quant
suposa un clar apropament del ciutadà a aquesta Administració, i a efectes de
coadjuvar a la millora global del sistema administratiu i a una més eficaç prestació dels
serveis públics, s’aborda en aquest Reglament orgànic la regulació necessària per fer
efectiva la implantació d’aquest nou òrgan municipal en el municipi de Cornellà de
Llobregat, mitjançant la determinació del seu règim jurídic i de funcionament.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i finalitats
El Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat té la funció de Defensar els
drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi en front les
actuacions municipals, d’acord amb els Principis de legalitat i equitat.
Per a l'assoliment d'aquest objectiu, el titular del càrrec atendrà les peticions i queixes
voluntàries dels ciutadans de Cornellà de Llobregat que per raons administratives,
econòmiques o polítiques se sentin perjudicats pel funcionament de l'Ajuntament i dels
seus ens instrumentals o agents, o per les decisions preses per qualsevol dels òrgans
municipals.
En qualsevol cas, el Síndic/a municipal de Greuges podrà supervisar les activitats de
l'Administració municipal, exercint la seva funció amb total independència i
objectivitat.
El Síndic/a no estarà subjecte a cap mandat imperatiu, ni tampoc rebrà
instruccions de cap autoritat.
Article 2
Àmbit d'actuació
El Síndic/a tindrà la facultat de recaptar, per a l'exercici de la seva funció, tota la
informació i la documentació que consideri necessària sobre l'activitat de
l'Administració municipal, la dels seus ens instrumentals i agents, la de les autoritats i
el personal que en depèn, així com sobre les activitats de les autoritats o el personal que
es trobin adscrits a un servei públic local.
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El Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat tindrà especialment cura que
l'Administració i els seus ens o agents resolguin en el temps i en la forma pertinents les
peticions i els recursos que li hagin estat formulats o presentats.
La institució del Síndic/a es configura com un òrgan de conciliació amb la finalitat de
resoldre el major nombre de conflictes que es plantegin entre l'Administració municipal
i els ciutadans.
En tot cas, el Síndic/a podrà derivar les seves actuacions a altres instàncies i
institucions, interessant-se pels problemes que li plantegin els ciutadans i tramitant els
escrits que siguin procedents, dels quals informarà als interessats.
Tant mateix el Síndic/a, com a component institucional de l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat i com a consciència crítica d’aquest, podrà reunir-se amb els ciutadans quan
ho consideri necessari, tant de manera individual com de forma col·lectiva.
També podrà assistir i participar ocasionalment, tant a iniciativa pròpia com per
invitació del propi òrgan, en les sessions dels òrgans municipals de participació
ciutadana.
Article 3
Gratuïtat
El Síndic/a presta un servei que l'Ajuntament ofereix amb caràcter gratuït als
ciutadans, sense perjudici de les indemnitzacions que li corresponguin per l'exercici del
càrrec, que hauran de ser prèviament fixades pel Ple.
Article 4
Estructura
El Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat disposarà d'una oficina, l'organització i
el funcionament de la qual coordinarà i dirigirà. Amb aquesta finalitat podrà dictar les
instruccions corresponents.
Aquesta oficina haurà de disposar dels mitjans personals i materials necessaris, d'acord
amb les partides que s'incloguin en el Pressupost de l'Ajuntament.
Correspondrà al Síndic/a l'elaboració del projecte de previsió de despeses perquè
l'Ajuntament dugui a terme la necessària dotació pressupostària.
Article 5
Obligació d'auxiliar el Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat
L'Administració municipal i els seus ens i agents estan obligats a auxiliar, amb caràcter
preferent i urgent, el Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat en les seves
actuacions.
L'Ajuntament li facilitarà els mitjans tècnics per al correcte desenvolupament de la seva
tasca, i l’accés lliure als mitjans de comunicació locals.
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Article 6
Relació amb altres Institucions.
El Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat podrà promoure convenis amb el
Síndic de Greuges de Catalunya i amb el Defensor del Pueblo. En cap cas no envairà les
competències que els atribueix la legislació vigent.
Aquests convenis hauran de fixar la seva durada, l'àmbit de les Administracions que
comprenguin i els supòsits d'actuació del Síndic/a Municipal de Greuges, així com les
facultats que aquest podrà exercir i les comunicacions que hagin de tenir lloc entre les
diferents institucions.
Article 7
Límits a l'actuació del Síndic/a municipal de Greuges
El Síndic/a mantindrà una total lleialtat als ciutadans de Cornellà de Llobregat i haurà
de tenir sempre present que la seva funció és defensar-los davant els possibles abusos
de poder o males gestions pels quals els ciutadans puguin sentir-se perjudicats.
CAPÍTOL II
RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS
Article 8
Incompatibilitats.
La condició de Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat és incompatible amb:
a) Qualsevol mandat representatiu.
b) El compliment de funcions directives i l'afiliació en partits polítics, en sindicats de
treballadors i en associacions empresarials.
c) La condició de membre del Consell Consultiu de la Generalitat o del Tribunal
Constitucional.
d) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l'Estat, de les Comunitats
Autònomes o de les Entitats locals.
e) L'exercici de les carreres judicial, fiscal o militar.
f) Qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti relació amb
l'Ajuntament.
Quan concorri una causa d'incompatibilitat en la persona que hagi estat escollida
Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat, aquesta, abans de prendre possessió,
haurà de cessar en el seu càrrec o activitat incompatible o bé, i en el seu cas, sol·licitar
l'excedència en la funció. Si no ho fes en els vuit dies següents a l'elecció, s'entendrà que
no accepta el nomenament. La mateixa norma s'aplicarà en el cas d'una
incompatibilitat sobrevinguda.
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CAPÍTOL III
DEL PROCEDIMENT I DE L'ACTUACIÓ DEL SÍNDIC/A DE GREUGES DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Article 9
Iniciativa
Als efectes d'allò que disposa l'article 1r podran dirigir-se al Síndic/a de
Greuges de Cornellà de Llobregat sol·licitant que actuï en relació amb la queixa que
formulen, les persones físiques o jurídiques que invoquin un interès legítim relatiu a
l'objecte de la queixa, sense cap tipus de restricció.
Article 10
Forma d'exercici de la iniciativa
Les queixes hauran de ser presentades pels interessats mitjançant escrit raonat
acompanyat dels documents que puguin servir per aclarir el cas, pel qualsevol dels
procediments establerts a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, o mitjançant el
Registre telemàtic de l’Oficina.
Totes les actuacions del Síndic/a seran gratuïtes per a la persona interessada i no caldrà
l'assistència d'advocat ni de procurador.
Article 11
Termini per a l'exercici de la iniciativa
Entre la producció del fet que és objecte de la queixa i la seva formulació al Síndic/a de
Greuges no podrà transcórrer més d'un any. L'inici de les actuacions, quan tingui lloc
d'ofici, no estarà sotmès a cap termini preclusiu.
Article 12
Criteris d'admissió
El Síndic/a de Greuges registrarà en un Registre especial habilitat a l’efecte i acusarà
rebut de totes les queixes que se li formulin, que haurà de tramitar o bé rebutjar,
comunicant-ho en aquest darrer cas a l'interessat mitjançant un escrit motivat.
El Síndic/a haurà de rebutjar les queixes anònimes, les que es produeixin amb mala fe,
notòria manca de fonament o inexistència de pretensió i aquelles la tramitació de les
quals originés perjudici als drets legítims de tercers.
El Síndic/a de Greuges no podrà investigar les queixes l'objecte de les quals es trobi
pendent d'una resolució judicial i haurà de suspendre la seva actuació si, havent-la
iniciat, una persona interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals.
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Article 13
Tramitació de les queixes
Una vegada admesa a tràmit la queixa o iniciat l'expedient d'ofici, el Síndic/a ho
comunicarà directament a l'Alcaldia, i adoptarà les mesures d'investigació que
consideri oportunes per aclarir els fets. Podrà també donar-ne compte directament al
departament, organisme, entitat o dependència administrativa de l'Ajuntament de
Cornellà de Llobregat o dels seus ens i agents afectats, perquè en el termini de quinze
dies, que podrà ampliar en funció de les circumstàncies que concorrin en el cas, el seu
superior li trameti un informe sobre la matèria.
Si la queixa a investigar o l'expedient iniciat d'ofici afecta a la conducta de persones al
servei de l'Administració municipal, dels seus ens o dels seus agents, el Síndic/a ho
comunicarà al superior jeràrquic de l'afectat i, si s'escau, al cap de qui depengui.
Al mateix temps requerirà l'afectat perquè en el termini que li fixi, mai inferior a deu
dies, respongui per escrit sobre els fets o circumstàncies objecte de la queixa o
expedient i adjunti els documents i testimonis complementaris que consideri adients.
Sense perjudici de la documentació aportada a la qual es refereix l'apartat anterior, el
Síndic/a podrà requerir la persona afectada perquè comparegui a informar.
El superior jeràrquic o l'autoritat municipal que prohibeixin al personal afectat al seu
servei respondre a les requisitòries del Síndic/a hauran de manifestar-ho al propi
afectat i al Síndic/a mitjançant escrit motivat.
A efectes de la deguda coordinació i control i sense perjudici que el Síndic es pugui
dirigir a persones, autoritats, departaments, ens instrumentals o agents municipals
concrets, els requeriments es dirigiran a l’Alcalde, a través de la Secretaria General de
l’Ajuntament, que es l’Àrea que coordina els requeriments que puguin efectuar el
Síndic/a de Greuges de Catalunya i el Defensor/a del Pueblo.
Article 14
Col·laboració
Les autoritats municipals, els funcionaris i la resta de personal de l'Ajuntament, dels
seus ens i agents, així com tot aquell altre personal afecte a un Servei públic municipal,
hauran de facilitar al Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat l'assistència i
l'entrada a totes les dependències, centres, organismes i entitats que en depenen, i
també les dades, expedients i altres documents necessaris que li permetin dur a terme
adequadament les actuacions investigadores.
El Síndic/a podrà fer públic el nom de les persones i departaments, organismes o
entitats dependents de l'Ajuntament o dels seus ens i agents, que obstaculitzin l'exercici
de les seves funcions i destacarà, si s'escau, aquesta actuació a l'informe anual a
l'Ajuntament o la comunicarà a la Junta de Govern Local.
Les autoritats i el personal al servei de l'administració municipal que impedeixin
l'actuació del Síndic/a amb la negació a facilitar-li els informes, els documents i els
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expedients que se'ls sol·licitin podran incórrer en responsabilitat administrativa
d'acord amb la legislació vigent. En aquest cas, el Síndic/a de Greuges de Cornellà de
Llobregat posarà els fets en coneixement de l'Alcaldia perquè disposi, si ho estima
procedent, l'inici del corresponent expedient.
Article 15
Principi de reserva
Les actuacions que hagin de practicar-se en el curs d'una investigació es faran amb la
reserva i la discreció més absolutes, sense perjudici d'incloure el seu contingut als
informes a l'Ajuntament, si el Síndic/a ho cregués convenient.
El Síndic/a vetllarà especialment pel respecte del dret a la intimitat de totes les
persones afectades per les seves actuacions.
Article 16
Concurrència de responsabilitats
Si en el curs de les investigacions s'observen indicis segons els quals s'han comès
infraccions disciplinàries o s'han produït conductes o fets presumiblement constitutius
de delicte, el Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat ho comunicarà per escrit a
l'Alcaldia o immediatament al Ministeri Fiscal, respectivament.
Article 17
Resolució dels procediments
En l'exercici de les funcions d'investigació i resolució d'una queixa o expedient, el
Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat podrà formular a les autoritats
municipals i al personal al servei de l'Administració municipal o ens o agent que en
depengui, les advertències, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris
relatius als seus deures legals que consideri escaients. En cap cas no podrà modificar o
anul·lar actes o resolucions administratives.
El Síndic/a podrà proposar al departament, organisme o entitat municipal afectat, en el
marc de la legislació vigent, fórmules de conciliació i d'acord que facilitin una resolució
positiva i ràpida de les queixes.
Si en la investigació d'una queixa o d'un expedient creu que l'aplicació de les
disposicions normatives municipals condueix a resultats injustos o perjudicials, podrà
recomanar o suggerir al departament o entitat municipal competent les mesures o els
criteris que consideri adequats per superar la situació i les modificacions que cregui
oportunes d'introduir en els textos normatius municipals.
Les decisions i les resolucions del Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat no són
objecte de recurs de cap mena, i les queixes que se li formulen no afecten els terminis
previstos per a l'exercici de les accions que siguin procedents en via administrativa o
jurisdiccional.
El Síndic/a haurà d'informar del resultat de les investigacions, fins i tot en el cas d'arxiu
de les seves actuacions, a l'autor de la queixa, a la persona al servei de l'administració
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pública afectada o que en depengui i a l'autoritat del departament, organisme o entitat
municipal respecte del qual s'hagi formulat la queixa o iniciat l'expedient d'ofici.
El Síndic/a de Greuges de Cornellà de Llobregat haurà de contestar les queixes que se li
presentin en el termini de tres mesos, com a regla general, tanmateix, podrà ampliar
l'indicat termini, mitjançant resolució motivada, quan la complexitat o les
circumstàncies especials de l'assumpte així ho aconsellin.
El Síndic/a ha d'emprar el català en llurs actuacions i en la seva relació amb
l'Ajuntament i ens o agents municipals, tal i com prescriu l'article 9 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.
CAPÍTOL IV
LES RELACIONS AMB L'AJUNTAMENT
Article 18
Informe a l'Ajuntament
Anualment, en el transcurs del primer quatrimestre, el Síndic/a de Greuges de Cornellà
de Llobregat haurà de presentar a l'Ajuntament un informe de les seves actuacions en el
qual haurà de constar necessàriament:
• El nombre i tipus de queixes formulades i d'expedients iniciats d'ofici.
• Les queixes rebutjades, les que es trobin en tramitació i també les
causes que les originaren.
• El resultat de la resolució de les actuacions obertes d’ofici o en virtut de queixes
admeses a tràmit.
• Quan es consideri necessari, el nom d'aquells a qui es refereix l'article
14.
• Els advertiments, recomanacions i suggeriments efectuats.
No hauran de constar a l'informe les dades personals que permetin la
identificació pública dels interessats en els processos d'investigació.
Podrà també presentar informes extraordinaris quan així ho demani la urgència o la
importància dels fets que motivin la seva intervenció.
El Síndic/a presentarà oralment un resum del seu informe en una sessió específica del
Ple de l'Ajuntament, al final del qual els grups polítics podran intervenir per fixar la
seva posició.
Primera
Entrada en vigor

DISPOSICIONS FINALS

Aquest Reglament Orgànica, que consta de 18 articles i dos Disposicions
Finals, entrarà en vigor un cop aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament i
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut
el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
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Segona
Nomenament del Síndic/a
Dins dels dos mesos següents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament Orgànic s’haurà
de nomenar el primer Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat, d’acord
amb el procediment previst al Reglament Orgànic Municipal.
Febrer de 2008

Cornellà de Llobregat, abril de 2016

Joan Barrera Riba
Síndic de Greuges de Cornellà
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